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                         พระสุตตันตปฎก    
 
                          อังคุตตรนิกาย  จตุกนิบาต 
 

                                                     เลมที่  ๒ 
              ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                      
                                         ปฐมปณณาสก 
                                   ภณัฑคามวรรคที่  ๑ 
 
                          ๑.  อนุพุทธสูตร 

                วาดวยอริยธรรม  ๔ 
            [๑]   ขาพเจา  (พระอานนท)  ไดสดับมาอยางนี้ :- 
            สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  บานภัณฑคามในแควน 
วัชชี  ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลายในที่นั้นดวยพระพุทธพจน  วา  ภกิฺขโว (ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย).  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลขานรับดวยคําวา  ภทนฺเต  (พระพุทธ- 
เจาขา)   แลวตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะไมรูไมแจงซ้ึงธรรม  ๔  ประการ  เราทาน 
ทั้งหลายจึงไดเวียนวายตายเกิดอยูสิ้นกาลนาน   ธรรม  ๔   ธรรม   คืออะไรบาง 
คือ  อริยศีล  อริยสมาธิ  อริยปญญา  อริยวิมุตติ.  
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            ภิกษุทั้งหลาย   อริยศีล   อริยสมาธิ   อริยปญญา   อริยวิมุตติ  นี้นั้น  
เราทานไดรูแลวไดแจงแลว     ความทะเยอทะยานในภพ    เปนอันเราทานถอน   
ไดแลว   สายโยงไปสูภพขาดส้ินแลว   บัดนี้ภพใหมไมมี. 
            พระผูมีพระภาคเจา     ผูพระสุคตศาสดา     ไดตรัสพระธรรมเทศนา 
ไวยากรณภาษิตน้ีแลว   ครั้นแลวจึงตรัสนิคมคาถาประพันธนี้อีกวา 
        สีลสมาธิปฺา  จ        วิมุตฺติ  จ  อนุตฺตรา 
              อนพุุทฺธา  อิเม ธมฺมา        โคตเมน  ยสสฺสินา 
                          ธรรมเหลาน้ี  คือ ศีล  สมาธิ   ปญญา 
                   และวิมุตติ    อันยอดเยี่ยม    พระโคดมผู 
                   ทรงเกียรติ   ไดตรัสรูแลว. 
        อิติ  พุทฺโธ  อภิฺาย              ธมฺมมกฺขาสิ  ภิกฺขุน 
              ทุกขฺสฺสนฺตกโร  สตฺถา        จกฺขุมา  ปรินพฺิพุโต 
                          พระพุทธเจา   ครั้นทรงรูจริงอยางน้ี 
                   แลว   ทรงบอกพระธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
                   พระองคผูพระศาสดามีจักษุ    ทรงกระทํา 
                   ที่สุดทุกข   ดับสนิทแลว. 
                                          จบอนุพุทธสูตรที่  ๑  
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   อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  ชื่อ  มโนรถปูรณี   

                 จตุกนิบาตวรรณนา 
 
                                        ปฐมปณณาสก 
                      ภัณฑคามวรรควรรณนาท่ี  ๑ 
 
                            อรรถกถาอนุพุทธสูตร                        
            พึงทราบวินิจฉัยในอนุพุทธสูตรที่  ๑  แหงจตุกนิบาต   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อนนุโพธา   ไดแก เพราะไมรู   เพราะไมทราบ     บทวา 
อปฺปฏิเวธา   ไดแก  เพราะไมแทงตลอด  คือ  เพราะไมทําใหประจักษ   บทวา 
ทีฆมทฺธาน   แปลวา  สิ้นกาลนาน.    บทวา  สนฺธาวิต   ไดแก  แลนไป 
โดยไปจากภพสูภพ.  บทวา  สสริต  ไดแก ทองเท่ียวไป  โดยไปมาบอย ๆ. 
บทวา  มมเฺจว   ตุมหฺากฺจ   แปลวา  อันเราและอันทานทั้งหลาย.  อีก 
อยางหน่ึง   ในบทวา  สนฺธาวิต   สสริต   นี ้  พึงทราบเน้ือความอยางนี้วา 
การแลนไป   การทองเท่ียวไป   ไดมีแลวท้ังแกเราท้ังแกทานท้ังหลาย     บทวา 
อริยสฺส ไดแกไมมีโทษ.  ก็ธรรม ๓ เหลาน้ี   คือ ศีล  สมาธิ  และปญญา พึง 
ทาบวา  สัมปยุตตดวยมรรคและผลแล.  ผลเทาน้ัน  ทานแสดงโดยชื่อวา  วิมุตติ.  
บทวา  ภวตณฺหา  ไดแก ตัณหาในภพท้ังหลาย.  บทวา  ภวเนตฺติ  ไดแก 
ตัณหา  ดุจเชือกผูกสัตวไวในภพ.  บทนั้นเปนชื่อของตัณหานั่นแล    จริงอยู 
ตัณหานั้นนําสัตวทั้งหลายไปสูภพนั้น  ๆ เหมือนผูกคอโค  เพราะฉะนั้น  ตัณหา 
นั้น ทานจึงเรียกวา  ภวเนตฺติ.   บทวา  อนุตฺตรา  ไดแก โลกุตระ   บทวา 
ทุกฺขสฺสนฺตกโร  ไดแก  ทรงทําท่ีสุดแหงวัฏทุกข.  บทวา  จกฺขมุา  ไดแก 
ทรงมีจักษุดวยจักษุทั้ง  ๕.   บทวา ปรินิพฺพุโต   ไดแก ปรินิพพานแลวดวย  
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กิเลสปรินิพพาน (คือดับกิเลส). ทรงจบเทศนาตามลําดับอนุสนธิวา นี้เปนการ   
ปรินิพพานครั้งแรกของพระศาสดาน้ัน ณ โพธิมณัฑสถาน. แตภายหลังพระองค 
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดับขนธ  ณ  ระหวางไมสาละคูดังน้ี.  
                                      อรรถกถาอนุพุทธสูตรที่ ๑ 
                         ๒. ปปติตสูตร 

                        วาดวยผูตกจากพระธรรมวินัย 
            [๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม . ประการ 
เรียกวา  ผูตกจากพระธรรมวินัยนี้    ธรรม ๘ ประการ    คืออะไรบาง    คือ 
อริยศีล  อริยสมาธิ   อริยปญญา   อริยวิมุตติ   บุคคลผูไมประกอบดวยธรรม 
ประการนี้แล  เรียกวา  ผูตกจากพระธรรมวินัยนี้. 
            บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ี   เรียกวา   ผูไมตกจากพระ- 
ธรรมวินัยนี้    ธรรม  ๔ ประการคืออะไรบาง  คือ  อริยศีล  อรยิสมาธิ  อริย- 
ปญญา    อรยิวิมุตติ   บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล    เรยีกวา 
ผูไมตกจากพระธรรมวินัยนี้. 
                                 (นิคมคาถา) 
                บคุคลผูเคลื่อนไป (จากคุณมีอริยศีล 
           เปนตน)  ชื่อวา  ตก (จากพระธรรมวินัย) 
          ผูตกแลว  และยังกาํหนัดยินดี  ก็ตองมา 
              (เกิด)   อีก  ความสุขยอมมาถึง  ผูทํากิจท่ี 
          ควรทําแลว  ยินดีคุณท่ีควรยินดีแลว  โดย 
              สะดวกสบาย. 
                                     จบปปติตสูตรที่  ๒  
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                          อรรถกถาปปติตสูตร            
            พึงทราบวินิจฉัยใหปปติตสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้:- 
            บทวา  ปปติโต  ไดแก ผูเคลื่อนไป.  บทวา  อปฺปปติโต    ไดแก 
ผูต้ังอยูแลว.  บรรดาบุคคลเหลาน้ัน   โลกิยมหาชนชื่อวา   ตกไปทั้งน้ัน.    พระ 
อิริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน  ชือ่วา ตกไปในขณะเกิดกิเลส.  พระขีณาสพ 
ชื่อวา  ต้ังอยูแลวโดยสวนเดียว.  บทวา จุตา  ปตนฺติ  ความวา ชนเหลาใด 
เคลื่อนไป  ชนเหลาน้ัน     ชื่อวาตก.    บทวา  ปติตา  ความวา  ชนเหลาใด 
ตกไป  ชนเหลาน้ัน    ชือ่วาเคลื่อนไป.   อธิบายวา   ชื่อวาตกเพราะเคลื่อนไป 
ชื่อวาเคลื่อนไป  เพราะตกดังนี้.  บทวา คิทฺธา   ไดแกบุคคลผูกําหนัดเพราะ 
ราคะ.  บทวา  ปุนราคตา  ความวา  ยอมชื่อวาเปนผูมาสูชาติ  ชรา  พยาธิ 
มรณะอีก.  บทวา  กตกิจฺจ  ความวา  ทํากิจท่ีควรทําดวยมรรค ๔.   บทวา 
รต รมมฺ  ความวา ยินดีแลวในคุณชาติที่ควรยินดี.  บทวา สุเขนานฺวาคต 
สุข  ความวา  จากสุขมาตามคือถึงพรอมซึ่งสุข   อธิบายวา  จากสุขของมนุษย 
มาถึงคือบรรลุสุขทิพย  จากสุขในฌานมาถึงสุขในวิปสสนา  จากสุขในวิปสสนา 
มาถึงสุขในมรรค  จากสุขในมรรคมาถึงสุขในผล  จากสุขในผล  ก็มาถึงสุขใน 
นิพพาน.               
                                  จบอรรถกถาปปติตสูตรที่   ๒   
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                                      ๓.ปฐมขตสตูร   

    วาดวยธรรม  ๔   ประการ   ของคนพาลและบัณฑิต 
            [๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บคุคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนคนพาล   เปนคนโงเขลา   เปนอสัตบุรุษ   ครองตนอันถูกขุด    (รากคือ 
ความดี)  เสียแลว    ถูกขจัดไปครึ่งหนึ่งแลว    เปนคนประกอบดวยโทษ   ผูรู 
เคียน  และไดสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน    คือ 
บุคคลไมใครครวญไมสอบสวนแลว   ชมคนที่ควรติ  ๑    ติคนที่ควรชม  ๑ 
ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันไมควรเลื่อมใส ๑  แสดงความไมเลื่อมใสในฐานะ 
อันควรเลื่อมใส ๑ บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔ ประการน้ีแล  เปนคนพาล ฯลฯ 
และไดสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย 
            ภิกษุทั้งหลาย    บคุคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ    เปนบัณฑิต 
เปนคนฉลาด    เปนสัตบุรุษ    ครองตนอันไมถูกขุด    ไมถูกขจัดไปครึ่งหน่ึง 
เปนผูหาโทษมิได    ผูรูสรรเสริญ    และไดบุญมากดวย    ธรรม  ๔  ประการ 
เปนไฉน คือบุคคลใครครวญสอบสวนแลว  ติคนที่ควรติ  ชมคนที่ควรชม ๑ 
แสดงความไมเลื่อมใสในฐานะอันไมควรเลื่อมใส ๑ ปลูกความเลื่อมใสในฐานะ 
อันควรเลื่อมใส ๑ บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล เปนบัณฑิตฯลฯ 
และไดบุญมากดวย 
                                        (นิคมคาถา) 
                ผูใดชมคนท่ีควรติ    หรือ   ติคนท่ี 
           ควรชม  ผูนั้น ชื่อวากอ   (กลี)   ความราย 
         ดวยปาก  เพราะความรายน้ัน  เขาก็ไมได  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 7 

               ความสุข  นี่  รายไมมาก  คือการเสียทรัพย    
             ในการพนัน  แมจนสิ้นเน้ือประดาตัว  สิ่ง 
             นี้สิ  รายมากกวา  คือทําใจราย  ในทานผู 
          ดําเนินดีแลวท้ังหลาย    คนท่ีต้ังใจและใช 
        วาจาลามก   ติเตียนทานผูเปนอริยะ  ยอม 
        ตกนรกตลอดเวลา  สิ้นแสนสามสิบหก 
             นิรพัพุทะ  กับอกีหาอัพพุทะ. 
                                                  จบปฐมขตสูตรที่  ๓ 
                          อรรถกถาปฐมขตสูตร 
            ปฐมขตสูตรที่  ๓  กลาวไวในอรรถกถาทุกนิบาตแลว.   สวนในคาถา 
พึงทราบวินิจฉัยดังนี้    บทวา  นินฺทิย ไดแกผู ควรนินทา.  บทวา นินฺทติ 
ไดแก  ยอมติเตียน.    บทวา  ปสสิโย  ไดแก  ผูควรสรรเสริญ.    บทวา 
วิจินาติ   มุเขน   โส   กล ึ   ความวา   ผูนั้นประพฤติอยางนี้แลว    ชื่อวา 
ยอมเฟนโทษดวยปากนั้น.  บทวา   กลินา  เตน  สขุ  น  วินฺทติ   ความวา 
เขายอมไมไดความสุขเพราะโทษนั้น.  บทวา สพฺพสฺสาป  สหาป  อตฺตนา 
ความวา  การแพพนัน   เสียทั้งทรัพยของตนทุกสิ่ง   กับทั้งตัวเอง   (สิ้นเนื้อ- 
ประดาตัว)  ชื่อวาเปนโทษประมาณนอยนัก.  บทวา   โย  สุคเตสุ  ความวา 
สวนผูใดพึงทําจิตคิดประทุษรายในบุคคลท้ังหลาย     ผูดําเนินไปโดยชอบแลว 
ความมีจิตคิดประทุษรายของผูนั้นนี้แล  มีโทษมากกวาโทษน้ัน.    บัดนี้    เมื่อ  
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ทรงแสดงความท่ีมีจิตคิดประทุษรายนั้นมีโทษมากกวา    จึงตรัสคําวา   สต    
สหสฺสาน  เปนอาทิ.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   สต  สหสฺสาน  ไดแก 
สิ้นแสน  โดยการนับตามนิรัพพุทะ.   บทวา  ฉตฺตึสติ  ไดแก  อีกสามสิบหก 
นิรัพุพุทะ.   บทวา  ปฺจ   จ  คือหาอัพพุทโดยการนับตามอัพพุทะ.  บทวา 
ยมริย  ครห ิ ความวา  บุคคลเมื่อติเตียนพระอริยะท้ังหลาย  ยอมเขาถึงนรกใด 
ในนรกนั้น  ประมาณอายุมีเทาน้ี . 
                                 จบอรรถกถาปฐมขตสูตรที่  ๓ 
                               ๔.  ทติุยขตสูตร 

                              วาดวยพาลและบัณฑิต 
            [๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลผูปฏิบัติผิดในสถาน  ๔  เปนคนพาล 
ฯลฯ  และไดสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย  ในสถาน  ๔  คืออะไร  คือ  ในมารดา 
ในบิดา  ใหพระตถาคต  ในสาวกของพระตถาคต   บุคคลปฏิบติัผิดในสถาน  ๔ 
นี้แล  เปนคนพาล ฯลฯ  และไดสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคลผูปฏิบัติชอบในสถาน  ๔ เปนบณัฑิต ฯลฯ  และ 
ไดบุญมากดวย  ในสถาน   คืออะไร  คือ ในมารดา ในบิดา ในพระตถาคต 
ในสาวกของพระตถาคต  บุคคลปฏิบัติชอบในสถาน  ๔  นี้แล เปนบัณฑิต ฯลฯ 
และไดบุญมากดวย  
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                              (นิคมคาถา)    
                คนใดปฏิบัติผิด  ในมารดา  และใน 
         บิดา  ในพระตถาคตสัมพุทธเจา   และใน 
           สาวกของพระตถาคต   คนเชนนั้น  ยอมได  
         สิ่งอันไมเปนบุญมาก       เพราะความ 
         ประพฤติไมเปนธรรมในมารดาบิดาเปนตน 
         นั้น   ในโลกน้ี   บณัฑิตท้ังหลายก็ติเตียนเขา 
         เขาตายไปแลวยังไปอบายดวย. 
                คนใดปฏิบัติชอบ ในมารดา ในบิดา 
         ในพระตถาคตสัมพุทธเจา    และในสาวก  
        ของพระตถาคต    คนเชนนั้นยอมไดบุญ 
         มากแท เพราะความประพฤติเปนธรรมใน 
        มารดาบิดาเปนตนน้ัน  ในโลกนี้  บณัฑิต 
          ทั้งหลายก็สรรเสรญิเขา   เขาละโลกน้ีแลว 
         ยังบันเทิงในสวรรค. 
                จบทุติยขตสูตรที่  ๔  
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                อรรถกถาทุติยขตสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยขตสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทวา มาตริ  ปตริ  จ  เปนอาทิ  นายมิตตวินทุกะ  ชือ่วาปฏิบัติผิด 
ในมารดา.  พระเจาอชาตศัตรู  ชื่อวาปฏิบัติผิดในบิดา.  เทวทัต  ชื่อวาปฏบิัติ 
ผิดในพระตถาคต.    โกกาลิกะ    ชื่อวาปฏิบัติผิดในพระสาวกของพระตถาคต. 
บทวา  พหุจฺ  แปลวา  มาก.     บทวา  ปสวติ  แปลวา  ยอมได.  บทวา 
ตาย  ความวา  ดวยความพระพฤติอธรรมกลาวคือความปฏิบัติผิดนั้น.  บทวา 
เปจฺจ  คือไปจากโลกนี้.  บทวา อปายฺจ  คจฺฉติ  คือเขาจะตองบังเกิดใน 
นรกเปนตนแหงใดแหงหน่ึง. สวนในสุกกปกข (ธรรมฝายดี) ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                                  จบอรรถกถาทุติยขตสูตรที่  ๔ 
                                 ๕.  อนุโสตสูตร 

                      วาดวยบคุคล  ๔  ปรากฏในโลก 
            [๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๔ นี้มีปรากฏอยูในโลก  บุคคล ๔ 
คือใคร    คือบุคคลไปตามกระแส  ๑    บุคคลไปทวนกระแส ๑    บุคคลต้ังตัว 
ไดแลว     (ไมตามและไมทวนกระแส)  ๑    บุคคลขามถึงฝงข้ึนอยูบนบกเปน 
พราหมณ ๑ 
            บุคคลไปตามกระแส   เปนอยางไร ?    บุคคลบางคนในโลกนี้เสพกาม 
ดวย  ทําบาปกรรมดวย  นีเ้รียกวา  บุคคลไปตามกระแส.  
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            บุคคลไปทวนกระแส  เปนอยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกน้ีไมเสพ    
กาม   และไมทําบาปกรรม   แมทั้งทุกขกายท้ังทุกขใจ   กระทั่งรองไห   น้ําตา 
นองหนา  ก็ยังประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณบรสิุทธิ์อยูได นี้เรียกวา บุคคล 
ไปทวนกระแส. 
            บุคคลต้ังตัวไดแลว   เปนอยางไร  ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี   เพราะ 
สิ้นสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  เปนโอปปาติกะ    ปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้น    มีอัน 
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  นี้เรยีกวา  บุคคลต้ังตัวไดแลว. 
            บุคคลขามถึงฝงข้ึนบนบกเปนพราหมณ เปนอยางไร ? บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี   เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย   กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี้   นี้เรียก 
วา  บุคคลขามถึงฝงขึ้นอยูบนบกเปนพราหมณ. 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลบุคคล  ๔  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                      (นิคมคาถา) 
                ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไมสาํรวมใน 
              กาม   ยังไมสิ้นราคะ   เปนกามโภคี   ใน 
              โลกนี้  ชนเหลานั้น  ชื่อวา  ผูไปตามกระแส 
        ถูกตัณหาครอบงําไว    ตองเกิดและแก 
        บอย ๆ เพราะฉะน้ันแหละ  ผูเปนปราชญ    
             ในโลกน้ี   ต้ังสติ  ไมเสพกามและไมทําบาป 
        แมทั้งทุกขกายใจ    ก็ละกามและบาปได 
        ทานเรียกบุคคลนั้นวา  ผูไปทวนกระแส  
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                คนใดละกิเลส  ๕   ประการ    (คือ    
           สังโยชนเบื้องตํ่า)  ไดแลว  เปนพระเสขะ 
        บริบูรณ    มีอันไมเสื่อมคลายเปนธรรมดา 
         ไดวสีทางใจ  มอีินทรียอันมั่นคง   คนน้ัน  
             ทานเรียกวา    ผูต้ังตัวไดแลว    เพราะได 
           ตรัสรูแลว   ธรรมทั้งหลายท้ังย่ิงและหยอน 
                ของบุคคลใด   สิ้นไปดับไป   ไมมีอยู 
        บุคคลนั้น       เปนผูบรรลุซึ่งยอดความรู 
           สําเร็จพรหมจรรย  ถึงท่ีสุดโลก  เรียกวาผู 
           ถึงฝงแลว. 
                                 จบอนุโสตสูตรที่ ๕ 
            อรรถกถาอนุโสตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอนุโสตสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บุคคลชื่อวา  อนุโสตคามี  เพราะไปตามกระแส.    ชื่อวาปฏิโสต 
คามี    เพราะไปทวนกระแสของกระแสคือกิเลส    โดยการปฏบิัติที่เปนขาศึก. 
บทวา  ิตตฺโต  คือมีภาวะต้ังตนไดแลว.  บทวา  ติณฺโณ  ไดแก ขามโอฆะ 
ต้ังอยูแลว.  บทวา ปารคโต ไดแก ถึงฝงอ่ืน.  บทวา   ถเล  ติฏติ  ไดแก 
อยูบนบก  คือนิพพาน.  บทวา พฺราหฺมโณ   ไดแก  เปนผูประเสริฐ  หาโทษ 
มิได.  บทวา  อิธ  แปลวา  ในโลกน้ี.  บทวา  กาเม  จ  ปฏิเสวติ  ไดแก 
สองเสพวัตถุกามดวยกิเลสกาม.    บทวา   ปาปฺจ  กมมฺ  กโรติ  ไดแก  
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ยอมทํากรรมมีปาณาติบาตเปนตน   อันเปนบาปะ   บทวา ปาปฺจ   กมมฺ น     
กโรติ ไดแก ไมทํากรรมคือเวร  ๕.  บทวา  อย วุจจฺติ ภิกฺขเว   ิตตฺโต 
ความวา  อนาคามีบุคคลน้ี     ชื่อวา  ต้ังตนไดแลว   ดวยอํานาจการไมกลับมา 
จากโลกน้ัน    โดยถือปฏสินธิอีก. 
            บทวา    ตณฺหาธปินฺนา  ความวา  เหลาชนที่ถูกตัณหางํา  คือครอบไว 
หรือเขาถึง   คือหยั่งลงสูตัณหา.  บทวา  ปริปุณฺณเสกฺโข  ไดแก ต้ังอยูใน 
ความบริบูรณดวยสิกขา.  บทวา  อปรหิานธมฺโม  ไดแก  มีอันไมเสื่อมเปน 
สภาวะ.  บทวา  เจโตวสิปฺปตฺโต   ไดแก เปนผูชํานาญทางจิต.  บุคคลเห็น 
ปานน้ี   ยอมเปนพระขีณาสพ.    แตในขอน้ี   ตรัสแตอนาคามีบุคคล.    บทวา 
สมาหิตินฺทฺรโิย   ไดแก  ผูมีอินทรียหกมั่นคงแลว.  บทวา  ปโรปรา ไดแก 
ธรรมอยางสูงและอยางเลว    อธิบายวา    กุศลธรรมและอกุศลธรรม.     บทวา 
สเมจฺจ  ไดแก  มาพรอมกันดวยญาณ.    บทวา  วธิูปตา  ไดแก อันทาน 
กําจัดหรือเผาเสียแลว.    บทวา  วุสิตพฺรหฺมจริโย   ความวา   อยูจบมรรค 
พรหมจรรย.  บทวา  โลกนฺตคู  ความวา  ถึงท่ีสุดแหงโลกท้ังสาม.   บทวา 
ปารคโต  ความวา  ผูถึงฝงดวยอาการ ๖.  ในขอน้ีตรัสแตพระขีณาสพเทาน้ัน 
แตวัฏฏะและวิวัฏฏะ  (โลกิยะและโลกุตระ)   ตรัสไวทั้งในพระสูตร  ทั้งในคาถา 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                 จบอรรถกถาอนุโสตสูตรที่  ๕  
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                                 ๖.  อปัปสุตสูตร   

                        วาดวยบุคคลผูมสีุตะ  ๔  จําพวก  

            [๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บคุคล  ๔  จําพวกมีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล ๔ คือใคร  คือ  บุคคลผูสดับนอย   (เรียนนอย)    ทั้งไมไดประโยชน 
เพราะการสดับ  ๑  บุคคลผูสดับนอย  แตไดประโยชนเพราะการสดับ ๑  บคุคล 
ผูสดับมาก   (เรียนมาก)   แตไมไดประโยชนเพราะการสดับ    บุคคลผูสดับ 
มาก  ทั้งไดประโยชนเพราะการสดับ   
            บุคคลผูสดับนอย     ทั้งไมไดประโยชนเพราะการสดับเปนอยางไร ? 
(นวังคสัตถุศาสนา    คําสอนของพระศาสดามีองค ๙  คือ)    สตุตะ    เคยยะ 
เวยยากรณะ   คาถา   อุทาน   อิติวุตตกะ   ชาตกะ   อัพภูตธัมมะ    เวทัลละ 
บุคคลบางตนในโลกน้ีไดสดับนอย  ทั้งเขาหารูอรรถ  (คือเนื้อความ)  รูธรรม 
(คือบาลี)  แหงคําสอนอันนอยท่ีไดสดับนั้น    แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
ไม  บุคคลผูสดับนอย  ทัง้ไมไดประโยชนเพราะการสดับ  เปนอยางนี้แล. 
            บุคคลผูสดับนอย     แตไดประโยชนเพราะการสดับเปนอยางไร  ? 
(นวังคสัตถุศาสนา  คําสอนของพระศาสดามีองค  ๙  คือ) สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ 
บุคคลบางตนในโลกน้ีไดสดับนอย     แตเขารูอรรถรูธรรมแหงคําสอนอันนอย 
ที่ไดสดับนั้นแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    บคุคลผูสดับนอย    แตได 
ประโยชนเพราะการสดับ   เปนอยางนี้แล. 
            บุคคลผูสดับมาก     แตไมไดประโยชนเพราะการสดับเปนอยางไร  ?  
(นวังคสัตถุศาสนา  คําสอนของพระศาสดามีองค ๙ คือ) สุตตะ ฯลฯ  เวทัลละ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไดสดับมาก   แตเขาหารูอรรถรูธรรมแหงคําสอนเปนอัน  
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มากท่ีไดสดับนั้นแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม    บุคคลผูสดับมาก   แต   
ไมไดประโยชนเพราะการสดับ   เปนอยางนี้แล  
            บุคคลผูสดับมาก     ทั้งไดประโยชนเพราะการสดับเปนอยางไร   
(นวังคสัตถุศาสนา  คําสอนของพระศาสดามีองค  ๙  คือ)  สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ไดสดับมาก ทั้งเขารูอรรถรูธรรมแหงคําสอนเปนอันมาก 
ที่ไดสดับนั้นแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    บคุคลผูสดบัมาก    ทั้งได 
ประโยชนเพราะการสดับ   เปนอยางนี้แล. 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลบุคคล ๔ จําพวกมีปรากฏอยูในโลก. 
                บคุคลใด ถาเปนคนสดับนอย ทั้งไม 
            ต้ังอยูในศีล    บณัฑิตท้ังหลายยอมติเตียน 
           บุคคลน้ันทั้ง ๒ ทาง   คือท้ังทางศีล   ทั้ง 
                ทางสดับ. 
                บคุคลใด     ถาแมเปนคนสดับนอย 
        แตต้ังมัน่อยูในศีล  บัณฑิตทั้งหลายยอม 
            สรรเสริญบุคคลนั้นทางศีล    แตการสดับ 
             ของเขาบกพรอง. 
                บคุคลใด     ถาแมเปนคนสดับมา  
        แตไมต้ังมั่นอยูในศีล  บัณฑิตทั้งหลายยอม 
            ติเตียนบุคคลนั้นทางศีล   แตการสดับของ 
                เขาพอการ. 
                บคุคลใด   ถาเปนคนสดับมาก  ทั้ง  
               ต้ังมั่นอยูในศีล    บัณฑิตทั้งหลายยอม 
         สรรเสริญบุคคลนั้นทั้ง  ๒ ทาง  คือท้ังทาง 
         ศีล  ทั้งทางการสดับ.   
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                ใครจะควรติบุคคลผูไดสดับมาก   
           ทั้งเปนผูทรงธรรม  ตอบดวยปญญา  เปน  
         สาวกพระพุทธเจา  ราวกะแตงทองชมพูนท 
           นั้นเลา แมเหลาเทวดาดียอมชม  ถึงพรหม 
        สรรเสรญิ. 
                                       จบอัปปสุตสูตรที่  ๖ 
                       อรรถกถาอัปปสุตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอัปปสุตสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้. 
            บทวา  อนุปปนฺโน  แปลวา  ไมเขาถึง.   ในบทมีอาทิวา สุตฺต นี้  
อุภโตวิภังค    นิทเทส    ขันธกปริวาร    สุตตนิบาต    มงคลสูตร    รตนสูตร 
นาลกสูตร  ตุวฏกสูตร    พระดํารัสของพระตถาคตแมอ่ืนมี   ชือ่วาสูตร   พึง 
ทราบวา สูตร. พระสูตรที่มีคาถาแมทั้งหมด พึงทราบวา เคยยะ. โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งในสังยุตตนิกาย  สคาถวรรคแมทั้งหมด  อภิธรรมปฎกแมทั้งส้ิน  สูตรที่  
ไมมีคาถา    พระพุทธพจนแมอ่ืนที่ไมสงเคราะหเขากับองค ๘ เหลาอ่ืน   พึง 
ทราบวา  เวยยากรณะ.  ธรรมบท   เถรคาถา  เถรีคาถา   และคาถาลวนไมมี 
ชื่อพระสูตรในสุตตนิบาต  พึงทราบวา  คาถา. พระสูตร ๘๒ สตูร ที่ประกอบ 
ดวยคาถาอันสําเร็จมาแตโสมนัสญาณ  พึงทราบวาอุทาน.  พระสูตร ๑๑๐ สูตร 
อันเปนไปโดยนัยเปนอาทิวา  วุตฺตมิท  ภควตา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ดังน้ี   พึงทราบวา   อิติวุตตกะ. ชาดก  ๕๕๐  ชาดก. มีอปณณกชาดกเปนตน 
พึงทราบวา  ชาดก.   พระสูตรที่ประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยไมเคยมี  แม  
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ทั้งหมด  อันเปนไปโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อัจฉริยอัพภูตธรรม    
๔ ของเรามีอยู   พึงทราบวา  อัพภูตธรรม.  พระสูตรแมทั้งปวง  ที่ถามแลว 
ไดความรู  และความยินดี   มีจูฬเวทัลลสูตร   มหาเวทัลลสูตร  สัมมาทิฏฐิสูตร 
สักกปญหสตูร    สังขารภาชนิยสูตร    มหาปุณณมสูจรเปนตน    พึงทราบวา 
เวทัลละ. 
            บทวา  น อตฺถมฺาย   ธมมฺมฺาย  ความวา  ไมรูอรรถกถา 
และบาลี.    บทวา   ธมมฺานุธมฺมปฏิปนฺโน  ความวา   ยอมไมปฏิบัติธรรม 
สมควรแกโลกุตรธรรม  ๙  คือขอปฏิบัติเบื้องหนา     พรอมท้ังศีล.    พึงทราบ 
เนื้อความในทุกวาระโดยอุบายน้ี.    สวนวาระท่ีหนึ่ง   ในพระสูตรนี้    ตรสัถึง 
บุคคลผูมีสุตะนอยแตทุศีล   ในวาระท่ีสอง    ตรสัถึงบุคคลผูมีสุตะนอยแตเปน 
พระขีณาสพ   ในวาระท่ีสาม   ตรัสถงึบุคคลผูมีสุตะมากแตทุศีล   ในวาระท่ีสี่ 
ตรัสถึงบุคคลผูมีสุตะมากท้ังเปนพระขีณาสพ.    บทวา   สีเลสุ   อสมาหิโต  
ความวา     ไมทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย.    บทวา   สีลโต   จ  สุเตน  จ 
ความวา  นักปราชญทั้งหลายยอมติเตียนผูนั้น  ทั้งโดยสวนศีล  ทั้งโดยสวนสุตะ 
อยางนี้วา  คนนี้ทุศีล  มีสตุะนอย.  บทวา  ตสฺส  สมฺปชฺชเต   สตุ  ความวา 
สุตะของบุคคลน้ัน      ชือ่วาสมบูรณ    เพราะเหตุที่กิจคือสุตะอันเขาทําแลวดวย 
สุตะนั้น.  บทวา  นาสฺส  สมฺปชฺชเต  ไดแก  ความวา  สุตกิจ  ชื่อวาไมสมบูรณ 
เพราะกิจคือสุตะอันเขามิไดทํา.  บทวา   ธมฺมธร  ไดแก  เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ฟงแลวไวได.    บทวา   สปฺปฺ  ไดแก  มีปญญาดี.    บทวา   เนกฺข 
ชมฺโพนทสฺเสว  ความวา  ทองคําธรรมชาติ เขาเรียกวา ชมพูนุท ดุจแทงทอง 
ชมพูนุทนั้น  คือ  ดุจลิ่มทองเนื้อ ๕.           
                               จบอรรถกถาอัปปสุตสูตรที่  ๖  
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                                ๗.  สงัฆโสภณสูตร   

                   วาดวยบุคคลผูทาํหมูใหงาม  ๔  จําพวก  

            [๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๔ จําพวกเหลาน้ี  ทีฉ่ลาด  มีวินัย 
กลาหาญ   สดับมาก   ทรงธรรม    ปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม    ยอมยังหมู 
ใหงาม  บุคคล ๔ จาพวกเหลาน้ีคือใคร   คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ีแล  ที่ฉลาด  มีวินัย  กลาหาญ  สดับมาก  ทรงธรรม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ยอมยงัหมูใหงาม 
                บคุคลใด   เปนผูฉลาดและกลาหาญ 
        เปนผูสดับมาก   และทรงจําธรรม   เปนผู 
        ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม บุคคลเชน 
             นั้นนั่น  เรียกวาผูยังหมูใหงามภิกษ ุ ภิกษณุี    
        อบุาสก     และอบุาสกิา     เปนผูมีศรัทธา 
        สมบูรณดวยศีล เปนพหูสูต บุคคลเหลาน้ี 
        แลยังหมูใหงาม    บคุคลเหลาน้ีเปนสังฆ- 
           โสภณ  (ผูยังหมูใหงาม)  แทจริง. 
                                       จบสังฆโสภณสูตรที่  ๗  
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                       อรรถกถาสังฆโสภณสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในสังฆโสภณสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา วิยตฺตา ไดแก บุคคลผูประกอบดวยปญญาสามารถ.   บทวา 
วินีตา  ความวา  ผูเขาถึงวินัย  อันทานแนะนําดี.  บทวา วิสารทา ความวา 
ผูประกอบดวยความกลาหาญ  คือญาณสหรคตดวยโสมนัส.  บทวา ธมฺมธรา 
คือ ทรงจําธรรมท่ีฟงมาแลวไวได.  บทวา ภิกฺขุ  จ  สีลสมฺปนฺโน   ความวา 
ในคาถาตรัสคุณแตละอยาง  แตละบุคคลไวก็จริง  ถึงอยางนั้น    คุณธรรมทัง้ปวง 
ก็ยอมควรแกทานเหลาน้ันแมทั้งหมด  
                               จบอรรถกถาสังฆโสภณสูตรที่ ๗ 
                             ๘.  เวสารัชชสูตร 

                     วาดวยเวสารัชชญาณของตถาคต 
            [๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวสารัชชญาณ  (ญาณเปนเหาตุใหกลาหาญ) 
ของตถาคต ๔ นี้   ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชญาณเหลาไรเลา    จึงปฏิญญา 
ฐานผูเปนโจก   เปลงสิงหนาทในบริษัททั้งหลาย   ประกาศพรหมจักร  เวสา- 
รัชชญาณคืออะไรบาง   คือเราไมเห็นนิมิตน้ีวา  สมณะ  หรือพราหมณ  หรอื 
เทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใคร ๆ ในโลก  จักทักทวงเราไดโดยชอบ 
แกเหตุ   ในขอวา  
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            ๑.  ทานปฏิญญาวาเปนสัมมาสัมพุทธะ     แตธรรมเหลาน้ีทานยังไม   
รูแลว 
            ๒.  ทานปฏิญญาวาเปนขีณาสพ    แตอาสวะเหลาน้ีของทานยังไมสิ้น 
แลว 
            ๓.  ทานกลาวธรรมเหลาใดวาทําอันตราย    ธรรมเหลาน้ัน ไมอาจทํา 
อันตรายแกผูซองเสพไดจริง 
            ๔.  ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด      ประโยชนอยางนั้นไม 
เปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม 
            เมื่อไมเห็นนิมิตอันนี้เสียเลย    เราจึงโปรงใจ    จึงไมครั้นคราม   จึง 
กลาหาญ 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล   เวสารัชชญาณของตถาคต     ตถาคตประกอบ 
ดวยเวสารัชชญาณเหลาไรเลา    จึงปฏญิญาฐานผูเปนโจก    เปลงสิงหนาทใน 
บริษัททั้งหลาย  ประกาศพรหมจักร 
                ถอยความ   ทีผู่กแตงขึ้นเปนอันมาก 
          ทุกชนดิ และสมณพราหมณทั้งหลายอาศัย 
        วาทะใด วาทะน้ัน   มาถึงตถาคตผูแกลวกลา 
         ผูย่ํายีเสียซ่ึงวาทะแลว  ยอมพายไป ทานผู 
        ใดครอบงําเสียซ่ึงวาทะและสมณพราหมณ 
          ทั้งส้ิน   มีความเอน็ดูในสรรพสัตว  ประกาศ 
          ธรรมจักร     สัตวทั้งหลายยอมกราบไหว 
            ทานผูเชนนั้น    ผูประเสริฐแหงเทวดา 
             และมนุษย  ผูถึงฝงแหงภพ. 
                                จบเวสารัชชสูตรที่  ๘  
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                       อรรถกถาเวสารัชชสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในเวสารัชชสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทวา  เวสารชฺชานิ  นี้   ธรรมอัน เปนปฏิปกษตอความขลาด 
ชื่อวา  เวสารัชชะ  ญาณเปนเหตุใหกลาหาญ.    เวสารัชชะน้ี     เปนชื่อของ 
โสมนัสญาณท่ีเกิดข้ึนแกตถาคต         ผูพิจารณาเห็นความไมมีความขลาดใน 
ฐานะ  ๔.  บทวา อาสภณฺาน ความวา ฐานะอันประเสริฐ  คือฐานะสูงสุด. 
หรือพระพุทธเจาในปางกอนท้ังหลายเปนผูองอาจ        ฐานะของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเหลาน้ัน .  อีกนยัหน่ึง  โคจาฝูงของโครอยตัว ชื่อวา อุสภะ  โคจาฝูง 
ของโคหนึ่งพันตัว    ชื่อวาวสภะ   หรือโคอุสภะ   เปนหัวโจกโครอยคอก  โค 
วสภะเปนหัวโจกโคพันคอก   โคนิสภะ   ประเสรฐิสุดแหงใดท้ังหมด   อดทน 
ตออันตรายทุกอยาง  เผือก   นารัก    ขนภาระไปไดมาก    ทั้งไมหว่ันไหวดวย 
เสียงฟารองรอยครั้ง  พันครั้ง  โคนิสภะน้ัน  ทานประสงควา   โคอุสภะในท่ีนี้ 
นี้เปนคําเรียกโคอุสภะนั้น  โดยปริยาย.   ทีช่ื่อวาอาสภะ   เพราะฐานะนี้เปนของ 
โคอุสภะ.  บทวา   าน   ไดแก การเอาเทาท้ัง   ๔   ตะกุยแผนดินยืนหยัด.   ก็ 
ฐานะน้ี   ชื่อวาอาสภะ  เพราะเหมือนการยืนหยัดของโคอุสภะ.   โคอุสภะที่นับ 
วา  โคนิสภะ เอาเทา  ๔  เทาตะกุยแผนดินแลว    ยืนหยัดโดยยืนไมหว่ันไหว 
ฉันใด     ตถาคตก็ตะกุยแผนดินคือบริษัท ๘ ดวยพระบาทคือเวสารัชชญาณ ๔ 
ไมหว่ันไหวดวยขาศึกปจจามิตรไร ๆ ในโลก   พรอมท้ังเทวโลก  ยืนหยัดโดย 
ยืนไมหว่ันไหวก็ฉันนั้น.    ตถาคตเม่ือยืนหยัดอยูอยางนี้    จึงปฏิญญาฐานของผู 
องอาจ   เขาถึง  ไมบอกคืน กลับยกข้ึนไวในพระองค  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
อาสภณฺาน  ปฏิชานาติ  ดังน้ี.  
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            บทวา  ปริสาสุ   ไดแก ในบริษัททั้ง  ๘.  บทวา สีหนาท  นทติ   
ความวา   เปลงเสียงแสดงอํานาจอันประเสริฐสุด   เสียงแสดงอํานาจของราชสีห  
หรือบันลือเสียงแสดงอํานาจเสมือนการแผดเสียงของราชสีห.      ความขอนี้พึง 
แสดงดวยสีหนาทสูตร.  ราชสีห   เขาเรียกวา  สีหะ  เพราะอดทน   และเพราะ 
ลาเหย่ือ  แมฉันใด   ตถาคตก็ฉันนั้น    เขาเรียกวา   สีหะ   เพราะทรงอดทน 
โลกธรรมทั้งหลาย    และเพราะทรงกําจัดลัทธิอ่ืน.    การบันลือของสีหะที่ทาน 
กลาวอยางนี้   เรียกวา   สหีนาท.   ในสีหนาทน้ัน  ราชสีหประกอบดวยกําลัง 
ของราชสีกลาหาญในท่ีทั้งปวง  ปราศจากขนชูชัน   บันลือสีหนาทฉันใด สีหะ 
คือ   ตถาคตก็ฉันนั้น    ประกอบดวยกําลังของตถาคต  เปนผูกลาหาญในบริษัท 
ทั้ง ๘ ปราศจากขนพอง    ยอมบันลือสีหนาท    อันประกอบดวยความงดงาม 
แหงเทศนามีอยางตาง ๆโดยนัยเปนอาทิวา อยางนี้รูป.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
ปริสาสุ  สีหนาท  นทติ   ดังน้ี . 
            บทวา   พฺรหฺม  ในบทวา พฺรหฺมจกฺก  ปวตฺเตติ  นี้  ไดแก จักร 
อันประเสริฐสูงสุดหมดจด.  ก็จักกศัพทนี้ 
                ยอมใชในอรรถวาสมบัติ    ลกัษณะ 
         สวนแหงรถ   อิริยาบถ   ทาน   รตนจักร 
          ธรรมจักร    และอรุจักรเปนตน     ในท่ีนี ้
         รูกัน วา  ใชในอรรถวา   ธรรมจักร  พึงทํา 
        ธรรมจกัรใหชัดแจง แบงเปนสองประการ. 
            จริงอยู   จักกศัพทนี้ยอมใชในอรรถวา  สมบัติ   ไดในบาลีเปนตนวา 
จตฺตาริมานิ     ภิกฺขเว   จกฺกานิ   เยหิ  สมนฺนาคตาน   เทวมนุสสฺาน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมบัติ  ๔  ที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกอบพรอมแลว 
ดังน้ี.  ใชในอรรถวา ลักษณะ ไดในบาลีนี้วา ปาทตเลสุ จกฺกานิ  ชาตานิ  
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ลักษณะเกิดบนฝาพระบาท  ดังนี้.  ใชในอรรถวา  อิริยาบถ  ไดในบาลีนี้วา   
จตุจกฺก  นวทฺวาร  มีอิริยาบถ ๔  มีทวาร ๙ ดังน้ี.   ใชในอรรถวา  ทาน 
ไดในบาลีนี้   ทท ภุชฺ  จ  มา  จ  ปมาโท   จกฺก  วตฺตย  สพฺพปาณีน 
ทานจงให   จงบริโภค   และจงอยาประมาท    จงใหทานเปนไปแกสรรพสตัว 
ดังน้ี. ใชในอรรถวา รตนจักร ไดในบาลีนี้วา  ทิพฺพ  รตนจกฺก  ปาตุรโหสิ 
จักรรัตนที่เปนทิพยไดปรากฏแลว   ดงัน้ี.  ใชในอรรถวา   ธรรมจักร  ไดใน 
บาลีนี้วา  มยา ปวตฺติต  จกฺก  ธรรมจักรอันเราใหเปนไปแลวดังน้ี .  ใชใน 
อรรถวา  อุรจักร  ไดในบาลีนี้วา  อุรจักร  กงจักรหมุนอยูบนกระหมอมของ 
คนผูถูกความอยากครองงํา ดังน้ี.  ใชในอรรถวา ปหรณจักร  เครื่องประหาร 
ไดในบาลีนี้วา  ขุรปริยนฺเตน  เจป  จกฺเกน. ถาประหารดวยจักรมีคมรอบ ๆ 
ดังน้ี.  ใชในอรรถวา  อสนิมัณฑละ  คือ วงกลมแหงสายฟา  ไดในบาลีนี้วา 
อสนิจกฺก  วงกลมแหงสายฟาดังน้ี.    แตจักกศัพทนี้   ในที่นี้รูกนัวา   ใชใน 
อรรถวา   ธรรมจักร. 
            ก็ธรรมจักรนี้นั้นมี  ๒ คือ  ปฏิเวธญาณ ๑  เทศนาญาณ  ๑. บรรดา 
ธรรมจักร  ๒  นั้น    ญาณท่ีปญญาอบรม    นําอรยิผลมาใหตนเอง    ชื่อวา 
ปฏิเวธญาณ.    ญาณที่กรณุาอบรม    นําอริยผลมาใหสาวกท้ังหลาย    ชื่อวา 
เทศนาญาณ.   บรรดาญาณ  ๒ อยางนั้น   ปฏิเวธญาณมี  ๒  คือ   ที่กําลัง 
เกิดข้ึน   ที่เกดิข้ึนแลว.  กป็ฏิเวธญาณน้ัน    ชื่อวากําลังเกิดข้ึนนับแตทรงออก 
ผนวชจนถึงอรหัตมรรค  ชื่อวาเกิดข้ึนแลวในขณะแหงอรหัตผล. อีกอยางหนึ่ง 
ชื่อวากําลังเกิดข้ึนนับแตภพชั้นดุสิต   จนถึงอรหัตมรรค  ณ  มหาโพธิบัลลงัก 
ชื่อวาเกิดข้ึนแลวในขณะแหงอรหัตผล.     อีกอยางหนึ่ง     ชื่อวากําลังเกิดข้ึน 
นับแตครั้งพระที่ปงกรพุทธเจา  จนถงึอรหัตมรรค ณ โพธิบัลลังก   ชื่อวา  
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เกิดข้ึนแลวในขณะแหงอรหัตผล.       เทศนาญาณก็มี   ๒   คือท่ีกําลังเปนไป    
ที่เปนไปแลว.     ก็เทศนาญาณน้ัน   ชื่อวากําลังเปนไปจนถึงโสดาปตติมรรค 
ของทานพระอัญญาโกณฑัญญะ  ชื่อวาเปนไปแลวในขณะแหงโสดาปตติผล. 
บรรดาญาณทั้ง ๒ นั้น   ปฏิเวธญาณ  เปนโลกุตระ   เทศนาญาณเปนโลกิยะ. 
ก็ญาณทั้งสองน้ัน    ไมทั่วไปกับสาวกเหลาอ่ืนเปนโอรสญาณทําใหเกิดโอรสคือ 
สาวก  สําหรับพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน. 
            บทวา   สมฺมาสมพฺุทฺธสฺส   เต   ปฏิชานโต    ความวา   ทาน 
ปฏิญญาอยางน้ีวา    เราเปนสัมมาสัมพุทธะ  ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเราไดตรัสรู 
แลวดังน้ี .   บทวา   อนภสิมฺพุทฺธา   ความวา   ธรรมท้ังหลาย   ชื่อเหลาน้ี 
ทานยังไมรูแลว.  บทวา  ตตฺร  วต  คือในธรรมทีท่านแสดงเหลาน้ันอยางนี้วา 
อนภิสมฺพุทฺธา.    บทวา     สหธมฺเมน     ไดแกดวยถอยคําพรอมดวยเหตุ 
ดวยการณ. บุคคลก็ดี  ธรรมก็ด ี ทานประสงควานิมิตในบทวา  นิมิตฺตเมต นี้. 
ในขอน้ีมีใจความดังน้ีวา    บุคคลใดจะทักทวงเรา     เราก็ยังไมเปนบุคคลน้ัน  
บุคคลแสดงธรรมใดแลว   จักทักทวงเราวา   ธรรมชื่อน้ี   ทานยังไมรูแลวดังนี้ 
เราก็ยังไมเห็นธรรมนั้น .  บทวา เขมปฺปตฺโต  ไดแกถึงความเกษม.   สองบท 
ที่เหลือ  ก็เปนไวพจนของบทนี้นั้นเอง.  คําน้ันทั้งหมดตรัสมุงถึงเวสารัชชญาณ 
อยางเดียว.  ดวยวาพระทศพลเมื่อไมทรงเห็นบุคคลท่ีทักทวง   หรือธรรมท่ียัง 
ไมรู   ที่เปนเหตุทักทวงวา  ธรรมขอน้ี   ทานยังไมรูแลวดังน้ี   พิจารณาเห็นวา 
เราตรัสรูตามความเปนจริงแลว   จึงกลาววาเราเปนพุทธะดังน้ี    จึงเกิดโสมนัส 
ที่มีกําลังกวา  ญาณที่ประกอบดวยโสมนัสนั้นชื่อวาเวสารัชชะ.   ทรงหมายถงึ 
เวสารัชชญาณน้ัน    จึงตรัสคําเปนตนวา  เขมปฺปตฺโต   ดังน้ี.   ในบททุกบท 
พึงทราบเน้ือความอยางนี้.  
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            ในบทวา  อนฺตรายิกา   ธมมฺา   นี้  ชื่อวาอันตรายิกธรรม  เพราะ    
ทําอันตราย.  อันตรายิกธรรมเหลาน้ัน    โดยใจความก็ไดแกอาบัติ ๗ กอง   ที่ 
จงใจลวงละเมิด.    ความจริงโทษท่ีจงใจลวงละเมิด    โดยท่ีสดุแมอาบัติทุกกฏ 
และทุพภาสิต  ก็ยอมทําอันตรายแกมรรคและผลได.  แตในท่ีนี้    ประสงคเอา 
เมถุนธรรม   ดวยวาเม่ือภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเสพเมถุนธรรม   ยอมเปนอันตราย 
ตอมรรคและผลถายเดียว.  บทวา   ยสฺส  โข  ปน  เต  อตฺถาย  ความวา 
เพ่ือประโยชนแกธรรมอันใดในบรรดาธรรมเปนที่สิ้นราคะเปนตน.     บทวา 
ธมฺโม    เทสโิต    ความวา    ทานกลาวธรรนมีอสุภภาวนาเปนตน .    บทวา 
ตตฺร วต  ม   คือในธรรมท่ีไมนําสัตวออกจากทุกขนั้น. บทที่เหลือ  พึงทราบ 
โดยนัยอันกลาวไวในวินัย. 
            บทวา  วาทปถา  คือ วาทะท้ังหลายนั่นเอง.  บทวา  ปุถุ     แปลวา 
มาก     บทวา    สิตา    คือท่ีผูกแตงเปนปญหาข้ึน.    อีกอยางหน่ึง    บทวา 
ปุถุสฺสิตา ไดแก  วาทะที้เตรียมคือจัดไวมาก.  อีกอยางหน่ึง ชื่อวา  ปุถุสฺสิตา 
เพราะสมณพราหมณเปนอันมากผูกไว.      บทวา   ย  นิสฺสิตา   ความวา 
แมบัดนี้สมณพราหมณอาศัยคลองวาทะใด.     บทวา    น    เต     ภวนฺติ 
ความวา  คลองวาทะเหลาน้ันยอมไมมี  คือแตกพินาศไป.  บทวา   ธมมฺจกกฺ   
นั้น  เปนชื่อของเทศนาญาณก็มี    ปฏิเวธญาณก็มี.    บรรดาญาณท้ังสองนั้น 
เทศนาญาณเปนโลกิยะ     ปฏิเวธญาณเปนโลกุตระ.   บทวา   เกวลี    ไดแก 
ทรงถึงพรอมดวยโลกุตระส้ินเชิง.  บทวา  ตาทิส   คือทานผูเปนอยางนั้น. 
                              จบอรรถกถาเวสารัชชสูตรที ่ ๘  
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                                          ๙.  ตัณหาสตูร   

                             วาดวยที่เกิดตัณหา  ๔  อยาง 
            [๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ที่เกดิตัณหา ๔ อยางนี้  ที่เกิดตัณหา  ๔ 
อยาง     คืออะไร    คือ    ตัณหาเมื่อเกิดข้ึนแกภิกษุ     ยอมเกิดเพราะจีวรบาง 
เพราะบิณฑบาตบาง    เพราะเสนาสนะบาง    เพราะความมีนอยมีมากอยางนั้น 
อยางนี้บาง   นี้แล   ที่เกิดตัณหา  ๔  อยาง 
                คนมีตัณหาเปนเพ่ือน  เวียนวายไป 
        เปนอยางน้ีอยางน้ันสิ้นกาลนาน   ไมลวง- 
        พนสงสารไปได  ภิกษุรูโทษอันนี้แลว รูวา 
        ตัณหาเปนเหตุเกิดทุกข  ก็จะพึงเปนผูมีสติ 
           สิ้นตัณหา  ไมมีความยึดถือไป. 
                                   จบตัณหาสูตรที่ ๙ 
                        อรรถกถาตัณหาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในตัณหาสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            ชื่อวา  อุปปาทะ   เพราะเปนที่เกิดข้ึนแหงตัณหาเหลาน้ัน.   ถามวา 
อะไรเกิด.  ตอบวา  ตัณหา.    ความเกิดข้ึนแหงตัณหา  ชื่อวา   ตัณหุปปาทะ 
อธิบายวา   วัตถุแหงตัณหา    เหตุแหงตัณหา.   บทวา   จีวรเหตุ    ความวา 
ตัณหายอมเกิดเพราะมีจีวรเปนเหตุ   วาเราจักไดจีวรที่นาชอบใจ ในที่ไหน.  
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ศัพทวา  อิติ  ในบทวา  อติิภวาภวเหตุ  นี้เปนนิบาตลงในอรรถวาตัวอยาง   
อธิบายวา ตัณหายอมเกิดข้ึนเพราะความมีนอยมีมากเปนเหตุ  เหมือนท่ีเกิดข้ึน  
เพราะมีจีวรเปนตน เปนเหตุ  สวนในบทวา   ภวาภโว   นี้ประสงคเอาเนยใส 
และเนยขนเปนตนที่ประณีตและประณีตกวากัน.    อาจารยบางพวกกลาววาภพ 
ที่ประณีตกวาและประณีตท่ีสุดในสัมปตติภพดังน้ีก็มี. 
            บทวา   ตณฺหาทุติโย   ความวา   ก็สัตวนี้ทองเท่ียวไปในสังสารวัฏ  
ที่ตัวสัตวเองไมรูจุดจบ    มิใชทองเท่ียวไปแตลําพังเทานั้น     ยิ่งไดตัณหาเปน 
เพ่ือนทองเที่ยวไปดวย  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา ตณฺหาทุติโย  ดังนี้ . ในบทวา 
อิตฺถภาวฺถาภาว  นี้ไดแกอัตภาพนี้  ชื่อวา อิตถภาวะเปนอยางนี้  อัตภาพ 
ในอนาคต    ชื่อวาอัญญถาภาวะเปนอยางอ่ืน   อีกอยางหนึ่ง   อัตภาพแมอ่ืนที่ 
เปนอยางนี้  ชื่อวา อิตถภาวะเปนอยางนี้   ที่มิใชเปนอยางนี้   ชื่อวาอัญญถาภาวะ 
เปนอยางอ่ืน.  ซึ่งเปนอยางนี้และอยางอ่ืน.  บทวา   สสาร   ไดแกลําดับขันธ 
ธาตุ  อายตนะ. บทวา นาติวตฺตติ  แปลวา ไมลวงพนไป. บทวา เอตมาทีนว 
ตฺวา  ความวา  ภิกษุรูถึงโทษในขันธที่เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบันอยางนี้  
แลว.  บทวา   ตณฺห   ทุกขฺสฺส   สมฺภว   ความวา   รูถึงตัณหาอยางนี้วา 
ตัณหานี้  เปนเหตุเกิด  เปนแดงเกิด   เปนเหตุแหงวัฏทุกข.    ความท่ีภิกษุนี้  
เจริญวิปสสนาแลวบรรลพุระอรหัต    ทรงแสดงดวยเหตุประมาณเทาน้ี .  บดันี้ 
เมื่อทรงยกยองภิกษุขีณาสพนั้น   จึงตรัสวา วิตฺตณฺโห  เปนอาทิ.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา  อนาทาโน  ไดแก  ไมถือม่ัน.   บทวา   สโต  ภิกฺข ุ
ปริพฺพเช    ความวา  ภิกษุผูขีณาสพถึงความไพบูลยดวยสติสัมปชัญญะ    พึงมี 
สติสัมปชัญญะเที่ยวไปอยู.  ดังน้ัน ในสูตรตรัสถึงวัฏฏะ ในคาถา  ตรัสทั้งวัฏฏะ 
ทั้งวิวัฏฏะ   (โลกิยะและโลกุตระ)   ดวยประการฉะน้ี. 
                                 จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่  ๙  
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                    ๑๐.  โยคสูตร    

                                     วาดวยโยคะ  ๔  อยาง 
            [๑๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โยคะ    (เครื่องผูก)   ๔  นี ้  โยคะ ๔ 
คืออะไร  คือ  กามโยคะ   (เครื่องผูกคือกาม)   ภวโยคะ   (เครื่องผูกคือภพ) 
ทิฏฐิโยคะ  (เครื่องผูกคือทิฏฐิ)  อวิชชาโยคะ  (เครื่องผูกคืออวิชชา) 
            กามโยคะเปนไฉน ? บุคคลบางคนในโลกน้ีไมรูถึงความเกิด ความดับ 
ความชุมชื่น  ความขมข่ืน  และความออกไป  แหงกามท้ังหลายตามจริง  เมื่อ 
ไมรูถึงความเกิด ฯลฯ ความออกไปแหงกามท้ังหลายตามจริง ความยินดีในกาม 
ความเพลิดเพลินในกาม  ความเยื่อใยในกาม  ความสยบในกาม  ความกระหาย 
ในกาม    ความกลัดกลุมในกาม    ความหมกมุนในกาม    ความด้ินรนในกาม 
ยอมติดแนบใจ.    นี่เรียกวา  กามโยคะ.  กามโยคะเปนดังนี้ 
            ก็ภวโยคะเปนอยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกน้ีไมรูถึงความเกิดฯลฯ 
ความออกไปแหงภพทั้งหลายตามจริง  เมื่อไมรูถงึความเกิด ฯลฯ ความออกไป 
แหงภพท้ังหลายตามจริง  ความยินดีในภพ ฯลฯ  ความดิ้นรนในภพ  ยอมติด 
แนบใจ  นี่เรยีกวา  ภวโยคะ.   กามโยคะ  ภวโยคะ  เปนดังน้ี 
            ก็ทฏิฐิโยคะเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีไมรูถึงความเกิด 
ฯลฯ  ความออกไปแหงทิฏฐิทั้งหลายตามจริง        เมื่อไมรูถึงความเกิด  ฯลฯ 
ความออกไปแหงทิฏฐิทั้งหลายตามจริง  ความยินดีในทิฏฐิ ฯลฯ   ความด้ินรน 
ในทิฏฐิ    ยอมติดแนบใจ    นี่เรียกวา    ทิฏฐิโยคะ.    กามโยคะ    ภวโยคะ 
ทิฏฐิโยคะ  เปนดังน้ี  
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            ก็อวิชชาโยคะเปนอยางไร     บุคคลบางคนในโลกนี้ไมรูถึงความเกิด   
ฯลฯ  ความออกไปแหงผัสสายตนะ  ๖  ตามจริง    เมื่อไมรูถึงความเกิด  ฯลฯ 
ความออกไปแหงผัสสายตนะ  ๖   ตามจริง    ความไมรูแจง   ความเขลา    ใน 
ผัสสายตนะ  ๖  ยอมติดแนบใจ   นี่เรียกวา  อวิชชาโยคะ.  กามโยคะ  ภวโยคะ 
ทิฏฐิโยคะ  อวิชชาโยคะ  เปนดังน้ี  
            บุคคล    (ผูยังละโยคะไมได)    นุงนังดวยธรรมท้ังหลายอันเปนบาป 
อกุศล   เปนสังกิเลส   เปนเหตุใหเกิดในภพใหม    ประกอบดวยความเรารอน 
มีทุกขเปนผล    ทําใหมีชาติชรามรณะตอไป    เพราะเหตุนั้น   เราเรียกบุคคล 
นั้นวา  (อโยคกฺเขมี)  ผูไมปลอดจากโยคะ 
            นี้แล   โยคะ  ๔ 
            ภิกษุทั้งหลาย   วิสังโยคะ    (ความปลอดโปรง)  ๔  นี ้   วิสังโยคะ  ๔ 
คืออะไร   คือ   กามโยควิสังโยคะ   (ความปลอดโปรงจากกามโยคะ)    ภวโยค- 
วิสังโยคะ   (ความปลอดโปรงจากภวโยคะ)   ทฏิฐิโยควิสังโยคะ   (ความปลอด- 
โปรงจากทิฏฐิโยคะ)  อวิชชาโยควิสังโยคะ  (ความปลอดโปรงจากอวิชชาโยคะ) 
            กามโยควิสังโยคะเปนไฉน  ? บุคคลบางคนในโลกน้ีรูถึงความเกิดฯลฯ 
ความออกไปแหงกามท้ังหลายตามจริง   เมื่อรูถึงความเกิด ฯลฯ   ความออกไป 
แหงกามท้ังหลายตามจริง    ความยินดีในกาม ฯลฯ   ความด้ินรนในกาม   ยอม 
ไมติดแนบใจ   นี่เรียกวา  กามโยควิสังโยคะ.  กามโยควิสังโยคะ เปนดังน้ี  
            ก็ภวโยควิสังโยคะเปนอยางไร ?  บุคคลบางคนโนโลกน้ีรูถึงความเกิด 
ฯลฯ   ความออกไปแหงภพทั้งหลายตามจริง    เม่ือรูถึงความเกิด ฯลฯ    ความ 
ออกไปแหงภพทั้งหลายตามจริง    ความยินดีในภพ ฯลฯ    ความด้ินรนในภพ 
ยอมไมติดแนบใจ   นี่เรียกวา  ภวโยควิสังโยคะ.   กามโยควิสังโยคะ  ภวโยค- 
วิสังโยคะ  เปนดังน้ี   
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            ก็ทฏิฐิโยควิสังโยคะเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีรูถึงความ   
เกิด ฯลฯ    ความออกไปแหงทิฏฐิทั้งหลายตามจริง    เมื่อรูถึงความเกิด ฯลฯ 
ความออกไปแหงทิฏฐิทั้งหลายตามจริง  ความยินดีในทิฏฐิ ฯลฯ   ความด้ินรน. 
ในทิฏฐิ  ยอมไมติดแนบใจ  นี่เรียกวา  ทิฏฐิโยควิสังโยคะ. กามโยควิสังโยคะ 
ภวโยควิสังโยคะ  ทิฏฐิโยควิสังโยคะ  เปนดังน้ี 
            กอ็วิชชาโยควิสังโยคะเปนอยางไร        บคุคลบางคนในโลกน้ีรูถึง 
ความเกิด ฯลฯ   ความออกไปแหงผัสสายตนะ ๖ ตามจริง    เม่ือรูถึงความเกิด 
ฯลฯ   ความออกไปแหงผัสสายตนะ ๖  ตามจริง     ความไมรูแจง     ความเขลา 
ในผัสสายตนะ  ๖  ยอมไมติดแนบใจ    นี่เรียกวา   อวิชชาโยควิสังโยคะ. 
กามโยควิสังโยคะ  ภวโยควิสังโยคะ  ทิฏฐิโยควิสังโยคะ   อวิชชาโยควิสังโยคะ 
เปนดังน้ี  
            บุคคล  (ผูละโยคะไดแลว)  ปลอดโปรงจากธรรมท้ังหลายอันเปนบาป 
อกุศล   เปนสังกิเลส   เปนเหตุใหเกิดในภพใหม    ประกอบดวยความเรารอน 
มีทุกขเปนผล    ทําใหมีชาติชรามรณะตอไป    เพราะเหตุนั้น    เราเรียกบุคคล 
นั้นวา  (โยคกฺเขมี)  ผูปลอดจากโยคะ นี้แล  วิสังโยคะ  ๔ 
                สตัวทั้งหลาย    อันกามโยคะผูไว  
        แลว  ซ้าํภวโยคะและทิฏฐิโยคะผูกเขาอีก 
          อวชิชารุมรัดเขาดวย    ยอมเวียนเกิดเวียน 
            ตายไป. 
                สวนสัตวเหลาใดกําหนดรูกาม  และ 
        ภวโยคะ    ดวยประการท้ังปวง    ตัดถอน  
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           ทิฏฐิโยคะ    และทาํลายอวิชชาเสียได    
              สัตวเหลาน้ันก็เปนผูปลอดโปรงจากโยคะ 
        ทั้งปวง เปนมุนีผูขามพนเครื่องผูกแล. 
                                     จบโยคสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบภัณฑคามวรรคท่ี  ๑ 
                          อรรถกถาโยคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโยคสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            กิเลสชื่อวา โยคะ  เพราะผูกสัตวไวในวัฏฏะ.  ในบทวา กามโยโค 
เปนอาทิ    ความกําหนัดประกอบดวยกามคุณ ๕   ชื่อวา   กามโยคะ.  ความ 
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปภพและอรูปภพ  ชื่อวา  ภวโยคะ.   ความ 
ติดใจในฌานก็อยางนั้น.   ราคะประกอบดวยสัสสตทิฏฐิ  และทิฏฐิ  ๖๒  ชื่อวา 
ทิฏฐิโยคะ.    ความไมรูในสัจจะ ๔    ชื่อวา  อวิชชาโยคะ    อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา   กามโยคะ   เพราะประกอบสัตวไวในกามะ   ชื่อวา   ภวโยคะ   เพราะ 
ประกอบสัตวไวในภพ.    ชื่อวา  ทิฏฐโิยคะ   เพราะประกอบสัตวไวในทิฏฐิ. 
ชื่อวา  อวิชชาโยคะ  เพราะประกอบสัตวไวในอวิชชา  คําดังกลาวมานี้ เปนชื่อ 
ของธรรมท่ีกลาวไวแลวในหนหลัง.   บัดนี้   เมื่อทรงแสดง  ขยายธรรมเหลาน้ัน 
ใหพิสดาร   จึงตรัสวา   กตโม  จ  ภิกขฺเว  เปนอาทิ.    บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  สมุทย   คือความเกิด.    บทวา  อตฺถงฺคม  คือความดับ.    บทวา 
อสฺสาท  คือ ความชุมชื่น.     บทวา  อาทีนว  คือ โทษท่ีมิใชความชุมชื่น.  
บทวา  นิสฺสรณ  คือความออกไป.  
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            บทวา  กาเมสุ  คือ  ในวัตถุกาม.    บทวา   กามราโค  คือราคะ    
เกิดเพราะปรารภกาม.   แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้แล.    บทวา  อนุเสติ  คือ 
บังเกิด.    พึงทราบเน้ือความในบททุกบทอยางนี้วา    บทวา    อย   วุจฺจติ 
ภิกฺขเว   กามโยโค  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา  เหตุแหงการ 
ประกอบเครื่องผูกสัตวไวในกาม.  บทวา  ผสฺสายตนาน   ไดแก เหตุมีจักขุ- 
สัมผัสเปนตน     สําหรับอายตนะทั้งหลายมีจักษุเปนตน.    บทวา    อวชิฺชา 
อฺาน  ความวา    อวิชชาคือความไมรู    เพราะเปนปฏิปกษตอความรู 
อิติศัพท    ในบทน้ีวา   อติิกามโยโค   พึงประกอบกับโยคะแมทั้ง  ๔  วา 
กามโยคะดังนี้   ภวโยคะ  ดังนี้เปนตน  
            บทวา  สมฺปยุตตฺโต    ไดแก  ผูหอมลอมแลว.    บทวา   ปาปเกหิ 
ไดแก  ที่ลามก.   บทวา   อกุสเลหิ  ไดแก   เกิดแตความไมฉลาด.    บทวา 
สงฺกิเลสิเกหิ   คือมีความเศราหมอง    อธิบายวา    ประทุษรายความผองใส 
แหงจิตท่ีผองใสแลว.    บทวา   โปโนพฺภวิเกหิ   ไดแก  เปนเหตุใหเกิดใน 
ภพใหม.  บทวา   สทเรหิ  ไดแก มีความเรารอน.  บทวา  ทุกฺขวิปาเกหิ 
ไดแก ใหทุกขเกิดข้ึนในเวลาใหผล.  บทวา  อายตึชาติชรามรณิเกหิ  ไดแก 
ใหเกิดชาติ  ชรา  มรณะในอนาคตบอย ๆ.    บทวา  ตสฺมา  อโยคกฺเขมีติ 
วุจฺจติ  ความวา   ก็เพราะเหตุที่บุคคลผูละโยคะยังไมได   ยอมเปนผูประกอบ 
ดวยธรรมเหลาน้ัน  ฉะนั้น  เราจึงเรียกวา  อโยคักเขม ีไมเกษมจากโยคะเพราะ 
เขายังไมบรรลุพระนิพพานอนัเกษมจากโยคะ ๔ เหลาน้ัน. 
            บทวา  วิสโยคา  คือเหตุแหงความคลายโยคะกิเลสเครื่องผูก. บทวา 
กามโยควิสโยโค    คือเหตุแหงความคลายกามโยคะ.    แมในบทท่ีเหลือก็มี 
นัยนี้แล.  บรรดาบทเหลานั้น  การเพงอสุภกัมมัฏฐาน  เปนการคลายกามโยคะ  
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อนาคามิมรรคทําอสุภฌานน้ันใหเปนบาทแลวบรรลุ   ชื่อวา  คลายกามโยคะ   
โดยสวนเดียวแท. อรหัตมรรค  ชื่อวา คลายภวโยคะ โสดาปตติมรรค ชื่อวา 
คลายทิฏฐิโยคะ อรหัตมรรค ชื่อวา คลายอวิชชาโยคะ. บัดนี้  เมื่อทรงแสดง 
ขยายวิสังโยคธรรมเหลาน้ันใหพิสดาร  จึงตรัสวา  กตโม  จ ภิกขฺเว  เปนอาทิ. 
ความแหงพระดํารัสนั้น     พึงทราบโดยนัยอันกลาวแลว.    บทวา  ภวโยเคน 
จูภย     ความวา  ผูกไวดวยภวโยคะ  และผูกไวดวยภวโยคะทิฏฐิโยคะแมทั้ง- 
สองยิ่งข้ึนอีก  คือประกอบดวยโยคะอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา ปุรกฺขตา ไดแก 
ถูกนําไวขางหนา หรือถูกแวดลอม.  บทวา  กาเม  ปริฺาย  ไดแก  กําหนด 
รูกามแมทั้งสองอยาง. บทวา  ภวโยคฺจ  สพฺพโส  ไดแก  กําหนดรูภวโยคะ 
ทั้งหมดน่ันแล.  บทวา  สมูหจฺจ  ไดแก  ถอนหมดแลว.    บทวา  วิราชย 
ไดแก  กําลังคลายหรือคลายแลว.     ก็เม่ือกลาววา    วิราเชนฺโต    ก็เปนอัน 
กลาวถึงมรรค  เมื่อกลาววา  วิราเชตฺวา  ก็เปนอันกลาวถึงผล.  บทวา  มุน ิ
ไดแก พระมุนีคือพระขีณาสพ.    ดังน้ัน  ในสูตรนีก้็ดี  ในคาถาก็ดี   จึงตรัส 
ทั้งวัฏฏะทั้งวิวัฏฏะ  (โลกิยะและโลกุตระ)  แล. 
                                 จบอรรถกถาโยคสูตรที่  ๑๐ 
                              จบภัณฑคามวรรควรรณนาท่ี  ๑ 

                    รวมพระสูตรที่มีในภัณฑคามวรรคนี้ คือ 
            ๑.  อนุพุทธสูตร  ๒.  ปปติตสตูร  ๓.  ปฐมขตสูตร  ๔.  ทุติยขต- 
สูตร   ๕.  อนุโสตสูตร    ๖.  อัปปสุตสูตร    ๗.  สงัฆโสภณสูตร  ๘.  เวสา- 
รัชชสูตร  ๙.  ตัณหาสูตร   ๑๐. โยคสูตร  และอรรถกถา.  
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                 จรวรรคท่ี  ๒    
 
                                           ๑. จารสูตร 

                             วาดวยภิกษุไมละวิตก  ๓  อยาง 
            [๑๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อภิกษุเดินอยูก็ดี  ยืนอยูก็ดี  นั่งอยู 
ก็ดี นอนอยูไมหลับก็ดี กามวิตก หรือ  พยาบาทวิตก  หรือวิหิงสาวิตกเกิดข้ึน 
และภิกษุรับเอาวิตกน้ันไว    ไมละ    ไมถายถอน    ไมทําใหสิ้นใหหายไปเสีย 
ภิกษุเดินอยูเปนอยางนี้ก็ดี  ยืนอยูเปนอยางนี้ก็ดี  นั่งอยูเปนอยางนี้ก็ดี  นอนอยู 
ไมหลับเปนอยางนี้ก็ดี  เราเรียกวา  ผูไมมีอาตาปะ   (ความเพียรอันแรงกลา) 
ไมมีโอตตัปปะ   (ความสะดุงกลัวบาป)   เปนคนเกียจคราน   มคีวามเพียร 
อันทรามอยูเนืองนิตย 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเมื่อภิกษุเดินอยูก็ดี    ยืนอยูก็ด ี   นั่งอยูก็ด ี
นอนอยูไมหลับก็ดี   กามวิตกหรือพยาบาทวิตก   หรือวิหงิสาวิตกเกิดข้ึน  แต 
ภิกษุไมรับเอาวิตกน้ันไว   ละเสียถายถอนเสีย   ทําใหสิ้นใหหายไปเสีย   ภิกษุ 
เดินอยูเปนอยางนี้ก็ดี    ยนือยูเปนอยางนี้ก็ดี    นั่งอยูเปนอยางนี้ก็ดี   นอนอยู 
ไมหลับเปนอยางนี้ก็ดี  เราเรียกวา  ผูมีอาตาปะ  มโีอตตัปปะ  มีความเพียร 
อันทําแลว  ต้ังใจมั่นคงเปนเนืองนิตย 
                ภกิษุใดเดินอยู   หรือยืนอยู   นั่งอยู   
        หรือนอนอยู  (ไมหลบั)   ตรึกวิตกอันเปน 
          บาป  อันเกี่ยวดวยเรือน  (คือกาม)  ภิกษ ุ 
            นั้นชือ่วาดําเนินทางผิด   สยบอยูในอารมณ  
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          อันเปนที่ต้ังแหงความหลง  ภิกษุเชนนั้น   
          ไมควรเพ่ือบรรลุสมัโพธิญาณอันอุดม. 
                ภกิษุใดเดินอยูหรือยืนอยู  นั่งอยู 
        หรือนอนอยู   รํางับวิตก     (อันเปนบาป) 
         ขึ้นดีในทางรํางับวิตกแลว    ภิกษุเชนนั้น 
              ยอมอาจเพ่ือบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดม. 
                             จบจารสูตรที่  ๑ 
                      จรวรรควรรณนาที่  ๒ 
 
                                อรรถกถาจารสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในจารสูตรที่  ๑  แหงจรวรรคท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อธิวาเสติ  ไดแก ยกข้ึนไวใหอยูในจิต    (คือพักไว). บทวา 
น  ปชหติ  ไดแก ไมสละ.   บทวา   น   วิโนเทติ   ไดแก  ไมนําออก. 
บทวา  น   พฺยนฺตีกโรติ   ไดแก ไมทําใหสิ้นสุด   คือตัดหนทาง.  บทวา 
น  อนภาว   คเมติ  ไดแก ไมทําใหถึงความไมมีไมเจริญ คือ ยอยยับไป. 
บทวา  จรมปฺ  คือ  แมเดนิอยู.  บทวา    อนาตาป   คือ  ไมมีความเพียร. 
บทวา  อโนตฺตาป  คือ  เวน จากความกลัวการตําหนิติเตียน.  บทวา สตต   
คือ  เปนนิตย.  บทวา สมติ  คือ  ไมมีระหวาง.  ผูศกึษาทราบความในทุกบท 
อยางนั้นแลว  พึงทราบความตามปริยายท่ีกลาวไวแลวในสุกกปกษฝายธรรมขาว.  
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            ในคาถา  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  บทวา   เคหนิสสฺิต   ไดแก    
อาศัยกิเลส.   บทวา   โมหเนยฺเยสุ   ไดแก  ในอารมณที่ใหเกิดความหลง. 
บทวา อภพฺโพ ไดแกไมเปนดังภาชนะที่รองรับ.  บทวา   ผุฏ   สมฺโพธ ิ
มุตฺตม  ไดแก  เพ่ือสัมผัสอุดมญาณกลาวคือ  พระอรหัต. 
                                จบอรรถกถาจารสูตรที่  ๑ 
                           ๒.   สีลสูตร 

                             วาดวยปริสุทธิศีล  ๔ 
            [๑๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ทานท้ังหลายจงเปนผูมีศีลถึงพรอมมี 
ปาฏิโมกขถงึพรอมอยูเถิด  จงสํารวมในปาฏิโมกข   ถึงพรอมดวยมรรยาทและ 
โคจร     มีปรกติเห็นภัยในโทษมาตรวานอย      สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลายเถิด    เมื่อทานท้ังหลายมีศีลถงึพรอมมีปาฏิโมกขถึงพรอมอยู   สํารวม 
ในปาฏิโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร   มีปรกติเห็นภัยใหโทษมาตรวา 
นอย  สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลายอยู.  อะไรเปนกิจท่ีจะพึงทําตอไป   ? 
            ภิกษุทั้งหลาย     ถาเมื่อภิกษุเดินอยูก็ดี    ยนือยูก็ดี    นัง่อยูก็ดี 
นอนอยูไมหลับก็ดี  อภิชฌาปราศไป  พยาบาทปราศไป  ถีนมิทธะ   อุทธัจจะ 
กุกกุจจะ   วิจิกิจฉา   ภิกษุก็ละได   ความเพียรทําไมยอหยอน   สติต้ังม่ันไม 
ฟนเฟอน    กายรํางับไมกระสับกระสาย    จิตเปนสมาธิแนวแน    ภิกษุเดินอยู 
เปนอยางนี้ก็ดี    ยืนอยูเปนอยางนี้ก็ดี   นั่งอยูเปนอยางนี้ก็ดี    นอนอยูไมหลับ 
เปนอยางนี้ก็ดี  เราเรียกวา   ผูมีอาตาปะ    มีโอตตัปปะ   มีความเพียรอัน 
ทําแลว   มีใจเด็ดเด่ียวเนืองนิตย.  
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                ภกิษุพึงเปนสํารวม   ยินสาํรวม   นั่ง    
              สํารวม  นอนสํารวม   คูอวัยวะเขาก็สํารวม 
        เหยียดอวัยวะออกก็สํารวม      พิจารณาดู 
            ความเกิดขึ้นความเส่ือมไปแหงธรรมและ 
         ขันธทัง้หลาย    ในเบืองบน    ทามกกลาง 
           เบื้องลาง   ทุกภมูโิลก     บัณฑติท้ังหลาย 
        กลาวภกิษุผูศึกษา ปฏิปทาอันสมควรแก 
              ความสงบใจ  มสีติทุกเมื่อเขารุ 
        ใจเด็ดเด่ียวเนืองนิตย. 
                              จบสีลสูตรที่  ๒ 
                          อรรถกถาสีลสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสีลสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา    สมฺปนฺนสีลา   ไดแก  เธอทั้งหลายมีศีลบริบูรณ.  บทวา 
สมฺปนฺนปาติโมกฺขา ไดแกมีปาติโมกขบริบูรณ. บทวา  ปาติโมกฺขสวร-  
สวุตา  ความวา   เธอทั้งหลายจงเปนผูสํารวมปดประกอบดวยปาติโมกขสังวร- 
ศีลอยูเถิด.  บทวา  อาจารโคจรสมฺปนฺนา  ความวา   เธอทั้งหลายจงเปนผู 
ถึงพรอม  คือประกอบดวยอาจาระและโคจรเถิด . บทวา  อณมุตฺเตสุ  วชฺเชสุ 
ไดแก  ในโทษทั้งหลายมีประมาณนอย.   บทวา   ภยทสฺสาวิโน   ความวา 
เปนผูมีปรกติเห็นโทษที่มีประมาณนอยเหลาน้ันโดยเปนภัย.  บทวา  สมาทาย  
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สิกฺขถ  สิกขฺาปเทสุ   ความวา  เธอท้ังหลายจงสมาทานยึดถือสิกขาบทท่ีควร   
สมาทานน้ัน   ๆ  ในสวนแหงสิกขาทั้งหมดศึกษาอยู.   ครั้นทรงชักชวนและตรัส 
สรรเสริญในคุณท่ีไดแลว ดวยการตรสัธรรมประมาณเทาน้ีวา   สมฺปนฺนสีลาน 
ฯเปฯ    สิกฺขาปเทสุ  บัดนี้   เมื่อทรงแสดงประโยชนอันจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไป 
จึงตรัสวา   กมิสฺส      ดังน้ีเปนตน.   ในบทน้ัน    บทวา   กิมสฺส   แปลวา 
จะพึงมีอะไรเลา. 
            บทวา    ยต    จเร    ความวา   ภิกษุพึงเดินอยางที่เดินสํารวมระวัง. 
ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. บทวา อจฺเฉ  แปลวา พึงนั่ง. บทวา  ยตเมต  ปสารเย 
ความวา   พึงเหยียดอวัยวะนอยใหญอยางสํารวมคือเรียบรอย.   บทวา   อุทธฺ  
แปลวา  เบื้องบน.  บทวา ติริย  แปลวา เบื้องกลาง  ( วาง)   บทวา อปาจีน 
แปลวา  เบื้องลาง.  เบญจขันธ   ทั้งอดีต   ปจจุบัน    และอนาคต   ตรัสดวย 
เหตุประมาณเทาน้ี.    คําวา    ยาวตา    เปนคําท่ีแสดงความกําหนด.   บทวา 
ชคโต  คติ ไดแก ความสําเร็จแหงโลก.  บทวา  สมเวกฺขิตา  จ   ธมฺมาน 
ขนธาน  อุทยพฺพย  ความวา  พิจารณาดูความเกิดข้ึน   ความเสื่อมไปแหง 
ธรรม  คือ   เบญจขันธที่ตางดวยอดีตเปนตนเหลานั้น  ในโลกทั้งปวง  คือได 
พิจารณาเห็นโดยชอบดวยลักษณะ   ๕๐  ถวนท่ีทานกลาววา   เมื่อเห็นความเกิด 
แหงเบญจขันธก็พิจารณาเห็นลักษณะ ๒๕ ได.  เม่ือเห็นความเสื่อมก็พิจารณา 
เห็นลักษณะ    ๒๕  ได.  บทวา  เจโตสมถสามีจึ   ไดแก ขอปฏิบัติที่สมควร 
แกความสงบจิต.  บทวา    สิกฺขมาน  ความวา  เมื่อปฏิบัติ   คือ  บําเพ็ญอยู. 
บทวา  ปหิตตฺโต  ไดแก  มีใจเด็ดเด่ียว.  บทวา  อาหุ   แปลวา  กลาวอยู. 
บทที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งน้ัน.  ก็ในสูตรนี้ตรัสคละกันกับศีล   ในคาถาตรัสถึง 
ภิกษุผูขีณาสพ. 
                                      จบอรรถกถาสีลสูตรที่  ๒  
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                           ๓.  ปธานสูตร   

                                      วาดวยสัมมัปปธาน  ๔ 
            [๑๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมมัปปธาน   (ความเพียรชอบ)  ๔ นี ้ 
สัมมัปปธาน ๔ คืออะไร  คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
            ๑.   ยงัฉันทะใหเกิดพยายามทําความเพียร    ประคองจิตต้ังใจมั่นเพ่ือ 
ยังอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน 
            ๒.   ยังฉันทะใหเกิดพยายามทําความเพียร    ประคองจิตต้ังใจมั่นเพ่ือ 
ละอกุศลบาปธรรมที่เกิดแลว 
            ๓.   ยังฉันทะใหเกิดพยายามทําความเพียร    ประคองจิตต้ังใจมั่นเพ่ือ 
ยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน 
            ๔.  ยงัฉันทะใหเกิดพยายามทําความเพียร    ประคองจิตต้ังใจมั่นเพ่ือ 
ใหกุศลธรรมท่ีเกิดแลวคงอยูไมเลือนหายไป   ใหภิยโยภาพไพบูลเจริญเต็มที่ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  สัมมัปปธาน  ๔. 
                ภกิษุเหลาน้ันมีความเพียรชอบยอม 
        ครอบงําเสียไดซึ่งแดนมาร  ภกิษุเหลาน้ัน 
        เปนผูอนักิเลสไมอาศัย แลวพนภัย คือ เกิด 
          ตายแลว  ถึงฝง  (คือพระนิพพาน)   ภิกษ ุ
         เหลาน้ันสบายใจ       ชนะมารกบัท้ังพล- 
        พาหนะมารแลว  ภิกษุเหลาน้ันเปนผูไม 
            หว่ันไหว        ลวงเสียซ่ึงมารและพลมาร 
           ทั้งปวง   ถึงซ่ึงความสุข. 
                                     จบปธานสูตรที่ ๓  
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                                  อรรถกถาปธานสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่   ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สมมฺปฺปธานานิ  ไดแก ความเพียรดี  คือความเพียรสูงสุด. 
บทวา  สมฺมปฺปธานา  ไดแก พระขีณาสพผูมีความเพียรบริบูรณ.   บทวา 
มารเธยฺยาภิภูตา  ความวา  พระขีณาสพเหลาน้ัน  ครอบงําขามแดนมาร  คือ 
เตภูมิกวัฎ.   บทวา  เต   อสิตา  ไดแก   พระขีณาสพทั้งหลายเปนผูอันกิเลส 
ไมอาศัยแลว.    บทวา    ชาติมรณภยสฺส    ไดแก  ภัยที่เกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความเกิดและความตาย  หรือภัยกลาวคือความเกิดและความตาย. บทวา ปารคู 
แปลวา  ถึงฝง.  บทวา  เต   ตุสิตา  ความวา  พระขีณาสพเหลานั้น    ชื่อวา 
ยินดีแลว.  บทวา   เชตฺวา  มาร   สวาหน  ไดแก  ชนะมารกับทั้งกองทัพ 
อยูแลว.  บทวา  เต   อเนชา  ความวา  พระขีณาสพเหลาน้ัน   ไมหวาดหว่ัน 
ดวยความหวาดหว่ันคือตัณหา  ชื่อวา  ไมหว่ันไหว.  บทวา นมุจพิล แปลวา 
พลของมาร.  บทวา  อุปาติวตฺตา   แปลวา   กาวลวง.  บทวา    เต    สุขิตา 
ไดแก  พระขีณาสพเหลานั้น    ชื่อวาความสุขดวยโลกุตรสุข.   ดวยเหตุนั้น  
ทานจึงกลาววา 
                พระอรหันตท้ังหลายสุขจรงิหนอ 
        ทานไมมีตัณหา  ถอนอัสมิมานะไดเด็ดขาด 
               แลว  ทําลายขายคือโมหะเสียแลว  ดังน้ี. 
                                      จบอรรถกถาปธานสูตรที่  ๓  
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                ๔.  สังวรสูตร   

                                    วาดวยความเพียร  ๔ 
            [๑๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปธาน  (ความเพียร)  ๔  นี้   ปธาน  ๔ 
คืออะไร  คือ สังวรปธาน  (เพียรระวัง) ปหานปธาน  (เพียรละ) ภาวนาปธาน 
(เพียรบําเพ็ญ)   อนุรักขนาปธาน   (เพียรตามรักษาไว) 
            สังวรปธานเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวยตาแลว 
ฟงเสียงดวยหูแลว   ดมกลิ่นดวยจมูกแลว  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว   ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายแลว   รูธรรมารมณดวยใจแลว     เปนผูไมถือเอาโดยนิมิต    ไมถอืเอา 
โดยอนุพยัญชนะ   อภิชฌาโทมนัส   ธรรมทั้งหลายท่ีเปนบาปเปนอกุศล  จะพึง 
ไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวมอินทรีย  คือ  ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะเหตุ 
ความไมสํารวมอินทรีย  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น กาย  ใจอันใด  ปฏิบัติเพ่ือปดกั้น 
เสียซึ่งอินทรีย   คือ  ตา   หู   จมูก   ลิน้   กาย   ใจอันนั้น   รักษาอินทรีย  คือ 
ตา   หู   จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ   ถึงความสํารวมในอินทรีย  คือตา  หู  จมูก  ลิน้ 
กาย    ใจ   นีเ้รียกวา   สังวรปธาน. 
            ปหานปธานเปนอยางไร  ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมรับเอากามวิตก 
พยาบาทวิตก    วิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึนไว   ละเสีย   ถายถอนเสีย    ทําใหสิ้นไป 
ใหหายไปเสีย    นี้เรียกวา   ปหานปธาน. 
            ภาวนาปธานเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสัมโพชฌงค 
คือ    สติ  ธรรมวิจยะ   วิรยิะ   ปติ   ปสสัทธิ   สมาธิ   อุเบกขา   อันอิงวิเวก 
อิงวิราคะ   อิงนิโรธ  นอมไปในทางสละ  นี้เรียกวา  ภาวนาปธาน.  
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            อนุรกัขนาปธานเปนอยางไร  ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ตามรักษา    
สมาธินิมิตอันงามที่เกิดข้ึนแลว  คือ   อัฏฐิกสัญญา  (ความสําคัญในศพที่เหลือ 
แตกระดูก) ปุฬุวกสัญญา  (ความสําคัญในศพที่มีหนอนคลาคล่ํา) วินีลกสญัญา 
(ความสําคัญในศพที่มีสีเขียวคล้ํา)    วิปุพพกสัญญา    (ความสําคัญในศพที่มี 
น้ําเหลืองไหล)  วิจฉิททกสัญญา  (ความสําคัญในศพที่ฉีกขาด)    อุทธุมาตก-  
สัญญา  (ความสําคัญในศพที่ข้ึนพอง)  นี้เรียกวา  อนุรักขนาปธาน. 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล   ปธาน  ๔ 
                สังวรปธาน  ๑  ปหานปธาน  ๑  ภาวนา- 
        ปธาน  ๑  อนุรักขนาปธาน  ๑   ปธาน  ๔  นี ้
        พระพทุธเจาผูเผาพันธุพระอาทิตย     ทรง 
        แสดงไวเปนเครื่องใหภิกษุผูมีความเพียร 
        ในพระศาสนาน้ีบรรลุถึงความส้ินทุกข. 
                            จบสังวรสูตรที่  ๔ 
                       อรรถกถาสังวรสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังวรสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            ความเพียร   ชื่อ  ปธาน. ความเพียรที่เกิดข้ึนแกผูสํารวมจักษุเปนตน 
ชื่อสังวรปธาน. ความเพียรที่เกิดข้ึนแกผูละกามวิตกเปนตน  ชื่อปหานปธาน. 
ความเพียรที่เกิดข้ึนแกผูเจริญสัมโพชฌงค    ชื่อภาวนาปธาน.   ความเพียรที่  
เกิดข้ึนแกภิกษุผูตามรักษาสมาธินิมิต    ชื่ออนุรักขนาปธาน.     ในบทวา  
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วิเวกนิสฺสิต  เปนอาทิ  มีวินิจฉัยดังนี้ แมบททั้ง  ๓  คือ วิเวก  วิราคะ  นิโรธ     
เปนชื่อของนิพพาน.    แทจริงนิพพาน    ชื่อวิเวก   เพราะสงัดจากอุปธิ  ชื่อ 
วิราคะ  เพราะราคะเปนตนอาศัยนิพพานนั้น  จึงคลายไป.  ชื่อนิโรธ เพราะ 
ราคะเปนตนอาศัยนิพพานนั้น  ก็ดับไป เพราะฉะน้ัน  ในบทวา  วิเวกนิสฺสิต 
เปนอาทิ  จึงมีความวา  อาศัยนิพพานโดยเปนอารมณบาง  โดยเปนธรรมท่ีพึง 
บรรลุบาง. 
            ในบทวา   โวสฺสคฺคปริณามึ  นี้   โวสสัคคะมี  ๒   คือ   ปริจจาค- 
โวสสัคคะ  ๑   ปกขันทนโวสสัคคะ  ๑.   ในสองอยางนั้น  วิปสสนาชื่อ 
ปริจจาคโวสสัคคะ   เพราะสละราคะในกิเลสและขันธ      ดวยอํานาจตทังค- 
ปหาน   มรรค   ชื่อปกขันทนโวสสัคคะ  เพราะแลนไปสูนิพพานดวยอํานาจ 
อารมณ. เพราะฉะนั้น  ในบทวา โวสฺสคฺคปริณามึ    นี ้ จึงมีเนื้อความดังน้ีวา 
สติสัมโพชฌงค  ที่ภิกษุเจริญอยูโดยประการใด  ยอมนอมไปเพ่ือสละ  ยอมถึง 
วิปสสนาภาวนา    และมัคคภาวนา    ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงคนั้น   โดย 
ประการ  นัน้    แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้แล.   บทวา   ภทฺทก  ไดแก  ที่ไดแลว. 
สมาธิที่ไดแลว   ดวยอํานาจอัฏฐิกสัญญาเปนตน   เรียกวา  สมาธินิมิต.  บทวา 
อนุรกฺขติ  ไดแก  ทําราคะ โทสะ โมหะ   ซึ่งเปนธรรมอันเปนขาศึกตอสมาธิ 
ใหเหือดแหงไปรักษาไว.  ก็สัญญา ๕ มีอัฏฐิกสัญญาเปนตน     ตรัสไวในขอน้ี  
แตในที่นี้  พึงกลาวอสุภสัญญา  ๑๐ ใหพิสดารดวย.  ความพิสดารของอสุภสัญญา 
นั้น  กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. 
            ในคาถา   ทานกลาวความเพียรอยางเดียวที่ใหสําเร็จสังวรเปนตน 
โดยชื่อวา สงัวร.  บทวา  ขย  ทุกฺขสฺส  ปาปุเณ  คือพึงบรรลุพระอรหัต 
กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นทุกข. 
                                  จบอรรถกถาสังวรสูตรที่  ๔  
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                                     ๕.  บัญญัตติสูตร   

                                     วาดวยอัครบัญญัติ  ๔ 
            [๑๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อัครบัญญัติ    (บัญญัติกันวาเย่ียมยอด)   
๔  นี ้ อัครบญัญัติ  ๔  คืออะไร  คือ  ทีเ่ยี่ยมยอดทางอัตภาพ    (ตัวใหญที่สุด) 
ไดแกอสุรินทราหู   ที่เยี่ยมยอดทางบริโภคกาม   ไดแกพระเจามันธาตุ   ที่เยี่ยม 
ยอดทางเปนเจาเปนใหญ    ไดแกมารผูมีบาป    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ปราชญกลาววาเยี่ยมยอด  ในโลกท้ังเทวโลกท้ังมารโลกท้ังพรหมโลก 
ในหมูสัตวทั้งเทวดามนุษย    รวมทั้งสมณพราหมณ    ภิกษุทั้งหลาย    นี้แล 
อัครบัญญัติ  ๔. 
                ราหูเปนเย่ียมทางอัตภาพ     พระเจา 
        มันธาตุเปนเย่ียมทางบริโภคกาม     มารผู 
              รุงเรื่องดวยฤทธิ์ดวยยศ   เปนเย่ียมในทาง 
         เปนใหญ   พระพุทธเจา  ปราชญกลาววา 
            เปนเย่ียมยอดแหงสัตวโลกท้ังเทวดา    ทั้ง 
        เบื้องสูง  ทามกลาง  เบื้องตํ่า  ทุกภูมิโลก. 
                                        จบบัญญัตติสูตรที่  ๕  
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                      อรรถกถาบัญญัตติสูตร      
            พึงทราบวินิจฉัยในปญญัติสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อคฺคปฺตฺติโย  ไดแก การบัญญัติสูงสุด. บทวา อตฺต- 
ภาวีน  ไดแก มีอัตภาพทั้งหลาย.  บทวา  ยทิท  ราห ุ อสุรินฺโท  ไดแก 
อสุรินทราหูนี้     ชื่อวาเปนยอด.    ไดยินวา  ในขอน้ี  อสุรินทราหูสูง   ๔,๘๐๐ 
โยชน.  ที่ระหวางแขนของเขา   ๑,๒๐๐ โยชน.   ฝามือและฝาเทาหนา  ๓๐๐ โยชน. 
ขอน้ิวมือ  ๕๐ โยชน.   ทีร่ะหวางค้ิวของเขา  ๕๐ โยชน.   หนาผาก  ๓๐๐ โยชน 
ศีรษะ  ๙๐๐ โยชน. 
            บทวา   กามโภคีน   ยทิท   ราชา   มนฺธาตา   ความวา    พระเจา 
มันธาตุนี้     ชื่อวาเปนยอดของสัตวผูบริโภคกามท้ังที่เปนของทิพยทั้งท่ีเปนของ 
มนุษย  จริงอยู  พระเจามันธาตุนั้น   เกิดในมนุษยทั้งหลายผูมีอายุอสงไขยหนึ่ง 
บันดาลใหฝนตกเปนเงิน  ในขณะที่ปรารถนา ๆ  บริโภคกามท่ีเปนของหมูมนุษย 
เปนเวลาชานาน    สวนในเทวโลก    ก็บรโิภคกามอันประณีต    ตลอดอายุ 
พระอินทร  ๓๖  พระองค    เพราะฉะนั้น    ทาวเธอจึงชื่อวา    เปนยอดของผู 
บริโภคกามท้ังหลาย.    บทวา  อาธิปเตยฺยาน   ความวา   แหงบรรดาผูครอง 
ตําแหนงอธิบดี   ตําแหนงหัวหนา.  บทวา  ตถาคโต  อคฺคมกฺขายติ  ความวา 
ปราชญเรียกตถาคตวาเลิศประเสริฐสูงสุด   โดยคุณทีเปนโลกยิะและโลกุตระ. 
            บทวา   อิทฺธิยา   ยสสา   ชล   ความวา    ผูรุงเรื่องดวยความสําเร็จ 
แหงทิพยสมบัติ   และดวยยศกลาวคือบริวาร.   บทวา  อุทฺธ   ติริย  อปาจีน 
ไดแก  ในเบือ้งบน  เบื้องกลาง  เบื้องตํ่า.   บทวา  ยาวตา   ชคโต  คติ  ไดแก 
ภูมิสําเร็จแหงโลกเพียงใด. 
                                 จบอรรถกถาบัญญัตติสูตรที่  ๕  
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                                 ๖.  โสขุมมสูตร   

วาดวยญาณเปนเครื่องแทงตลอดลักษณะอันละเอียด  ๔ ประการ  

            [๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ญาณเปนเครื่องแทงตลอดลักษณะอัน- 
ละเอียด  ๔  ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
            ๑.  เปนผูประกอบดวยญาณอันกําหนดรูลกัษณะอันละเอียดในรูป 
อยางยิ่ง      ยอมไมพิจารณาเห็นญาณอันกําหนดรูลักษณะอันละเอียดในรูปอ่ืน 
ซึ่งยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น 
และไมปรารถนาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปอ่ืน อันยิ่งกวา 
หรือประณีตกวาญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดในรูปนั้น. 
            ๒.  เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดใน 
เวทนา... 
            ๓.  เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดใน 
สัญญา...  
            ๔.  เปนผูประกอบดวยญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียดใน 
สังขาร... 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ญาณเปนเครื่องกําหนดลักษณะอันละเอียด  ๔ 
ประการนี้แล. 
                ภกิษุใดรูความสุขุมในรูปขนัธ   และ  
        รูความเกิดแหงเวทนาท้ังหลาย  รูความเกิด 
        และความดับแหงสัญญา  รูสังขารท้ังหลาย 
        โดยความไมเท่ียง  โดยความเปนทุกขและ 
        โดยความไมใชตน  ภิกษุนั้นชื่อวา  ผูเห็น 
        ชอบ    ผูสงบแลว    ยินดีแลวในสันติบท  
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          ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด  ชนะมาร    
          กบัท้ังพลพาหนะมารแลว. 
                                   จบโสขุมมสูตรที่ ๖ 
         อรรถกถาโสขุมมสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโสขุมมสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    โสขุมมฺานิ    ไดแก   ญาณที่เปนเครื่องแทงสุขุมลักษณะได 
ตลอด. บทวา  รูปโสขุมฺเมน  สมนฺนาคโต   โหติ   ไดแก  เปนผูประกอบ- 
ดวยญาณท่ีกําหนดรูลักษณะสุขุมอันละเอียดในรูป.   บทวา   ปรเมน   ไดแก 
สูงสุด.    บทวา   เตน  จ  รูปโสขุมฺเมน  ความวา   ดวยญาณท่ีกําหนดรู 
สุขุมลักษณะจนถึงอนุโลมญาณน้ัน.      บทวา   น    สมนุปสฺสติ    ไดแก 
ไมพิจารณาเห็นโดยความไมมี.  บทวา    น   ปฏิเติ   ไดแก  ไมปรารถนา 
โดยความไมมี.   แมในเวทนาท่ีสุขุมเปนตน    ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
            บทวา   รูปโสขมุมฺต   ตฺวา   ความวา   ภิกษุรูความที่รูปขันธเปน 
ของสุขุมดวยญาณเปนเคร่ืองกําหนดสุขุมลักษณะท่ีละเอียด.  บทวา   เวทนา- 
นฺวิ    สมฺภว    ความวา   รูถึงแดนเกิดแหงเวทนาขันธ.   บทวา    สฺา 
ยโต  สมุเทติ   ความวา  รูเหตุที่สัญญาขันธเกิดคือบังเกิด.    บทวา   อตฺถ- 
คจฺฉติ   ยตฺถ  จ  ความวา  รูถึงที่สัญญาขันธดับ.  บทวา  สงฺขาเร  ปรโต 
ตฺวา   ความวา   รูถึงสังขารขันธแปรเปนอยางอ่ืน   โดยสภาพชํารุด   เพราะ 
เปนของไมเที่ยง.  ก็อนิจจานุปสสนาตรัสดวยบทน้ี.  ตรัสทุกขานุปสสนา และ 
อนัตตานุปสสนาดวยบทน้ีวา  ทุกฺขโต  โน  จ  อตฺตโต.  บทวา   สนฺโต 
ความวา  ชื่อวาสงบ    เพราะกิเลสสงบ.   บทวา   สนฺติปเท   รโต    ไดแก 
ยินดีในนิพพาน. ในสูตรนี้  ตรัสวิปสสนาในฐานะ ๔  เทาน้ัน   ในคาถาตรัส 
โลกุตรธรรมดวยแล. 
                                 จบอรรถกถาโสขุมมสูตรที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 48 

                                    ๗.  ปฐมอคติสูตร   

                                            วาดวยความลําเอียง  ๔ 
            [๑๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความลําเอียง  ๔ ประการน้ี  ความลําเอียง 
๔  คืออะไร คือลําเอียงเพราะชอบกัน ลําเอียงเพราะชังกัน   ลําเอียงเพราะเขลา 
ลําเอียงเพราะกลัว   ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลความลําเอียง  ๔  ประการ 
                บคุคลใดประพฤติลวงธรรม  เพราะ 
        ความชอบกัน   เพราะความชังกัน   เพราะ 
          ความกลัว เพราะความเขลา ยศของบุคคล 
        นั้นยอมเสื่อม    เหมือนดวงจันทรขางแรม 
        ฉะนั้น. 
                                 จบปฐมอคติสูตรที่  ๗ 
                       อรรถกาปฐมอคติสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอคติสูตรที่  ๗   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อคติคมนานิ   ไดแก   ความลําเอียง.   บทวา   ฉนทฺาคตึ   
คจฺฉติ  ความวา  บุคคลลําเอียงเพราะชอบกัน   คือทําส่ิงท่ีไมควรทํา.  แมใน 
บทที่เหลือก็นัยนี้แล. 
            บทวา  ฉนฺทา   โทสา   ภยา   โมหา   ความวา   บุคคลลาํเอียง 
เพราะชอบกัน  เพราะชังกัน    เพราะกลัว   เพราะเขลา.   บทวา  อติวตฺตติ 
ไดแก  ละเมดิธรรม. 
                                  จบอรรถกถาปฐมอคติสูตรที่  ๗  
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                                     ๘.  ทุติยอคติสูตร   

                                       วาดวยความลําเอียง   ๔  

            [๑๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความไมลําเอียง ๔ ประการน้ี   ความ 
ไมลําเอียง  ๔  คืออะไร    คือไมลําเอียงเพราะชอบกัน    ไมลําเอียงเพราะชังกัน 
ไมลําเอียงเพราะเขลา ไมลําเอียงเพราะกลัว ภิกษุทั้งหลาย นี้แล ความไมลําเอียง 
๔   ประการ. 
                บคุคลใดไมประพฤติลวงธรรม 
            เพราะความชอบกัน  เพราะความชังกัน 
        เพราะความกลัว  เพราะความเขลา ยศของ 
           บุคคลน้ันยอมเพิ่มพูน   เหมือนดวงจันทร 
            ขางขึ้น  ฉะนั้น. 
                              จบทุติยอคติสูตรที่  ๘ 
            ทุติยอคติสูตรที่  ๘  งายทั้งน้ัน. 
                ๙.  ตติยอดติสูตร 

                      วาดวยความลําเอียงและความไมลําเอียง 
            [๑๙]    สูตรนี้     นําเอาสูตร   ๑๗, ๑๘    มารวมเขาเปนสูตรเดียว 
ความเหมือน  ๒  สูตรนั้นทุกประการ. 
                      จบตติยอคติสูตรที่ ๙ 
            ตติยอคติสูตรที่  ๙  ตรัสดวยนัยทั้งสองดวยอํานาจแหงบุคคลผูตรัสรู 
เหมือนกัน.  
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                                     ๑๐.  ภัตตุเทสกสูตร    

                  วาดวยพระภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม   ๔ 
            [๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระภัตตุทเทสก  ประกอบดวยธรรม 
ประการ ยอมอุบัติในนรก เหมือนเขานําตัวไปขังไวฉะน้ัน ธรรม ๔ ประการ 
คืออะไร คือ   ลําเอียงเพราะชอบกัน   ลําเอียงเพราะชังกัน   ลําเอียงเพราะเขลา 
ลําเอียงเพราะกลัว   พระภัตตุทเทสกประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล  ยอม 
อุบัติในนรก   เหมือนเขานําตัวไปขังไวฉะน้ัน 
            ภิกษุทั้งหลาย  พระภัตตุทเทสกประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ  ยอม 
อุบัติในสวรรค   เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะน้ัน   ธรรม  ๔  ประการ 
คืออะไร   คือ   ไมลําเอียงเพราะชอบกัน  ไมลําเอียงเพราะชังกัน    ไมลําเอียง 
เพราะเขลา ไมลําเอียงเพราะกลัว  พระภัตตุทเทสกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล  ยอมอุบัติในสวรรค  เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะน้ัน 
                ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไมสาํรวมใน 
         กามท้ังหลาย  เปนผูไมประกอบดวยธรรม 
        ไมเคารพธรรม      ลาํเอียงเพราะชอบกัน 
           เพราะชังกัน  และเพราะกลัว  นั่นเราเรียกวา 
            ผูเปนหยากเยื่อในบริษัทพระสมณะผูรูตรสั 
        ไวอยางน้ีแล. 
                เพราะเหตุนั้น   ชนเหลาใดต้ังอยูใน 
         ธรรม   ไมทําความชั่ว   ไมลําเอยีงเพราะ 
           ชอบกัน    ซึ่งกัน    และไมลําเอียงเพราะ  
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        ความกลัว  ชนเหลาน้ัน  เปนสัตบุรุษ   
        ควรสรรเสริญ  นั่นเราเรียกวา   เปนผูผุด- 
              ผองในบริษัท    พระสมณะผูรูตรัสไวอยาง 
           นี้แล. 
                                    จบภัตตุเทสกสูตรที่  ๑๐ 
                                      จบจรวรรคท่ี  ๒ 
             อรรถกถาภัตตุเทสกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในภัตตุเทสกสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ภตฺตุทฺเทสโก  ไดแก ภิกษุผูแจกสลากภัตเปนตน .   บทวา 
กาเมสุ    อสฺตา   ความวา   เหลาชนผูมีกิเลสกามไมสํารวมในวัตถุกาม 
ทั้งหลาย.  บทวา  ปริสกสาโว  จ   ปเนส  วุจฺจติ  ความวา   บรษัิทเห็น 
ปานน้ี   เรียกชื่อวา   หยากเยื่อในบรษิทั.  บทวา   สมเณน  ไดแก  พระ- 
พุทธสมณะผูรู.  บทวา  ปริสาย  มณโฺฑ   จ   ปเนส   วุจฺจติ   ความวา 
บริษัทเห็นปานน้ี  เรียกวา  เปนผูผองใสในบริษัท   เพราะความผองใส. 
                           จบอรรถกถาภัตตุเทสกสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบจรวรรควรรณนาท่ี  ๒ 

                                 รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คอื 
            ๑.   จารสูตร    ๒.    สีลสูตร    ๓.  ปธานสูตร   ๔.  สังวรสูตร 
๕.  ปญญัตติสูตร  ๖.  โสขุมมสูตร    ๗.  ปฐมอคติสูตร   ๘.  ทุติยอคติสูตร 
๙.  ตติยอคติสูตร    ๑๐.   ภัตตุเทสกสูตร  และอรรถกถา.  
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                                    อุรเุรลวรรคที่  ๓      
 
                                 ๑. ปฐมอุรุเวลสูตร 

          วาดวยคนไมมีที่เคารพไมมีที่ยําเกรงอยูเปนทุกข 
            [๒๑]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  ณ ทีน่ั้นแล   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับสนองพระดํารัสแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เมื่อครั้งแรกตรัสรู  เราพักอยูที่ตนอชปาลนิโครธ   แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา 
ตําบลอุรุเวลา   เมื่อเราเรนอยูในที่สงัด   เกิดปริวิตกข้ึนวา    คนไมมีที่เคารพ 
ไมมีที่ยําเกรงอยูเปนทุกข      เราจะพึงสักการะ     เคารพ     พ่ึงพิงสมณะหรือ 
พราหมณผูใดอยูเลาหนอ   เราตรองเห็นวา เราจะพึงสักการะเคารพพึ่งพิงสมณะ 
หรือพราหมณอ่ืนอยู   ก็เพ่ือทําสีลขันธ  สมาธิขันธ  ปญญาขันธ  วิมุตติขันธ 
ของเราท่ียังไมบริบูรณใหบริบูรณ    กแ็ตวาเราไมเห็นสมณะหรือพราหมณอ่ืน 
ที่ถึงพรอมดวยศีล  สมาธิ  ปญญา วิมตุติยิ่งกวาตนในโลกท้ังเทวโลก  ทั้งมาร- 
โลก  ทั้งพรหมโลก  ในหมูสัตวทั้งเทวดามนุษย   ทั้งสมณพราหมณ   ซึ่งเรา 
จะพึงสักการะเคารพพ่ึงพิงอยูไดดังน้ีแลว  เราตกลงใจวา อยากระน้ันเลย  ธรรม 
ใดที่เราตรัสรูนี้   เราพึงสักการะเคารพพ่ึงพิงธรรมนั้นอยูเถิด. 
            ภิกษุทั้งหลาย    ครั้งน้ันสหัมบดีพรหมรูความปริวิตกของเราดวยใจ 
(ของตน)    แลว     หายไปจากพรหมโลกมาปรากฏตัวตอหนาเรา    (รวดเรว็) 
ประดุจบุรุษผูมีกําลัง     เหยียดแขนท่ีคู     หรือคูแขนท่ีเยียด    ฉะน้ัน  
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ครั้นแลวสหัมบดีพรหมทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง     คุกเขาขางขวาลงท่ีพ้ืนดิน   
ประคองอัญชลีตรงมาทางเรา   กลาวกะเราวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอท่ี  
พระองคทรงตกลงพระหฤทัยนั้นถูกแลว     ขาแตพระสุคตเจา     ขอท่ีพระองค 
ทรงตกลงพระหฤทัยนั้นชอบแลว  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธะแมเหลาใดท่ีมีมา 
แลวในอดีตกาล      พระผูมีพระภาคเจา   แมเหลาน้ัน    ก็ไดทรงสักการะเคารพ 
พ่ึงพิงพระธรรมอยูเหมือนกัน  พระอรหันตสัมมาสมพุทธะแมเหลาใดท่ีจักมีใน 
อนาคตกาล   พระผูมีพระภาคเจา   แมเหลาน้ัน     กจั็กทรงสักการะเคารพพ่ึงพิง 
พระธรรมนัน่แลอยู   แมพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธะในกาลบัดนี้  
ก็ขอจงทรงสักการะเคารพพ่ึงพิงพระธรรมนั้นอยูเถิด  สหัมบดีพรพมไดกลาว 
คําน้ีแลว   จึงกลาวคําประพันธนี้    อีกวา 
                  พระสัมพุทธเจาเหลาใดท่ีลวงไป 
        แลวก็ดี   พระพุทธเจาเหลาใดท่ียังไมมาถึง 
          ก็ดี   พระสัมพุธเจาพระองคใดผูยังความ 
            โศกของชนเปนอันมากใหเสือ่มหายใน 
        ปจจุบนันี้ก็ดี   พระพุทะเจาท้ังปวงนั้นเปน 
              ผูทรงเคารพพระสัทธรรมแลว  ทรงเคารพ 
        พระสัทธรรมอยู    และจักทรงเคารพพระ- 
          สัทธรรม  นี่เปนธรรมดาของพระพุทธเจา 
        ทั้งหลาย. 
                  เพราะเหตุนั้นแล    ผูรกัตน  จํานง 
           ความเปนใหญ    ระลึกถึงคําส่ังสอนของ 
        พระพทุธเจาท้ังหลาย    พึงเคารพพระสัท- 
           ธรรมเถิด.  
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            ภิกษุทั้งหลาย    สหัมบเพรหมกลาวคําประพันธนี้แลวอภิวาทเราทํา   
ประทักษิณแลวหายไปในท่ีนั้นแล 
            ครั้งน้ัน   เราแจงวา   พรหมวิงวอนและรูภาวะอันสมควรแกตนแลว 
ธรรมใดท่ีเราไดตรัสรูแลว     เราก็สักการะเคารพพ่ึงพิงธรรมน้ันอยูมา   กแ็ตวา 
เมื่อใด   แมสงฆถึงพรอมดวยความใหญแลว   เมือ่น้ันเราจะเคารพในสงฆดวย.          
                                       จมปฐมอุรุเวลสูตรที่  ๑ 
                      อรุเวลวรรควรรณนาที่  ๓  
    
                        อรรถกถาอุรุเวลสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุรุเวลสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อุรุเวลา   ในบทวา   อุรุเวลาย  นี้   ไดแกเขตทรายกองใหญ 
อธิบายวา  ทรายกองใหญ.   อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็นเนื้อความในขอน้ีอยางนี้วา 
ทราบเรียกวาอุรุ    เขตแดนเรียกวาเวลา.    ทรายที่เขาขนมาเพราะละเมิดกติกา 
เปนเหตุ  ชื่อวาอุรุเวลา.  ไดยินวา ในอดีตกาล เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติ  
กุลบุตรหม่ืนคนบวชเปนดาบสอยูในประเทศน้ัน   ในวันหน่ึง    ประชุมพรอม 
กันแลงไดต้ังกติกากันวา  ชื่อวากายกรรม  วจีกรรม  ยอมปรากฏแกชนเหลาอ่ืน 
ได   สวนมโนกรรมไมปรากฏ   เพราะฉะนั้น บุคคลใดตรึกถึงกามวิตก พยาบาท- 
วิตก  หรือวิหิงสาวิตก.  บุคคลอ่ืนชื่อวา  จะตักเตือนบุคคลน้ันไมมี   บุคคลน้ัน 
ตักเตือนตนดวยตนเองแลว    เอาใบไมหอทรายนํามาเกลี่ยลงในที่นี้.   นี้จัดเปน 
ทัณฑกรรมของบุคคลน้ัน.   ต้ังแตนั้นมา  ผูใดตรึกวิตกเชนนั้น   ผูนั้นเอาใบไม 
หอทรายมารเกลี่ยลงในทีน่ั้น     จึงเกิดเปนกองทรายใหญ     โดยลําดับในที่นั้น 
ดวยประการฉะน้ี    ตอมา   หมูคนที่เกิดในภายหลัง    จึงลอมกองทรายใหญนั้น  
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ทําใหเปนเจติยสถาน     ทานหมายถึงเจติยสถานน้ัน     จึงกลาววา   อุรุเวลาติ    
มหาเวลา  มหาวาลิการาสีติ  อตฺโถ  ดงัน้ี     ทานหมายถึงขอน้ันเอง   จึง 
กลาวไว  อีกอยางหน่ึง  พึงเห็นเนื้อความในขอนี้อยางนี้วา   ทรายเรียกวา  อุรุ 
เขตแดนเรียกวาเวลา     ทรายที่เขานํามาเพราะเหตุละเมิดกติกาเปนเหตุ     ชื่อ 
อุรุเวลา. 
            ดวยบทวา   นชฺชา  เนรฺชราย  ตีเร   ทรงแสดงวา    เราอาศัย 
อุรุเวลคามพักอยู  แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา.   บทวา   อชปาลนิโคฺรเธ  ความวา 
พวกคนเลี้ยงแพะนั่งบาง   ยืนบาง  ในรมเงาของตนนิโครธน้ัน    เพราะเหตุนั้น 
ตนนิโครธน้ัน   จึงเรียกวา   อชปาลนิโครธ.    อธิบายวา    ภายใตตนอชปาล- 
นิโครธน้ัน. 
            บทวา  ปมาภิสมฺพุทฺโธ   ความวา  เปนผูตรัสรูครั้งแรก.   บทวา 
อุทปาทิ  ความวา  วิตกน้ีเกิดในสัปดาหที่  ๕  ถามวา  เพราะเหตุไร จึงเกิดข้ึน. 
ตอบวา  เพราะเปนอาจิณปฏิบัติ  และอาเสวนปจจัยชาติกอน  ของพระพุทธเจา 
ทุกพระองค     ในเหตุขอน้ัน   พึงนําติดติรชาดกมาแสดงเพ่ือประกาศอาเสวนะ 
การสองเสพในชาติกอน  ไดยินวา  นกกระทา  ลิง  และชาง  เมื่ออยูในประเทศ 
แหงหน่ึง   จึงแสดงตนไทรวา   บรรดาพวกเรา  ผูใดเปนผูแก   เราทั้งหลายจัก 
เคารพในผูนั้นอยู.  ทบทวนกันอยูวา  บรรดาพวกเราใครหนอเปนผูแก.  รูวา 
นกกระทาเปนผูแก   จึงทําความออนนอมตอนกกระทําน้ัน  เปนผูพรอมเพรียง 
ยินดีกะกันและกันอยู. กไ็ดมีสวรรคเปนเบื้องหนา.   เทวดาผูสถิตอยู ณ  ตนไม 
ทราบเหตุนั้น   จึงกลาวคาถานี้วา. 
        เย  วุฑฒฺมปจายนฺต                  นรา   ธมมฺสสฺ  โกวิทา 
        ทิฏเ    ธมฺเม  จ  ปาสสา           สมฺปราเย  จ  สุคฺคติ  
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                  นรชนเหลาใด ฉลาดในธรรม  ยอม   
            ออนนอมผูใหญ  นรชนเหลานั้นไดรับ 
           สรรเสริญในโลกน้ี    และในสัมปรายภพ 
              กม็สีุคติ  ดังน้ี. 
            พระตถาคตแมเกิดในกําเนิดอเหตุกดิรัจฉานอยางนี้   ยังทรงชอบ 
พระทัยการอยูอยางมีความเคารพ    บดันี้     เหตุไรจักไมทรงชอบพระทัยเลา. 
บทวา  อคารโว  คือเวน ความเคารพในบุคคลอ่ืน.   อธิบายวา  ไมต้ังใครไว 
ในฐานะควรเคารพ.    บทวา  อปฺปติสฺโส  คือเวน  ความยําเกรง   อธิบายวา 
ไมทั้งใครไวในฐานะผูใหญ.   ในบทวา  สมณ วา พฺรหฺมณ วา  นี้   ทาน 
ประสงคเอาสมณะและพราหมณผูสงบบาป   และผูลอยบาปแลวเทาน้ัน. 
            บทวา  สกฺกตฺวา   ครุกตฺวา     ความวา   ทําสักการะและเขาไปต้ัง 
ความเคารพ.    ในบทวา   สเทวเก   โลเก   เปนอาทิ   พึงทราบวินิจฉัยดังนี้  
สเทวกะ  แปลวา  พรอมกบัเทวดาท้ังหลาย   ก็บรรดามารและพรหมท้ังหลาย 
ที่ทรงถือเอาดวยเทวศัพทในบทนี้  ชื่อวา  มาร  ผูมอํีานาจยอมใชอํานาจเหนือ  
สัตวทั้งปวง  ชื่อวา  ทาวมหาพรหมผูมอีานุภาพใหญ  ยอมแผแสงสวางไปใน 
หน่ึงจักรวาลดวยน้ิวหนึ่ง   ในสองจักรวาลดวยสองน้ิว   ยอมแผแสงสวางไปใน 
หม่ืนจักรวาลดวยน้ิวทั้ง  ๑๐    จึงแยกตรัสวา    สมารเก   สพฺรหมฺเก    ดวย  
ดําริวา    ชนท้ังหลาย    อยาไดกลาววาผูนั้นเปนผูมีศีลสมบูรณกวาดวยศีลนี้. 
ชื่อวา    สมณะทั้งหลายก็เหมือนกันเปนพหูสูต     ดวยอํานาจนิกายหน่ึงเปนตน 
มีศีลเปนบัณฑิต.    แมพราหมณทั้งหลาย  เปนพหูสูต  ดวยอํานาจวิชารูพ้ืนที่ 
เปนตน   เปนบัณฑิต  จึงตรัสวา  สสฺสมณพฺราหมฺณิยา  ปชาย  ดวยทรง 
ดําริวา   ชนท้ังหลาย    อยาไดกลาววาสมณะและพราหมณเหลาน้ันเปนผูมีศีล  
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สมบูรณกวา  ดวยศีลนี้.  สวนบทวา   สเทวมนุสฺสาย  นี้ทรงถือเอาเพ่ือทรง   
แสดงโดยสิ้นเชิง  ครั้นทรงถือเอาแลวจึงตรัส  อนึ่ง ในคําน้ี สามบทแรกตรสั 
ดวยอํานาจโลก สองบทหลังตรัสดวยอํานาจหมูสัตว.   บทวา  สีลสมฺปนฺนตร 
ความวา ผูสมบูรณกวา  คือผูยิ่งกวาดวยศีล.  ก็ในขอน้ี  ธรรม  ๔  มีศลีเปนตน 
ตรัสทั้งโลกิยะท้ังโลกุตระ. 
            วิมุตติญาณทัสสนะ    และปจจเวกขณญาณ    เปนโลกยิะอยางเดียว. 
บทวา  ปาตุรโหสิ  ความวา  สหัมบดีพรหม  คิดวา  พระศาสดาน้ี    เมื่อไม 
ทรงเห็นผูที่ยิ่งกวาพระองคดวยศีลเปนตน   ต้ังแตอเวจีจนถึงภวัคคพรหม  ทรง 
ดําริวา     เราจักทําสักการะโลกุตรธรรม  ๙   ที่เราแทงตลอดแลวเขาอาศัยอยู 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงดําริถึงเหตุ     ทรงดําริถงึประโยชน    คุณวุฒิพิเศษ 
จําเราจักไป    ทําอุตสาหะใหเกิดแดพระองค    ดังนี้    จึงไดปรากฏ ณ  เบื้อง 
พระพักตร.  อธิบายวา ไดยืนอยูเฉพาะพระพักตร.  ในบทวา  วหิสุ  วหิรนฺติ จ 
นี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้   ผูใดพึงกลาววา    พระพุทธเจาท้ังหลายเปนอันมาก 
แมในปจจุบัน  เพราะพระบาลีวา  วิหรนฺติ  ดังนี้   ผูนั้นพึงถูกคัดคาน  ดวย 
บาลีนี้วา     ขาแตพระองคผูเจริญ    แมพระผูมีพระภาคเจา     ก็ทรงเปนพระ- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  ดังน้ี. พึงแสดงความไมมีพระพุทธะทั้งหลาย 
อ่ืนแกผูนั้นดวยสูตรทั้งหลายเปนอาทิวา 
           น  เม  อาจริโย  อตฺถิ          สทิโส  เม  น  วิชชฺติ 
           สเทวกสฺมึ  โลกสมฺึ              นตฺถิ  เม  ปฏปุิคฺคโล 
                          เราไมมีอาจารย  ไมมคีนเสมือนเรา 
                  คนที่จะเทียบเราไมมีในโลก    ทั้งเทวโลก. 
บทวา  ตสฺมา ความวา  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาทุกพระองคจึงทรงเคารพ  
พระสัทธรรม     บทวา   มหตฺตมภิกงฺขตา    ความวา  ปรารถนาความ  
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เปนใหญ.   บทวา  สร  พุทฺธาน  สาสน  ความวา   เมื่อมาระลึกถึงศําสอน   
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย. บทวา  ยโต  แปลวา  ในกาลใด. บทวา มหตฺเตน 
สมนฺนาคโต  ความวา  แมสงฆประกอบดวยความเปนใหญ  ๔  อยางนี้    คือ 
ความเปนใหญโดยเปนรตัตัญู  รูราตรีนาน  ๑    ความเปนใหญโดยความ 
ไพบูลย  ๑  ความเปนใหญโดยพรหมจรรย  ๑  ความเปนใหญโดยความเปนผู 
เลิศดวยลาภ  ๑.   บทวา อถ  เม สงฺเฆป  คารโว  ความวา  เมื่อน้ันเราก็เกิด 
ความเคารพแมในสงฆ.  ถามวา  ก็พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทําความเคารพใน 
สงฆในเวลาไร  ตอบวา ในเวลาพระนางประชาบดีถวายผาคู  จริงอยู   ในเวลา 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือตรัสถึงผาคู   ที่พระนางมหาปชาบดีนอมเขาไป 
ถวายแดพระองควา โคตมี พระนางจงถวายในสงฆเถิด เมื่อพระนางถวายในสงฆ 
แลว  ทั้งเราทั้งสงฆก็จักเปนอันพระนางบูชาแลว  ชื่อวาทรงทําความเคารพในสงฆ. 
                                     จบอรรถกถาอุรุเวลสูตรที่  ๑ 
                           ๒.  ทุติยอุรุเวลสูตร 

                               วาดวยเถรกรณธรรม  ๔  

            [๒๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อครั้งแรกตรัสรู    เราพักอยูที่ตน 
อชปาลนิโครธ   แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา  ตําบลอุรุเวลา  ครั้งน้ันพราหมณ 
หลายคน   แกเฒาเปนผูใหญลวงมัชฌมิวัยถึงปจฉิมวัยแลว    เขาไปหาเราครั้น 
ไปถึงแลวแสดงความชื่นชมกับเรา    กลาวถอยคําอันทําใหเกิดความยินดีตอกัน 
เปนที่ระลึกถึงกันแลว   นั่งลง  ณ  ทีค่วรสวนหนึ่ง  พากันกลาวกะเราวา   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ    ขาพระเจาท้ังหลายไดยินมาอยางนี้วา    พระสมณโคดมไม  
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ไหวบาง    ไมลุกรับบาง    ไมเชื้อเชิญดวยอาสนะบาง    ซึ่งพราหมณทั้งหลาย   
ผูแกเฒาเปนผูใหญลวงมัชฌิมวัยถึงปจฉิมวัยแลว   ดังน้ี   ความขอน้ีก็เปนอยาง 
เขาวา   พระโคดมผูเจริญ  ไมไหวดวย  ไมลกุรับดวย   ไมเชื้อเชิญมาดวยอาสนะ 
ดวย    ซึ่งพราหมณทั้งหลายผูแกเฒาเปนผูใหญลวงมัชฌิมวัยถึงปจฉิมวัยแลว 
จริง ๆ  ขอน้ีเปนความบกพรองแทเทียว   พระโคดมผูเจริญ.  
            ภิกษุทั้งหลาย   เราเห็นวาทานเหลานี้ไมรูจักเถระ   (คือผูหลักผูใหญ) 
หรือเถรกรณธรรม   (ธรรมอันทําใหเปนเถระ)  บุคคลแมหากเปนผูเฒาอายุถึง 
๘ ป  หรือ  ๙๐  ป  หรือ  ๑๐๐  ปก็ตาม   แตเปนอกาลวาที  (พูดไมถูกกาละ) 
อภูตวาที    (พูดสิ่งท่ีไมเปนจริง)   อนัตถวาที    (พูดสิ่งที่ไมเปนประโยชน) 
อธัมมวาที  (พูดสิ่งที่ไมเปนธรรม)  อวินยวาที  (พูดสิ่งที่ไมเปนวินัย)  กลาว 
ถอยคําอันไมนาจดจํา    พร่ําเพรื่อ     เหลวแหลก     ไมมีขอบเขต    ประกอบ 
ดวยเรื่องอัน ไมตองการ  บุคคลน้ันนับวา  เถระพาล  (ผูใหญโง)   แทแล  
            ภิกษุทั้งหลาย   บคุคลแมหากเปนเด็กรุนหนุมผมยังดํา    อยูในวัยอัน 
เจริญคือปฐมวัย   แตวาเปนกาลวาที  (พูดถูกกาละ) ภูตวาที (พูดสิ่งที่เปนจริง) 
อัตถวาที  (พูดเปนประโยชน)  ธัมมวาที  (พูดเปนธรรม)   วินยวาที   (พูด 
เปนวินัย)    กลาวถอยคํานาจดจํา    ไมพร่ําเพรื่อ    มีที่อางอิง  มีขอบเขต 
ประกอบดวยคุณท่ีตองการ  บุคคลน้ันนับไดวา  เถระบัณฑิต   (ผูใหญฉลาด) 
โดยแท.                                                                                 
            ภิกษุทั้งหลาย    เถรกรณธรรม  ๔  นี ้  เถรกรณธรรม  ๔  คืออะไร 
บาง  คือ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
            ๑.   เปนผูมีศีล     สํารวมในพระปาฏิโมกข     ถึงพรอมดวยมรรยาท 
และโคจร  เห็นภัยในโทษมาตรวานอย   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
            ๒.  เปนพหูสูต    ทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว      สะสมธรรมท่ีไดฟง 
แลวไว      ธรรมเหลาใดงามในเบื้องตนงามในทามกลางงามในท่ีสุด      แสดง  
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พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะบรบิูรณสิ้นเชิง    บริสุทธิ์สิน้เชิง  
ธรรมเห็นปานน้ัน   อันเธอไดสดับแลวมาก   ทรงจําไว   กลาวไดคลอง  เพง     
ดวยใจ  เห็นเนื้อความปรุโปรง 
            ๓.  เปนผูไดตามตองการ    ไดไมยาก    ไดไมลําบาก    ซึ่งฌาน  ๔ 
อันเปนธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง    เปนธรรมเครื่องพักผอนอยูสบายในอัตภาพ 
ปจจุบัน 
            ๔.  เธอกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่ 
            นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย   เถรกรณธรรม  ๔ 
                  ผูใดมีจิตฟุงซาน     พูดมากหาประ-  
        โยชนมไิด  มีความดําริไมมั่นคง  ปรากฏ 
        วายินดีในอสัทธรรม     ผูนั้นหางไกลจาก 
         ความเปนเถระ  มีความเห็นลามกไมอาทร. 
                สวนผูใดถึงพรอมดวยศีล  ประกอบ 
            ดวยสุตะ   มีปฏภิาณ   ประกอบพรอมใน 
        ธรรมอนัทําความมั่นคง  เห็นแจงซ่ึงเนื้อ 
         ความของธรรมดวยปญญา  ถึงฝงแหงธรรม 
        ทั้งปวง  ไมมีกิเลสดุจตาปูตรึงจิต  มีปรีชา 
               ละชาติและมรณะได  จบพรหมจรรย  เรา 
            กลาวผูนั้นวา  เถระ ซึ่งเปนผูหาอาสวะมิได 
          เพราะอาสวะส้ินไป    ภิกษุนั้นจึงไดชื่อวา 
        เถระ. 
                                     จบทุติยอุรุเวลสูตรที่  ๒  
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         อรรถกถาทุติยอุรุเวลสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอุรุเวลสูตรที่  ๒  ดงัตอไปนี้ :- 
            บทวา   สมฺพหุลา  คือ พวกพราหมณเปนอันมาก. บทวา พฺราหฺมณา 
ความวา   พวกพราหมณมาแลวพรอมกันกับพราหมณผูพูดคําหยาบ.    บทวา 
ชิณฺณา วุฑฺฒา ไดแก ผูคร่ําคราดวยชรา  เจริญดวยวัย.  บทวา  มหลฺลกา 
ไดแก   แกโดยชาติ.   บทวา  อทฺธคตา  ไดแก  ลวงกาลผานวัยทั้งสามไปแลว. 
บทวา  สุต เมต ไดแก  ขอน้ีพวกเราฟงมาแลว.  บทวา  ตยิท  โภ  โคตม 
ตเถว  ความวา    ทานพระโคดม    ขอน้ีพวกเราฟงมาแลว    การณก็เปนจริง 
อยางนั้น.  บทวา  ตยิท  โภ  โคตม  น  สมฺปนฺนเมว  ความวา  การไมทํา 
อภิวาทเปนตนนี้นั้น   ไมสมควรเลย. 
            ในบทเปนตนวา   อกาลวาที   มีวินิจฉัยดังน้ี.   ชื่อวา   อกาลวาที 
เพราะพูดไมรูจักกาล    (พร่ําเพรื่อ).   ชื่อวา   อภูตวาที    เพราะพูดแตเรื่อง 
ที่ไมจริง.  ชือ่วา  อนัตถวาที   เพราะพูดแตเรื่องที่ไมเปนประโยชน  ไมพูด 
เรื่องที่เปนประโยชน.   ชือ่วา  อธัมมวาที    เพราะพูดไมเปนธรรม    ไมพูด 
เปนธรรม.    ชื่อวา    อวินยวาที   เพราะพูดไมเปนวินัย   ไมพูดเปนวินัย. 
บทวา    อนธิานวตึ   วาจ   ภาสิตา  ไดแก  ไมกลาววาจาท่ีควรจดจําไวใน 
หทัย.   บทวา  อกาเลน  ไดแก  โดยกาลไมควรจะพูด.   บทวา  อนปเทส 
ไดแก  พูดขาดท่ีอางอิง   ไมพูดใหมีที่อางอิงมีเหตุ.   บทวา   อปรยินฺตวตึ 
ไดแก ไมรูจักจบ  ไมพูดมีกําหนด   (จบ).   บทวา  อนตฺถสฺหิต   ไดแก 
ไมแสดงใหอาศัยประโยชนอันเปนโลกิยะและโลกุตระ.    บทวา  พาโล เถโร 
เตฺวว  สขฺย  คจฺฉติ  ความวา  นับไดวาเปนเถระอันธพาล  (ผูโงบอด). 
บทเปนตนวา   กาลวาที   พึงทราบดวยสามารถแหงธรรมที่ตรงกันขามกับที่ 
กลาวมาแลว.  
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            บทวา  ปณฺฑิโต  เถโรเตฺวว  สงฺขฺย   คจฺฉติ ความวา  นับไดวา   
บัณฑิต    เพราะประกอบดวยความฉลาด    วาเถระเพราะถึงความเปนผูมั่นคง. 
บทวา  พหุสสฺุโต  โหติ  ความวา  ภิกษุนั้นมีสุตะมาก  อธิบายวา   นวังค- 
สัตถุศาสน    เปนอันภิกษุนั้นเรียนแลว    ดวยสามารถเบื้องตน และเบ้ืองปลาย 
แหงบาลีและอนุสนธิ.  บทวา    สุตธโร    ไดแก  เปนผูรองรับสุตะไวได. 
จริงอยู  พระพุทธวจนะอันภิกษุใดเรียนแตบาลีประเทศน้ี  เลือนหายไปจากบาลี 
ประเทศน้ี  ไมคงอยู   ดุจนํ้าในหมอทะลุ  เธอไมสามารถจะกลาวหรือบอกสูตร 
หรือชาดกอยางหนึ่ง  ในทามกลางบริษัทได    ภิกษุนี้หาชื่อวา   ผูทรงสุตะไม. 
สวนพระพุทธวจนะ อันภิกษุใดเรียนแลว   ยอมเปนอยางเวลาท่ีตนเรียนมาแลว 
นั่นแหละ      เมื่อเธอไมทําการสาธยาย   ต้ัง ๑๐ ป   ๒๐  ป    ก็ไมเลือนหาย 
ภิกษุนี้   ชื่อวา   ผูทรงสุตะ.  บทวา   สตุสนฺนิจโย   ไดแก  ผูสั่งสมสุตะ. 
ก็สุตะอันภิกษุใดสั่งสมไวในตูคือหทัย    ยอมคงอยูดุจรอยจารึกที่ศิลา   และดุจ 
มันเหลวราชสีหที่เขาใสไวในหมอทองคํา  ภิกษุนี้  ชื่อวา  สั่งสมสุตะ.   บทวา 
ธตา  คือ   ทรงจําไดไดคลองแคลว.  จริงอยู   พระพุทธวจนะอันภิกษุบางรูป 
เรียนแลวไมทรงจําใหคลองแคลว ไมหนักแนน  เมื่อถูกเขาพูดวา  ทานโปรด 
กลาวสูตรหรือชาดกโนนดังน้ี  เธอก็กลาววา เราจักสาธยายเทียบเคียง สอบสวน 
กอนแลว  จึงคอยรู  พระพุทธวจนะท่ีภิกษุบางรูปทรงจําคลองแคลวเปนเสมือน 
ภวังคโสต. เม่ือถูกเขาพูดวา ทานโปรดกลาวสูตรหรือชาดกโนน ดังน้ี  เธอจะ 
ยกข้ึนกลาวสูตรหรือชาดกน้ันไดทันที. ตรัสวาธตาทรงหมายถึงขอน้ัน.  บทวา 
วจสา ปริจิตา ไดแก สาธยายดวยวาจาไดสูตร  ๑๐ หมวด วรรค  ๑๐  หมวด 
๕๐  หมวด.  บทวา  มนสานุเปกฺขิตา  ไดแก เพงดวยจิต.  พระพุทธวจนะ 
ที่ภิกษุใดสาธยายแลวดวยวาจา     ปรากฏชัดในทีน่ั้น   ๆ  แกเธอผูคิดอยูดวยใจ 
เหมือนรูปปรากฏชัด  แกบุคคลผูยืนตามประทีปดวงใหญ  ฉะนั้น.   ทรงหมาย  
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เอาพุทธวจนะของภิกษุนั้นจึงตรัสคํานี้.  บทวา  ทฏิ ิยา  สุปฺปฏิวิทฺธา ไดแก   
ใชปญญาขบทะลุปรุโปรง  ทั้งเหตุทั้งผล.  
            บทวา    อาภิเจตสิกาน     ความวา   จิตที่บริสุทธิ์   นาใคร  หรือ 
อธิจิตทานเรียกวา   อภิเจตะ  ฌาน ๔  เกิดในอภิจิต  ชื่อ  อาภิเจตสิก  อีกนัยหนึ่ง 
ฌาน  ๔  อาศัยอภิเจตะ  เหตุนั้น   จึงชือ่วา อาภิเจตสิกะ.  บทวา ทิฏธมมฺสุข- 
วิหาราน  ไดแกอันเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน.  อัตภาพท่ีประจักษ 
ทานเรียกวา     ทฏิฐธรรม.     อธิบายวาเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมน้ัน 
คําน้ีเปนชื่อของรูปาวจรฌานทั้งหลาย  จริงอยู    ผูไดฌานน่ังเขาฌานเหลานั้น 
ยอมไดเนกขัมมสุข    อันไมเศราหมอง    ในอัตภาพน้ีนี่แหละ.   เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสวา     ทิฏ ิธมมฺสุขวิหาราน   ดังน้ี .    บทวา    นิกามลาภี   ไดแก 
ไดตามตองการ     ไดตามอํานาจ     ความปรารถนาของตน     ทานอธิบายวา 
สามารถจะเขาฌานไดในขณะท่ีปรารถนาแลว. บทวา  อกิจฺฉลาภี  ทานอธิบาย 
วา สามารถขมธรรมที่เปนขาศึกแลวเขาฌานไดโดยสะดวก.  บทวา อกสิรลาภี 
ไดแก  ไดความไมลําบากคือคลอง ทานอธิบายวา สามารถออกจากฌานไดตาม 
กําหนด. จริงอยู  บางคนไดฌานเทาน้ัน   ไมสามารถจะเขาไดในขณะท่ีปรารถนา. 
บางคนสามารถเขาอยางนั้นได   แตก็ขมธรรมท่ีทําอันตรายไดโดยยาก. บางคน 
เขาไดอยางนั้น    ทั้งขมธรรมที่ทําอันตรายได  โดยไมยากเลย   แตก็ไมสามารถ 
ออกจากฌานไดตามกําหนด     เหมือนนาฬิกายนต.    ก็สัมปทา  ๓  อยางนี้  
มีแกผูใด  ผูนั้น   ทานเรียกวาอกสิรลาภีไดคลอง  ดังนี้. 
                   บทเปนตนวา    อาสวาน  ขยา   มีเนื้อความอันกลาวมาแลวท้ังน้ัน. 
ในที่นี้แมศีล ก็ดีตรัสถึงศีลของพระขีณาสพเทาน้ัน  แมพาหุสัจจะก็ตรัสพาหุสัจจะ 
ของพระขีณาสพเทาน้ัน แมฌานก็ตรัสฌานท่ีใชสําหรับพระขีณาสพเทาน้ัน. สวน  
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พระอรหัต  ตรัสดวยบทเปนตนวา  อาสวาน  ขยา  ดังน้ี.  แตกิจของมรรค   
ในที่นี้   พึงทราบวา  ทรงประกาศดวยผล  (อรหัตผล). 
            บทวา  อุทฺธเตน   ไดแก ประกอบดวยอุทธัจจะ  บทวา สมฺผฺจ 
ไดแก คําเพอเจอ.  บทวา  อสมาหิตสงฺกปฺโป   ไดแก มีความดําริไมต้ังม่ัน. 
บทวา  มิโค   ไดแก เสมือนมฤค.  บทวา  อารา  แปลวา   ในทีไ่กล.  บทวา 
ถาวเรยฺยมฺหา    ไดแก   จากความม่ันคง.    บทวา    ปาปทิฏ ิ    ไดแก 
ควานเห็นลามก.  บทวา   อนาทโร   ไดแก  เวนจากความเอื้อเฟอ.   บทวา 
สุตวา ไดแก  เขาถึงโดยสูตร.   บทวา   ปฏิภาณวา   ความวา   ผูประกอบ 
ดวยปฏิภาณสองอยาง.  บทวา  ปฺายตฺถ  วิปสฺสติ  ความวา  ยอมเห็น 
ปรุโปรง   ซึง่อรรถแหงสัจจะ  ๔  ดวยมรรคปญญาพรอมดวยวิปสสนา.  บทวา 
ปารคู    สพฺพธมฺมาน      ความวา    ถงึฝงแหงธรรมมีขันธเปนตนทั้งปวง 
เปนผูถึงฝงคือท่ีสุดแหงธรรมท้ังปวง     ดวยการถึงฝง   ๖   อยาง     อยางนี้คือ 
ถึงฝงแหงอภิญญา  ๑   ถึงฝงแหงปริญญา  ๑   ถึงฝงแหงภาวนา   ๑   ถึงฝงแหง 
ปหานะ  ๑   ถึงฝงแหงสัจฉิกิริยา  ๑   ถึงฝงแหงสมาบัติ   ๑.   บทวา    อขิโล 
ไดแก   เวนจากตะปู  คือราคะเปนตน . บทวา  ปฏิภาณวา   ไดแก  ประกอบ 
ดวยปฏิภาณ  ๒  อยาง.      บทวา  พฺรหมฺจริยสฺส  เกวลี   ไดแก  อยูจบ 
พรหมจรรย.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้    งายทั้งน้ัน. 
                           จบอรรถกถาทุติยอุรุเวลสูตรที่ ๒  
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                       ๓.  โลกสูตร   

                           วาดวยตถาคตรูโลกและอารมณ  ๖ 
            [๒๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โลก  ตถาคตรูประจักษดวยตนเองแลว 
ตถาคตจึงออกจากโลกได    โลกสมุทยั   ตถาคตก็รูประจักษดวยตนเองแลว 
ตถาคตจึงละโลกสมุทัยได    โลกนิโรธ    ตถาคตก็รูประจักษดวยตนเองแลว 
โลกนโิรธตถาคตจึงทําใหแจงแลว  โลกนิโรธคามินีปฏิปทา  ตถาคตก็รูประจักษ 
ดวยตนเองแลว   โลกนิโรธคามินีปฏิปทา  ตถาคตจึงทําใหมีแลว 
            ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งใดท่ีโลกทั้งเทวโลกท้ังมารโลกท้ังพรหมโลกหมูสตัว 
ทั้งเทวดามนุษยทั้งสมณพราหมณ    ไดเห็นแลว    ไดยินแลว    ไดทราบแลว 
ไดรูสึกแลว      ไดประสบแลว      ไดแสวงหาแลว      ไดคิดคนแลว       สิ่งน้ัน 
ตถาคตไดรูยิ่งโดยชอบแลว   เพราะเหตุนั้น  จึงไดชื่อวา  ตถาคต. 
            ขอท่ีตถาคตไดตรัสรูในเวลาราตรี       และปรินิพพานในเวลาราตรี 
ตถาคตกลาวแสดงชี้แจงขอคําอันใดในระหวางนั้น     ขอคําท้ังปวงน้ันยอมเปน 
อยางนั้น  ไมเปนอยางอ่ืนไป  เพราะเหตุนั้น   จึงไดชื่อวา  ตถาคต. 
            ตถาคตพูดอยางใดทําอยางนั้น  ทําอยางใดพูดอยางนั้น   เพราะตถาคต 
(ยถาวาที  ตถาการี)  พูดอยางใดทําอยางนั้น     (ยถาการี  ตถาวาที)   ทําอยางใด 
พูดอยางนั้น    เพราะเหตุนั้น  จึงไดชื่อวา  ตถาคต. 
            ในโลกท้ังเทวโลกท้ังมารโลกทั้งพรหมโลกในหมูสัตวทั้งเทวดามนุษย 
ทั้งสมณพราหมณ     ตถาคตเปนผูยิ่งใหญ     (โดยอริยสีลาทิคุณ)    ไมมีใคร 
ครอบงําได   เปนผูเห็นถองแท  เปนผูครองอํานาจ  เพราะเหตุนั้น  จึงไดชื่อวา 
ตถาคต.  
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                   ทานผูใดรูดวยปญญาอันยิ่งซ่ึงโลก    
         ทั้งปวง  รูอารมณตามท่ีเปนจริงอยูอยางไร 
         ในโลกทั้งปวง    เปนผูไมติดอยูในโลก 
        เปนผูไมมีตัณหา  ทฏิฐิ  และรษิยาในโลก 
        ทั้งปวง   ทานผูนั้นแล   เปนปราชญใหญ 
             ยิ่งกวาสรรพสัตว  ปลดเปลื้องเครื่องผูกมัด 
        เสียวส้ิน   ไดบรมสันติ  คือ  พระนิพพาน 
        อันไมมภีัยแตที่ไหน ๆ  นั่นคือ   พระ- 
         ขีณาสพพุทธเจา  ผูไมมีทุกข  ผูตัดความ 
           สงสัยแลว    ผูถึงแลวซ่ึงความส้ินกรรม 
         ทั้งปวง  ผูหลุดพนแลวเพราะส้ินอุปธิ. 
                  เพราะอยางน้ี    พระผูมีพระภาคเจา 
        นั้น   จงึเปนพระพุทธเปนสีหะประเสริฐ  
         (ในหมูมนุษย)  ทรงประกาศพรหมจักรแก 
             ชาวโลกกับทั้งเทวดา. 
                  เพราะรูพระคุณเชนนี้  เทวดาและ 
        มนุษยทั้งหลายท่ีถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
        จึงพากันมานมัสการพระองค    ผูเปน 
         มหาบรุุษผูปราศจากความครั่นคราม. 
                  พระองคทรงฝกพระองคแลว   ประ- 
         เสริฐกวาผูฝกท้ังหลาย    พระองคเปน 
         พระฤษีผูสงบแลว     ประเสริฐกวาผูสงบ 
          ทั้งหลาย   พระองคทรงพนแลว   เลิศกวา  
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            ผูพนทั้งหลาย  พระองคทรงขาม  (โอฆะ)   
          แลว  ประเสริฐกวาผูขามท้ังหลาย. 
                   ดวยเหตุนี้  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
         จึงนมสัการพระองคผูเปนมหาบุรุษ    ผู 
        ปราศจากความครั่นคราม บุคคลเปรียบปาน 
        พระองคไมมีในโลกมนุษยกับท้ังโลก 
        เทวดา. 
                                      จบโลกสูตรที ่ ๓ 
                     อรรถกถาโลกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโลกสูตรที ่๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  โลโก   ไดแกทุกขสัจ.  บทวา อภิสมพฺุทฺโธ   ไดแก ทําให 
ประจักษแลวดวยญาณ. บทวา โลกสฺมา ไดแก  จากทุกขสัจ.  บทวา  ปหีโน 
ไดแก ละไดแลว   ดวยอรหัตมรรคญาณ  ที่มหาโพธิมัณฑสถาน (โคนโพธิ). 
บทวา   ตถาคตสฺส  ภาวิตา  แปลวา  อันตถาคตทําใหมีแลว. 
            พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรสัความท่ีพระองคเปนพุทธะดวยสัจจะ ๔ 
โดยฐานะมีประมาณเทานี้  อยางนี้แลว  บัดนี้  จึงตรัสคําเปนอาทิวา  ย  ภกิฺขเว 
เพ่ือตรัสความที่พระองคเปนตถาคต.  ในบทเหลาน้ัน     บทวา  ทิฏ  ไดแก 
รูปายตนะ  อายตนะคือรูป.  บทวา สุต  ไดแก  สทัทายตนะ อายตนะคือเสียง  
บทวา  มุต  ไดแก อายตนะคือ  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ   เพราะเปนอารมณ 
ที่มาถึงแลวรับไว.  บทวา  วิฺาต  ไดแก  ธรรมารมณ  อารมณคือธรรม  
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มีสุขและทุกขเปนตน.  บทวา  ปตฺต  ไดแก  แสวงหาหรือไมแสวงหาก็มาถึง   
แลว.     บทวา    ปริเยสิต    ความวา   มาถึงหรือยังไมมาถึง   กแ็สวงหาแลว. 
บทวา  อนุวิจริต  มนสา  ไดแก  คิดคนดวยจิต.   ดวยบทวา   ตถาคเตน 
อภิสมฺพุทฺธ  นี้   ทรงแสดงขอน้ีวา  รูปารมณเปนตนวา   สีเขียว   สีเหลือง 
อันใดปรากฏในจักขุทวารของโลกพรอมท้ังเทวโลกน้ี   ในโลกธาตุ  อันหา 
ประมาณมิได     ตถาคตตรัสรูรูปารมณอันนั้นทั้งหมดอยางนี้วา     สัตวนี้เห็น 
รูปารมณ ชื่อนี้  ในขณะนี้แลว เกิดดีใจบาง  เสียใจบาง   เปนกลางบาง  ดังนี้. 
อน่ึง  สัททารมณเเปนตนวา  เสียงกลอง  ปรากฏในโสตทวารของโลกพรอมท้ัง 
เทวโลกนี้  ในโลกธาตุอันหาประมาณมิไดก็เหมือนกัน   คันธารมณเปนตนวา 
กลิ่นที่ราก  กลิ่นที่เปลือก  ปรากฏในฆานทวาร  รสารมณเปนตนวา รสท่ีราก 
รสท่ีลําตน     ปรากฏในชวิหาทวาร    โผฏฐัพพารมณตางดวยธาตุดิน   ธาตุไฟ 
ธาตุลม   เปนตนวา  แข็ง  ออน  ปรากฏในกายทวาร  ตถาคตตรัสรูโผฏฐัพ- 
พารมณนั้นทั้งหมดอยางน้ีวา  สัตวมีถูกตองโผฏฐัพพารมณ  ชื่อน้ี    ในขณะนี้ 
แลว  เกิดดีใจบาง  เสียใจบาง  เปนกลางบางดังนี้.   อนึ่ง   ธรรมารมณตางดวย 
สุขและทุกขเปนตน  ปรากฏในมโนทวารของโลกพรอมท้ังเทวโลกนี ้ในโลกธาตุ 
ที่หาประมาณมิได    ตถาคตตรัสรูธรรมารมณนั้นทั้งหมดอยางน้ีวา     สัตวนี้รู 
ธรรมารมณ  ชื่อนี้  ในขณะนี้แลว  เกิดดีใจบาง  เสียใจบาง  เปนกลางบาง ดังนี้. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อารมณอันใดอันสรรพสัตวเหลาน้ี   เห็นแลว  ไดยินแลว 
ทราบแลว  รูสึกแลว   ในอารมณอันนั้น  ตถาคตไมเห็น  ไมไดยิน  ไมทราบ 
หรือไมรู    กห็ามิได      สวนอารมณที่มหาชนน้ีแสวงหาแลว     แตไมถึงก็มี 
ไมแสวงหาแลวไมถึงก็มี      แสวงหาแลวจึงถึงก็มี      ไมแสวงหาแลวแตถึงก็มี 
อารมณแมทั้งหมด ชื่อวาไมถึงแกตถาคต  ตถาคตไมทําใหแจงดวยญาณหามีไม. 
บทวา  ตสฺมา    ตถาคโตติ   วุจฺจติ   ความวา  เรียกวาตถาคต   เพราะโลก 
ไปอยางใด.   ตถาคตก็ไปอยางนั้นแหละ.  
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            สวนในบาลีทานกลาววา    อภิสมฺพุทฺธ   บทนั้นก็มีอรรถอยางเดียว   
กับตถาคตศัพท.  พึงทราบเนื้อความแหงคํานิคมลงทายวา  ตถาคโต   ในทกุ- 
วาระโดยนัยนี้.   ยุติความถูกตองแหงตถาคตศัพทนั้น    กลาวไวโดยพิสดารแหง 
ตถาคตศัพทในอรรถกถาที่วาดวยเอกบุคคล อน่ึง ในขอน้ี  ศัพทวา  อฺทตฺถุ 
เปนนิบาตลงในอรรถวาสวนเดียว.  ชื่อวา  ทสะ เพราะเห็น.  ชื่อวา  วสวัตติ 
เพราะใชอํานาจ. 
            บทวา  สพฺพโลก   อภิฺาย   ความวา  รูซึง่โลกสันนิวาสท่ีเปน 
ไตรธาตุ  ธาตุสาม.  บทวา   สพฺพโลเก   ยถาตถ  ความวา  สิ่งใดส่ิงหนึ่ง 
พึงรูไดในโลกสันนิวาสท่ีเปนธาตุสามน้ัน  ทรงรูสิง่น้ันทั้งหมดตามเปนจริง ไม 
วิปริต.   บทวา  วิสยุตฺโต  ความวา   ปราศจากโยคะเพราะทรงละโยคะ ๔  ได. 
บทวา   อนุสสฺโย   ความวา  เวนขาดจากตัณหา   ทฏิฐิ   และอุสสยา   (ความ 
ริษยา).  บทวา  สพฺพาภิภู  ความวา   ผูครอบงําอารมณทั้งปวงมีรูปเปนตน 
ไดแลว. บทวา  ธีโร  คือผูถึงพรอมดวยธิติปญญา.  บทวา  สพฺพคนฺถปฺป- 
โมจโน  ความวา  ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัด  ๔ ไดหมด. บทวา ผุฏสฺส 
ตัดบทเปน  ผุฏา   อสฺส.  และบทนี้เปนฉัฏฐีรีวิภัติลงในอรรถแหงตติยาวิภัติ. 
บทวา  ปรมา  สนฺติ  ไดแกนิพพาน.  จริงอยู นิพพานนั้น  อันธีรชนถูกตอง 
แลวดวยความถูกตอง  ดวยญานน้ัน  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  นิพฺพาน 
อกุโตภย   ดงัน้ี .  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปรมา  สนติฺ  ไดแก อุดมสันติ. 
ถามวา  อุดมสันตินั้นคืออะไร.  ตอบวา  ก็บรมสันตินั้นแหละ  คือ  นิพพาน. 
จริงอยู  ก็เพราะเหตุที่ในนิพพานไมมีภัยแมแตที่ไหน  ฉะนั้น  นิพพานน้ัน ทาน 
จึงเรียกวาไมมีภัยแตที่ไหน.  บทวา วิมุตฺโต  อุปธิสขเย   ความวา หลุดพน 
แลว  เพราะนิพพานกลาวคือธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ  ดวยผลวิมุตติที่มีนิพพานน้ัน   



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 70 

เปนอารมณ.   บทวา   สีโห  อนุตฺตโร   ความวา  ตถาคต  ชื่อวา  สีหะ   
ผูยอดเยี่ยม  เพราะอรรถวา  ทรงอดกลัน้อันตรายท้ังหลาย   และเพราะอรรถวา 
กําจัดกิเลสทั้งหลาย. บทวา  พฺรหมฺ  แปลวา ประเสริฐ. บทวา อติิ  ความวา 
รูคุณของตถาคตอยางนี้.  บทวา  สงฺคมฺม  ไดแก  มาประชุมกันแลว. บทวา 
น  คือพระตถาคต.  บทวา  นมสฺสนฺติ  ความวา เทวดาและมนุษยเหลาน้ัน 
ถึงพระตถาคตน้ันเปนสรณะแลว    นอบนอมอยู.   บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงถึง 
ทานผูที่เทวดาและมนุษยนอบนอมกลาวถึงอยู    จึงตรัสคําเปนตนวา   ทนฺโต 
ดังน้ี .  คําน้ัน   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถาโลกสูตรที่  ๓ 
                               ๔.  กาฬกสูตร 

                          วาดวยอารมณ  ๖ 
            [๒๔]    สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ วัดกาฬการาม 
นครสาเกต  ฯลฯ  ตรัสพระธรรมเทศนาวา 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สิ่งใดที่โลกกับทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลก 
หมูสัตวทั้งเทวดามนุษยทั้งสมณพราหมณ  ไดเห็นแลว   ไดยนิแลว   ไดทราบ 
แลว    ไดรูแลว    ไดประสบแลว    ไดแสวงหาแลว     ไดคิดคนแลว    เราก็รู 
สิ่งน้ัน   สิ่งใดที่โลก ฯลฯ  ทั้งสมณพราหมณไดเห็นแลว  ฯลฯ   ไดคิดคนแลว 
เรารูดวยปญญาอันยิ่งแลวซ่ึงส่ิงน้ัน      สิ่งน้ันปรากฏแกตถาคต    แตสิ่งน้ันไม 
ปรากฏในตถาคต   (คือตถาคตไมติดพัวพันสิ่งนั้น)  
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            ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งใดท่ีโลก ฯลฯ  ทั้งสมณพราหมณไดเห็นแลว ฯลฯ   
ไดคิดคนแลว     เราจะพึงกลาววา     เราไมรูสิ่งนั้น       คําน้ันจะพึงเปนคํามุสา 
ของเรา . . .หากเราจะพึงกลาววา    เรารูบาง   ไมรูบาง   คําน้ันตองเปนคํามุสา 
. . .   คํากลีของเรา   หากเราจะพึงกลาววา   เรารูกม็ิใช    ไมรูกม็ิใช    แมคํานั้น 
ก็ตองเปนคํามุสา. . . คําเปนโทษของเราเชนเดียวกัน 
            อยางนี้แล  ภิกษุทัง้หลาย  ตถาคตเห็นสิ่งพึงเห็นได.   แตไมสําคัญวา 
ไดเห็น   ไมสําคัญวาไมไดเห็น   ไมสาํคัญวาตองเห็น  ไมสําคัญตอบรรดาสิ่ง 
ที่เห็นแลว  ไดยินสิ่งที่พึงไดยินได  แตไมสําคัญวาไดยิน  ไมสําคัญวาไมไดยิน 
ไมสําคัญวาตองไดยิน      ไมสําคัญตอบรรดาสิ่งท่ีไดยินแลว      ไดทราบส่ิงที่ 
พึงทราบได    แตไมสําคัญวาไดทราบ   ไมสําคัญวาไมไดทราบ  ไมสําคัญวา 
ตองทราบ    ไมสําคัญตอบรรดาสิ่งท่ีไดทราบแลว     รูสิ่งที่พึงรูได      แตไม 
สําคัญวาไดรู    ไมสําคัญวาไมไดรู      ไมสําคัญวาตองรู    ไมสาํคัญตอ 
บรรดาสิ่งท่ีรูแลว 
            อยางนี้แล      ภิกษุทั้งหลาย      ตถาคตเปนผูคงท่ีอยูเชนนั้นในธรรม 
ทั้งหลาย อันพึงไดเห็นไดยินไดทราบไดรู     และเรากลาววาผูคงที่อ่ืนที่ยิ่งกวา 
หรือประณีตกวาตถาคตผูคงที่นั้น  ไมมี 
                  สิง่ท่ีไดเห็นไดยิน     และไดทราบ 
          ทุกอยาง  ที่คนเหลาอื่นหลงติดใจ   สําคัญ 
            คิดไปวาจริงจัง    ตถาคตเปนผูคงท่ีในสิ่ง 
        เหลาน้ันอันพระองคสํารวมอยูดีแลวไมพึง 
         เชื่อคําคนอ่ืนทั้งจริงท้ังเท็จ.  
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                  เราเห็นลูกศรอันนี้มาแตแรกแลว   
        ประชาชนติดใจของอยูในส่ิงใด   เรารูเห็น 
        สิ่งน้ันอยางน้ันเหมือนกัน   แตความติดใจ 
        ไมมีแกตถาคตท้ังหลาย. 
                                    จบกาฬกสูตรที่  ๔ 
                         อรรถกถากาฬกสูตร 
            กาฬกสูตรที่  ๔  ต้ังข้ึนเพราะอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ถามวา  เหตุเกิด 
เรื่องอะไร  ตอบวา  เรื่องพระคุณของพระทศพล. 
            ไดยนิวา  นางจูฬสุภัททา   ธิดาของอนาถบิณฑิกะหมายใจ  จัดไปเปน 
แมเรือนของบุตรกาฬกเศรษฐี  ณ นครสาเกต    จึงเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคจักไปมีสามี  ณ  ตระกูลของคนมิจฉาทิฏฐิ 
ถาขาพระองคจักไดรับนับถือในตระกูลนั้น    เมื่อจะสงบุรุษคนหน่ึงมา    ก็จัก 
เนินชา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระองคโปรดนึกถึงขาพระองคบาง 
ดังน้ี   ไดรับการรับรองแลวก็ไป  ทานกาฬกเศรษฐีคิดวา   ลูกสะใภของเรามา 
แลว      เมื่อทํางานมงคลจึงไดจัดของกินและของบริโภคเปนอันมาก    ไดเชิญ 
ชีเปลือย   ๕๐๐  มา.    เมื่อชีเปลือยเหลาน้ัน    นั่งแลว.    ทานเศรษฐี    จึงสง 
คนไปบอกนางจูฬสุภัททาวา  ลูกสาวของพอจงมาไหวพระอรหันต.  อริยสาวิกา 
ผูบรรลุผลแลว   พอเขาพูดวา  พระอรหันตเทาน้ันก็ลุกข้ึนไปดวยคิดวา   ลาภ 
ของเราหนอ.    พอไดเห็นชีเปลือยซ่ึงแสดงวาไมมีศักดิ์ศรีเหลาน้ัน    จึงพูดวา 
คุณพอขา  ธรรมดาสมณะท้ังหลาย  ไมใชไมมีหิรภิายใน  ไมใชไมมีโอตตัปปะ  
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ภายนอกนี่คะ   คิดวา   พวกน้ีมิใชสมณะ   จึงถมน้ําลายเดินกลับไปยังสถานที่   
อยูของตน. 
            ครั้งน้ัน     พวกชเีปลือยพูดวา    ทานมหาเศรษฐี    หญงิกาลกรรณี 
เชนนี้   ทานไดมาแตไหน  ทั่วชมพูทวีป  ไมมีหญงิสาวอ่ืนหรือ   แลวก็พากัน 
บริภาษเศรษฐี.   ทานเศรษฐีจึงขอรองวา    ทานอาจารย    กรรมอันขาพเจารู 
หรือไมรู  ก็ไดทําลงไปแลวละ.    ขาพเจาจักรูเรื่องน้ัน ดังน้ี     สงพวกชีเปลือย 
ไปแลว  ก็ไปหานางสุภัททาถามวา แมหนู   เหตุไร  เจาจึงไดทําอยางนี้   เหตุไร 
เจาจึงทําใหพระอรหันตอับอาย. นางตอบวา คุณพอขา ธรรมดาวาพระอรหันต 
ไมเปนอยางน้ี.  ครั้งน้ันทานเศรษฐี  จึงพูดกะนางวา 
                  สมณะของเจาเปนอยางไร      เจาจึง 
        สรรเสรญิทานักหนา สมณะของเจามีศีล   
              อยางไร    มมีรรยาทอยางไร   เจาถูกถาม 
            แลว  จงบอกความขอนั้นแกพอ. 
     นางจึงตอบวา 
                  ทานผูมีอันทรียสงบ  ใจสงบ   ต้ังอยู 
              ในมรรคมีคุณอนัสงบ       มจีักษุทอดลง 
        พูดพอประมาณ    สมณะของลกูเปนเชนนี้  
        เจาคะ  สมณะเหลาน้ันตัดเครื่องผูก  เขาปา 
        อยูแตลาํพัง  ไมมีเพ่ือน  เหมือนชางตัด 
        เครื่องผูก   สมณะของลูกเปนเชนนี้เจาคะ. 
            ครั้นกลาวอยางนี้แลว      จึงยืนกลาวพระคุณของพระรัตนตรัยตอหนา 
เศรษฐี.   เศรษฐี   ฟงคําของนางแลว   จึงกลาววา   ถาเปนเชนนั้น  เราจะนํา 
สมณะของเจามาทํามงคลดังน้ี .  นางถามวา  คุณพอจะทําเมื่อไร.  เศรษฐีคิดวา  
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เมื่อเราบอกวา  ๒-๓ วัน  นางก็จะพึงสงทูตไปใหเรียกมาดังนี้   เมื่อเปนเชนนั้น    
จึงไดกลาวกะนางวา  พรุงน้ีสิ  แมหนู.   ในเวลาเย็น  นางข้ึนปราสาทชั้นบน  ถือ 
ภาชนะดอกไมขนาดใหญ   ระลกึถึงพระคุณของพระศาสดาแลวจึงซัดกําดอกไม 
๘ กํา    ไปเพ่ือพระทศพลแลวประคองอัญชลี    ยืนนอบนอมอยู.   นางได 
กลาวอยาน้ีวา  พรุงน้ี   ขอพระองคโปรดทรงรับภิกษาของขาพระองคพรอมดวย 
ภิกษุสงฆ  ๕๐๐    รูป.  ดอกไมเหลาน้ันไปประดิษฐานเปนเพดานเบื้องบนพระ- 
ทศพล. พระศาสดา  เมื่อทรงนึกถึงก็ไดทรงเห็นเหตุนั้น    ในเวลาจบพระธรรม 
เทศนา    อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี     นมัสการพระทศพลแลวทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ      วันพรุงน้ี    ขอพระองคจงรับภิกษาในเรือนของขาพระองค 
พรอมดวยภิกษุ   ๕๐๐  รปู.    พระศาสดาตรัสวา    ทานเศรษฐี   เรารับนิมนต 
นางจูฬสุภัททาไวแลว.  ทานเศรษฐีทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
ไมเห็นใครมา.    พระศาสดาตรัสวา    ถูกละทานเศรษฐี      แตอุบาสิกาผูเปน 
สัตบุรุษอยูแตไกลแมสุดพันโยชนก็ยอมปรากฏได    เหมือนภูเขาหิมวันต   จึง 
ตรัสพระคาถานี้วา 
                  เหลาสัตบุรุษปรากฏชัดในท่ีไกล 
        เหมือนหิมวันตบรรพต    สวนเหลาอสัต-  
        บรุุษ  อยูที่นั่นเองก็ไมมีใครเห็น  เหมือน 
        ลูกศรท่ียิ่งไปเวลากลางคืน. 
อนาถบิณฑิกะทูลวา    ขอพระองคโปรดทรงสงเคราะหธิดาของขาพระองคเถิด 
พระเจาขาดังนี้  ถวายบังคมแลวก็กลับไป. 
            พระศาสดาตรัสกะพระอานนทวา     อานนท     เราจักไปนครสาเกต 
เธอจงใหสลากแกภิกษุ   ๕๐๐ รูป    แตเมื่อจะใหเธอพึงใหแกพวกภิกษุผูบรรล ุ 
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อภิญญา  ๖  เทาน้ัน. พระเถระก็ไดทําอยางนั้น.  ในตอนดึกแหงราตรี  นาง   
จูฬสุภัททา คิดวา ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย   ทรงมีกิจมาก  ทรงมีกรณีย-  
มาก   จะทรงกําหนด   หรือไมทรงกําหนด  (ก็ไมรู)   เราจักทําอยางไรหนอ. 
ขณะนั้น  ทาวเวสสุวรรณมหาราชไดกลาวกับนางจูฬสุภัททาวา  แมนางสุภัททา 
เธออยาใจเขว  อยาใจเสียไปเลย พระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆทรงรับนิมนต 
เพ่ือเสวยภัตตาหารในวันพรุงนี้ไวแลว      นางก็ยินดีราเริงตระเตรียมทานอยาง 
เดียว   แมทาวสักกเทวราช   ทรงเรียกวิสสุกรรมมาส่ังวา  พอเอย   พระทศพล 
จักเสด็จไปยังสํานักของนางจูฬสุภัททา  นครสาเกต ทานจงสรางเรือนยอด  ๕๐๐ 
หลัง.  วิสสุกรรมเทพบุตรนั้น   ก็ไดทําตามเทวโองการ.    พระศาสดาอันภิกษุ 
ผูไดอภิญญา  ๖  จํานวน   ๕๐๐  รูป  แวดลอมแลว    ไดเสด็จไปยังนครสาเกต  
ดวยกูฏาคารยานมีเรือนยอดประหนึ่งรอยขีดอากาศท่ีมีสีดังแกวมณี. 
            นางจูฬสุภัททาถวายทานแดพระภิกษุสงฆมีองคพระพุทธเจาเปนประมุข 
ถวายบังคมพระศาสดาทูลวา     ฝายพอผัวของขาพระองคเปนมิจฉาทิฏฐิ  สาธุ 
ขอพระองคจงโปรดตรัสธรรมอันสมควรแกชนเหลาน้ันดวยเถิด  พระเจาขา. 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแลว. ทานกาฬกเศรษฐีเปนโสดาบันไดถวายอุทยาน 
ของตนแดพระทศพล.    พวกชีเปลือยไมปรารถนาที่จะออกไปดวยคิดวา  ทาน 
เศรษฐีใหแกพวกเรากอนดังน้ี.   ทานเศรษฐีสั่งใหนําชีเปลือยท้ังหมดออกไปดวย 
กลาววา พวกทานจงไป  นําพวกชีเปลือยเหลาน้ันไปโดยวิธีการท่ีจะพึงนําออกไป 
เสียดังนี้แลว      จึงใหสรางวิหารลงในที่ตรงนั้นนั่นเอง   แลวหลั่งนํ้าทําใหเปน 
พรหมไทยอุทิศถวาย   วิหารน้ันจึงชื่อวา  กาฬการาม   เพราะกาฬกเศรษฐีให 
สรางไว.  สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยู  ณ กาฬการามนั้น.    ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  สาเกเต  วิหรติ  กาฬการาเม  ดังนี้ .  
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            บทวา  ภิกฺข ู อามนฺเตสิ   ไดแก พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียก   
ภิกษุ  ๕๐๐  รูปมา.  ไดยนิวา    ภิกษุเหลาน้ันเปนกุลบุตรชาวนครสาเกต  ฟง  
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   บวชในสํานักของพระศาสดา  นั่งอยู  ณ 
ศาลาท่ีเฝากลาวคุณของพระทศพลวา  โอ !  ชื่อวา คุณของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ใหญจริง      พระศาสดาทรงเปลื้องกาฬกเศรษฐีผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   เห็นปานน้ี  
ออกจากมิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิดได  ใหบรรลโุสดาปตติผล  ทรงทําท่ัวท้ังนคร 
ใหเปนเสมือนเทวโลก.      พระศาสดาทรงพินิจพิจารณาถึงจิตของภิกษุผูกลาว 
สรรเสริญเหลาน้ัน    จึงทรงดําริวา   เมื่อเราไป เทศนากัณฑใหญจักต้ังข้ึน  เวลา 
จบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐  รปูเหลาน้ี    จักต้ังอยูในพระอรหัต   แผนดินใหญจักไหว 
ถึงนํ้ารองแผนดิน ดังน้ี   เสด็จยังธรรมสภา   ประทบับนบวรพุทธาสนะท่ีเขา 
จัดถวาย   ทรงทําภิกษุเหลาน้ันใหเปนเบื้องตนแลว   จึงทรงเริ่มเทศนาน้ีวา  ย 
ภิกฺขเว สเทวกสฺส   โลกสสฺ    ดังน้ี.  พระสูตรนี้  พึงทราบวา   ต้ังข้ึนเพราะ 
เรื่องพระคุณ    ดวยประการฉะน้ี.    เวลาจบเทศนา    แผนดินใหญไดไหวถึง 
น้ํารองแผนดินแลว. 
            บทวา   อพฺภฺาสึ   ไดแก   ไดรูดวยปญญาอันยิ่ง    อธิบายวา 
ตรัสรูแลว.  บทวา  วิทิต   ไดแก  รูแลวทําใหปรากฏได.  ดวยบทน้ี  ทรงแสดง 
ความขอน้ีวา  ชนเหลาอ่ืนรูอยางเดียว  แตเรารูแลวทําใหปรากฏดวย.  ชื่อวาภูมิ 
แหงพระสัพพัญุตญาณ   ตรัสดวยสามบทเหลาน้ี.    บทวา   ต   ตถาคเตน 
น  อุปฏาส ิ ความวา  อารมณอันเปนไปในทวารหกนั้น    ไมปรากฏคือไม 
เขาไปถึงตถาคต    ดวยตัณหาหรือดวยทิฏฐิ.    ก็จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนี้    ทรงเห็นรูปดวยจักษุ    พระผูมีพระภาคเจา    ไมทรงมีฉันทราคะ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงฟงเสียงดวยโสตะ   ทรงดมกลิ่นดวยฆานะ   ทรงลิ้มรสดวยชิวหา  ทรงถูก  
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ตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ทรงรูสึกธรรมดวยมนัส  พระผูมีพระภาคเจา   ไมทรงมี    
ฉันทราคะ  ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ   พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น   ทรงมีจิตหลุดพนดีแลว    ดวยเหตุนั้น      จึงตรัสวา   ต  ตถาคเตน  น 
อุปฏาสิ  ดังน้ี .  ก็แล   ภูมิแหงพระขีณาสพ    พึงทราบวา  ตรัสดวยบทน้ี. 
บทวา  ต   มมสฺส   มุสา    ความวา    คํานั้นแล    พึงชื่อวา    มุสาวาท. 
บทวา  ตปสฺส   ตาทิสเมว  ความวา   คําแมนั้นก็พึงเปนมุสาวาท.    บทวา 
ต  มมสฺส      กลิ   ความวา   คําน้ันก็พึงเปนโทษแกเรา.    ชื่อวา   สัจจภูมิ 
พึงทราบวา  ตรัสดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี .  
            บทวา ทิฏา ทิฏพฺพ  ไดแกเห็นรูปที่เห็นแลวควรเห็น.  บทวา 
ทิฏ  น  มฺติ   ความวา   ยอมไมสาํคัญอายตนะคือรูปที่เห็นแลวน้ัน  
ดวยตัณหามานะทิฏฐิวา    เราก็เห็นรูปที่มหาชนเห็นแลวเหมือนกัน.    บทวา 
อทิฏ  น  มฺติ   ความวา  ยอมไมสําคัญดวยตัณหาเปนตน   แมอยางนี้วา 
เราเห็นรูปนั้นที่มหาชนยังไมเห็น.   บทวา  ทิฏพฺพ  น  มฺติ  ความวา 
ยอมไมสําคัญ  ดวยความสําคัญเหลานั้น    แมอยางนี้วา   เราก็เห็นรูปที่มหาชน 
เห็นแลวดังน้ี.  ความจริง    รูปที่ควรเห็นก็เปนรูปที่มหาชนเห็นแลวนั่นเอง. 
ก็คําเห็นปานน้ัน.    ผูศึกษายอมหาไดแมในสามกาล.    เนื้อความของคําเหลานั้น 
ตรัสแลวดวยบทน้ัน.  บทวา   ทิฏาร๑  น  มฺติ   ความวา  ยอมไมสําคัญ 
ผูเห็นนี้ชื่อวาสัตวผูหน่ึง   ดวยความสําคัญเหลาน้ัน  .  แมในฐานะท่ีเหลือ  กพึ็ง 
ทราบเนื้อความโดยนัยนี้นี่แล.  ชื่อวาสุญญตาภูมิ  ภูมิคือความวางเปลา  ก็ตรัส 
ดวยฐานะประมาณเทาน้ี . 
            บทวา   อิติ  โข  ภกิฺขเว   แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล. 
บทวา  ตาทิโสว   ตาที   ความวา  ความเปนเหมือนหนึ่ง ชื่อวา ความคงท่ี. 
๑.  บาลี  ทิฏาน  
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จริงอยู  พระตถาคตเปนเชนใด  ในอิฏฐารมณมีลาภเปนตน    ในอนิฏฐารมณ    
มีเสื่อมลาภเปนตน  ก็เปนเชนนี้   ดวยเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา   ตถาคตเปน 
ผูคงที่ทั้งในลาภ  ทั้งในความเส่ือมลาภ  เปนผูคงที่ทั้งในยศ  ทั้งในความเส่ือม 
ยศ  เปนผูคงที่ทั้งในนินทา  ทั้งในสรรเสริญ  เปนผูคงที่ทั้งในสุข  ทั้งในทุกข 
ดังน้ี.   ตถาคตชื่อวาตาที  เชนนั้นก็เพราะความเปนผูคงที่นี้.  บทวา   ตมฺหา 
จ ปน ตาทิมหฺา  ความวา ชื่อวาภูมิแหงผูคงที่   ตรสัดวยคําประมาณเทาน้ีวา 
ไมมีผูคงท่ีอ่ืนที่ยิ่งกวา    หรือประณีตกวาความคงท่ีของตถาคตนั้นดังน้ี.    เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยักยายเทศนาดวยภูมิ  ๕  เหลาน้ี      มหาปฐพีก็ไดไหว 
เปนพยาน. ในฐานะ ๕. เวลาจบเทศนา สัตวคือเทวดาและมนุษยจํานวน ๘๔,๐๐๐ 
ผูมาถึงท่ีนั้น   รวมทั้งกุลบุตร  ๕๐๐ ซึ่งบวชใหมเหลาน้ันเปนตน   ก็พากันดื่มน้ํา 
ปานะคืออมฤตธรรมแลว. 
            แมพระผูมีพระภาคเจา   ทรงจบพระสูตรลงแลว    เมื่อจะทรงถือยอด- 
ธรรมดวยคาถาทั้งหลาย    จึงตรัสคําวา  ยงฺกิฺจิ  เปนตน .    ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  อชฺโฌสิต  สจฺจมตุ  ปเรส  ความวา  สิ่งที่ไดเห็นเปนตน    ที่คน 
เหลาอ่ืนสําคัญวา  จริง  แลวติดใจดวยความเชื่อท่ีดําเนินตามคนอ่ืน    คือกลนื 
เอาไวเสร็จสรรพ.  บทวา  สยสวุเตสุ  ความวา  ในการถือสิ่งท่ีตนระวังอยูเอง 
คือพระพฤติถือแลว   อธิบายวา   ในคนท่ีมีทิฏฐิเปนคติ.  ดวยวา   พวกคนท่ีมี 
ทิฏฐิเปนคติ   เขาก็เรียกกันวา  สยสวุเตสุ  (อันตนระวังอยูเอง).  บทวา   สจจฺ 
มุสา วาป ปร ทเหยฺย  ความวา   ตถาคตเปนผูคงที่  ในคนท่ีมีทิฏฐิเปนคติ 
กลาวคืออันตนระวังอยูเองเหลาน้ัน ไมพึงถือ ไมพึงเชื่อ ไมพึงประพฤติตามคํา 
แมคําหน่ึงของตนเหลาน้ันวา จริงหรือไมจริงใหบอกไปคือใหสูงสุด  อยางนี้วา 
นี้เทาน้ันจริง  อยางอ่ืนไมจริง   ดังน้ี.    บทวา  เอตฺจ   สลฺล     คือเราเห็น 
ลูกศรคือทิฏฐิอันนี้.  บทวา  ปฏิกจฺจ  ทิสฺวา  ความวา  เราเห็นมากอน  ณ 
โคนโพธิพฤกษ.  บทวา  วิสตฺตา  ความวา  ประชาชนคิด   ของ  พัวพันอยู.  
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ในบทวา   ชานามิ  ปสฺสามิ  ตเถว  เอต  นี ้  ความวา    หมูสัตวนี้ติดใจ   
กลืนเสร็จสรรพ  ก็ติดก็ของก็พัวพัน   แมเราก็ไดรูเห็นสิ่งน้ัน    สิ่งน้ันก็เหมือน 
ที่หมูสัตวนี้ยึดถือกันไว  แตตถาคตทั้งหลายไมติดใจอยางนั้น. 
                              จบอรรถกถากาฬกสูตรที่  ๔ 
                        ๕. พรหมจริยสูตร 

                 วาดวยเหตุประพฤติพรหมจรรย 
            [๒๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พรหมจรรยนี้เราประพฤติมิใชเพ่ือ 
หลอกลวงคน  มิใชเพ่ือเรียกรองคน  (ใหมานับถือ)  มิใชเพ่ืออานิสงส   ลาภ 
สักการะ   และความสรรเสริญ   มิใชเพ่ืออานิสงสเปนเจาลัทธิและแกลัทธิอยาง 
นั้นอยางนี้    มิใชเพ่ือใหคนรูจักตัววาเปนอยางนั้นอยางนี้   ที่แทพรหมจรรยนี้  
เราประพฤติเพ่ือสังวร  เพ่ือปหานะ  (ความละ)  เพ่ือวิราคะ  (ความหายกําหนัด 
ยินดี)  เพ่ือนิโรธะ  (ความดับทุกข) 
                  พระผูมีพระภาคเจาน้ันไดทรงแสดง 
        พรหมจรรย   อันเปนการละเวนสิ่งท่ีกลาว 
           ตามกันมา   เปนทางหยั่งลงสูพระนิพพาน 
        เพ่ือสังวร  เพ่ือปหานะ. 
                  ทางน้ัน      มหาบุรุษท้ังหลายผูแสวง 
        หาคุณอนัใหญไดดําเนินแลว   ชนเหลาใด 
        ดําเนินตามทางท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว         
         แลวน้ัน  ชนเหลาน้ันชื่อวาทําตามคําสอน 
        ของพระศาสดา  จักกระทําท่ีสุดทุกขได. 
                                     จบพรหมจริยสูตรที่  ๕  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 80 

                   อรรถกถาพรหมจริยสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในพรหมจริยสูตรที่  ๕  ดงัตอไปนี้ :- 
            บทวา  ชนกุหนตฺถ  ความวา  เพ่ือความหลอกลวงคน  ดวยเรื่อง 
กุหนวัตถุ  ๓  อยาง.  บทวา  น ชนลปนตฺถ  ไดแก  มิใชเพ่ือเรียกรองคน. 
บทวา  น  ลาภสกฺการสิโลกานิสสตฺถ   ไดแก  มิใชเพ่ือลาภสักการะมีจีวร 
เปนตน  และคําสรรเสริญ.  บทวา  น  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสตฺถ   ไดแก 
มิใชเพ่ืออานิสงคเปนเจาลัทธิ  ดวยเหตุนั้น ๆ  มิใชเพ่ืออานิสงสจะเปลื้องลัทธิ. 
บทวา  น  อติิ  ม  ชโน  ชานาตุ  ไดแก  มิใชเพ่ือใหคนรูจักวา  ไดยินวา 
ภิกษุนั้น      เปนอยางนี้.  บทวา สวรตฺถ   ไดแก  เพื่อความสํารวมดวยสังวร  ๕. 
บทวา  ปหานตฺถ  ไดแก  เพ่ือละดวยปหานะ  ๓.  บทวา  วิราคตฺถ  ไดแก 
เพ่ือคลายกิเลสมีราคะเปนตน.  บทวา  นิโรธตฺถ  ไดแก  เพ่ือดับกเิลสเหลา 
นั้นเอง.  บทวา  อนีติห  ไดแก  งดเวนอิติหาสท่ีวาตามกันมาตามประเพณี 
ไมดําเนินตามผูอ่ืน.  บทวา  นิพฺพาโนคธคามิน  ความวา  เปนทางหยั่งลง 
ภายในนิพพาน.  ความจริง  มรรคพรหมจรรย  ทํานิพพานใหเปนอารมณ 
ยอมเปนไปคือดําเนินไปภายในนิพพานนั่นเอง.  บทวา  ปฏิปชฺชนฺติ  ไดแก 
ดําเนินตามทางแมทั้งสองอยาง.  ในพระสูตรนี้  ตรสัทั้งวัฏฏะท้ังวิวัฏฏะ  ใน 
คาถาตรัสวิวัฏฏะอยางเดียว. 
                  จบอรรถกถาพรหมจริยสูตรที่  ๕  
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                      ๖. กหุสูตร    

                     วาดวยภิกษุผูนับถือและไมนับถือตลอด  
            [๒๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดหลอกลวง  ดื้อรั้น  พลามเพอ 
ไวตัว  เยอหยิ่ง  ใจไมมั่น   ภิกษุเหลาน้ันนับวาไมนับถือเรา  และชื่อวาออกไป 
นอกพระธรรมวินัยนี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันยอมไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย 
ใหพระธรรมวินัยนี้. 
            สวนภิกษุเหลาใดไมหลอกลวง    ไมพลามเพอ     ฉลาด    ไมดื้อรั้น 
ใจม่ันคงดี   ภิกษุเหลาน้ันนับวานับถือเรา  และไมออกไปนอกพระธรรมวินัยนี้ 
ภิกษุเหลาน้ันยอมถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้ 
                  ภกิษุเหลาใดหลอกลวง    ด้ือรั้น 
        พลามเพอ   ไวตัว  เยอหยิ่ง  และใจไมมั่น 
        ภิกษุเหลาน้ัน  ยอมไมงก งามในพระธรรม 
        ที่พระสมัมาสัมพุทธเจาสมบัติ  
                  ภกิษุเหลาใดไมหลอกลวง    ไม 
        พลามเพอ  ฉลาด  ไมด้ินรน    ใจมั่นคงดี 
          ภิกษุเหลาน้ันแล     ยอนงอกงามในพระ. 
          ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
        แลว.                                
                                        จบกุหสูตรที่  ๖  
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                   อรรถกถากุหสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในกุหสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    กุหา  แปลวา  ผูหลอกลวง.  บทวา   ถทฺธา  ไดแก ดื้อรั้น 
ดวยความโกรธ  และมานะ.  บทวา   ลปา  ไดแก พูดพลาม.  บทวา  สิงฺคี 
ความวา    ผูประกอบดวยกิเลสที่ปรากฏเสมือนเขาสัตว    ที่ทานกลาวอยางนี้วา 
บรรดากิเลสเหลาน้ัน    การไวตัวเปนไฉน ?  คือ  การไวตัว  ภาวะคือการไวตัว 
ภาวะคือการไวในตัวในอิริยาบถ ๔  กริิยาวางทาในอิริยาบถ ๔  ภาวะคือความ 
มีคนแวดลอม  กริิยาวางทากับคนแวดลอม.  บทวา อุนฺนฬา ความวา  เปน 
ดุจไมออที่ชูข้ึน  คือยกมานะเปลา ๆ  ข้ึนต้ัง.    บทวา  อสมาหิตา  ความวา 
ไมไดแมเพียงเอกัคคตาจิต.    บทวา  น  เม  เต  ภกิฺขเว  ภิกฺข ู มามกา 
ความวา ภิกษุเหลาน้ันของเรา  ไมใชเปนสมบัติของเรา. ก็บทนี้วา  เต   มยหฺ 
ตรัสเพราะบวชอุทิศพระศาสดา.  บทวา  เต  โข   เม  ภิกฺขเว ภกิฺขู  มามกา 
ความวา  ก็ตรัสเพราะบวชอุทิศตนในศาสนาแมนี้  แตตรัสวา  มามกา  เพราะ 
เปนผูปฏิบัติชอบ.  บทวา  วุฑฺฒึ   วริฬฺุหึ  เวปุลฺล  อาปชฺชนฺติ  ความวา 
ภิกษุเหลาน้ัน     ยอมถึงความเจริญ  เพราะเจริญดวยศีลาทิคุณ   ความงอกงาม 
เพราะไมหว่ันไหว  ความไพบูลย เพราะแผไปในท่ีทุกสถาน. ก็ภิกษุเหลานี้นั้น 
ยอมงอกงามจนถึงอรหัตมรรค  เมื่อบรรลุพระอรหัตผลแลว  ชื่อวา  งอกงาม. 
ทั้งในพระสูตรนี้   ทั้งในคาถา  ตรัสทั้งวัฏฏะท้ังวิวัฏฏะ  ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถากุหสูตรที่ ๖  
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                ๗.  สันตุฏฐิสูตร    

                                 วาดวยสันโดษดวยปจจัย  ๔ 
            [๒๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปจจัย  ๔ อยางนี้เปนของเล็กนอยดวย 
หางายดวย  ไมมีโทษดวย  ปจจัย ๔ อยางคืออะไร  คือ ผาบังสุกุล อาหาร 
ที่ไดมาโดยเท่ียวบิณฑบาต    เสนาสนะโคนไม   ยานํ้ามูตรเนา  นี้แล 
ปจจัย ๔ อยาง  เปนของเล็กนอยดวย   หางายดวย   ไมมีโทษดวย  เมื่อภิกษุ 
เปนผูสันโดษดวยปจจัยเล็กนอยและหางาย   เรากลาวความสันโดษของเธอน้ีวา 
เปนองคแหงความเปนสมณะอยางหน่ึง. 
                  ภกิษุผูสันโดษดวยปจจัยอันหาโทษ 
        มิได  เลก็นอยและหางาย  ยอมไมมีความ 
           ทุกขใจเพราะเรื่องเสนาสนะ จีวร  ขาว น้ํา  
         จะไปทิศใดก็ไมเดือดรอน. 
                  ธรรมเหลาใดท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
        ตรัสไว สมควรแกความเปนสมณะ   ธรรม 
        เหลาน้ันเปนอันภิกษุผูสันโดษ   ผูไมประ- 
             มาทนั้นกําหนดไวไดแลว. 
                 จบสันตุฏฐิสูตรที่  ๗  
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           อรรถกถาสันตุฏฐิสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในสันตุฏฐิสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อปฺปานิ  แปลวา   ของเล็กนอย.  บทวา สุลภานิ  แปลวา 
พึงไดโดยงาย คือใครก็สามารถจะไดในที่แหงใดแหงหนึ่ง. บทวา อนวชฺชานิ 
แปลวา  ไมมโีทษ.   บทวา    ปณฺฑิยาโลปโภชน  ไดแก อาหารท่ีเที่ยวไป 
ดวยกําลังปลีแขงไดนาสักวาเปนคําขาว. บทวา  ปูติมุตฺต ไดแก น้ํามูตรอยางใด 
อยางหน่ึง.     กายแมมีผิวดังทอง     เขาก็เรียกวากายเนาฉันใด     แมน้ํามูตรที่  
ใหมเอ่ียม  เขาก็เรียกวาน้ํามูตรเนาฉันนั้น.    บทวา  วิฆาโต  ไดแก ความ 
คับแคน   อธิบายวา  จิตไมมีทุกข.  บทวา  ทิสา  น  ปฏหิฺติ  ความวา 
ภิกษุใดเกิดความคิดข้ึนวา  เราไปท่ีชื่อโนน  จักไดจีวรเปนตน  จิตของภิกษุนั้น 
ชื่อวา  ยอมเดือดรอนตลอดทิศ.   ภิกษุใด  ยอมไมเกิดความคิดอยางนั้น  จิต 
ของภิกษุนั้น  ชื่อวา ไมเดือดรอนตลอดทิศ. บทวา   ธมฺมา  คือปฏิบัติติธรรม. 
บทวา    สามฺสฺสานุโลมิกา    ไดแก   สมควรแกสมณธรรม.    บทวา 
อธิคฺคหิตา ความวา  ธรรมเหลาน้ันทั้งหมด  ยอมเปนอันภิกษุผูมีจิตสันโดษ 
กําหนดไว  อยูแตภายใน  ไมไปภายนอก. 
                               จบอรรถกถาสันตุฏฐิสูตรที่ ๗  
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                                    ๘.  อริยวังสสูตร   

                             วาดวยอริยวงศ  ๔ ประการ 
            [๒๘]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยวงศ ๔ ประการนี้     ปรากฏวาเปน 
ธรรมอันเลิศ   ยั่งยืนเปนแบบแผนมาแตเกากอน   ไมถูกทอดทิ้งแลว   ไมเคย  
ถูกทอดทิ้งเลย  (ในอดีตกาล)  ไมถกูทอดทิ้งอยู   (ในปจจุบันกาล)  จักไมถูก 
ทอดท้ิง    (ในอนาคตกาล)    สมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไมคัดคานแลว 
อริยวงศ  ๔  ประการ  คืออะไรบาง  คือ 
            ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมตีามได   และ 
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได   ไมทําอเนสนาการแสวงหา 
ไมสมควร   เพราะจีวรเปนเหตุ    ไมไดจีวรก็ไมทุรนทุราย   ไดจีวรแลวก็ไม 
ติดใจสยบพัวพัน เห็นสวนที่เปนโทษ   ฉลาดในอุบายท่ีจะถอนตัวออก บริโภค 
(จีวรนั้น) อน่ึง  ไมยกตนไมขมผูอ่ืน เพราะความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได 
นั้น  ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาดไมเกียจคราน มีสัมปชัญญะ    มีสติมัน่ในความสันโดษ 
ดวยจีวรตามมีตามไดนั้น   ภิกษุนี้เราเรียกวา  ผูสถิตอยูในอริยวงศ  อันปรากฏ 
วาเปนธรรมเลิศมาเกากอน. 
            อีกขอหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได    และ 
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได      ไมทําอเนสนาการ 
แสวงหาไมสมควรเพราะบิณฑบาตเปนเหตุ      ไมไดบิณฑบาตก็ไมทุรนทุราย 
ไดบิณฑบาตแลวก็ไมติดใจสยบพัวพัน    เห็นสวนท่ีเปนโทษ   ฉลาดในอุบายที่ 
จะถอนตัวออก  บรโิภค  (บิณฑบาตน้ัน)  อนึ่ง  ไมยกตนไมขมผูอ่ืน  เพราะ. 
ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาดไมเกียจราน  
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สัมปชัญญะ   มีสติมั่นในความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดนั้น  ภิกษุนี้     
เราเรียกวา   ผูสถิตอยูในอริยวงศ   อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 
            อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และ 
เปนผูสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได     ไมทําอเนสนาการ 
แสวงหาไมสมควรเพราะเสนาสนะเปนเหตุ        ไมไดเสนาสนะก็ไมทุรนทุราย 
ไดเสนาสนะแลวก็ไมติดใจสยบพัวพัน    เห็นสวนท่ีเปนโทษ   ฉลาดในอุบายที่ 
จะถอนตัวออกบริโภค (เสนาสนะน้ัน ) อน่ึง ไมยกตนไมขมผูอ่ืน  เพราะความ 
สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น   ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาดไมเกียจคราน  ม ี
สัมปชัญญะ     มีสติมั่นในความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดนั้น      ภิกษุนี้  
เราเรียกวาผูสถิตอยูในอริยวงศ  อันปรากฏวาเปนธรรมเลิศมาแตเกากอน. 
            อีกขอหนึ่ง   ภิกษุเปนผูมีภาวนา   (การบําเพ็ญกุศล)   เปนที่ยินดี 
ยินดีแลวในภาวนา   เปนผูมีปหานะ   (การละอกุศล)   เปนที่ยนิดี   ยินดีแลว 
ในปหานะ    อน่ึง    ไมยกตนไมขมผูอ่ืนเพราะความเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดี 
เพราะความยินดีในภาวนา  เพราะความเปนผูมีปหานะเปนที่ยินดี  เพราะความ 
ยินดีในปหานะนั้น   ก็ภิกษุใดเปนผูฉลาดไมเกียจคราน  มีสัมปชัญญะ   มีสติมั่น 
ในความยินดีในภาวนาและปหานะนั้น    ภิกษุนี้เราเรียกวาผูสถิตอยูในอริยวงศ 
อันปรากฏวาเปนธรรมเลศิมาแตเกากอน.                           
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลอริยวงศ  ๔ ประการ    ที่ปรากฏวาเปนธรรมเลิศ 
ยั่งยืน  เปนแบบแผนมาแตเกากอน  ไมถูกทอดทิ้งแลว   ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย 
(ในอดีตกาล)   ไมถูกทอดท้ิงอยู   (ในปจจุบันกาล)   จักไมถูกทอดทิ้ง   (ใน 
อนาคตกาล)  สมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไมคัดคานแลว. 
            ภิกษุทั้งหลาย    กแ็ลภิกษุผูประกอบพรอมดวยอริยวงศ ๔ ประการนี ้ 
แมหากอยูในทิศตะวันออก...ทิศตะวันตก...ทิศเหนือ...ทิศใต    เธอยอม  
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ย่ํายีความไมยินดีเสียได   ความไมยินดีหาย่ํายีเธอไดไม  ที่เปนเชนนั้นเพราะเหตุ   
อะไร    เพราะเหตุวาภิกษุผูมีปญญายอมเปนผูขนไดทั้งความไมยินดีทั้งความ 
ยินดี. 
                  ความไมยินดีหาย่ํายีภิกษผูุมีปญญา 
        ไดไม   ความไมยินดีหาครอบงําภิกษุผูม ี
        ปญญาไดไม   แตภกิษุผูมีปญญายํ่ายีความ 
        ไมยินดีได  เพราะภิกษุผูมีปญญาเปนผูขม 
        ความไมยินดีได. 
                  ใครจะมาขัดขวางภิกษุผูละกรรม 
        ทั้งปวง ผูถายถอน (กิเลส) แลวไว (มิให 
        บรรลุวมิุตติ)  ได  ใครจะควรติภิกษุ  (ผู 
            บริสทุธิ์)  ดุจแทงทองชมพูนุทน้ันเลา  แม 
         เหลาเทวดาก็ยอมชมถึงพรหมกส็รรเสริญ. 
                                       จบอริยวังสสูตรที่  ๘ 
                     อรรถกถาอริยวังสสูตร 
            อริยวังสสูตรที่  ๘    ต้ังข้ึนมีอัธยาศัยของพระองคเปนอัตถุปปตติเหตุ 
เกิดเรื่อง  ไดยินวา   พระผูมีพระภาคเจา   ประทับนั่งเหนือบวรพุทธาสนที่เขา 
จัดถวาย  ณ  ธรรมสภา  พระเชตวันมหาวิหาร  ตรัสเรียกภิกษุสี่หม่ินรูป  ผูนัง่ 
แวดลอมวา  ภิกฺขเว  ดังน้ีแลว   จึงทรงเริ่มมหาอริยวังสสูตรนี้วา   จตฺตาโรเม 
ภิกฺขเว  อริยวสา  เปนตน   ดวยอํานาจอัธยาศัยของพระองคบาง   ของบุคคล  
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อ่ืนบาง. ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อรยิวสา   คือ  วงศของพระอริยะท้ังหลาย.   
อริยวงศที่แปดแมนี้     เปนสายของพระอริยะ    ชื่อวาเปนประเพณีเชื้อสายของ 
พระอริยะ  เหมือนขัตติยวงศ  พราหมณวงศ  เวสสวงศ  สุททวงศ  สมณวงศ 
กุลวงศ     ราชวงศฉะน้ัน .      ก็วงศนี้นั้นทานกลาววาเปนยอดของวงศเหลาน้ี 
เหมือนกลิ่นกระลําพักเปนตน   เปนยอดของไมมีกลิ่นเกิดที่รากเปนตน. 
            ถามวา   ก็คนเหลาไหน  คืออริยะ  วงศของอริยะ.   ตอบวา   พระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย     พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     และสาวกของพระตถาคต  
ทั้งหลาย  ทานเรียกวา  พระอริยะ   วงศของพระอริยะเหลาน้ันจึงรวมเรียกวา 
อริยวงศ. กอนแตกาลน้ีไป ในที่สุดสีอ่สงไขยยิ่งดวยแสนกัป  เกิดพระพุทธเจา 
ข้ึน  ๔ พระองค  คือ   พระตัณหังกระ ๑   พระเมธังกระ  ๑   พระสร-  
ณังกระ ๑  พระทีปงกระ  ๑  ดังนี้    วงศของพระอริยะเหลาน้ันรวมชื่อวา 
อริยวงศ.     ภายหลังแตปรินิพพานของพระพุทธเจาเหลาน้ัน     ลวงไปหน่ึง 
อสงไขยเกิดพระพุทธเจาพระนามวา    โกณฑัญญะ  ฯลฯ    ในกัปนี้เกิดพระ- 
พุทธเจาข้ึน  ๔  พระองค   คือ   พระกกุสันธะ  ๑   พระโกนาคมนะ  ๑ 
พระกัสสปะ ๑  พระผูมีพระภาคเจาโคตมะของพวกเรา   ๑  ดังน้ี  วงศ 
ของพระอริยะเหลาน้ัน    รวมชื่อวา   อริยวงศ.  อีกอยางหนึ่ง   วงศของพระ- 
อริยะท้ังหลาย    คือ  พระพุทธเจาทุกพระองค  ปจเจกพุทธเจาและพุทธสาวก 
ทั้งอดีต  อนาคต  และปจจุบันรวมชื่อวา  อริยวงศ. 
            ก็แลวงศแหงพระอริยะเหลาน้ีนั้น    ชื่อวา อคฺคฺา  ไดแก พึงรูวา 
ล้ําเลิศ.   ชื่อวา   รตฺตฺา   ไดแก  พึงรูวาประพฤติมานานแลว.   ชื่อวา 
วสฺา  ไดแก  พึงรูวาเปนวงศ  คือ  เชื้อสาย.  ชือ่วา  โปราณา  ไดแก 
มิใชเกิดข้ึนเดี๋ยวน้ี.  ชื่อวา  อสกิณฺณา  ไดแก  มใิชกระจัดกระจาย  มิใชถูก  
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ทอดท้ิง. บทวา อสกิณฺณปุพฺพา ไดแก  ไมเคยกระจัดกระจาย   พระพุทธเจา   
ในอดีตไมเคยทอดทิ้งดวยเขาใจวา  ประโยชนอะไรดวยอริยวงศเหลาน้ี.  บทวา 
น  สกิยนฺติ  ไดแกแมบัดนี้  ทานเหลาน้ันก็ไมทอดท้ิง. บทวา  น  สกิยิสฺสนฺติ 
ไดแก  แมพระพุทธเจาในอนาคต   ก็จักไมทอดท้ิง.   สมณพราหมณเหลาใด 
ที่เปนผูรูในโลก    อริยวงศเหลาน้ีอันสมณพราหมณเหลาน้ัน   ไมคัดคานแลว 
คือ   สมณพราหมณผูรูไมตําหนิ   ไมติเตียนแลว. 
            บทวา  สนฺตุฏโ  โหติ ความวา  เปนผูสันโดษดวยปจจัยสันโดษ. 
บทวา    อิตรติเรน    ความวา    เปนผูสันโดษดวยปจจัย    หยาบ   ละเอียด 
เศราหมอง   ประณีต   ถาวรและเกา   อยางใดอยางหนึ่ง.   โดยที่แท  ภิกษุยอม 
เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามท่ีไดแลวเปนตน  ตามมีตามได คืออยางใดอยางหน่ึง 
ก็ในจีวรสันโดษมีสามคือ  ยถาลาภสันโดษ  ยินดตีามท่ีได   ยถาพลสันโดษ 
ยินดีตามกําลัง     ยถาสารปุปสันโดษ    ยินดีตามสมควร.   แมในบิณฑบาต 
เปนตน      กน็ัยนี้เหมือนกัน.    เรื่องพิสดารแหงสันโดษเหลาน้ัน    พึงทราบ 
โดยนัยที่ทานกลาวแลวในพระสูตรนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุศลธรรมท่ียัง 
ไมเกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูสันโดษดังนี้เปนตน.   
            ดังน้ัน     ทานหมายถึงสันโดษสามเหลาน้ี    จึงกลาววา    ภิกษุเปน 
ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได   คือ  เปนผูสันโดษดวยจีวรตามท่ีไดแลวเปนตน 
อยางใดอยางหนึ่งดังน้ี.  กใ็นจีวรสันโดษนี้  ภิกษุพึงรูจักจีวร  พึงรูจักเขตจีวร 
พึงรูจักบังสุกุลจีวร     พึงรูจักสันโดษดวยจีวร    พึงรูจักธุดงคที่เกี่ยวกับจีวร. 
ในขอเหลาน้ัน   ขอวา  พึงรูจักจีวร  ไดแก   พึงรูจักกับปยจีวร  ๑๒  ชนิด 
เหลาน้ีคือ   จีวร ๖ ที่ทําดวยเปลือกไมเปนตน     และจีวรอันอนุโลม  ๖  ทีท่ํา 
ดวยผาเนื้อดีเปนตน     และพึงรูจักอกัปปยจีวรเปนตนอยางนี้คือ  จีวรที่ทําดวย  
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เปลือกไมกรอง  จีวรทําดวยปอ จีวรทําดวยแผนไมกรอง ผากัมพลทําดวยผมคน    
ผาใบลาน   หนังเสือ   ปกนกเคา   ผาทําดวยตนไม   ผาทําดวยเถาวัลย    ผาทํา 
ดวยตะไครน้ํา  ผาทําดวยตนกลวย  ผาทําดวยไมไผ. 
            ขอวาพึงรูจักเขตจีวร   ไดแก พึงรูจักเขต  ๖  โดยการเกิดข้ึนอยางนี้ 
คือ   เกิดโดยสงฆบาง   คณะบาง   ญาติบาง    มิตรบาง    ทรัพยของตนบาง 
บังสุกุลบาง   และพึงรูจักเขต  ๘   ดวยมาติกา  ๘.  
            ขอวาพึงรูจักบังสุกุลจีวร    ไดแก พึงทราบผาบังสุกุล ๒๓  อยางคือ 
        ๑.   ผาท่ีเขาทิ้งไวในปาชา 
            ๒.   ผาท่ีเขาทิ้งในตลาด 
             ๓.   ผาท่ีเขาทิ้งตามทางรถ 
          ๔.   ผาท่ีเขาทิ้งในกองขยะ 
             ๕.   ผาเช็คครรภมลทินของหญิงตลอดบุตร 
        ๖.   ผาอาบน้ํา 
              ๗.   ผาท่ีเขาทิ้งไวตามทาอาบนํ้าหรือทาขาม 
               ๘.   ผาท่ีเขาหอคนตายไปปาชาแลว นํากลับมา 
        ๙.   ผาถูกไฟไหมแลวเขาท้ิง 
         ๑๐. ผาท่ีโคเค้ียวแลวเขาท้ิง 
          ๑๑. ผาปลวกกัดแลวเขาท้ิง 
         ๑๒. ผาหนูกัดแลวเขาท้ิง 
        ๑๓. ผาริมขาดแลวเขาท้ิง 
           ๑๔. ผาขาดชายแลวเขาท้ิง 
         ๑๕. ผาท่ีเขาทําเปนธง 
        ๑๖. ผาที่เขาบูชาไวที่จอมปลวก  
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        ๑๗. ผาของภิกษุดวยกัน   
            ๑๘. ผาท่ีคลื่นทะเลซัดข้ึนฝง 
          ๑๙. ผาที่เขาทิ้ง ๆ ไวในท่ีราชาภิเษก 
          ๒๐. ผาท่ีตกอยูในหนทาง 
          ๒๑. ผาที่ถูกลมหอบไป  
        ๒๒. ผาสําเร็จดวยฤทธิ์  
           ๒๓. ผาท่ีเทวดาถวาย. 
            ก็ในเรื่องผานี้    พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้   บทวา   โสตฺถิย  คือ 
ผาท่ีเขาหอครรภมลทินไปท้ิง.  บทวา   คตปจฺจาคต   ความวา   ผาท่ีเขาหอ 
คนตายนําไปปาชาแลวนํากลับมา.   บทวา    ธชาหฏ    คือผาท่ีเขาใหยกเปนธง 
ข้ึนแลว   นํากลับมาจากที่นั้น.  บทวา  ถูป   คือ  ผาท่ีเขาบูชาไวที่จอมปลวก  
บทวา   สามทฺุทิย  คือ   ผาท่ีคลื่นทะเลซัดข้ึนฝง.   บทวา   ปถิก   คือ  ผา 
พวกคนเดินทาง  ทุบดวยแผนหินหมไปเพราะกลัวโจร.  บทวา  อิทฺธิมย  คือ 
จีวรของเอหิภิกษุ.   บททีเ่หลือ   ชัดแจงแลวแล. 

            ขอวา  พึงรูจักจีวรสันโดษ  ความวา  จีวรสันโดษในจีวรมี ๒๐ คือ 

          ๑.  สนัโดษดวยการตรึก 
         ๒.  สนัโดษดวยการเดินทาง 
               ๓.  สันโดษดวยการแสวงหา 
            ๔.  สันโดษดวยการได 
               ๕.  สันโดษดวยการรับพอประมาณ 
         ๖.  สันโดษดวยการเวนจากความโลเล                           
         ๗.  สนัโดษตามได  
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         ๘.   สนัโดษตามกําลัง    
                ๙.   สันโดษตามสมควร 
        ๑๐. สันโดษดวยนํ้า 
        ๑๑. สันโดษดวยการซัก 
        ๑๒. สันโดษดวยการทํา 
             ๑๓. สันโดษดวยการกะประมาณ 
             ๑๔. สันโดษดวยดาย 
        ๑๕. สันโดษดวยการเย็บ 
         ๑๖. สนัโดษดวยการยอม 
                ๑๗. สันโดษดวยการทํากัปปะ 
              ๑๘. สันโดษดวยการใชสอย 
             ๑๙. สันโดษดวยการเวนจากการสะสม 
        ๒๐. สนัโดษดวยการสละ. 
            ในสนัโดษ  ๒๐  เหลาน้ัน อันภิกษุผูยินดี อยูจําพรรษาตลอดไตรมาส 
แลว  ตรกึเพียงหน่ึงเดือนก็ควร.  ดวยวาเธอปวารณาแลว   ยอมทําจีวรในเดือน 
ที่เกิดจีวร.      ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร      ยอมทําไดโดยกึ่งเดือนเทาน้ัน. 
การตรึกสิ้นกาลหนึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนดวยประการดังน้ี  ชื่อวา  วิตักกสันโดษ. 
ก็อันภิกษุผูยินดีดวยวิตักกสันโดษ        พึงเปนเชนกับพระเถระผูถือผาบังสุกุล 
เปนวัตร  ผูอยูที่ปาจีนขัณฑราชีวิหาร. 
            ไดยนิวา พระเถระ  มาดวยหวังวา  จักไหวพระเจดีย  ในเจติยบรรพต- 
วิหาร   ไหวพระเจดียแลวคิดวา     จีวรของเราเกา     เราจักไดในท่ีอยูของภิกษุ 
มากรูป   ทานไปยังมหาวิหาร    พบพระสังฆเถระแลวจึงถามถึงท่ีพัก   แลวอยู 
ในวิหารน้ัน     ในวันรุงข้ึนจึงถือเอาจีวรมาไหวพระเถระ      พระเถระกลาววา  
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อะไร  ผูมีอายุ.  ทานตอบวา  ทานผูเจริญ    กระผมจักไปยังประตูบาน   พระ-    
เถระกลาววา  ผูมีอายุ   แมเราก็จักไป.   ทานรับวา   ดลีะขอรับ   แลวจึงเดินไป 
ยืนอยูที่ซุมประตูแหงมหาโพธิ  คิดวา  เราจักไดจีวรท่ีชอบใจ   ในที่อยูของคน 
ผูมีบุญท้ังหลาย    แลวคิดวา    ความตรึกของเราไมบริสุทธิ์    จึงกลับเสียจาก 
ที่นั่นเอง    ในวันรุงข้ึน    ไปสูที่ใกลเนิน    ชื่อเปนนัมพนะ   ในวันรุงข้ึน 
กลับจากประตูดานทิศเหนือแหงมหาเจดียอยางนั้นเหมือนกัน    แมในวันที่  ๔ 
ก็ไดไปยิ่งสํานักพระเถระ.  พระเถระคิดวา  การตรกึของภิกษุนี้  จักไมบริสุทธิ์  
ดังน้ีแลว     ถือเอาจีวร    ถามปญหา    เขาไปสูบานกับภิกษุนั้นนั่นเอง.   กใ็น 
ราตรีนั้น   มนุษยคนหน่ึง  ปวดอุจจาระแลวถายอุจจาระรดผาจึงผานั้นไวใน 
กองขยะ   พระเถระผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร    เห็นผาน้ันที่หมูแมลงวันหัวเขียว 
ไตตอม    จึงประคองอัญชล.ี   พระมหาเถระถามวา    ผูมีอายุ   ทําไมทานจึง 
ประคองอัญชลีแกกองขยะ.    พระเถระนั้นตอบวา   ทานผูเจริญ   กระผมมิได 
ประคองอัญชลีแกกองขยะ กระผมประคองแกพระทศพล   พระบิดาของกระผม 
พระทศพลผูทรงถือเอาผาท่ีเขาคลุมรางนางปุณณทาสีทิ้งแลวเปนผาบังสกุลทรง 
สลัดสัตวเล็ก ๆ ประมาณตุมพะหนึ่ง แลวทรงถือเอาจากปาชา ทรงทํากิจท่ีทําได 
ยากแลว.   พระมหาเถระ  คิดวา  ความตรึกของพระเถระผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร 
บริสุทธิ์แลว     แมพระเถระผูถือบังสุกุลเปนวัตร    ก็ยืนอยู  ณ   ที่นั้นนั่นเอง 
เจริญวิปสสนา    บรรลุผลท้ังสามแลว    ถือเอาผาผืนนั้นกระทําเปนจีวรหมแลว 
ไปสูปาจีนขัณฑราชีวิหาร  ไดบรรลุพระอรหัตอันเปนผลเลิศแลว. 
            ก็การที่ภิกษุ   เมื่อจะไปเพ่ือตองการจีวร  ไมคิดวา  เราจักไดในที่ไหน 
ไปโดยมีกัมมัฏฐานเปนใหญเทาน้ัน    ชื่อวา   คมนสันโดษ   (สนัโดษ 
ดวยการไป).     ก็การท่ีภิกษุเมื่อจะแสวงหาจีวร     ไมแสวงหากับภิกษุธรรมดา 
พาภิกษุผูมีความละอายนารักไปแสวง   ซึ่งวา  ปริเยสนสันโดษ  สันโดษดวย  
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การแสวงหา.   การท่ีภิกษุแสวงหาอยูอยางนี้   เห็นจีวรที่ทายกนํามาแตไกล   ไม    
ตรึกอยางนี้วา   จีวรนั้นจักนาชอบใจ   จีวรนั้นจักนาพอใจ   แลวยินดีดวยจีวร 
ที่หยาบหรือละเอียดเปนตน   ตามท่ีตนไดแลวเทานั้น   ชื่อวา ปฎิลาภสันโดษ 
สันโดษดวยการได.  การที่ภิกษุแมเม่ือถือเอาจีวรที่คนไดแลวอยางนี้   ยินดีดวย 
จีวรสักวาเพียงพอแกตนเองวา  ผาเทานี้  จักเปนจีวร  ๒  ชั้น   ผาเทาน้ี   จักเปน 
จีวรชั้นเดียว  ดังนี้เทาน้ัน   ชื่อวา มัตตปฏิคคหณสันโดษ  สันโดษดวยการ 
รับเอาแตพอดี.  อน่ึง การท่ีภิกษุแสวงหาจีวรอยู   ไมคิดวา   เราจักไดจีวรที่นา 
พอใจ  ที่ประตูเรือนของคนโนน   แลวเท่ียวไปตามลําดับประตู ชื่อวา  โลลปุป- 
วิวัชชนสันโดษ  สันโดษดวยการเวนความโลเลเสีย. 
            การที่ภิกษุอาจยังอัตภาพใหเปนไป  ดวยจีวรที่เศราหมอง หรือประณีต 
อยางใดอยางหนึ่ง        ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรอันตนไดแลวอยางนั่นแล 
ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ  สนัโดษดวยปจจัยตามได.  การรูจักกําลังของตนแลว 
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรที่สามารถจะใหเปนไปได  ชื่อวา ยถาพลสันโดษ 
สันโดษดวยปจจัยตามกําลัง.  การท่ีภิกษุถวายจีวรที่ชอบใจแกภิกษุอ่ืนแลว   ยัง 
อัตภาพใหเปนไปดวยจีวรอยางใดอยางหนึ่งของตน ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษ 
สันโดษดวยปจจัยตามสมควร 
            การไมเลือกวา  น้ําในท่ีไหนชอบใจ  ในท่ีไหนไมชอบใจ   ดังน้ีแลว 
ซักจีวรดวยนํ้าที่สมควรซักไดอยางใดอยางหน่ึง ชื่อวา อุทกสันโดษ  สันโดษ 
ดวยนํ้า.   ภิกษุควรเวนน้ําที่ขุนดวยดินเหลือง   ยางไมและใบไมเนา.  อันการที่ 
ภิกษุผูจะซักจีวร   ไมทุบดวยไมคอนเปนตน   ขยําดวยมือซัก  ชื่อวา โธวน- 
สันโดษ    สนัโดษดวยการซัก.   อน่ึง  จะซักจีวรที่ไมสะอาด  แมดวยนํ้าที่ใส 
ใบไมตมใหรอนก็ควร   การท่ีภิกษุซักทําอยูอยางนี้  ไมยังจิตใหกําเริบวา  จีวร 
นี้หยาบ    จีวรนี้ละเอียดดังนี้แลว     กระทําโดยวิธีที่ใหเพียงพอเทาน้ัน     ชือ่วา  
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กรณสันโดษ  สันโดษดวยการทํา.  การทําจีวรพอปดมณฑลสามเทาน้ัน   ชื่อวา    
ปริมาณสันโดษ    สันโดษดวยประมาณ.   อน่ึง  การท่ีไมเที่ยวไปโดยคิดวา 
เราจักแสวงหาดายที่ชอบใจ       เพ่ือทําจีวรแลวถือดายชนิดใดชนิดหน่ึงนั่นแล 
ที่บุคคลนํามาวางไวที่ถนนเปนตน     หรือท่ีเทวสถาน    หรือที่เขานํามาวางไว 
แทบเทาแลวทํา  ชื่อวา  สตุตสันโดษ  สันโดษดวยดาย. 
            ในเวลาติดผากุสิ  พึงสอยเย็บ ๗ ครั้งในท่ีมีประมาณหน่ึงน้ิว.  ดวยวา 
เมื่อเธอทําอยูอยางนี้     ภิกษุใดไมเปนสหาย    แมภิกษุนั้นก็ไมเสียธรรมเนียม. 
แตในที่ประมาณสามน้ิว  ก็ควรสอยเย็บ ๗ ครั้ง.  เมื่อเธอทําอยูอยางนี้   แมภิกษุ 
ผูเดินทาง    ก็พึงเปนสหายแท.    ภิกษุใดไมเปนสหาย    ภิกษุนั้น  ก็ยอมเสีย 
ธรรมเนียม  นี้ชื่อวา   สิพพนสันโดษ   สันโดษดวยการเย็บ.  ก็ภิกษุผูจะยอม 
จีวร   ไมควรเที่ยวแสวงหานํ้ายอมไทรดําเปนตน     เธอไดน้ํายอมมีน้ํายอมไม 
พะยอมขาวเปนตนอยางใดอยางหน่ึง    ก็พึงยอมดวยนํ้ายอมน้ัน.    เมื่อไมได 
อยางนั้น     พึงถือเอาน้ํายอมท่ีพวกชาวบานถือเอาปอแลวท้ิงไวในปา   หรอืกาก 
น้ํายอมท่ีพวกภิกษุตมทิ้งไว  แลวจึงยอม  นี้ชื่อวา  รชนสันโดษ  สันโดษดวย 
การยอม.   การท่ีภิกษุถือเอาสีเขียว  สีเปอกตม  สีดาํ  สีคล้ํา  อยางใดอยางหน่ึง 
ทํากัปปะ (พินทุ) อันปรากฏชัดแกคนผูนั่งอยูบนหลังชาง ชื่อวา  กัปปสันโดษ 
สันโดษดวยกัปปะ. 
            การใชสอยพอปกปดอวัยวะท่ีทําควานละอายใหกําเริบเทาน้ัน      ชือ่วา 
ปริโภคสันโดษ  สันโดษดวยการใชสอย.   พระมหาสิวเถระกลาววา  ก็ภิกษุ 
ไดผาแลว    แตยังไมไดดายหรือเข็มหรือผูทํา   จะเก็บไวก็ควร    แตเมื่อไดเข็ม 
เปนตน   จะเก็บไวไมควร  แมจีวรที่ทําแลว   ถาเธอประสงคจะใหแกสหธรรมิก 
มีอันเตวาสิกเปนตน     แตอันเตวาสิกเหลานั้นยังอยูไมพรอมกัน   จะเก็บไวจน 
กวาจะมาก็ควร   เมื่ออันเตวาสิกเปนตน    พอมาถึงแลวควรใหทีเดียว   เมื่อไม  
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อาจจะให  ควรอธิษฐานไว  เมื่อไตรจีวรอ่ืนมีอยู   จะอธิษฐานแมเปนผาปูนอน    
ก็ควร  ดวยวาจีวรที่ไมอธิษฐานนั่นแล  ยอมเปนสนันิธิแท  จีวรที่อธิษฐานแลว 
ไมเปนสันนิธิ  นีช้ื่อวา  สนันิธิปริวัชชนสันโดษ  สนัโดษดวยการเวนการ 
สะสม.   อน่ึง   อันภิกษุเมื่อจะสละไมควรใหเพราะเห็นแกหนา     พึงต้ังอยูใน 
สาราณียธรรม  แลวสละใหดังน้ี   นี้ชื่อวา  วิสัชชนสันโดษ  สันโดษดวยการ 
สละ. ขอวา  พึงรูจักธุดงคทั้งหลายท่ีเกี่ยวดวยจีวร  ไดแกปงสุกุลิกังคะ องค 
แหงภิกษุผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร  และเตจีวรกังคะองคแหงภิกษุผูทรงไตรจีวร 
เปนวัตร.    พึงทราบเรื่องพิสดารแหงธุดงคเหลาน้ัน      ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
ภิกษุเมื่อบําเพ็ญมหาอริยวงศเกี่ยวดวยจีวรสันโดษ   ชื่อวา ยอมรักษาธุดงคสอง 
เหลาน้ีไวได    เมื่อรักษาธุดงคเหลาน้ัน     ยอมเปนผูสันโดษดวยมหาอริยวงศ 
คือจีวรสันโดษ  ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา    วณฺณวาที   ความวา   ภิกษุรูปหน่ึง   เปนผูสันโดษ    แต 
ไมกลาวสรรเสริญสันโดษ.    รูปหน่ึงไมสันโดษ    แตกลาวสรรเสริญสันโดษ.  
รูปหน่ึง  ทั้งไมสันโดษ  ทั้งไมกลาวสรรเสริญสันโดษ. รูปหน่ึงยอมเปนผูสันโดษ 
ดวย  กลาวสรรเสริญสันโดษดวย.     เพ่ือทรงแสดงสันโดษนั้น        จึงตรัสวา 
อิตริตรจีวรลนฺตุฏ ิยา  จ  วณฺณวาที   ดังน้ี. 
            บทวา   อเนสน    ความวา   ไมทําการแสวงหาอันไมสมควรนานา- 
ประการตางโดยเปนทูตการรับใชสงขาว. บทวา อปฺปฏิรูป  แปลวา ไมสมควร 
บทวา  อลทฺธา   จ   แปลวา  ไมไดแลว.    ภิกษุบางรูปคิดวา   เราจักไดจีวร 
อยางไรหนอ  อยูรวมกับพวกภิกษุผูมีบุญทั้งหลาย  ทําการหลอกลวงยอมหวาด 
สะดุง  อยางใด     ภิกษุผูสันโดษไมไดจีวร    ยอมไมหวาดสะดุง    อยางนั้น   
บทวา  ลทฺธา  จ  ความวา  ไดโดยธรรม  โดยสมํ่าเสมอ.  บทวา  อคธิโต 
คือ  ปราศจากเครื่องรอยคือโลภะ.  บทวา  อมุจฺฉิโต  ความวา  ไมถึงความ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 97 

สยบดวยตัณหามีประมาณยิ่ง. บทวา  อนชฺฌาปนฺโน  ความวา  ผูอันตัณหา    
ไมครอบงํา  ไมรัดรึงไว.  บทวา    อาทีนวทสฺสาวี   ความวา  เห็นโทษใน 
อาบัติที่เนื่องดวยอเนสนาและในการบริโภค ลาภทีห่มกมุน.  บทวา  นิสฺสรณ- 
ปฺโ  ความวา  รูชัดถึงอุบายท่ีจะถอนตนออกซึ่งท่ีทานกลาววา   เพียงเพ่ือ 
บําบัดความหมายเทาน้ัน. 
            บทวา   อิตริตรจีวรสนฺตุฏ ิยา   ความวา  เพราะสันโดษดวยจีวร 
อยางใดอยางหนึ่ง.   บทวา    เนวตฺตานุกฺกเสติ    ความวา  ยอมไมยกตนวา 
เราทรงผาบังสุกุลเปนปกติ       เราถือวงศของภิกษุผูทรงผาบังสุกุลเปนปกติใน 
โรงอุปสมบท  ใครเลาจะเสมอเราดังน้ี.   บทวา   โน  ปร  วมฺเภติ  ความวา 
ไมขมคนอ่ืนอยางนี้วา  สวนภิกษุอ่ืนๆ เหลาน้ัน  ไมทรงบังสุกลิกะ หรือวาภิกษุ 
เหลาน้ันไมมีแมเพียงทรงผาบังสุกุล.  บทวา  โย  หิ   ตตฺถ ทกฺโข    ความวา 
ภิกษุใดมีทักษะ  คือฉลาดสามารถในภาวะกลาวสรรเสริญเปนตนในจีวรสันโดษ 
นั้น  .  บทวา   อนลโส  ความวา   เวนความเกียจครานโดยการทําติดตอกัน . 
บทวา  สมฺปชาโน  ปติสฺสโต   ความวา  ประกอบดวยปญญาคือสัมปชัญญะ 
และสติ.   บทวา  อริยวเส    ิโต   ไดแก  ต้ังมั่นแลวในอริยวงศ. 
            บทวา อิตริตเรน  ปณฺฑปาเตน  คือ ดวยบิณฑบาตอยางใดอยางหน่ึง. 
ก็ในบิณฑบาตสันโดษนี้     ภิกษุพึงรูจักบิณฑบาต     พึงรูจักเขตของบิณฑบาต  
พึงรูจักสันโดษดวยบิณฑบาต    พึงรูจักธุดงคที่เกี่ยวดวยบิณฑบาต.    ในขอ 
เหลาน้ัน  ขอวาบิณฑบาตไดแก บิณฑบาต  ๑๖ คือ  ขาวสุก  ขนมสด   ขาว- 
สัตตุ  ปลา  เนื้อ  น้ํานม  นมสม   เนยใส   เนยขน   น้ํามัน  น้ําผ้ึง   น้ําออย 
ขาวยาคู   ของควรเค้ียว   ของควรลิ้ม   ของควรเลีย.  
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            ขอวา  เขตของบณิฑบาต  ไดแก เขตของบิณฑบาต ๑๕ คือ   
        ๑.   สังฆภัต  
             ๒.   อุทเทสภัต  
        ๓.   นิมนัตนภัต 
            ๔.   สลากภัต 
           ๕.   ปกขิกภัต 
             ๖.   อุโปสถิกภัต 
             ๗.   ปาฏิปทิกภัต  
              ๘.   อาคันตุกภัต 
               ๙.   คมิกภัต 
             ๑๐. คิลานภัต 
            ๑๑. คิลานุปฏฐากภัต 
             ๑๒. ธุรภัต 
        ๑๓. กุฏภิัต 
          ๑๔. วหิารภัต. 
            ขอวาบิณฑบาตสนัโดษ  ไดแก  สันโดษในบิณฑบาต ๑๕  คือ 
             ๑.  วตัิกกสันโดษ 
        ๒.  คมนสันโดษ 
              ๓.  ปริเยสนสันโดษ 
        ๔.  ปฏลิาภสันโดษ 
        ๕.  ปฏคิคหณสันโดษ 
        ๖.  มัตตปฏิคคหณสันโดษ 
        ๗.  โลลปุปวิวัชชนสันโดษ  
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        ๘.   ยถาลาภสันโดษ    
              ๙.   ยถาพลสันโดษ 
              ๑๐. ยถาสารุปปสันโดษ 
            ๑๑. อุปการสันโดษ 
          ๑๒. ปริมาณสันโดษ 
              ๑๓. ปริโภคสันโดษ 
         ๑๔. สนันิธิปริวัชชนสันโดษ 
           ๑๕. วสิัชชนสันโดษ. 
            ในสนัโดษเหลาน้ัน    ภิกษุผูยินดีลางหนาเสร็จแลวจึงตรึก.  สวนปณ- 
ฑปาติกภิกษุไปพรอมกับคณะในเวลาบํารุงพระเถระตอนเย็นคิดเทานี้วา พรุงน้ี 
จักเท่ียวบิณฑบาตในท่ีไหน ในบานโนน  เจาขา  ดังนี้แลว ไมพึงตรึกตอจากน้ัน. 
อัน ภิกษุผูเที่ยวไปรูปเดียว   พึงยืนตรกึในโรงวิตก.      เมื่อเธอตรึกตอจากนั้น  
ยอมชื่อวา  เคลื่อนหางไกลจากอริยวงศ   นีช้ื่อวา   วิตักกสันโดษ   สันโดษ 
ดวยการตรึก. 
            เมื่อเขาไปเพ่ือบิณฑบาต  ก็ไมคิดวาเราจักไดในที่ไหน  พึงไปโดยมุง 
กัมมัฏฐานเปนใหญ  นี้ชื่อวา  คมนสันโดษ  สันโดษดวยการไป.  เมื่อแสวงหา 
ก็ไมพาภิกษุธรรมดาไป   พึงพาภิกษุผูละอายนารักเทานั้นไปแสวง  นี้    ชื่อวา 
ปริเยสนสันโดษ    สันโดษดวยการแสวงหา.    เธอเห็นบิณฑบาตท่ีเขานํามา 
แตไกล    ไมพึงเกิดจิตคิดวา    นั่นของชอบใจ    ไมชอบใจดังน้ี  นี้   ชื่อวา 
ปฏิลาภสันโดษ  สันโดษดวยการได.  เธอไมคิดวา   เราจักรับสิง่น้ีที่ชอบใจ 
จักไมรับสิ่งนี้ที่ไมชอบใจดังน้ี     แลวพึงรับอยางใดอยางหน่ึงที่พอยังอัตภาพให 
เปนไปเทานั้น    นี ้   ชื่อวา  ปฏิคคหณสันโดษ  สันโดษดวยการรับ.   ก็ใน 
ปฏิคคหณสันโดษปจจัยนี้   ไทยธรรมมีมาก   ทายกประสงคจะถวายนอย    เธอ  
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พึงรับแตนอย.    ไทยธรรมมีมาก    ทั้งทายกประสงคจะถวายมาก.   เธอพึงรับ   
แตพอประมาณเทาน้ัน.  ไทยธรรมมีไมมากท้ังทายกประสงคจะถวายนอย   เธอ 
พึงรับแตนอย.  ไทยธรรมมีไมมาก  สวนทายกประสงคจะถวายมาก  เธอพึงรับ 
โดยประมาณ. ดวยวาภิกษุผูไมรูจักประมาณในการรับ  ยอมทําลายความเสื่อมใส 
ของพวกมนุษยยังศรัทธาไทยใหตก    ไมทําตามคําสอน     ยอมไมสามารถจะ 
ยึดเหน่ียวจิตแมของมารดาผูบังเกิดเกลาไวได.   เธอรูจักประมาณแลว     พึงรับ 
ดวยอาการอยางน้ีแล  นี้    ชื่อวา  มัตตปฏิคคหณสันโดษ  สันโดษดวยการ 
รับพอประมาณ.  การท่ีภิกษุไมไปเฉพาะตระกูลมั่งค่ังเทานั้น  เดินไปตามลําดับ 
ประตู  นี้ชื่อวา โลลุปปวิวัชชนสันโดษ  สันโดษดวยการเวนจากความโลเล. 
ยถาลาภสันโดษเปนตน   มีนัยอันกลาวไวในจีวรแลว. 
            การบริโภคบิณฑบาตแลวรูอุปการะอยางนี้วา  เราจักรักษาสมณธรรม 
ดังน้ี   บรโิภค  ชื่อวา อุปการสันโดษ  สันโดษดวยอุปการะ.  เธอไมพึงรับ 
บาตรท่ีเขาบรรจุเต็มมาถวาย  เมื่ออนุปสัมบันมี  พึงใหอนุปสัมบันนั้นรับ  เมื่อ 
ไมมี เธอใหเขานําออกเสียบาง รับแตพอรับได   นีช้ื่อ ปริมาณสันโดษ สันโดษ 
ดวยประมาณ.   การบรโิภคดวยคิดอยางนี้วา  เปนการบรรเทาความหิว  นี้เปน 
อุบายถายถอนในความหิวน้ี  นี้ชื่อวา ปริโภคสันโดษ สันโดษดวยการบริโภค. 
เธอไมพึงเก็บไวบริโภค  นี้ชื่อวา  สันนิธิปริวัชชนสันโดษ  สันโดษดวยการ 
เวนจากสะสม.   เธอไมเห็นแกหนา   ต้ังอยูในสาราณียธรรม   พึงสละ  นี้ชือ่วา 
วิสัชชนสันโดษ  สันโดษดวยการสละ.  สวนธุดงค ๕ ที่เกี่ยวดวยปณฑบาต 
คือ  ปณฑปาติกังคะ  สปทานจาริกังคะ  เอกาสนิกงัคะ  ปตตปณฑิ- 
กังคะ   ขลูปจฉาภัตติกังคะ.  ธุดงคเหลาน้ันมีเรื่องพิสดาร  อันกลาวไวแลว 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.    ภิกษุผูบําเพ็ญมหาอริยวงศเกี่ยวดวยปณฑบาตสันโดษ 
ยอมรักษาธุดงค ๕ เหลาน้ี  เมื่อรักษาธุดงค ๕ เหลานี้   ชื่อวาเปนผูสันโดษ  
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ดวยอริยวงศ   เกี่ยวดวยปณฑบาตสันโดษ.  บทเปนตนวา  วณฺณวาที  ดังนี้    
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว.  
                   ในบทวา  เสนาสเนน  นี้   พึงรูจักเสนาสนะ   พึงรูจักเขตเสนาสนะ 
พึงรูจักสันโดษดวยเสนาสนะ    พึงรูจักธุดงคที่เกี่ยวดวยเสนาสนะ.      ในขอ 
เหลาน้ัน    ขอวา  เสนาสนะ  ไดแก  เสนาสนะ ๑๕ เหลาน้ี    คือ 
             ๑.   เตียง 
                ๒.   ตั่ง 
           ๓.   ฟูก 
        ๔.   หมอน 
           ๕.   วิหาร 
        ๖.   เรือนมุงดานเดียว 
        ๗.   ปราสาท 
           ๘.   ปราสาทโลน 
        ๙.   ถ้ํา 
        ๑๐. ที่เรน 
         ๑๑. ปอม 
           ๑๒. เรือนโถง 
        ๑๓. พุมไผ 
        ๑๔. โคนตนไม 
        ๑๕. หรอืท่ี ๆ  พวกภิกษุหลีกออกไป. 
            ขอวาเขตแหงเสนาสนะ   ไดแก  เขต ๖  คือ  โดยสงฆบาง  คณะ 
บาง  ญาติบาง  มิตรบาง  ทรัพยของตนบาง   ผาบังสุกุลบาง. 
            ขอวา เสนาสนสันโดษ   ไดแก  สันโดษในเสนาสนะ ๑๕ มีวิตักก- 
สันโดษเปนตน.    สันโดษเหลาน้ัน  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบิณฑบาต.  
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สวนธุดงค  ๕  ที่เกี่ยวดวยเสนาสนะ   คือ   อารัญญิกังคะ    รุกขมูลิกังคะ   
อัพโภกาสิกังคะ  โสสานิกังคะ  ยถาสันถติกังคะ. เรื่องพิสดารของธุดงค 
เหลาน้ัน    กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.   ภิกษุผูบําเพ็ญมหาอริยวงศเกี่ยว 
ดวยเสนาสนะสันโดษ  ยอมรักษาธุดงค ๕ เหลาน้ันไวได  เมื่อรักษาธุดงคเหลาน้ี 
ยอมชื่อวา          เปนผูสันโดษดวยมหาอริยวงศเกี่ยวดวยเสนาสนะสันโดษ 
สวนคิลานปจจัยก็อยูในบิณฑบาตน่ันเอง.    ภิกษุพึงยินดีในคิลานปจจัยนั้นดวย 
ยถาลาภสันโดษ  ยถาพลสันโดษ  ยถาสารุปปสันโดษเทาน้ัน.  เนสัชช-ิ 
กังคะ  ยอมจัดเขาอริยวงศขอยินดีในภาวนา  ดวยประการฉะน้ี.  สมดังคําท่ีทาน 
กลาววา 
           ปฺจ  เสนาสเน   วุตฺตา         ปฺจ  อาหารนิสฺสิตา 
             เอโก  วิริยสฺุตฺโต              เทฺว  จ  จีวรนสิฺสิตา 
                          ธุดงค  ๕  อยาง  ทานกลาวไวใน 
                   เสนาสนะ ๕  อยาง อาศัยอาหาร อยางหน่ึง 
                   ประกอบดวยความเพียร     และ ๒  อยาง             
                   อาศัยจีวร  ดงัน้ี. 
            พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอริยวงศคือจีวรสันโดษเปนขอแรก  เหมือน 
ทรงปูลาดแผนดิน  เหมือนทรงทําทองทะเลใหเต็ม และเหมือนทรงขยายอากาศให 
กวางออกแลว  จึงตรัสปณฑปาตสันโดษเปนขอท่ีสอง  เหมือนทรงใหพระจันทร 
อุทัยข้ึน  และเหมือนทรงทําพระอาทิตยใหโลดข้ึน    ตรัสอริยวงศคือเสนาสนะ- 
สันโดษเปนขอท่ีสาม    เหมือนทรงยกภูเขาสิเนรุ    บัดนี ้  เพ่ือตรัสอริยวงศ 
คือยินดีในภาวนาเปนขอท่ีสี่  ที่ประดบัดวยนัยพันหน่ึง ทรงเริ่มเทศนาวา  ปุน 
จ  ปร  ภิกขฺเว  ภิกขฺุ  ภาวนาราโม  โหติ  เปนตน. 
            ในบทวา  ภาวนาราโมนั้น     ความยินดี   ชื่อวาอารามะ  อธิบายวา 
ความยินดียิ่ง.    ชื่อวาภาวนารามะ   เพราะภิกษุนั้น     ยินดีในภาวนาการเจริญ  
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ชื่อวาภาวนารตะ   เพราะยินดีแลวในภาวนา.  ชื่อวาปหานารามะ  เพราะยินดีใน    
ปหานะการละ ๕ อยาง  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาภาวนารามะ  เพราะเจริญอยูจึงยินดี 
ชื่อวาปหานารามะ  เพราะละอยูจึงยินดี.   ในภาวนาและปหานะน้ี   พึงทราบความ 
อยางนี้.  จริงอยู   ภิกษุนี้เจริญสติปฏฐาน  ๔ อยูยอมยินดี  อธิบายวา  ยอมได 
ความยินดี.    เจริญสัมมัปปธาน  ๔  อยูก็เหมือนกัน    เมื่อเจริญอิทธิบาท  ๔ 
อินทรีย ๕  พละ ๕  โพชฌงค ๗  อนุปสสนา ๗  มหาวิปสสนา ๑๘   โพธิ- 
ปกขิยธรรม  ๓๗  เจริญการแจกอารมณ  ๓๘  อยูยอมยินดี  ยอมไดความยินดี. 
อน่ึง   ละกิเลสมีกามฉันทะเปนตนอยู   ก็ยินดีไดความยินดี.   สวนในอริยวงศ 
๔ เหลาน้ี   วินัยปฎกท้ังส้ินเปนอันตรัสดวยธุดงค  ๑๓ และความสนัโดษดวย 
ปจจัย ๔   ดวยอริยวงศสามขอแรกกอน.    สองปฎกที่เหลือ   ตรัสดวยอริยวงศ 
ขอยินดีในภาวนา.  ก็ภิกษุเมื่อกลาวอริยวงศขอยินดีในภาวนาน้ี   พึงกลาวโดย 
เนกขัมมบาลีในปฏิสัมภิทามรรค        พึงกลาวโดยปริยายแหงทสุตตรสูตรใน 
ทีฆนิกาย    พึงกลาวโดยปริยายแหงสติปฏฐานสูตรในมัชฌิมนกิาย    พึงกลาว 
โดยปริยายแหงนิทเทสในอภิธรรม. 
            บรรดาคําเหลาน้ัน    คําวา   ปฏิสมฺภิทามคฺเค   เนกขฺมมฺปาลิยา 
ไดแก  พึงกลาวตามเนกขัมมบาลีในปฏิสัมภิทามรรคอยางนี้วา    เธอเมื่อเจริญ 
เนกขัมมะ  ก็ยินดี  ละกามฉันทะ ก็ยินดี เมื่อเจริญอัพยาบาท ก็ยินดี  ละพยาบาท 
ก็ยินดี  เมื่อเจริญอาโลกสัญญา ก็ยินดี ละถีนมิทธะ ก็ยินดี เมือ่เจริญอวิกเขปะ 
ความไมฟุงซาน  ก็ยินดี  ละอุทธัจจะ  ก็ยินดี เมื่อเจริญธัมมวิวัฏฐานะการกําหนด 
ธรรม  ก็ยินดี ละ  วิจิกิจฉา  ก็ยินดี  เม่ือเจริญญาณ  ก็ยินด ีละอวิชชา  ก็ยินดี 
เมื่อเจริญปราโมทย   ก็ยนิดี  ละอรติความริษยา   ก็ยินดี  เมื่อเจริญปฐมฌาน 
ก็ยินดี  ละนิวรณ ๕  ก็ยนิดี  เม่ือเจริญทุติยฌาน ก็ยินดี  ละวิตกวิจาร  ก็ยินดี 
เมื่อเจริญตติยฌานก็ยินดี  ละปติ  ก็ยินดี  เมื่อเจริญจตุตถฌานก็ยินดี   ละสุข  
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ทุกข  ก็ยินด ี   เมื่อเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติก็ยินดี  ละรปูสัญญา  ปฏิฆ-   
สัญญา   นานัตตสัญญา    ก็ยินด ี   เมือ่เจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ  ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ   ก็ยนิดี  ละอากิญจัญญายตนสัญญาก็ยินด.ี 
            เมื่อเจริญอนิจจานุปสสนา   ก็ยินดี   ละนจิจสัญญาก็ยินดี    เมื่อเจริญ 
ทุกขานุปสสนา ก็ยินดี ละสุขสัญญาก็ยินดี  เมื่อเจริญอนัตตานุปสสนา  ก็ยินดี 
ละอัตตสัญญาก็ยินดี    เม่ือเจริญนิพพิทานุปสสนา    ก็ยินดี    ละนันทิก็ยินดี 
เมื่อเจริญวิราคานุปสสนา  ก็ยินดี   ละราคะก็ยินดี    เมื่อเจริญนิโรธานุปสสนา 
ก็ยินดี  ละสมุทัยก็ยินดี    เมื่อเจริญปฏินิสสัคคานุปสสนา  ก็ยินดี  ละอาทานะ 
ก็ยินดี    เมื่อเจริญขยานุปสสนา  ก็ยนิดี  ละฆนสัญญาก็ยินดี    เม่ือเจริญวยา- 
นุปสสนา    ก็ยินดี    ละอายุหนะเห็นวาเจริญข้ึนก็ยินดี   เมื่อเจริญวิปริณามา- 
นุปสสนา  กย็ินดี  ละธุวสัญญาก็ยินด ี   เมื่อเจริญอนิมิตตานุปสสนา    ก็ยนิดี 
ละนิมิตก็ยินดี เมื่อเจริญอัปปณิหิตานุปสสนา  ก็ยนิดี ละปณิธิก็ยินดี เมื่อเจริญ 
สุญญตานุปสสนา ก็ยินดี ละอภินิเวสก็ยินดี เมื่อเจริญอธิปญญาธรรมวิปสสนา 
ก็ยินดี    ละสาราทานาภินิเวสก็ยินดี    เมื่อเจริญยถาภูตญาณทัสสนะ    ก็ยนิดี 
ละสัมโมหาภินิเวสก็ยินดี  เมื่อเจริญอาทีนวานุปสสนา ก็ยินดี  ละอาลยาภินิเวส 
ก็ยินดี  เมื่อเจริญปฏิสังขานุปสสนา  ก็ยินดี  ละอัปปฎิสังขะก็ยินดี   เมื่อเจริญ 
วิวัฎฎานุปสสนา   ก็ยินด ี ละสังโยคาภินิเวสก็ยินดี   เมื่อเจริญโสดาปตติมรรค 
ก็ยินดี     ละกิเลสที่ต้ังอยูแหงเดียวอันมรรคเห็นแลวก็ยินดี      เม่ือเจริญสกทา 
คามิมรรค ก็ยินดี  ละกิเลสอยางหยาบก็ยินดี  เมื่อเจริญอนาคามิมรรค  ก็ยนิดี 
ละกิเลสที่รวมดวยอนุสัยก็ยินดี  เมื่อเจริญอรหัตมรรค  ก็ยินดี   ละสรรพกิเลส 
ก็ยินดี  ดังนี้. 
            คําวา  ทีฆนิกาเย  ทสุตฺตรสุตฺตนฺตปริยาเยน  ไดแก  พึงกลาว 
โดยปริยายแหงทสุตตรสูตรในทีฆนิกายอยางนี้วา    เม่ือเจริญธรรมอยางหน่ึง  
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ก็ยินดี  ละธรรมอยางหน่ึงก็ยินดี ฯลฯ   เมื่อเจริญธรรม ๑๐  ก็ยินดี   ละธรรม    
๑๐  กย็ินดี    เมื่อเจริญธรรมอยางหน่ึง    ก็ยินดีเปนไฉน ?  คือ กายคตาสติที่ 
ประกอบดวยความแชมชื่น    ชื่อวาเจริญธรรมอยางหน่ึงก็ยินดี    เมื่อละธรรม 
อยางหน่ึงก็ยินดีเปนไฉน ?  คือ อัสมิมานะ   ชื่อวาละธรรมอยางหนึ่งน้ีก็ยินดี 
เมื่อเจริญธรรม  ๒ ก็ยินดีเปนไฉน ? ฯลฯ  เมื่อเจริญธรรม  ๑๐ ก็ยินดีเปนไฉน  
คือ  กสิณายตนะ  ๑๐.  ชือ่วาเจริญธรรม  ๑๐  เหลาน้ีก็ยินดี.  เม่ือละธรรม ๑๐ 
ก็ยินดีเปนไฉน ?  คือ  มจิฉัตตะ  ๑๐   ชื่อวาละธรรม  ๑๐ เหลาน้ีก็ยินดี   ภิกษุ 
เปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดีอยางนี้แล. 
            คําวา   มชฺฌมินิกาเย    สติปฏานสุตฺตนฺตปริยาเยน    ไดแก 
พึงกลาวโดยปริยายแหงสติปฏฐานสูตร  ในมัชณิมนิกายอยางนี้วา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   หนทางนี้เปนหนทางไปอันเอก ฯลฯ   เขาไปต้ังอยูเฉพาะหนาแกเธอ 
แตเพียงสักวาญาณ     แตเพียงสักวาความอาศัยระลึก.      เธอยอมมีสันดานอัน 
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยู  และไมถือม่ันอะไร ๆ ในโลก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดี   ยินดีแลวในภาวนาอยางนี้แล.   เปนผูมีปหานะ 
เปนที่ยินดี    ยินดีแลวในปหานะ.  อีกขอหนึ่ง    ภิกษุเมื่อเดินก็รูชัดวา   เรา 
กําลังเดิน. ฯลฯ  อีกขอหนึ่ง   เหมือนอยางวาภิกษุพึงเห็นสรีระท่ีเขาทิ้งไวแลว 
ในปาชา  ฯลฯ    เปนของผุ    เปนจุณ.    เธอก็นอมเขามาสูกายน้ีแลวา     ถึง 
รางกายนี้ก็มีอยางนี้เปนธรรมดาเปนอยางนี้       ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได. 
อยางนี้  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในบาง ฯลฯ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดีอยางนี้แล. 
            คําวา   อภิธมฺเม  นิทฺเทสปริยาเยน    บัณฑิตพึงกลาวโดยปริยาย 
แหงนิทเทสอยางนี้วา   เธอเมื่อเห็นสังขตธรรมแมทั้งปวง    โดยความเปนของ  
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ไมเที่ยง    เปนทุกข    เปนโรค    เปนผี    โดยความเปนสังกิเลส    เศราหมอง    
ยอมยินดี.   ภิกษุเปนผูมีภาวนาเปนที่ยินดีอยางนี้แล. 
            บทวา  เนวตฺตานุกฺกเสติ  ความวา  ภิกษุยอมไมทําการยกตนอยาง 
นี้วา  เมื่อเราทํากรรมในวิปสสนาวาไมเที่ยง   เปนทุกข   เปนอนัตตามาตลอด 
๖๐  ป ๗๐  ป   ถึงปจจุบันนี้   ใครเลาจะเปนผูเสมอเราดังน้ี.   บทวา   โน  ปร 
วมฺเภติ    ความวา    ยอมไมทําการขมคนอ่ืนอยางน้ีวา    แมเพียงวิปสสนาวา 
ไมเที่ยง  เปนทุกขดังน้ี    ก็ไมมี   ทําไมพวกเหลาน้ีจึงละเลยกัมมัฏฐานเที่ยวไป 
ดังน้ี.  บทที่เหลือมีนัยอันกลาวแลวท้ังน้ัน. 
            บทวา อิเม โข  ภกิฺขเว  จตฺตาโร  อริยวสา  ความวา  พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงยักเยื้องพระสูตรวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยวงศ  ๔ เหลาน้ี 
เปนวงศของพระอริยะ   เปนเชื้อสายของพระอริยะ   เปนทางของพระอริยะ  เปน 
หนทางไปของพระอริยะ   ดังน้ี  บัดนี ้   เมื่อทรงแสดงอิสระโดยภิกษุผูบําเพ็ญ 
มหาอริยวงศ  จึงตรัสวา อิเมหิ  จ  ปน  ภิกฺขเว  เปนตน .  ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  เสฺวว   อรตึ  สหติ  ความวา   เธอเทาน้ัน    ยอมย่ํายีครอบงําความ 
ไมยินดี ความไมยินดียิ่ง  ความเอือมระอาเสียได.  บทวา  น  ต อรติ  สหติ 
ความวา  ชื่อวาความไมยินดี   ในการเจริญอธิกุศล   ในเสนาสนะท่ีสงัดนั้นใด 
ความไมยินดีนั้น  ยอมไมสามารถจะยํ่ายีครอบงําภิกษุนั้นได.  บทวา  อรติร- 
ติสโห    ความวา    ภิกษุผูมีปญญายอมย่ํายี    สามารถครอบงําความไมยินดี 
และความยินดีในกามคุณ  ๕. 
            บัดนี ้ เมื่อทรงถือเอายอดธรรมดวยคาถาทั้งหลาย  จึงตรัสคําวา นารตี 
เปนตน.   ในบทเหลาน้ัน    บทวา  ธีร  คือผูมีความเพียร.   บทวา   นารตี 
ธีรสหติ  นี้เปนคํากลาวเหตุแหงบทแรก.    เพราะเหตุที่ความไมยินดี  ไมย่ํายี 
ภิกษุผูมีปญญา  คือ  ยอมไมสามารถจะยํ่ายี    คือ   ครอบงําภิกษุผูมีปญญาได  
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ฉะน้ัน  ความไมยินดีจึงหาย่ํายีภิกษุผูมีปญญาไดไม. บทวา ธีโร  หิ  อรตึสโห    
ความวา   เพราะเหตุที่ภิกษุเปนผูขมความไมยินดีได   ชื่อวา  ผูมีปญญา เพราะ 
ขมความไมยินดีได  ฉะนั้น  เธอจึงขมความไมยินดีได.  บทวา  สพฺพกมฺม- 
วิหายิน   ความวา  ภิกษุผูสละกรรมเปนไปในภูมิสามท้ังปวงแลว  คือ  ตัดขาด 
ทางรอบดานแลว .    บทวา  ปนุณฺณ   โก   นิวารเย   ความวา   ราคะก็ดี 
โทสะก็ดี  อะไรเลาจะมาขัดขวางผูบรรเทากิเลสทั้งหลายไดแลว.   บทวา เนกขฺ 
ชมฺโพนทสฺเสว  โก  น  นนิฺทิตุมรหติ   ความวา  ใครเลาจะติบุคคลน้ัน 
ผูหลุดพนจากโทษที่จะพึงติ     ดุจแทงทองคําธรรมชาติที่เรียกวา     ชมพูนทุ. 
บทวา   พฺรหมฺุนาป   ปสสิโต   ความวา   ถึงพรหมก็สรรเสริญบุคคลน้ัน. 
เวลาจบเทศนา  ภิกษุสี่หม่ืนรูปก็ดํารงอยูในพระอรหัต. 
                           จบอรรถกถาอริยวังสสูตรที่  ๘ 
                         ๙.  ธัมมปทสูตร 

             วาดวยธรรมบทที่บณัฑิตสรรเสริญ ๔ 
            [๒๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมบท  (ขอธรรม)   ๔  ขอนี้ปรากฏ 
วาเปนขอธรรมอันเลิศ   ยัง่ยืนเปนแบบแผนมาแตเกากอน   ไมถูกทอดทิ้งแลว 
ไมเคยถูกทอดทิ้งเลย    (ในอดีตกาล)    ไมถกูทอดทิ้งอยู    (ในปจจุบันกาล) 
จักไมถูกทอดทิ้ง  (ในอนาคตกาล)  สมณพราหมณทั้งหลายท่ีเปนผูรูไมคัดคาน 
แลว  ธรรมบท  ๔ ขอ  คืออะไรบาง  คือ อนภิชฌา  อพยาบาท สัมมาสติ 
สัมมาสมาธ ิ    นี้แลธรรมบท  ๔  ขอ    ที่ปรากฏวาเปนขอธรรมอันเลิศ  ฯลฯ 
สมณพราหมณทั้งหลายท่ีเปนผูรูไมคัดคานแลว.  
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                     พึงเปนผูไมมีอภิชฌา    มีใจไมพยา   
           บาท  มีสติ  มีจิตแนวแน  มั่นอยูในภายใน. 
                                           จบธัมมปทสูตรที่  ๙ 
                        อรรถกถาธัมมปทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในธรรมปทสตูรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    ธมมฺปทานิ   คือสวนแหงธรรม.   ในบทวา   อนภิชฺฌา 
เปนตน    พึงทราบอนภิชฌา   โดยเปนขาศึกของอภิชฌา.  อัพยาบาทโดยเปน 
ขาศึกของพยาบาท   สัมมาสติโดยเปนขาศึกของมิจฉาสติ    พึงทราบสัมมาสมาธิ 
โดยเปนขาศึกของมิจฉาสมาธิ. 
            บทวา อนภิชฺฌาลุ  คือไมมีตัณหา.  บทวา อพฺยาปนฺเนน  เจตสา 
ความวา  มีจิตไมละปกติภาพตลอดกาลทั้งปวง. บทวา สโต  เอกคฺคจิตฺตสฺส 
ความวา   ผูประกอบดวยสติมีจิตแนวแนในอารมณเดียว.   บทวา   อชฺฌตฺต   
สุสมาหิโต   ความวา    ผูมีจิตต้ังม่ันอยูดวยดีในภายในแนนอน.  ตรัสวัฏฏะ   
และวิวัฏฏะไวทั้งในพระสูตร  ทั้งในคาถา. 
                                 จบอรรถกถาธัมมปทสูตรที่  ๙  
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                      ๑๐.  ปริพาชกสูตร    

                         วาดวยตรัสธรรม  ๔  แกปริพาชก 
            [๓๐]    สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภเูขาคิชฌกูฎ 
กรุงราชคฤห  สมัยนั้น ปรพิาชกผูมีชื่อเสียงปรากฏหลายคนอยูที่อารามปริพาชก 
แทบฝงแมน้ําสัปปนี  คือปริพาชกชื่ออันนภาระ  ชื่อวธระ   ชือ่สกุลุทายิและ 
ปริพาชกมีชือ่เสียงปรากฏอ่ืนอีก    ครั้งน้ันเวลาเย็น    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จ 
ออกจากท่ีเรนแลวเสด็จไปอารามปริพาชกนั้น  ครั้นเสด็จถึงแลวประทับนั่ง  ณ 
อาสนะท่ีเขาจัดไวแลว   จึงตรัสกะปริพาชกทั้งหลายวา 
            ปริพาชกท้ังหลาย  ธรรมบท  ๔  ขอน้ี  ปรากฏวาเปนขอธรรมอันเลศิ 
ฯลฯ   สมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไมคัดคานแลว    ธรรมบท  ๔  ขอคือ 
อะไรบาง  คือ  อนภิชฌา  อพยาบาท   สัมมาสติ   สมัมาสมาธ ิ  นี้แล 
ธรรมบท ๔ ขอท่ีปรากฏวาเปนขอธรรมอันเลิศ ฯลฯ  สมณพราหมณทั้งหลาย 
ที่เปนผูรูไมคัดคานแลว. 
            ปริพาชกทั้งหลาย    ผูใดจะพึงกลาววา   ขาพเจาจักเลิกถอนธรรมบท 
คืออนภิชฌาเสียแลว    บญัญัติ   (แตงต้ัง  ยกยอง)    สมณะหรือพราหมณผูมี 
อภิชฌาผูกําหนัดกลาในกามท้ังหลาย   (วาเปนคนดี)   ดังน้ี   ในชื่อน้ีเราจะวา 
กะผูนั้นวา  จงมา  จงกลาว   จงพูดเถิด  เราจะคอยดูอานุภาพ  ปริพาชกทั้งหลาย 
ขอท่ีผูนั้นนะ    จักเลิกถอนธรรมบทคืออนภิชฌาเสียแลว    บญัญัติสมณะหรือ 
พราหมณผูมีอภิชฌาผูมีความกําหนัดกลาในกามท้ังหลาย    (วาเปนคนดี   นัน่ 
เปนไปไมได.  
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                   ปริพาชกทั้งหลาย   ผูใดจะพึงกลาววา    ขาพเจาจักเลิกถอนธรรมบท    
คืออพยาบาทเสียแลว   บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาทมีน้ําใจดุราย 
(วาเปนคนดี)   ดังน้ี  ในขอน้ีเราจะวากะผูนั้นวา จงมา  จงกลาว  จงสําแดง  เรา 
จะคอยดูอานุภาพ  ปริพาชกทั้งหลาย   ขอท่ีผูนั้นนะ   จักเลิกถอนธรรมบทคือ 
อพยาบาทเสียแลว บัญญติัสมณะหรือพราหมณผูมีจิตพยาบาทมีน้ําใจดุราย  (วา 
เปนคนดี)  นั่นเปนไปไมได 
                   ปริพาชกทั้งหลาย    ผูใดจะพึงกลาววา   ขาพเจาจักเลิกถอนธรรมบท 
คือสัมมาสติเสียแลว   บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูหลงลืมสติ  ไมมีสัมปชญัญะ 
(วาเปนคนดี)   ดังน้ี   ในขอน้ีเราจะวากะผูนั้นวา  จงมา  จงกลาว   จงพูดเถิด 
เราจะคอยดูอานุภาพ   ปริพาชกทั้งหลาย  ขอท่ีผูนั้นนะ   จักเลิกถอนธรรมบท 
คือสัมมาสติเสียแลว    บญัญัติสมณะหรือพราหมณผูหลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ 
(วาเปนคนดี)  นั่นเปนไปไมได. 
                   ปริพาชกทั้งหลาย   ผูใดจะพึงกลาววา    ขาพเจาจักเลิกถอนธรรมบท 
คือสัมมาสมาธิเสียแลว  บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูไมมีสมาธิ  มีจิตหมุนไปผิด 
(วาเปนคนดี)   ดังน้ี  ในขอน้ีเรากะวากะผูนั้นวา   จงมา  จงกลาว   จงพูดเถิด 
เราจะคอยดูอานุภาพ   ปริพาชกทั้งหลาย  ขอท่ีผูนั้นนะ   จักเลิกถอนธรรมบท 
คือสัมมาสมาธิเสียแลว     บัญญัติสมณะหรือพราหมณผูไมมีสมาธิ    มีจิตหมุน 
ไปผิด  (วาเปนคนดี)  นั่นเปนไปไมได. 
                  ปริพาชกทั้งหลาย     ผูใดมาสําคัญเห็นธรรมบท  ๔  ขอน้ีวาเปนขอ 
ควรติควรคัดคาน   ผูนั้นยอมไดรับคําติฉินอันสมแกเหตุ   ตกอยูในฐานะอันนา 
ติเตียน ๔  ประการในปจจุบันนี้   ๔  ประการคืออะไรบาง  คือ  
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                   ถาผูนั้นติเตียนคัดคานธรรมบทคืออนภิชฌาไซร  สมณะหรือพราหมณ    
เหลาใด  เปนผูมีอภิชฌามีความกําหนัดกลาในกามท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ันก็ตองเปนที่บูชา...  เปนที่ยกยองของผูนั้น 
                  ถาผูนั้นติเตียนคัดคานธรรมบทคืออพยาบาทไซร  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด  เปนผูมีจิตพยาบาทมีใจดุราย สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็ตองเปน 
ที่บูชา . . .  เปนที่ยกยองของผูนั้น 
                  ถาผูนั้นติเตียนคัดคานธรรมบทคือสัมมาสติไซร  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเปนผูหลงลืมสติไมมีสัมปชัญญะ     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันก็ตอง 
เปนที่บูชา. . .  เปนที่ยกยองของผูนั้น 
                   ถาผูนั้นติเตียนคัดคานธรรมบทคือสัมมาสมาธิไซร        สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเปนผูไมมีสมาธิ     มีจิตหมุนไปผิด     สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ันก็ตองเปนที่บูชา. . .  เปนที่ยกยองของผูนั้น 
                   ผูใดมาสําคัญเห็นธรรมบท  ๔  ขอน้ีวาเปนขอควรติควรคัดคาน ผูนั้น  
ยอมไดรับคําติฉินอันสมแกเหตุ  ตกอยูในฐานะท่ีนาติเตียน ๔ ประการนี้   ใน 
ปจจุบันนี่แล 
                   ปริพาชกทั้งหลาย    แมแตปริพาชกชือ่วัสสะและภัญญะ      ชาวชนบท 
อุกกละ  ผูเปนอเหตุกวาทะ อกิริยวาทะ นัตถิกวาทะ  ยังไมสําคัญเห็นธรรมบท 
๔ ขอน้ีวาเปนขอควรติควรคัดคาน  นั่นเพราะเหตุอะไร   เพราะกลัวถูกนินทา 
วารายและเกลียดชัง 
                                           ผูไมพยาบาท    มีสติทุกเม่ือ   มีใจ 
                                   ต้ังม่ันในกายใน  ศึกษาในอันกําจัดอภิชฌา 
                            เรียกวาผูไมประมาท.   
                                               จบปริพาชกสูตรที่  ๑๐ 
                                                  จบอุรุเวลวรรคที่  ๓  
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         อรรถกถาปริพาชกสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปริพาชกสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อภิฺาตา   ไดแก   ผูมีชื่อท่ีรูจักกนัคือปรากฏ.    บทวา 
อนฺนภาโร  เปนตน   เปนชื่อของปริพาชกเหลาน้ัน.  บทวา  ปฏสิลฺลานา 
วุฏ ิโต  ไดแก พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จออกจากผลสมาบัติ.  กผ็ลสมาบัตินั้น 
ทานประสงควาที่เรนในท่ีนี้.    บทวา    ปจฺจกฺขาย    คือคัดคาน.    บทวา 
อภิชฺฌาลุ  คือผูมีตัณหา.  บทวา กาเมสุ  ติพฺพสาราค  ความวา ผูมีราคะ 
ความกําหนัดมากในวัตถุกาม.  บทวา   ตมห  ตตฺถ   เอว   วเทยฺย  ความวา 
เมื่อเขากลาวคําน้ัน  เราจะกลาวอยางนี้ในเหตุนั้น .    บทวา   ปฏิกฺโกสิตพฺพ 
มฺเยฺย    ความวา    ผูใดมาสําคัญวาควรคัดคาน  คือวาควรหาม.    บทวา 
สหธมมฺิกา ไดแกพรอมกับเหตุ  บทวา วาทานุปาตา ความวา ก็เบียดเบียน 
วาทะท่ีประกอบดวยธรรม  ก็ตกไปตามวาทะที่ไมประกอบดวยธรรม  อธิบายวา 
ประพฤติตามวาทะ.  บทวา  คารยฺหา  านา  คือปจจัยอันควรติเตียน. บทวา 
อาคจฺฉนฺติ  คือยอมเขาถึง.               
            บทวา  อุกฺกลา  คือชาวชนบทอุกกละ.  บทวา  วสฺสภฺา  คือ 
ปริพาชก  ๒ คน  ชื่อวัสสะ   และภัญญะ.    บทวา   อเหตุกวาทา   ความวา 
ทั้ง ๒ คนเปนผูมีวาทะเปนตนอยางนี้วา    เหตุไมมี    ปจจัยไมมี    เพ่ือความ 
หมดจดแหงสัตวทั้งหลายดังน้ี.  บทวา อกิริยวาทา ความวา  ผูมีวาทะปฏิเสธ 
กิริยวาทะอยางนี้วา  เมื่อบุคคลทําอยู   บาปไมชื่อวาอันบุคคลทําดังน้ี.  บทวา 
นตฺถิกวาทา  ความวา  ผูมีวาทะเปนตนอยางนี้วา  ทานท่ีทายกใหแลวไมมีผล 
ดังน้ี .  คนทั้ง ๒ เหลาน้ัน   เปนผูดิ่งลงในทัสนะทั้ง ๓ เหลาน้ี.    ถามวา  กใ็น  
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คนเหลาน้ัน    กําหนดไดอยางไร  ?    ตอบวา  ก็ผูใดถือลัทธิเห็นปานน้ี    นัง่    
สาธยายพิจารณาอยูในสถานท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวัน    มิจฉาสติของผูนั้น 
ยอมต้ังม่ันอยูในอารมณนั้นวา  เหตุไมมี  ปจจัยไมมี   เมื่อบุคคลทําอยู   บาป 
ยอมไมชื่อวาอันบุคคลทํา ฯลฯ  ทานท่ีทายกใหแลวไมมีผล ฯลฯ  เพราะกายแตก 
ยอมขาดสูญ   ดังน้ี   จิตยอมแนวแน  ชวนจิตท้ังหลายยอมแลนไป ในชวนจิต  
ที่หน่ึง ผูนั้น ยังเปนผูแกไขได   ในชวนจิตท่ีสองเปนตน ก็อยางนั้น   ในชวนจิต  
ที่เจ็ด    ผูนั้นแมพระพุทธเจาท้ังหลายก็แกไขไมไดไมกลับมา     ยอมเปนเชน 
เดียวกับอริฏฐภิกษุและกัณฏกสามเณร.  บรรดาทัสนะ  ๓  อยางนั้น     บางคน 
หยั่งสูทัสนะเดียว     บางคน  ๒ ทัสนะ     บางคน  ๓  ทัสนะ    เขายอมชื่อวา 
นิยตมิจฉาทิฏฐิกะท้ังนั้น   เขาตองหามทางสวรรค  และตองหามทางพระนิพพาน 
ไมควรจะไปสูสวรรค   ในลําดับแหงอัตภาพน้ัน   จะตองกลาวไปไย  ถึงพระ- 
นิพพานเลา.    อธิบายวา   สัตวผูนี้เปนผูเฝาแผนดิน    ชื่อวาเปนตอในวัฏฏะ. 
โดยมากสัตวเห็นปานน้ีไมออกจากภพ.     ถึงวัสสะ    และภัญญะปริพาชกก็เปน 
เชนนี้.  บทวา  นินฺทาพฺยาโรสนาอุปารมฺภภยา  ความวา  เพราะตนกลัว 
นินทา   กลัวเกลียดชัง   และกลัวเขาวารายดังน้ี . 
            บทวา อภิชฺฌาวินเย  สิกฺข  ความวา  พระอรหัต  เรียกวาธรรมเครื่อง 
กําจัดอภิชฌา  ผูศึกษาในพระอรหัตอยู    เรียกวาผูไมประมาทดังน้ี.    ตรัสทั้ง 
วัฏฏะท้ังวิวัฏฏะไวในพระสูตรแลว     จึงตรัสผลสมาบัติไวในพระคาถา    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                               จบอรรถกถาปริพาชกสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบอุรุเวลวรรควรรณนาที่ ๓  
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                 รวมพระสตูรที่มีในอุรุเวลวรรคน้ี    คอื    

            ๑.  ปฐมอุรุเวลสูตร  ๒.  ทุติยอุรุเวลสูตร  ๓.  โลกสูตร  ๔   กาฬก- 
สูตร  ๕.  พรหมจริยสูตร  ๖.  กุหสูตร   ๗.  สันตุฏฐิสูตร   ๘.  อริยวังสสูตร 
๙.  ธัมมปทสูตร   ๑๐.  ปริพาชกสูตร  และอรรถกถา.       
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                        จักกวรรคที่  ๔   
 
                  ๑. จักกสูตร  

                     วาดวยจักร ๔ 
            [๓๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักร  (คือธรรมดุจลอรถ) ๔ ประการนี ้
เปนเหตุใหเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบพรอมแลวไดจักร    (ที่จะหมุน 
นําไปสูความเจริญ) ๔ ประการ  เปนเหตุใหเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบ 
พรอมแลว   ถึงความใหญความไพบูลยในโภคทรัพยทั้งหลายไมนานเลย   จักร 
๔   ประการ  คืออะไร   คือ  ปฏิรูปเทสวาสะ   (ความอยูในถิ่นที่เหมาะ)  ๑ 
สัปปุริสูปสสยะ  (ความพ่ึงพิงสัตบุรุษ)  ๑  อัตตสัมมาปณิธิ   (ความต้ังตน 
ไวชอบ)  ๑   ปุพเพกตปุญญตา   (ความเปนผูมีความดีอันไดทําไวกอน)  ๑ 
นี้แลจักร ๔    ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบพรอมแลวได 
จักร ๔ ประการ     เปนเหตุใหเทวดาและมนุษยทั้งหลายผูประกอบพรอมแลว 
ถึงความใหญความไพบูลยในโภคทรัพยทั้งหลายไมนานเลย 
                  นรชนพึงอยูในถ่ินที่เหมาะ    พึงทํา 
        อารยชนใหเปนมิตร    ถึงพรอมดวยความ 
         ต้ังตนไวชอบ    มีความดีอันไดทําไวกอน 
         ขาวเปลือก  ทรัพย   ยศ   เกียรติ และความ 
        สขุ  ยอมพรั่งพรูมาสูนรชนผูนั้น.  
                     จบจักกสูตรที่ ๑  
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                              จักรวรรควรรณนาท่ี  ๔   
 
                                   อรรถกถาจักกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในจักกสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา  จกฺกานิ  คือ สมบัติ.  บทวา  จตุจกฺก  วตฺตติ  ความวา 
จักรคือสมบัติ  ๔ ยอมหมุนสืบตอกัน ไป.  บริษัท  ๔ ยอมปรากฏพรอมในถิ่นใด 
ความอยูในถิ่นอันสมควรเห็นปานน้ัน    ชื่อวา  ปฏริูปเทสวาสะ   ความอยูใน 
ถิ่นที่เหมาะ. ความพ่ึงพิงคบหาสัตบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตน   ชื่อวา สัปปุริสู- 
ปสสยะ  ความพ่ึงพิงสัตบุรุษ.    การต้ังตนไวชอบ  คือ  ถาเปนคนประกอบ 
ดวยความไมมีสัทธาเปนตนมากอน    การละความไมมีสัทธาเหลาน้ันเสียแลว 
ต้ังอยูในสัทธาเปนตน   ชื่อวา  อัตตสัมมาปณิธิ  ความต้ังคนไวชอบ.  ความ 
เปนผูมีกุศลอันสั่งสมไวในกาลกอน  ชื่อวา ปุพฺเพ  จ  กตปฺฺตา  ความเปน 
ผูทําบุญมากอน. ขอน้ีแหละถือเอาเปนประมาณในจักร ๔ นี้.  เพราะวา กุศล- 
กรรมเทาน้ันอัน คนใดดวยจิตท่ีสัมปยุตดวยญาณอันใด  กุศลจิตน้ัน แหละยอม 
นําคนน้ันเขาไปอยูในถิ่นที่เหมาะ   ใหเขาคบหาสัตบุรุษ.   ก็บคุคลน้ัน ชื่อวาต้ัง 
คนไวชอบดวยอาการอยางนี้.  บทวา  ปฺุกโต   แปลวา  ไดทาํบุญไวแลว. 
บทวา  สุข ฺเจต    อธิวตฺตติ  ความวา  และความสุข  ยอมพรั่งพรู  คือ  แผ 
ลงมาสูบุคคลน้ันดังน้ี. 
                อรรถกถาจักรสูตรที่  ๑  
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                  ๒.  สังคหสูตร   

                           วาดวยสังคหวัตถุ  ๔  ประการ 
            [๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังคหวัตถุ  (ธรรมเปนเครื่องสงเคราะห) 
๔ ประการนี ้   สังคหวัตถุ ๔ ประการ  คืออะไร  คือ  ทาน  (การใหปน)  ๑ 
เปยยวัชชะ   (เจรจาไพเราะ) ๑   อัตถจริยา   (บําเพ็ญประโยชนตอกัน )  ๑ 
สมานัตตตา   (ความวางตนสมํ่าเสมอ) ๑ นี้แล   ภิกษุทั้งหลาย  สังคหวัตถุ  ๔ 
ประการ. 
                  การใหปน  ๑  เจรจาไพเราะ  ๑ 
        บําเพ็ญประโยชน  ๑  ความวางตนสม่ําเสมอ 
        ในธรรมนั้น ๆ  ตามควร ๑  เหลาน้ีแลเปน 
            ธรรมเครื่องสงเคราะหในโลก เหมือนสลัก 
            (ที่หัวเพลา)  คุมรลท่ีแลนไปอยูฉะนั้น   ถา 
        ธรรมเครื่องสงเคราะหเหลาน้ีไมมีไซร 
             มารดาหรือบิดาก็จะไมพึงไดรับความ 
        นับถือหรือบูชา  เพราะเหตุบุตร  ก็เพราะ 
        เหตุที่บณัฑิตท้ังหลายยังเหลียวแลธรรม- 
         เครื่องสงเคราะหเหลาน้ีอยู  เพราะเหตุนั้น 
           บัณฑติเหลาน้ัน     จึงไดถึงความเปนใหญ  
        และเปนที่นาสรรเสริญ.    
                                จบสังคหสูตรที่  ๒  
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                           อรรถกถาสังคหสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในสังคหสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    สงฺคหวตฺถูนิ    คือเหตุแหงการสงเคราะหกัน.    ในบทวา 
ทานฺจ  เปนอาทิ  พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี.   ก็บุคคลบางตนควรรับสงเคราะห 
ดวยทานอยางเดียว   ก็พึงใหทานอยางเดียวแกเขา.     บทวา   เปยฺยวชฺช   คือ 
พูดคํานารัก.   จริงอยู   บคุคลบางคนพูดวา  ผูนี้ใหสิ่งท่ีควรให   แตดวยคํา ๆ 
เดียว  เขาก็พูดลบหลูหมดทําใหเสียหาย  เขาใหทําไม  ดังนี้.  บางคนพูดวา  ผูนี้ 
ไมใหทานก็จริง  ถึงดังน้ัน   เขาก็พูดไดระรื่นเหมือนเอาน้ํามันทา.    ผูเชนนัน้ 
จะใหก็ตามไมใหก็ตาม  แตถอยคําของเขา  ยอมมีคานับพัน.   บคุคลเห็นปานนี้ 
ยอมไมหวังการให     ยอมหวังแตถอยคําท่ีนารักอยางเดียว     ควรกลาวแตคําท่ี 
นารักแกเขาเทาน้ัน.    บทวา   อตฺถจริยา   คือพูดแตเรื่องที่เปนประโยชนและ 
ทําความเจริญ.   จริงอยู   บางคนมิใชหวังแตทานการให    มิใชหวังแตปยวาจา 
ถอยคําท่ีนารัก      หากหวังแตการพูดท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลการพูดที่ทําความ 
เจริญแกตนถายเดียว.  พึงกลาวแตเรื่องบําเพ็ญประโยชนแกบคุคลผูเห็นปานนั้น 
อยางนี้วา   ทานควรทํากิจนี้   ไมควรทํากิจน้ี   บุคคลเชนนี้ควรคบ  เชนนี้ไม 
ควรคบ.   บทวา  สมานตฺตตา   คือความเปนผูมีสุขมีทุกขเสมอกัน.   จริงอยู 
บุคคลบางคน  ยอมไมหวังสังคหวัตถุมีทานเปนตน   แมแตอยางหน่ึง  หากหวัง 
ความรวมสุขรวมทุกขอยางนี้   คือน่ังบนอาสนะเดียวกัน  นอนบนเตียงเดียวกัน 
บริโภครวมกัน.   ถาเขาเปนคฤหัสถยอมเสมอกันโดยชาติ   บรรพชิตยอมเสมอ 
กันโดยศีล  ความวางตนสมํ่าเสมอน้ี    ควรทําแกบุคคลน้ัน.  
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            บทวา     ตตฺถ   ตตฺถ  ยถารห   ความวา   ความวางตนสมํ่าเสมอใน   
ธรรมนั้น ๆ  ตามสมควร.  บทวา รถสฺสาณีว  ยายโต  ความวา สังคหธรรม 
เหลาน้ี    ยอมยึดเหน่ียวโลกไวได  เหมือนสลัก  (ที่หัวเพลา)   ยอมยึดรถท่ีแลน 
ไปอยู  คือยอมยึดยาน (คือรถ) ไวไดฉะน้ัน.  บทวา น  มาตา ปุตฺตการณา 
ความวา     ถามารดาไมพึงทําการสงเคราะหเหลาน้ันแกบุตรไซร  ทานก็ไมพึง 
ไดรับความนับถีอ  หรือบูชา  เพราะบุตรเปนเหตุ.    บทวา  สงฺคหา  เอเต 
เปนปฐมาวิภัติใชในอรรถทุติยาวิภัติ   อนึ่ง  ปาฐะวา   สงฺคเห   เอเต   ก็ม.ี 
บทวา  สมเวกฺขนฺติ  คือ  ยอมพิจารณาเห็นโดยชอบ.  บทวา  ปาสสา  จ 
ภวนฺติ   คือ  ยอมเปนผูควรสรรเสรญิ. 
                                   จบอรรถกถาสังคหสูตรที่  ๒ 
                                         ๓. สหีสูตร 

                       วาดวยพระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก 
            [๓๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ราชสีหออกจากท่ีอาศัยในเวลาเย็น สลัด- 
กายแลว  มองไปรอบทั้ง  ๔  ทิศ แผดเสียงข้ึน  ๓  ครั้ง  แลว จึงออกไปหาเหย่ือ 
ฝายเหลาสัตวเดียรัจฉานไดยินเสียงแผดของราชสีห    โดยมากยอมบังเกิดความ 
กลัว  สยอง  หวาดสะดุง  จําพวก  (พิลาสัย)   อยูในปลองในโพรง   ก็เขาปลอง 
เขาโพรง จําพวก  (อุทกาสัย)   อยูในนํ้า  ก็ลงน้ํา  จําพวก   (วนาสัย)  อยูใน 
ปาในรก    กเ็ขาปาเขารก    จําพวก    (ปกษี)    มีปกก็บินข้ึนอากาศ   แมแต 
ชางหลวงท่ีเขาผูกไวดวยเชือกหนังอันเหนียวแนน      ในคามนิคมและราชธานี 
ทั้งหลาย   กก็ระชากเครื่องผูกยับเยิน  กลัวจนมูตรคูถไหล   ว่ิงเตลิดไปไมรูวา  
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ทางไหนตอทางไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ราชสีหมีฤทธ์ิมากอยางนี้  มีอานุภาพ  
ยิ่งใหญมากกวาบรรดาสัตวเดียรัจฉานอยางนี้ฉันใด   
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันเดียวกันนั่นแหละ  เมื่อตถาคตเกิดข้ึนในโลก 
เปนพระอรหันตผูตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ   แสดงธรรมวา  สักกายะเปนอยางนี้ 
สักกายสมุทัยเปนอยางนี้   สักกายนิโรธเปนอยางนี้    สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา 
เปนอยางนี้    แมแตเทวดาท้ังหลายท่ีอายุยืน     ผิวพรรณงาม     มีความสุขมาก 
สถิตอยูตลอดกาลนานในวิมานอันสูง        ไดฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลว 
โดยมากยอมบังเกิดความพรั่นใจ    ความสังเวชใจ    ความสะดุง    ไดสํานึกวา 
ทานผูเจริญท้ังหลาย  ไดยินวา  ชาวเราน่ีไมเที่ยงแทหนอ อยาไดสําคัญตัววาเปน 
ผูเที่ยงแท    พวกเราไมคงทนหนอ    อยาไดสําคัญตนวาเปนผูคงทน  พวกเรา 
ไมยั่งยืนหนอ  อยาไดสําคัญตัววาเปนผูยั่งยืน  ผูเจริญท้ังหลาย  ทานวาชาวเรา 
นี่ไมเที่ยงแท  ไมคงทน  ไมยั่งยืน   (ทีแ่ทก็)  นับเน่ืองอยูในสักกายะ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้แล     เปนผูมี 
อานุภาพยิ่งใหญกวาชาวโลกกับทั้งเทวโลก  ดวยประการอยางนี้แล 
                  เมื่อพระพุทธเจาผูเปนพระศาสดาหา 
        บุคคลเปรียบมิได  ทรงประกาศพระธรรม 
        จักร  คือ  สักกายะ  เหตุเกิดแหงสักกายะ 
        สักกายนิโรธและอรยิมรรคมอีงค  ๘ อันเปน 
         ทางแหงความสงบทุกข   แกชาวโลกกับท้ัง 
        เทวโลก  แมแตทวยเทพผูอายุยืน ผิวพรรณ  
        งาม  มยีศ ไมฟงคําของพระองคผูเปนพระ- 
        อรหันต   ผูพนอยางวิเศษแลว  ผูคงท่ีแลว  
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          ก็พรั่นใจ  บังเกิดความสะดุง  วาชาวเรานี่    
             ไมเที่ยงแท   ไมกาวลวงสักกายะ    ดุจฝูง 
              มฤคสามัญไดยินเสียงแผดแหงสีหะแลว 
               สะดุงต่ืนกลัว  ฉะนั้น. 
                              จบสีหสูตรที่  ๓ 
                           อรรถกถาสีหสูตร       
            พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรที่   ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สีโห  ไดแกราชสีห ๔  ประเภทคือ  ติณราชสีห  ๑  กาฬ- 
ราชสีห  ๑   ปณฑุราชสีห  ๑   ไกรสรราชสีห  ๑.  ในราชสีหเหลาน้ัน 
ติณราชสีหกินหญาเชนกับแมโคสีนกพิราบ.    กาฬราชสีหกินหญาเชนกับแมโค 
ดํา.  ปณฑุราชสีหกินเน้ือเชนกับแมโคมีสีใบไมเหลือง.  ไกรสรราชสีหประกอบ 
ดวยหนา   ปลายหาง   และปลายเทาทั้ง  ๔  ที่ธรรมชาติตกแตงดวยครั่ง   ต้ังแต 
ศีรษะของไกรสรราชสีหนั้น   รอย ๓  รอยคลายเขาเขียนไวดวยพูกันครั่งไปตรง 
กลางหลัง  เปนขวัญอยูในระหวางโคนขา.  สวนท่ีคอของมันมีสรอยคอคลายกับ 
แวดวงไวดวยผากัมพลแดงมีคานับแสน.     สวนอวัยวะที่เหลือไดมีสีตัวดังกอน 
ขาวสาลีลวน  หรือดังกอนจุณแหงหอยสังข  ในราชสีห  ๔  เหลาน้ี  ทานประสงค 
เอาไกรสรราชสีหนี้ในท่ีนี้. 
                    บทวา    มิคราชา    ไดแก   เปนราชาแหงฝูงเนื้อท้ังหมด.    บทวา 
อาสยา   ไดแก  ออกจากสถานท่ีอยู.   ทานอธิบายวา   ยอมออกจากถ้ําทอง 
หรือถ้ําเงิน  ถ้ําแกวมณี   ถาแกวผลึก   หรือถ้ํามโนศิลา.   ก็เม่ือจะออก   ยอม  
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ออกดวยเหตุ  ๔  คือ   ถูกความมืดบีบค้ัน  ออกเพื่อแสงสวาง  ๑  ปวดอุจจาระ   
ปสสาวะ  ออกเพื่อถายอุจจาระปสสาวะ ๑ ถูกความหิวบีบค้ัน ออกเพ่ือหาเหยื่อ 
๑    ถกูความสืบพันธุบีบค้ัน  ออกเพื่อสมสูกัน  ๑.  แตในที่นี้ทานหมายเอาออก 
เพ่ือหาเหย่ือ. 
            บทวา    วิชมฺภติ   ความวา   ราชสีหวางเทาหลังท้ังสองใหเสมอกัน 
บนพ้ืนถ้ําทอง   หรือบนพ้ืนถ้ําเงิน  ถาแกวมณี   ถาแกวผลึก  หรือถ้ํามโนศิลา 
อยางใดอยางหนึ่ง   เหยียดเทาหนาไวตรงหนา    ชกัสวนหลังของตัว   กระเถิบ 
สวนหนา   โนมหลังลง   ชูคอข้ึนสลัดธุลีที่ติดอยูที่ตัวสะบัดประหน่ึงเสียงฟาผา. 
สวนธุลียอมปลิววนกันอยูบนพ้ืนที่สลัดเหมือนลูกโครุน    สวนธุลีนั้นที่ปลิวอยู 
ปรากฏคลายลูกไฟที่หมุนอยูในความมืด.  บทวา อนุวิโลเกติ  ถามวา เพราะ 
เหตุไร  ราชสีหจึงเหลียวดู.    ตอบวา   เพราะความเอ็นดูสัตวอ่ืน.    ไดยินวา 
เมื่อมันแผดเสียง     สัตวทั้งหลายมีชาง    วัว    ควายเปนตน    เที่ยวอยูใกลเหว 
และบอ  ก็ตกไปในเหวบาง  ในบอบาง   มันจึงเหลียวดูก็เพราะความเอ็นดูสัตว 
เหลาน้ัน.    ถามวา    ก็ราชสีหตัวดุรายท่ีกินเนื้อของสัตวอ่ืนนั้น      ยังมีความ 
เอ็นดูอยูหรือ. ตอบวา มีอยู.  จริงอยางนั้น    มันยอมไมจับสัตวเล็กๆ เพ่ือเปน 
อาหารของตน  ดวยคิดวา   ประโยชนอะไรของเราดวยสัตวเปนอันมากท่ีถูกฆา 
ดังน้ี.    มันทาํความเอ็นดูดวยอาการอยางนี้.     ก็ขอน้ันสมจริงดังทานกลาววา 
เราอยาฆาสัตวตัวเล็กตัวนอยท่ีอยูในที่ไมเรียบเสียเลย. 
            บทวา   สีหนาท  นทติ   ความวา  ครั้งแรก   แผดเสียงที่สัตวกลัว 
ข้ึน  ๓  ครั้ง. ก็แลเมื่อมันยืนอยูบนพ้ืนที่สะบัด  แผดเสียงออก เสียงยอมกึกกอง 
เปนอยางเดียวกันโดยรอบตลอดเน้ือที่  ๓  โยชน  ฝูงสัตว  ๒  เทา  และ ๔ เทา 
ที่อยูภายในสามโยชน  ไดยินเสียงกึกกองของมันเขา   ยอมยืนอยูในที่เดิมไมได. 
บทวา  โคจราย   ปกฺกมติ  ไดแก ยอมออกไปเพ่ือหาเหยื่อ.  ถามวาอยางไร ?  
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ตอบวา   มันยืนบนพ้ืนที่สะบัด   กระโดดไปขางขวาที   ขางซายที   ขางหลังที    
ยอมว่ิงไปตลอดเนื้อท่ีประมาณอุสภะหน่ึง     เมื่อกระโดดสูง  กระโดดได  ๔ 
อสภะบาง   ๘   อสภะบาง    เมื่อว่ิงตรงไปในท่ีเรียบ    ก็ว่ิงไปไดตลอดเนื้อที่ 
ประมาณ  ๑๖  อุสภะบาง   ๒๐  อุสภะบาง.   เมื่อว่ิงลงจากท่ีดอนหรือภูเขา ก็ว่ิง 
ไดตลอดเนื้อที่ประมาณ.    ๖๐  อุสภะบาง   ๘๐  อุสภะบาง   เห็นตนไมหรือภูเขา 
ในระหวางทาง    ก็เลี่ยงตนไมหรือภูเขานั้น     หลกีไปท่ีสูงประมาณหน่ึงอุสภะ 
ทางขวาบาง    ทางซายบาง.   ก็ราชสีหแผดเสียงครั้งท่ี  ๓   ยอมปรากฏตัวในที่ 
สามโยชนพรอมกับเสียงนั้น      มันไปไดสามโยชน     กลับมายืนยังไดยินเสียง 
กึกกองของตนอยู.  ราชสีห  ยอมหลีกไปดวยฝเทาอันเร็วอยางนี้.  
            บทวา  เยภุยฺเยน  แปลวา  โดยมาก.  บทวา ภย  สนฺตาส  สเวค 
ทุกบท   เปนชื่อของความสะดุงแหงจิตเหมือนกัน    แทจริงสัตวและคน   ไดยิน 
เสียงของราชสีห   สวนมากกลัว   สวนนอยไมกลัว     ถามวา   กส็ัตวและคน 
สวนนอยเหลาน้ันคือใคร ?  ตอบวา คือ  ราชสีหที่เสมอกัน  ชางอาชาไนย 
มาอาชาไนย   โคอุสภอาชาไนย   บรุุษอาชาไนย   พระขีณาสพ.  ถามวา 
ก็เพราะเหตุไร  สัตวและคนเหลาน้ันจึงไมกลัว.  ตอบวา  อันดับแรกราชสีหที่ 
เสมอกัน     ยอมไมกลัวเพราะคิดวา   เราเสมอกันดวยชาติ โคตรตระกูล  และ 
ความกลา.    ชางอาชาไนยเปนตน    ไมกลัวเพราะวาตนมีสักกายทิฏฐิเปนกําลัง 
พระขีณาสพ  ไมกลัว   เพราะละสักกายทิฏฐิไดแลว   บทวา พลาสยา ไดแก 
สัตวที่นอนอยูในรู   อยูในโพรง   มีงู   พังพอน   และเหี้ยเปนตน.    บทวา 
อุทกาสยา  ไดแก  สัตวอยูในน้ํามีปลาและเตาเปนตน.    บทวา    วนาสยา 
ไดแก  สัตวอยูในปามีชาง  มา  วัว   เน้ือเปนตน    บทวา  ปวิสนฺติ  ความวา 
สัตวทั้งหลายมองดูทางดวยคิดวา  บัดนี้  ใครจักมาจับดังน้ี  จึงเขาไป.  บทวา 
ทฬฺเหหิ  คือ   อันเหนียวแนน.   บทวา   วรตฺเตหิ   คือ   ดวยเชือกหนัง.  
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ในบทวา  มหิทฺธิโก  เปนตน  พึงทราบวา  ความที่ราชสีหมีฤทธิมากดวยอํานาจ    
ยืนอยูที่พ้ืนที่สะบัดตัวกระโดดไดอุสภะหนึ่งทางขางขวาเปนตน   กระโดดตรงได 
ประมาณ ๒๐  อุสภะเปนตน.  พึงทราบความเปนสัตวมีศักดิ์ใหญ  เพราะเปนเจา 
เปนใหญกวามฤคท่ีเหลือ.  พึงทราบความท่ีราชสีหมีอานุภาพมาก  ดวยสามารถ 
แหงสัตวทั้งหลาย  ไดยินเสียงในท่ีสามโยชนโดยรอบแลว   ตองพากันหนีไป. 
            บทวา เอวเมวโข   ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเลาถึงพระองค 
ไวในพระสูตรนั้น ๆ  โดยประการน้ัน  ๆ ตรัสถึงพระองคเปรียบดวยราชสีหใน 
พระสูตรนี้กอนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็คําวา  สีโห   นั้นเปนชื่อของตถาคต  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาดังน้ี .  เปรียบดวยนายแพทย  ในพระสูตรนี้วา   ดูกอน 
สุนักขัตตะ     คําวา  ภิสกโฺก  สลฺลกนฺโต  นั่นเปนชือ่ของตถาคต   ดังน้ี. 
เปรียบดวยพราหมณในพระสูตรนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บทวา พฺราหฺมโณ 
นั่นเปนชื่อของตถาคตดังนี้.    เปรียบดวยคนผูนําทางในพระสูตรนี้วา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็บทวา  ปุริโส  มคฺคกุสโล    นั่นเปนชื่อของตถาคตดังน้ี. 
เปรียบดวยพระราชาในพระสูตรนี้วา   ราชาหรสฺมิ  เสลา  ดังน้ี.    สวนใน 
พระสูตรนี้   ตรัสพระองคเปรียบดวยราชสีห   จึงตรัสอยางนั้น. 
            ในขอน้ี     มกีารเปรียบดังน้ี    เวลาท่ีพระตถาคตบําเพ็ญอภินิหารใกล 
บาทมูลของพระพุทธเจาทีปงกร  ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย  ตลอดเวลากําหนด 
นับไมได  ทาํหมื่นโลกธาตุใหหว่ันไหว  ดวยการปฏิสนธิ   และดวยการประสูติ 
จากครรภของมารดา ในภพสุดทาย  ทรงเจริญวัยแลว  เสวยสมบัติเชนทิพยสมบัติ  
ประทับอยูในปราสาทสามหลัง   พึงทราบเหมือนเวลาราชสีหอยูในกาญจนคูหา 
ถ้ําทองเปนตน.   เวลาท่ีตถาคตทรงมากันถกะ   มีนายฉันนะเปนสหาย   เสด็จ 
ออกทางพระทวารเปด  ในเวลามีพระชนมายุ  ๒๙  พรรษา  กาวลวงราชสมบัติ  
ทั้งสาม   (ราชา   ราชาธิราช   จักรพรรดิราชา)   เสียแลว    ทรงครองผากาสายะ  
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อันพรหมถวาย  ณ  ฝงแมน้ําอโนมา  ทรงผนวชแลว   ก็เสด็จไปยังกรุงราชคฤห    
ในวันที่  ๗  เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้น  ทรงทําภัตกิจ  ณ  เง้ือมภูเขา 
ปณฑวะ    จนทรงถวายปฏิญญาแกพระเจาพิมพิสารวา    ทรงบรรลุพระสัมมา- 
สัมโพธิญาณแลว     จะเสด็จมาแควนมคธกอนแหงอ่ืน     พึงทราบเหมือนเวลา 
ราชสีหออกจากกาญจนคูหาเปนตน. 
            เวลาพระตถาคต   ทรงถวายปฏิญญาแลว    เสด็จเขาไปหาอาฬารดาบส 
กาลามโคตรเปนตน    ไปจนเสวยกอนขาวปายาส  ๔๙  กอน  อันนางสุชาดาถวาย 
พึงทราบเหมือน. เวลาราชสีหสะบัดตัว. 
            การที่พระตถาคตทรงรับหญา (คา) ๘ กํา ที่พราหมณชื่อโสตถิยะถวาย 
ในเวลาเย็น   เทวดาในหม่ืนจักรวาลชมเชยบูชาดวยของหอมเปนตน     ทรงทํา 
ประทักษิณโพธิพฤกษ  ๓  ครั้ง  แลวเสด็จข้ึนโพธิมัณฑสถาน   ทรงลาดเครื่อง 
ลาดคือหญาคา  ณ  ที่สูง ๑๔ ศอก   ประทับนั่งอธิษฐาน  ความเพียรมีองค  ๔ 
ทรงกําจัดมารและพลมารในขณะน้ันน่ันเอง    ทรงชําระวิชชา  ๓ ในยามท้ัง ๓ 
ทรงกวนมหาสมุทร  คือปฏิจจสมุปบาท  ทั้งอนุโลมทั้งปฏิโลม  ดวยเครื่องกวน 
คือยมกญาณ พระญาณคู  เมื่อทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว  หม่ืนโลกธาตุ 
ก็ไหว ดวยอานุภาพพระสัพพัญุตญาณน้ัน พึงทราบเหมือนการกําจัดธุลีในตัว 
ของราชสีห. 
            การที่พระตถาคตทรงบรรลพุระสัพพัญุตญาณ  ประทับอยู  ณ โพธิ- 
มัณฑสถาม  ๗  สัปดาห     เสวยขาวมธุปายาสเปนพระกระยาหาร     ทรงรับ 
อาราธนาแสดงธรรมของทาวมหาพรหม  ณ  โคนอชปาลนิโครธ    ประทับอยู 
ณ ที่นั้น  ในวันที่  ๑  ทรงระลึกวา พรุงน้ี   ก็จักเปนวันอาสาฬหปุรณมี   ใน 
เวลาใกลรุง  ทรงตรวจดูวา  เราจะพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ  ทรงทราบวา 
อาฬารดาบสและอุททกดาบสส้ินชีพเสียแลว   ก็ทรงเห็นภิกษุปญจวัคคียสมควร 
รับพระธรรมเทศนากอน  พึงเห็นเหมือนการเหลียวดู  ๔  ทิศของราชสีห.  
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            เวลาท่ีพระตถาคตทรงถือบาตรและจีวรของพระองค         เสด็จลุก   
จากตนอชปาลนิโครธ  เสด็จไปส้ินทาง ๑๘ โยชน ภายหลังเสวยพระกระยาหาร 
ดวยหมายพระหฤทัยจักประกาศธรรมจักรแกภิกษุปญจวัคคีย     พึงเห็นเหมือน 
เวลาราชสีหออกหาเหยื่อไปไดสามโยชน. 
            เวลาพระตถาคตเสด็จไปส้ินทาง ๑๘ โยชน    ทรงทําภิกษุปญจวัคคีย 
ใหเขาใจแลว     ประทับนัง่เหนืออจลบัลลังกขัดสมาธิ    อันหมูเทพไดประชุม 
พรอมกัน   หม่ืนจักรวาลหอมลอมแลวจึงประกาศพระธรรมจักร   โดยนัยเปน 
อาทิวา  อันตะสวนสุด  ๒ นี้   อันนักบวชไมควรเสพดังน้ี     พึงทราบเหมือน 
เวลาราชสีหแผดสีหนาท.     ก็แลเมื่อตถาคตทรงแสดงพระธรรมจักรน้ี    เสยีง 
อุโฆษแหงธรรมของราชสีหคือพระตถาคต       กป็กคลุมหม่ืนโลกธาตุเบื้องตํ่า 
ถึงอเวจีเบื้องบนจดภวัคคพรหม.    เวลาเมื่อพระตถาคตแสดงลักษณะ ๓   ตรัส 
ธรรมจําแนกสัจจะ  ๔  พรอมดวยอาการ ๑๖ จนถึงพันนัย   พวกเทวดาที่มีอายุ- 
ยืนก็เกิดสะดุงดวยญาณ    พึงทราบเหมือนเวลาพวกสัตวเล็ก  ๆ สะดุง    เพราะ 
เสียงของราชสีห. 
            อีกนยัหน่ึง  พระตถาคตทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณก็เหมือนราชสีห 
เวลาท่ีเสด็จออกจากพระคันธกุฏี      ก็เหมือนราชสีหออกจากถ้ําทองท่ีอยูอาศัย 
เวลาเสด็จเขาไปธรรมสภา  ก็เหมือนราชสีหสะบัดตัว  การท่ีทรงเหลียวดูบริษัท 
ก็เหมือนการเหลียวดูทิศ  เวลาทรงแสดงธรรม  ก็เหมือนการแผดสีหนาท   การ 
เสด็จไปบําราบลัทธิอ่ืน  ก็เหมือนการออกหาเหยื่อ.  
            อีกนยัหน่ึง    พระตถาคตก็เหมือนราชสีห    การออกจากผลสมาบัติที่ 
อาศัยนิพพานโดยอารมณ      ก็เหมือนการออกจากกาญจนคูหาท่ีอาศัยหิมวันต 
บรรพต  ปจจเวกขณญาณ  ก็เหมือนการสะบัดตัว   การตรวจดูเวไนยสัตว   ก ็
เหมือนการเหลียวดูทิศ    การแสดงธรรมแกบริษัทที่มาถึงแลว     ก็เหมือนการ  
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แผดสีหนาท   การเสด็จเขาไปหาเวไนยสัตวที่ยังมาไมถึง   พึงทราบเหมือนการ   
ออกไปหาเหยื่อ.  
            บทวา  ยทา  แปลวา  ในกาลใด.   บทวา   ตถาคโต  ไดแก  ชื่อวา 
ตถาคต  ดวยเหตุ  ๘  ที่กลาวแลวในหนหลัง.   บทวา  โลเก   คือในสัตวโลก. 
บทวา  อุปฺปชฺชติ   ความวา  ตถาคตชื่อวากําลังเกิดข้ึน   ต้ังแตอภินิหารบําเพ็ญ 
พระบารมีจนถึงโพธิบัลลังก     หรืออรหัตมัคคญาณ     แตเมื่อบรรลุอรหัตผล 
ชื่อวาเกิดข้ึนแลว.  บทวา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ   เปนอาทิ  ทานขยายไว 
พิสดารแลว   ในนิทเทสวาดวยพุทธานุสติ    ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
            บทวา  อิติ   สกฺกาโย  ความวา  นี้เปนสักกายะ  คือประมาณเทาน้ี  
เปนสักกายะยิ่งกวาน้ีไมมี     อุปาทานขันธ  ๕  แมทั้งปวงเปนอันทานแสดงแลว 
โดยสภาวะ  โดยกิจ  โดยที่สุด  โดยกําหนด  โดยรอบทาง  ดวยเหตุประมาณ 
เทาน้ี .  บทวา  อิติ  สกฺกายสฺส  สมุทโย  ไดแก  นีช้ื่อสักกายสมุทัย.  บท 
เปนอาทิวา   เพราะอาหารเกิด  รูปจึงเกิดดังน้ี   ก็เปนอันทานแสดงแลวดวยเหตุ 
ประมาณเทานี้.    บทวา  อิติ   สกฺกายสฺส   อตฺถงฺคโม    ความวา  นี้เปน 
สักกายนิโรธ   ดับสักกายะ.   บทเปนอาทิวา   เพราะอาหารดับ  รูปจึงดับดังนี้  
ทั้งหมดเปนอันทานแสดงแลว   ดวยบทแมนี้.    บทวา   วณฺณวนฺโต   ไดแก 
ผูมีวรรณะงาม   ดวยวรรณะแหงสรีระ.   บทวา   ธมฺมเทสน   สุตฺวา  ความวา 
เทวดาเหลานั้นไดฟงพระธรรมเทศนาของพระตถาคต    ที่ประดับดวยลักษณะ 
๕๐  ในเบญจขันธ.  บทวา  เยภุยฺเยน  ความวา ถามวา   เวนเทวดาเหลาไหน 
ในที่นี้ ?  ตอบวา  เวนเทวดาผูเปนอริยสาวก.  ก็เพราะเทวดาผูเปนอริยสาวก 
เหลาน้ัน     ไมเกิดแมเพียงความกลัวดวยความหวาดสะดุงแหงจิต    เพราะทาน 
สิ้นอาสวะแลว   ความสังเวชดวยญาณ  ยอมเกิดข้ึนแกทานผูสังเวชแลว   เพราะ  
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ทานบรรลุธรรมท่ีพึงบรรลุ    ดวยความเพียรโดยแยบคายก็มี    ความกลัวดวย    
ความหวาดสะดุงแหงจิต    ยอมเกิดข้ึนแกพวกเทวดาพวกน้ี     ผูกระทําไวในใจ 
ถึงความไมเที่ยงก็มี   ความกลัวดวยญาณ   ยอมเกิดข้ึนในเวลาวิปสสนามีกําลัง 
ก็มี.  บทวา  โภ  นั่นเปนเพียงคําเรียกโดยธรรม.  บทวา สกฺกายปริปนฺนา 
ไดแก  นับเนือ่งอยูในขันธ  ๕.    ดังน้ัน    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
โทษในวัฏฏะแลว   ทรงแสดงธรรมนําไตรลักษณมา   เทวะเหลาน้ันก็เกิดหวาด 
กลัวดวยญาณ  ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา    อภิฺาย   คือทรงรูแลว.    บทวา   ธมฺมจกฺก   ไดแก 
ปฏิเวธญาณบาง  เทสนาญาณบาง.  พระพุทธเจา   ประทับนั่ง  ณ  โพธิบลัลงัก 
ทรงแทงตลอดสัจจะ  ๔  พรอมดวยอาการ  ๑๖  จนถึงพันนัย    ดวยพระญาณใด 
พระญาณน้ัน    ชื่อวา  ปฏิเวธญาณ.    ทรงประกาศพระธรรมจักรมีปริวัฏ  ๓ 
อาการ ๑๒ ดวยพระญาณใด  พระญาณน้ัน  ซึ่งวา เทสนาญาณ.   ญาณทั้ง  ๒ 
อยางนั้น     เปนญาณท่ีเกิดในคราวแรกแกพระทศพล.    ในญาณ ๒ เหลาน้ัน  
ควรถือเอาธรรมเทศนาญาณ  ก็ธรรมเทศนาญาณน่ันนั้น ชื่อวา  ยอมเปนไปอยู 
ตราบเทาท่ีโสดาปตติผลยังไมเกิดข้ึนแกพระอัญญาโกณฑัญญเถระ   พรอมดวย 
พรหม  ๑๘ โกฎิ  เมื่อโสดาปตติผลนั้นเกิดข้ึนแลว  พึงทราบวาธรรมเทศนาญาณ 
ชื่อวาเปนไปแลว ดังน้ี .  บทวา อปฺปฏิปุคฺคโล  คือเวนบุคคลท่ีจะเทียมทัน.  
บทวา  ยสสฺสิโน   คือถึงพรอมดวยบริวาร.     บทวา   ตาทิโน  คือผูเปน 
เสมือนหนึ่ง  (คงที่)  กับโลกธรรมมีลาภเปนตน. 
                                     จบอรรถกถาสีหสูตรที่  ๓  
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                                         ๔.  ปสาทสูตร   

                 วาดวยความเลื่อมใสในวัตถุเลิศ  ๔  ประการ 
            [๓๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  ๔ ประการนี้  
ความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  ๔ ประการเปนไฉน  คือ 
            ๑.  สตัวทั้งหลาย  เปนอบท  (ไมมีเทา) ก็ดี   ทวิบท  (๒ เทา) ก็ดี 
จตุรบท (เทา)  ก็ด ี พหุบท  (เทามาก)  ก็ดี  เปนผูมีรูปก็ดี  ไมมีรูปก็ด ี
เปนผูมีสัญญาก็ดี  ไมมีสญัญาก็ดี   เปนผูมีสัญญาก็มิใช   ไมมสีัญญาก็มิใชก็ดี 
ประมาณเทาใด    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ปราชญกลาววาเปน 
ยอดแหงสัตวทั้งปวงน้ัน     สัตวเหลาใดเลื่อมใสในพระพุทธเจา    สัตวเหลาน้ัน 
จึงชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  เมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  กย็อมไดผลอันเลิศ. 
            ๒.  ธรรมทั้งหลาย      ที่เปนสงัขตะมีประมาณเทาใด     อริยมรรคมี 
องค  ๘  ปราชญกลาววาเปนยอดแหงธรรมทั้งปวงน้ัน    สัตวเหลาใดเลื่อมใสใน 
อริยมรรคมีองค ๘  สัตวเหลาน้ันจึงชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  เมื่อเลื่อมใส 
ในวัตถุอันเลิศ  ก็ยอมไดผลอันเลิศ. 
            ๓.  ธรรมท้ังหลาย  ทั้งที่เปนสังขตะ   ทั้งท่ีเปนอสังขตะ   มีประมาณ 
เทาใด วิราคะ ปราชญกลาววาเปนยอดแหงธรรมทั้งปวงน้ัน วิราคะ  คืออะไร 
คือ  ธรรมเปนที่ยังความเมาใหสราง  เปนที่รํางับเสียสิ้นซึ่งความกระหาย เปนที่ 
ถอนข้ึนหมดซึ่งอาลัย   เปนที่เขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ   เปนที่สิ้นตัณหา   เปนที่ 
ปราศจากกําหนัด  เปนทีด่ับทุกข  คือ  นิพพาน   สตัวเหลาใดเลื่อมใสในวิราค- 
ธรรม    สัตวเหลาน้ัน    จึงชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ    เมื่อเลื่อมใสในวัตถุ 
อันเลิศ  ก็ยอมไดผลอันเลิศ.  
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            ๔.  สงฆทั้งหลายก็ดี  คณะทั้งหลายก็ดี   มีประมาณเทาใด  สงฆสาวก  
ของตถาคต  ปราชญกลาววาเปนยอดแหงสงฆแหงคณะท้ังปวงน้ัน   สงฆสาวก   
ของตถาคตคือใคร    คือคูแหงบุรุษ    ๔   บุรุษบุคคล  ๘    นี่สงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูควรของคํานับ   ผูควรของตอนรับ   ผูควรของทําบุญ 
ผูควรทําอัญชล ีผูเปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา สัตวเหลาใดเลื่อมใส 
ในพระสงฆ   สัตวเหลาน้ัน      จึงชื่อวาเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ   เมื่อเลื่อมใสใน 
วัตถุอันเลิศ  ก็ยอมไดผลอันเลิศ. 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ  ๔  ประการ. 
                  เมื่อบุคคลเลื่อมใสโดยความเปนวัตถุ 
        เลิศ  รูซึ่งธรรมอันเลิศ  เลื่อมใสในพระ- 
              พุทธเจาผูเลิศ   ผูเปนทักษิไณย  ไมมีใคร 
        ยิ่งกวา     เลื่อมใสในพระธรรมอนัเลิศอัน 
           เปนที่สิ้นราคะเปนที่สงบเปนสุข   เลื่อมใส 
            ในพระสงฆผูเลิศ  ผูเปนนาบญุไมมีนาบุญ 
        อื่นยิ่งกวา  ใหทานในทานผูเลิศ  บุญอันเลิศ 
        ยอมเจรญิมาก  อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ   สุข 
        และพละอันเลิศก็ยอมเจริญมาก   ผูมีปญญา 
         เปนผูใหของที่เลิศ  มั่นคงอยูในธรรมอัน 
            เลิศแลว        ผูนั้นจะเปนเทวดาหรือเปน            
        มนุษยกย็อมไดรับฐานะอันเลิศบันเทิงใจ. 
                                  จบปสาทสูตรที่  ๔  
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                          อรรถกถาปสาทสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในปสาทสูตรที่   ๔   ดังตอไปนี้ :-  
            ชื่ออัคคัปปสาทะเพราะอรรถวาเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ    หรือความ 
เลื่อมใสอันเลิศ.   บทวา  ยาวตา   คือ ประมาณเทาใด.  บทวา  อปทา  ไดแก 
พวกสัตวไมมีเทามีงูและปลาเปนตน.  บทวา  ทฺวิปทา  ไดแก  พวกสัตว   ๒ 
เทามีมนุษยและนกเปนตน.  บทวา   จตุปฺปทา   ไดแก  สัตว  ๔  เทามีชาง 
และมาเปนตน.  บทวา  พหุปฺปทา ไดแก พวกสัตวเทามากมีตะขาบเปนตน. 
บทวา  เนวสฺ ีนาสฺ ิโน   ไดแกพวกสัตวที่เกิดในภวัคคพรหม.  บทวา 
อคฺคมกฺขายติ  ความวา  พระตถาคตปราชญกลาววา  เปนยอด  คือประเสริฐ 
สูงสุด    โดยคุณท้ังหลาย.   บทวา   อสงฺขตา   ความวา   ทานกลาวถือเอา 
พระนิพพานเทาน้ัน.   บทเปนอาทิวา   วิราโค  เปนชื่อของพระนิพพานแท.  
เพราะวา  มาถึงพระนิพพานนั้นแลว   กิเลสทั้งหลายก็คลายไปหมด   ความเมา 
ทั้งหลาย  มีความเมาเพราะราคะเปนตน   ก็หายเมาไปหมด  คือ  ไมมี  ความ 
กระหายท้ังหลายก็หายไปหมด  อาลยัทั้งหลายก็เพิกถอนไปหมด  วัฏฏะทั้งหลาย 
ก็ขาด  ตัณหาก็สิ้น   วัฏฏทุกขก็ดับ   ความเรารอนทั้งปวง  ก็ดับไป   เพราะ- 
ฉะน้ัน    นิพพาน  จึงไดชื่อเหลาน้ัน.  บทที่เหลือในสูตรนี้   งายทั้งน้ันแล.     
                                 จบอรรถกถาปสาทสูตรที่  ๔  
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                ๕.  วัสสการสูตร    

          วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  เปนมหาบุรษุ 
            [๓๕]    สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ วิหารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน   กรงุราชคฤห   ครั้งน้ัน  พราหมณชื่อวัสสการะ  เปน 
อํามาตยผูใหญแหงประเทศมคธ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นไปถึงแลว 
ก็ชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจา   กลาวถอยคําท่ีทําใหเกิดความยินดีตอกัน  เปน 
ที่ระลึกถึงกนัแลว  นั่งลง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระพุทธเจาท้ังหลายบัญญัติบุคคลท่ีประกอบพรอม 
ดวยธรรม  ๔ ประการ  วาเปนมหาปราชญ   มหาบุรุษ   ธรรม  ๔ ประการ 
คืออะไร  คือ  
            ๑.  บคุคลเปนพหูสูต  (ไดสดบัมาก  คือเรียนมาก)  
            ๒.  รูความแหงขอที่ไดฟงแลวนั้น ๆ  แหงภาษิตน้ัน  ๆ วา    นี่เปน 
ความแหงภาษิตน้ี   นี่เปนความแหงภาษิตน้ี 
            ๓.   เปนผูมีสติ  ระลึกสืบสาวการท่ีทําคําท่ีพูดแลวแมนาน ๆ ได 
            ๔.   กิจการเหลาใดเปนของคฤหัสถจะตองจัดตองทํา       เปนผูฉลาด 
ไมเกียจครานในกิจการเหลาน้ัน   ประกอบดวยปญญาพิจารณาสอบสวน อันเปน 
อุบาย  (คือวิธีที่จะใหกิจการอันนั้นสําเร็จดวยดี)  สามารถที่จะทําเอง  สามารถ 
ที่จะจัดการ  ในกิจการเหลาน้ัน 
            ขาแตพระโคดมผูเจริญ         ขาพระพุทธเจาท้ังหลายบัญญัติบุคคลท่ี 
ประกอบพรอมดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแลวา เปนมหาปราชญ   มหาบุรษุ 
ถาควรทรงอนุโมทนา  กข็อจงทรงอนุโมทนา  ถาควรทรงคัดคาน ก็ขอจงทรง 
คัดคานเถิด.  
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            พ.  ตรัสตอบวา  พราหมณ  เราไมอนุโมทนา   เราไมคัดคาน  เรา   
บัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการวา  เปนมหาปราชญ  มหาบุรษุ 
ธรรม ๔  ประการคืออะไร  คือ 
            ๑.  บคุคลเปนผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกคนมาก        เพ่ือความสุขของ 
คนมาก ยังประชุมชนเปนอันมากใหต้ังอยูในญายธรรมอันประเสริฐคือกัลยาณ- 
ธัมมตา  (ความมีธรรมอันงาม)  กุสลธัมมตา  (ความมีธรรมเปนกุศล) 
            ๒.  บุคคลน้ันจํานงจะตรึกเรื่องใด   ก็ตรกึเรื่องนั้นได   ไมจํานงจะ 
ตรึกเรื่องใด  ก็ไมตรึกเรื่องนั้นได  จํานงจะดําริขอใด  ก็ดําริขอน้ันได  ไมจํานง 
จะดําริขอใด  ก็ไมดําริขอน้ันได  เพราะบุคคลน้ันเปนผูไดเจโตวสี    (ความมี 
อํานาจทางใจ)  ในทางแหงความตรึกทั้งหลาย 
            ๓.  เปนผูไดตามตองการ   ไดไมยาก    ไดไมลําบาก    ซึ่งฌาน ๔ 
อันเปนธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง    เปนธรรมเครื่องพักผอนอยูสบายในอัตภาพ 
ปจจุบันนี่ 
            ๔.  บุคคลกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะ 
มิได    เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง     สําเร็จอยูใน 
ปจจุบันนี่ 
            พราหมณ เราไมอนุโมทนา  เราไมคัดคานภาษิตของทาน   เราบัญญติั 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการเหลาน้ีแลวา เปนมหาปราชญ  มหาบุรุษ. 
            ว. นาอัศจรรย  พระโคดมผูเจริญ  ไมเคยมี  พระโคดมผูเจริญ  ตามท่ี 
พระองคตรัสนี้    ขาพระพุทธเจาจะจําไววา   พระองคประกอบพรอมดวยธรรม 
๔  ประการน้ี  (๑) พระองคเปนผูทรงปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกคนมาก  เพ่ือความสุข 
ของคนมาก    ยังประชุมชนเปนอันมากใหต้ังอยูในญายธรรมอันประเสริฐ  คือ  
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กัลยาณธัมมตา  (ความมีธรรมอันงาม)  กุสลธัมมตา  (ความมีธรรมเปนกุศล)    
(๒)  พระองคทรงจํานงจะตรึกเรื่องใด   ก็ทรงตรกึเรื่องนั้นได   ไมทรงจํานง 
จะตรึกเรื่องใด   ก็ไมทรงตรึกเรื่องนั้นได   ทรงจํานงจะดําริขอใด   ก็ทรงดําริ 
ขอน้ันได  ไมทรงจํานงจะดําริขอใด   ก็ไมทรงดําริขอน้ันได   เพราะพระองค 
ทรงมีเจโตวสีในทางแหงความตรึกทั้งหลาย   (๓)   พระองคทรงไดตามตองการ 
ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔  อันเปนธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง    เปน 
ธรรมเครื่องพักผอนอยูสบายในอัตภาพปจจุบัน     (๔)   พระองคทรงกระทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะส้ินไป  ดวย 
พระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่. 
            พ. พราหมณ ถอยคําพาดพิงถึงเรา  ทานกลาวถูกตองแลว   เออ  เราจัก 
พยากรณแกทานเสียทีเดียววา    เราแหละ     เปนผูปฏิบัติเพ่ือเกื้อกูลแกคนมาก 
เพ่ือความสุขของคนมาก ฯลฯ  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่. 
                  ทานผูใดรูทางรอดพนจากบวงมฤตยู 
        แหงสัตวทั้งปวง     ปฏิบัติเกื้อกูลแกเทวดา 
        มนุษยทั้งหลาย  ประกาศไญยธรรม  อนึ่ง 
        คนจํานวนมากเห็นทานผูใด     และไดฟง 
        ธรรมของทานผูใดแลว เกิดความเล่ือมใส 
                  ทานผูนั้นไดชื่อวา   "มหาบุรุษ"  ซึ่งเปนผู 
        ฉลาดในธรรมอันเปนทางและธรรมท่ีมิใช 
          ทาง   เปนผูเสร็จกิจแลว   ไมมีอาสวะ  เปน 
                พระพุทธะ  มสีรีระเปนครั้งท่ีสุด. 
                              จบวัสสการสูตรที่  ๕  
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                                 อรรถกถาวัสสการสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในวัสสการสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา  อนุสฺสริตา  ไดแก   ตามระลึกถึง.  อธิบายวา  เปนผูสามารถ 
ระลึกถึงเรื่องสืบ ๆ ตอกนัมาได.    บทวา  ทกฺโข   คือเปนผูฉลาด.    บทวา 
ตตฺรุปายาย  ความวา   ผูประกอบดวยปญญา   อันเปนอุบายในกิจนั้น  ๆ ได 
อยางนี้วา  ในเวลาน้ีควรทํากิจน้ี   ดังน้ี .   บทวา  อนุโมทิตพฺพ  ไดแกควร 
ทรงยินดี.  บทวา  ปฏิกฺโกสิตพฺพ  ไดแก ควรคัดคาน.  บทวา  เนว   โข 
ตฺยาห  ไดแก  เราไมอนุโมทนาแกทาน.    ถามวา   เพราะเหตุไร   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงไมทรงยินดี   ไมทรงคัดคานขอน้ัน.    ตอบวา  พระองคไมทรง 
ยินดี  เพราะเปนโลกิยะ ไมทรงคัดคาน  เพราะยึดเอาแตประโยชนที่เปนโลกิยะ. 
บทวา พหุสฺส  ชนตา   ตัดบทเปน พหุ  อสฺส  ชนตา แปลวา  ประชุมชน 
เปนอันมาก.  ก็บทนี้   พึงทราบวาเปนฉัฏฐีวิภัติใชในอรรถตติยาวิภัติ.  บทวา 
อริเย    าเย   คือในมรรคพรอมดวยวิปสสนา.    บทวา   กลฺยาณธมฺมตา 
กุสลธมฺมตา   เปนชื่อของมรรคนั้นทั้งน้ัน.    บทวา  ย  วิตกฺก   ความวา 
ตรึกบรรดาเนกขัมมวิตกเปนตนอยางหนึ่ง.  บทวา  น  ต  วิตกฺก  วิตกฺเกติ 
ความวา    ไมตรึกบรรดากามวิตกเปนตน    แมแตวิตกเดียว    บทนอกน้ีเปน 
ไวพจนของบทวา  วิตกฺก  นั้นเอง.  วิตกในบทวา วิตกฺกปเถสุ  นี้   ไดแก 
ทางวิตก.  ในบทเปนอาทิวา  อห  ห ิ พฺราหฺมณ  พึงทราบวา โดยนัยที่หน่ึง 
ทานกลาวถึงศีลและพาหุสัจจะของพระขีณาสพ   โดยนัยที่สองและท่ีสาม   ทาน 
กลาวถึงกิริยวิตก   วิตกท่ีเปนแตกิริยา   และกริิยฌาน   ฌานท่ีเปนแตกิริยาของ 
พระขีณาสพ  โดยนัยที่สี่    ทานกลาว ถึงความเปนพระขีณาสพ  ดังนี้ .  
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            บทวา มจฺจุปาสา  ปโมจน  คือทางเปนที่รอดพนจากบวงแหงมัจจุ.    
บทวา   าย   ธมฺม คือมรรคพรอมดวยวิปสสนา. บทวา ทิสฺวา  จ สุตฺวา  จ 
ความวา     ไดเห็นและไดฟงแลวดวยญาณนั้นเอง.     บทที่เหลอืในสูตรนี้งาย 
ทั้งน้ัน. 
                                  จบอรรถกถาวัสสการสูตรที่  ๕ 
                                     ๖.  โทณสูตร 

                   วาดวยโทณพราหมณทูลถามปญหา 
            [๓๖]    สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล 
อยูในระหวางเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะ       แมโทณพราหมณก็เดิน- 
ทางไกล   อยูในระหวางเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตัพยะ   โทณพราหมณไดเห็น 
รูปจักรในรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา    ประกอบดวยซ่ีกํานับ  ๑,๐๐๐ 
มีกง    มีดุม    บริบรูณดวยลักษณาการพรอมสรรพ    เห็นประหลาดไมเคยมี 
ชะรอยจักไมใชรอยเทามนุษย 
            ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จแวะไปประทับอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง 
ทรงคูบัลลังก  ต้ังพระกายตรง     ดํารงพระสติไวจําเพาะหนา. 
            โทณพราหมณเดินตามรอยพระบาทไป    พบพระองค    ดูผุดผอง 
นาเลื่อมใส   อินทรียสงบ   มีพระทัยอันสงบ   ไดรบัการฝกฝนและความสงบ 
อยางยอดเยี่ยม   มีตนฝกแลว    คุมครองแลว    มีอินทรียอันรักษาแลว    เปนผู 
ประเสริฐ  ครั้นแลว   จึงเขาไปใกลแลวทูลถามวา   ทานผูเจริญเปนเทวดาหรือ.  
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        พ.   จรสัตอบวา  เราไมเปนเทวดา  พราหมณ.    
               โทณ.  เปนคนธรรพหรือ. 
           พ.  ไมเปน. 
        โทณ.  เปนยักษกระมัง. 
         พ.  ไมเปน. 
              โทณ.  เปนมนษุยสิ. 
            พ.  ไมเปน. 
            โทณ.  ขาพเจาถามวา ทานเปนเทวดา...เปนคนธรรพ...เปนยักษ 
เปนมนุษยหรือ  ทานก็ตอบวา  ไมเปน ๆ  ถาเชนนั้นทานเปนใครกัน. 
            พ.  พราหมณ  เราจะพึงเปนเทวดา...เปนคนธรรพ...เปนยักษ... 
เปนมนุษย   เพราะอาสวะเหลาใดท่ีเราละไมได   อาสวะเหลาน้ันเราละไดแลว 
มีมูลอันขาดแลว    ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว    ทําใหไมมีในภายหลังแลว 
มีอัน ไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา    นี่แนะพราหมณ   ดอกอุบลก็ดี   ดอก 
ปทุมก็ดี    ดอกบุณฑริกก็ดี   เกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา    แตข้ึนมาต้ังอยูพนน้ํา 
น้ําไมกําซาบเขาไปได  ฉันใด  เราก็ฉันนั้น    เกิดในโลก   เติบใหญมาในโลก 
แตเราอยูเหนือโลก    โลกไมเขามากําซาบ   (ใจเรา)  ได   แนะพราหมณ     ทาน 
จงจําเราไววา  เปนพุทธะ 
                  เราจะพึงไดกําเนิดเปนเทวดา  หรือ 
        วาเปนคนธรรพผูเหาะเหินได  เพราะ 
        อาสวะใด  เราจะพึงไดอัตภาพยักษ  และ 
        อัตภาพมนุษย  เพราะอาสวะใด  อาสวะ 
        เหลาน้ันของเราสิ้นไปแลว  เราทําลาย  ทํา 
        ใหขาดสายแลว.  
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                  แนะพราหมณ  ดอกบัวยอมขึ้นมา    
        อยูพนนํ้า  น้ําไมกําซาบเขาไปได  ฉันใด 
            เรากฉ็ันนั้น  โลกไมเขามากําซาบใจเราได 
          เพราะฉะน้ัน  เราจงึเปน  พุทธะ. 
                                         จบโทณสูตรที่  ๖ 
                           อรรถกถาโทณสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโทณสูตรที่ ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทวา  อนฺตรา จ   อุกฺกฏ   อนฺตรา  จ  เสตพย  นี้   บทวา 
อุกฺกฏา   ไดแก   นครท่ีเรียกกันอยางนี้    เพราะเขาตามคบเพลิงสรางแลว  
บทวา  เสตพฺย  ไดแก นครถ่ินเกิดของพระกัสสปสัมมาสัมมุทธเจาครั้งอดีต. 
สวนอันตราศัพทใชในอรรถวาเหตุ  ขณะ  จิต  ทามกลาง  และระหวาง   ใชใน 
อรรถวาเหตุ  ไดในบาลีเปนอาทิวา   ตทนนฺตร  โก    ชาเนยฺย   อฺตร 
ตถาคตา   ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้น  นอกจากพระตถาคตประชุมและวา ชนา สงฺคมฺม 
มนฺเตนฺติ   มฺจ   ตฺจ    กิมนฺตร   พวกชนประชมุปรึกษาเราและทานถึง 
เหตุอะไร  ดงัน้ี. ใชในอรรถวาขณะ  ไดในบาลีเปนอาทิวา  อทฺทสา  ม  ภนฺเต 
อฺตรา  อตฺิถี  วิชฺชนฺตริกาย  ภาชน  โธวนฺติ  ทานขอรับ   หญิงคนหนึ่ง 
กําลังลางภาชนะอยู   ขณะฟาแลบ   ก็เห็นเรา   ดังน้ี.    ใชในอรรถวาจิต  ไดใน 
บาลีเปนอาทิวา   ยสฺสนฺตรโต   น   สนติฺ   โกปา  ความแคนเคืองยอมไมมี 
แตจิตของผูใดดังน้ี. ใชในอรรถวาทามกลาง  ไดในบาลีเปนอาทิวา  อนฺตรา 
โวสานมาปาทิ     ถึงการจบลงในทามกลาง  ดังน้ี.     ใชในอรรถวาระหวาง  
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ไดในบาลีเปนอาทิวา  อปจาย  ตโปทา  ทฺวินฺน  มหานิรยาน   อนตฺริกาย    
อาคจฺฉติ    อน่ึง   สระน้ํา โปทาน้ี   ยอมไหลมาจากระหวางมหานรกท้ังสอง 
ดังน้ี.  อันตราศัพทนี้นั้น   ในที่นี้ใชในอรรถวาระหวาง เพราะฉะนั้น พึงเห็น 
เนื้อความในคํานี้อยางนี้วา    ในระหวางนครอุกกัฏฐะกับนครเสตัพยะ ดังน้ี.   
ทานทําเปนทุติยาวิภัติ  เพราะประกอบดวยอันตราศัพท.  ฝายพวกอาจารยผูคิด 
อักขระในฐานะเชนนี้       ยอมประกอบอันตรายศัพทอยางหน่ึงในคําน้ีอยางนี้วา 
อนฺตรา  คามฺจ   นทิฺจ   ยาติ  บุคคลเดินไปในระหวางบานและแมน้ํา 
ดังน้ี.  อันตรายศัพทนั้น    พึงประกอบแมดวยบทท่ีสอง    เม่ือไมประกอบก็ไม 
เปนรูปทุติยาวิภัติ   แตในท่ีนี้ทานประกอบแลว   จึงกลาวไวอยางนี้. 
            บทวา   อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน   โหติ   คือ   ทรงเดินทางไกล 
อธิบายวา ทางยาว.   ถามวา ทรงเดินทางไกล  เพราะเหตุไร.  ตอบวา ไดยินวา 
ในวันนั้นพระผูมีพระภาคเจา ไดทรงเห็นเหตุนี้วา  เมื่อเราเดินไปทางนั้น   โทณ- 
พราหมณเห็นเจดียคือรอยเทาของเรา     ก็จะแกะรอยตามมาถึงที่เรานั่งแลวถาม 
ปญหา  เมื่อเปนดังน้ัน  เราจักแสดงสัจธรรมแกเขาอยางนี้   พราหมณจักแทงตลอด 
สามัญญผลสามไดแลว  จักพรรณนาคุณ  ชื่อโทณคัชชิตะ  หน่ึงหมื่นสองพันบท 
เมื่อเราปรินิพพานแลว   จักระงับการทะเลาะอยางใหญ   ที่เกิดข้ึนทั่วชมพูทวีป 
แลว   จึงจักแบงพระธาตุทั้งหลายกัน    ดังน้ี    จึงทรงเดินทางดวยเหตุนี้. 
            บทวา  โทโณป  สทุ  พฺราหมฺโณ    ความวา   แมโทณพราหมณ 
ชํานาญไตรเพท   เมื่อสอนศิลปะกะพวกมาณพ  ๕๐๐  คนในวันนั้น    ลุกข้ึนแต 
เชาตรู  ทํากิจสวนตัวเสร็จแลว  นุงผาคานับ  ๑๐๐ ใชของมีคาราคา  ๕๐๐  คลอง 
ดายยัญ   สวมรองเทาสายแดง    มีมาณพ  ๕๐๐  หอมลอม    ไดเดินไปทางนั้น 
เหมือนกัน  คําน้ีทานกลาวหมายถึงขอน้ัน.  บทวา  ปาเทสุ   ไดแก ในรอย  
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ที่ทรงเหยียบดวยพระบาท.  บทวา จกฺกานิ  ไดแก  จักกลกัษณะ   (รูปจักร). 
ถามวา    เม่ือพระผูมีพระภาคเจา   ทรงดําเนินอยู    รอยพระบาทปรากฏในที่ที่  
ทรงเหยียบไวหรือ.  ตอบวา  ไมปรากฏดอก. เพราะอะไร.  เพราะรอยพระบาท 
ละเอียด  มีกาํลังมาก  และเพราะจะอนุเคราะหมหาชน.   
            จริงอยู    เพราะพระพุทธเจาท้ังหลายทรงมีพระฉวีละเอียด    สถานที่ 
ทรงเหยียบ   เปนเหมือนสถานที่ปุยนุนต้ังอยู   รอยพระบาทจึงไมปรากฏ.  รอย 
ที่ตถาคตทรงเหยียบ   ก็เปนสักแตวาเหยียบเทาน้ัน   รอยพระบาทจึงไมปรากฏ 
ในที่นั้น   เพราะพระองคเปนผูมีกําลังมาก  เหมือนรอยเทาของมาสินธพมีฝเทา 
เร็วดุจลม  มกีําลังเหยียบแมบนใบของกอประทุม  ก็สักวาเหยียบเทาน้ัน  ฉะน้ัน. 
สวนหมูมหาชน  เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจาท้ังหลายไป  เมื่อมหาชน 
นั้น   เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาก็ไมอาจจะเดินเหยียบทับ    พึงเดินเลี่ยง 
ไปเสีย. เพราะฉะนั้น  รอยพระบาทแมใดพึงมีในที่ทรงเหยียบแลว  รอยพระบาท 
นั้นก็หายไปทันที.  ฝายโทณพราหมณเห็นไดดวยอํานาจอธิษฐานของพระตถาคต 
แมพระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคจะแสดงเจดียคือพระบาทแกผูใด   ปรารภ 
ถึงผูนั้น ทรงอธิษฐานวา คนชื่อโนนจงเห็นดังนี้   เพราะฉะนั้น แมพราหมณนี้ 
ไดเห็นก็ดวยอํานาจอธิษฐานของพระตถาคตเหมือนมาคัณฑิยพราหมณ. 
            บทวา  ปาสาทิก  คือใหเกิดความเลื่อมใส.  บทนอกน้ีก็เปนไวพจน 
ของบทวา  ปาสาทิก  นั้นเอง.  ในบทวา  อุตฺตมทมถสมถมนุปฺปตฺต  นี้ 
พึงทราบดังนี้    อรหัตมรรค    ชื่อวาการฝกฝนอยางสูงสุด   อรหัตมรรคสมาธิ 
ชื่อวา  ความสงบอยางสูงสุด   อธิบายวา   ทรงบรรลุทั้งสองอยางนั้น.   บทวา 
ทนฺต    คือ  หมดพยศ.  บทวา  คุตฺต  คือ  คุมครอง.   บทวา  ยตินฺทฺริย 
คือ  รักษาอินทรีย.  บทวา นาค   ความวา  ชื่อวา  นาคะ  เพราะเหตุ  ๔  คือ 
เพราะไมถึงอคติมีฉันทาคติเปนตน  ๑ เพราะไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดแลวอีก ๑  
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เพราะไมทําบาป  ๑  เพราะอรรถวามีกําลัง   ๑.  ในบทวา   เทโว   โน   ภว   
ภวิสฺสติ  นี้   ก็การถามพึงจบลงดวยคําประมาณเทานี้วา  ทานผูเจริญเปนเทวดา 
หรือดังน้ี    แตพราหมณผูนี้    เมื่อถามโดยอนาคตกาลวา  ทานจักเปนเทวราช 
องคหน่ึง   ผูมีศักด์ิใหญ   ในอนาคตกาลกระมังดังน้ี   จึงกลาวอยางนั้น.   แม 
พระผูมีพระภาคเจา   เนื้อตรัสโดยชอบดวยคําถามของพราหมณนั้น    จึงตรัสวา 
เราไมใชเปนเทวดาดอก พราหมณ.  ในบททุกบทก็นัยนี้.   บทวา  อาสวาน 
ไดแก  อาสวะ ๔ มีกามาสวะเปนตน. บทวา ปหีนา ความวา อาสวะเหลาน้ันเรา 
ละไดแลว   ดวยการบรรลุสัพพัญุตญาณ  ณ โพธิบัลลังก.  บทวา  อนูปลิตฺโต 
โลเกน    ความวา    โลกคือสังขารโลกเขามากําซาบใจเราไมได   เพราะเราละ 
เครื่องลูบไลคือตัณหาและทิฏฐิเสียแลว.  บทวา   พุทฺโธ    ความวา   ทานจง 
จําเราไววา  เปนพุทธะ  เพราะตรัสรูสัจจะ  ๔  ดังน้ี. 
            บทวา  เยน คือ  เพราะอาสวะใด.  บทวา  เทวูปปตฺยสฺส  ความวา 
เราจะพึงไดกําเนิดเปนเทวดา.  บทวา วิหงฺคโม ไดแก เทพจําพวกคนธรรพ 
ผูเหาะเหินได.  บทวา  วทิฺธสฺตา  แปลวา  ทําลายแลว.  บทวา  วินฬีกตา 
ไดแกทําใหปราศจากประสานคือปราศจากเครื่องผูก. บทวา  โตเยน นุปลิปฺปติ 
ความวา  ดอกบัวขาวที่ชูโผลข้ึนพนน้ํา  ราวศอกหน่ึงซ่ึงทําใหสระงาม   ทําฝูง 
ภมรใหราเริง   น้ําซึมซาบไมได.   บทวา    ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณ 
ความวา   เวลาจบเทศนา   พราหมณ   บรรลุผลสามแลวจึงกลาวคุณ   ชื่อวา 
โทณคัชชิตะ  (เสียงกระหึมของโทณพราหมณ ) ดวยคาถา  ๑๒,๐๐๐ บท  ก็เม่ือ 
พระตถาคต     ปรินิพพานแลว     โทณพราหมณระงับความทะเลาะอยางใหญที่ 
เกิดข้ึนทั่วพ้ืนชมพูทวีปแลว   จึงไดแบงซึ่งพระธาตุทั้งหลายแกกัน  ดังพรรณนา 
มาน้ี. 
                                    จบอรรถกถาโทณสูตรที่  ๖  
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                           ๗. อปรหิานิสูตร   

                                     วาดวยอปริหานิธรรม  ๔ 
            [๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔  ประการ  
ยอมเปนผูไมพอที่จะเสื่อม    เปนผูปฏิบัติใกลพระนิพพานทีเดียว    ธรรม  ๔ 
ประการคืออะไรบาง คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูถึงพรอมดวยศีล  เปน 
ผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทัง้หลาย       เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ 
เปนผูหม่ันประกอบความไมเห็นแกนอน 
            ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลเปนอยางไร  ?       ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
เปนผูมีศีล  สํารวมในพระปาฏิโมกข    ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรเห็นภัย 
ในโทษมาตรวานอย    สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย   ภิกษุผูถึงพรอม 
ดวยศีลเปนอยางนี้แล 
            ก็ภิกษุผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรยีทั้งหลายเปนอยางไร ? ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปดวยตาแลว    ฟงเสียงดวยหูแลว    ดมกลิ่นดวยจมูก 
แลว   ลิ้มรสดวยลิ้นแลว   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว   รูธรรมารมณดวยใจ 
แลว   เปนผูไมถือโดยนิมิต  ไมถือโดยอนุพยัญชนะ  อภิชฌาโทมนัส  อกศุล 
บาปธรรมท้ังหลายจะพึงไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวมอินทรียคือตา หู  จมูก ลิ้น 
กาย   ใจ    เพราะเหตุความไมสํารวมอินทรีย   คือ   ตา   ห ู จมกู  ลิ้น  กาย 
ใจอันใด  ปฏิบัติเพ่ือปดกั้นเสียซึ่งอินทรียคือจา  หู  จมูก ลิ้น  กาย ใจอันนั้น 
รักษาอินทรียคือตา  หู  จมูก  ลิ้น   กาย   ใจ   ถึงความสํารวมในอินทรียคือ 
ตา  หู   จมูก   ลิ้น   กาย   ใจ  ภิกษุเปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรีย 
ทั้งหลายเปนอยางนี้แล.  
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            ก็ภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรม   
วินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแลว  จึงกลืนกินอาหาร   มใิชเพ่ือเลน  มิใชเพ่ือเมา 
มิใชเพ่ือตกแตง     มิใชเพ่ือประเทืองผิว      เพียงเพ่ือความต้ังอยูไดแหงกายน้ี  
เพ่ือยังชีวิตใหเปนไป  เพื่อหายหิว  เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  คิดวา   ดวย 
การกินอาหารน้ี    เราจักระงับเวทนาเกาเสียไดดวย   จักไมยังเวทนาใหมใหเกิด 
ข้ึนดวย  ความเปนไปได  ความไมมีโทษ   และความอยูผาสุกจักมีแกเรา  ภิกษุ 
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะเปนอยางนี้แล 
            ก็ภิกษุเปนผูหม่ันประกอบความไมเห็นแกนอนอยางไร ?     ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้   เวลากลางวัน  ชําระจิตจากอาวรณิยธรรม    ดวยการจงกรม 
ดวยการน่ัง เวลากลางคืน  ตอนยามตน    กช็ําระจิตจากอาวรณิยธรรม  ดวยการ 
จงกรม  ดวยการน่ัง   ตอนยามกลาง  สําเร็จสีหไสยา โดยขางเบ้ืองขวา  ซอนเทา 
ใหเหลื่อมกัน  มีสติสัมปชัญญะ    ทําอุฏฐานสัญญา   ไวในใจ   ตอนยามปลาย 
กลับ ลุกข้ึนชําระจิตจากอาวรณิยธรรม    ดวยการจงกรม    ดวยการน่ัง    ภิกษุ 
เปนผูหม่ันประกอบความไมเห็นแกนอนเปนอยางน้ีแล 
            ภิกษุทั้งหลาย.   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ    เหลาน้ีแล 
ยอมเปนผูไมพอที่จะเสื่อม  เปนผูปฏบิัติใกลพระนิพพานทีเดียว. 
                  ภกิษุผูต้ังอยูในศีล  สํารวมในอินทรีย 
        ทั้งหลาย   รูจักประมาณในโภชนะ   และ 
               หมัน่ประกอบความไมเห็นแนนอน    เปน 
             ผูมีความเพียร   ไมเกียจครานท้ังวันทั้งดิน 
              เจรญิกุศลธรรมเพ่ือบรรลุคุณอันเกษมจาก   
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           โยคะอยูอยางน้ี    ชื่อวาเปนภิกษุยินดีใน    
           อัปปมาทธรรม  หรือเห็นภัยในความประ- 
             มาทโดยปกติ   ยอมเปนผูไมพอท่ีจะเสื่อม 
            เปนผูปฏิบัติใกลพระนิพพานทีเดียว. 
                                     จบอปริหานิสูตรที่  ๗ 
                    อรรถกถาอปริหานิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอปริหานิสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   นิพฺพานสฺเสว   สนฺติเก  ความวา  ภิกษุประพฤติอยูใน 
ที่ใกลพระนพิพานทีเดียว.    บทวา   สเีล   ปติฏ ิโต   ไดแก ภิกษุต้ังอยูใน 
ปาฏิโมกขศีล.  บทวา  เอววิหารี  แปลวา  เมื่ออยูอยางนี้.  บทวา   อาตาป 
คือ  ผูประกอบดวยความเพียร.  บทวา   โยคกฺเขมสสฺ    ความวา  เพ่ือบรรล ุ
คุณอันเกษมจากโยคะ  ๔ คือพระนิพพาน.   บทวา  ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา 
ไดแก เห็นความประมาทโดยเปนภัย. 
                             จบอรรถกถาอปริหานิสูตรที่  ๗  
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                                  ๘. ปฏิลีนสูตร   

                                  วาดวยธรรมเปนเครือ่งหลีกเรน 
            [๓๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถายถอนปจเจกสัจจะ   (ความเห็น  
วาจริงไปคนละทาง)   แลว     ผูละเลิกการแสวงหาส้ินแลว      ผูมีกายสังขารอัน 
ระงับแลว   เราเรียกวา   ผูมีการหลีกออกแลว. 
            ก็ภิกษุผูถายถอนปจเจกสัจจะแลวเปนอยางไร ?     ปจเจกสัจจะมาก 
อยางแหงสมณพราหมณทั้งหลายมาก   คือเห็นวาโลกเที่ยงบาง   วาโลกไมเท่ียง 
บาง วาโลกมีที่สุดบาง วาโลกไมมีที่สดุบาง  วาชีพกับสรีระเปนอัน เดียวกันบาง 
วาชีพกับสรีระตางกันบาง   วาสัตวตายแลวเกิดอีกบาง   วาสัตวตายแลวไมเกิด 
อีกบาง  วาสัตวตายแลวเกิดอีกก็มี  ไมเกิดอีกก็มีบาง  วาสัตวตายแลวเกิดอีกก็ 
มิใช  ไมเกิดอีกก็มิใชบาง  ปจเจกสัจจะทั้งปวงน้ัน   อันภิกษุในพระธรรมวินัย 
นี้ถายถอนแลว     สละแลว    คายแลว     ปลอยแลวละแลวท้ิงเสียแลว     ภิกษุผู 
ถายถอนปจเจกสัจจะเปนอยางนี้แล 
            ก็ภิกษุผูละเลิกการแสวงหาสิ้นแลวเปนอยางไร ? (กาเมสนา)  การ 
แสวงหากาม   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ละไดแลว   (ภเวสนา)   การแสวงหาภพ 
ก็ละไดแลว   (พฺรหฺมจริเยสนา)  การแสวงพรหมจรรยรํางับไปแลว   ภิกษุผูละ 
เลิกการแสวงหาสิ้นแลวเปนอยางนี้แล 
            ก็ภิกษุผูมีกายสังขารอันระงับแลวเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้    เพราะละสุขและทุกขได    เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอน   ได 
จตุตถฌานอันไมทุกขไมสุข    มีความบริสุทธิ์ดวยอุเบกขาและสติอยู.   ภิกษุผูมี 
กายสังขารอันระงับแลวเปนอยางนี้แล  
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            ก็ภิกษุผูหลีกออกเรนแลวเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรนวินัยนีล้ะ   
อัสมิมานะไดแลว      มีมลูรากอันขาดแลว      ถูกทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว 
ทําไมใหมีในภายหลังแลว    มีอัน ไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   ภิกษุผูหลีก 
ออกเรนแลวเปนอยางนี้แล 
            ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุชื่อวาผูถายถอนปจเจกสัจจะแลว     ผูละเลิกการ 
แสวงหาสิ้นแลว    ผูมีกายสังขารอันระงับแลว    ผูหลีกออกเรนแลวอยางนี้แล. 
                  ภกิษุผูคลายความกําหนัดแลว   ได 
          วมิุตติเพราะส้ินตัณหา    สละภารแสวงหา 
             คือการแสวงหากาม  การแสวงหาภพ  ทั้ง 
          การแสวงหาพรหมจรรย    ถอนความถือวา 
            จริงอยางน้ันอยางน้ี   เพิกรางกายอันเปนที่  
                  ต้ังแหงทิฏฐิเสียได      ภิกษนุั้นเปนผูมีสติ 
        สงบรํางับแลว    อันใคร ๆ  ทําใหพายแพ 
          ไมไดแลว  ไดตรัสรูแลว   เพราะละมานะ 
              ได  เรียกวาผูหลีกออกแลว. 
                                          จบปฏลิีนสตูรที่  ๘  
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                           อรรถกถาปฏิลีนสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปฏิลีนสูตรที่ ๘   ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา  ปนุณฺณปจฺเจกสจฺโจ  ไดแก ภิกษุชือ่วา  ผูมีปจเจกสัจจะ 
อันถายถอนไดแลว  เพราะวา  ทิฏฐิสจัจะกลาวคือความเห็นแตละอยาง   เพราะ 
ยึดถือความเห็นแตละอยาง   อยางนี้วา  ความเห็นน้ีเทาน้ันจริง  นี้เทาน้ันจริง 
เธอถายถอนคือกําจัดละไดแลว.  ในบทวา สมวยสฏเสโน  นี ้บทวา สมวย 
แปลวา    ไมบกพรอง.    บทวา สฏา   แปลวา   สละแลว     ชือ่วาสมวย- 
สฏเสโน    เพราะละเลิกการแสวงหาโดยสิ้นเชิง    อธิบายวา    ผูละเลิกการ 
แสวงหาหมดทุกอยางโดยชอบ.   บทวา  ปฏิลีโน  แปลวา   ผูหลีกเรน  คืออยู 
ผูเดียว.    บทวา  ปุถุสมณพฺราหฺมณาน  ไดแก  สมณะเเละพราหมณเปน 
อันมาก.   ในคําวา  สมณพฺราหฺมณาน  นี ้   ก็คนท่ีเขาไปบวช   ชื่อสมณะ 
คนที่กลาววา  โภผูเจริญ  ชื่อวาพราหมณ. 
            บทวา    ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ    ไดแก  สัจจะแตละอยางเปนอันมาก. 
บทวา นุณฺณานิ  แปลวา นําออกแลว.  บทวา ปนุณฺณานิ  แปลวา  นําออก 
ดีแลว.    บทวา  จตฺตานิ  แปลวา  สลดัแลว.    บทวา  วนฺตานิ   แปลวา 
คายออกแลว.  บทวา มุตฺตานิ  คือ ทําเครื่องผูกใหขาดแลว. บทวา ปหีนานิ 
แปลวา  ละไดแลว.   บทวา  ปฏินิสฺสฏานิ   แปลวา  สละทิ้งไปแลว   โดย  
ที่จะไมงอกข้ึนที่ใจอีก. บทเหลาน้ีทุกบท  เปนคําใชแทนความเสียสละ  ซึง่ความ 
ยึดถือท่ียึดถอืไวแลว.  บทวา   กาเมสนา  ปหีนา  โหติ  ไดแก  การแสวงหากาม 
เปนอันละไดแลวดวยอนาคามิมรรค.  สวนการแสวงหาภพ  เปนอันกําลังละดวย 
อรหัตมรรค  แมการแสวงหาพรหมจรรย  คือ อัธยาศัยที่เปนไปแลว  อยางนี้วา 
เราจักเสาะแสวงพรหมจรรยดังน้ี   กส็งบระงับไปดวยอรหัตมรรคนั่นเอง.  สวน 
การแสวงหาทิฏฐิพรหมจรรย   ก็พึงพูดไดวา  ยอมระงับไปดวยโสดาปตติมรรค 
อยางเดียว.   บทวา  เอว  โข ภิกขฺเว  ความวา  กายสังขารระงับแลวดวยจตุตถ-  
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ฌาน อยางนี้   กช็ื่อวาลมอัสสาสะปสสาสะสงบแลว .   บทวา อสฺมิมาโน  ไดแก  
มานะ ๘ อยางที่เกิดข้ึนวา  เราเปน.  
            คาถาท้ังหลาย   พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี    การแสวงหานี้มี  ๒  คือ  การ 
แสวงหากาม  การแสวงหาภพ.  บทวา พฺรหฺมจริเยสนา   สห   ความวา 
การแสวงหาน่ันเปน ๓   คือ   การแสวงหาพรหมจรรย   รวมทั้งการแสวงหา ๒ 
นั้น   พึงยืนหลักไวในที่นี้  แลวประกอบความกับบทนี้วา  เอสนา ปฏินิสฺสฏา 
ละเลิกการแสวงหา.  บทวา  อิติ  สจฺจปรามาโส  ทฏิ ิฏานา  สมุสฺสยา 
ความวา   ความยึดถือวา   ดังน้ีจริง   ดังน้ีจริง   และที่ต้ังแหงทิฏฐิ    กลาวคือ 
ทิฏฐินั้นเอง  ที่เรียกวา  สมุสสยะ  เพราะกายถูกธาตุ   ๔  สรางข้ึน  คือยกข้ึน 
ตั้งไว    แมหมดทุกอยาง.    พึงยืนหลักไวในที่นี้แลวประกอบความกับบทนี้วา 
ทิฏ ิฏานา สมูหตา   เพิกถอนกายท่ีต้ังแหงทิฏฐิ.  ถามวา   ใครละเลิกการ 
แสวงหาเหลาน้ัน     และใครเพิกถอนที่ต้ังแหงทิฏฐิเหลาน้ันไดแลว .    ตอบวา 
ภิกษุผูคลายความกําหนัด ทั้งปวงแลว  ไดวิมุตติเพราะสิ้นตัณหา  ดวยวา  ภิกษุใด  
คลายความกําหนัดแลวจากราคะท้ังปวง     เปนผูประกอบดวยอรหัตผลวิมุตติที่ 
เปนไปเพราะส้ินตัณหา  คือเพราะดับสนิท   ภิกษุนั้นละเลิกการแสวงหาไดแลว 
และเพิกถอนกายท่ีต้ังแหงทิฏฐิไดแลว. บทวา  ส  เว  สนฺโต ความวา ภิกษุนั้น 
คือเห็นปานน้ี     ชื่อวาสงบ   เพราะกิเลสสงบ.     บทวา   ปสฺสทฺโธ    ไดแก 
ระงับแลว       ดวยกายปสสัทธิ       และจิตตปสสัทธิทั้งสอง.     บทวา 
อปราชิโต   ความวา  ชื่อวาอันใคร ๆ ทําใหพายแพไมได  เพราะชนะสรรพ- 
กิเลสเสร็จแลว.  บทวา  มานาภิสมยา  คือเพราะละมานะได.   บทวา พุทฺโธ  
ความวา  เปนผูตรัสรูสัจจะท้ัง  ๔  ต้ังอยู.  ดวยเหตุนั้น   ทั้งในพระสูตรนี้   ทัง้ 
ในพระคาถา  จึงตรัสแตทานผูสิ้นอาสวะอยางเดียว. 
                                 จบอรรถกถาปฏลิีนสูตรที่  ๘  
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                   ๙. อุชชยสูตร    

                        วาดวยอุชชยพราหมณทูลถามปญหา 
            [๓๙]    ครั้งน้ัน    พราหมณชื่ออุชชยะ    เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ฯลฯ  กราบทูลถามวา พระโคดมผูเจริญ  สรรเสริญยญั   บางหรือไม. 
            พ.   ตรัสตอบวา  พราหมณ   เราไมสรรเสริญยัญไปเสียทั้งน้ัน  และ 
มิใชติเตียนยัญไปทั้งหมด  ในยญัอยางใด   มีโค  แพะ   ไก  และสุกรทั้งหลาย 
ถูกฆา  สัตวหลายหลากชนิดถึงซ่ึงความมอดมวย   เราไมสรรเสริญยัญอยางน้ัน 
อันมีการท่ีจะตองเปนธุระริเริ่มมาก  เพราะเหตุอะไร  เพราะเหตุวาพระอรหันต 
ทั้งหลายก็ดี   ทานผูดําเนินตามทางพระอรหันตก็ดี     ไมของแวะยัญอันมีการ 
ที่จะตองเปนธุระมากอยางนี้เลย    สวนวาในยัญอยางใด   มีโค   แพะ  ไกและ 
สุกรทั้งหลายไมถูกฆา  สัตวตาง ๆ ชนิดไมถึงซ่ึงความมอดมวย  เราสรรเสริญ  
ยัญอยางนั้น   อันไมมีการที่จะตองเปนธุระริเริ่มมาก  ยญัอยางน้ันคืออะไร คือ 
นิจทาน  (ทานท่ีใหเปนนิตย)   อันเปนอนุกุลยัญ   (ยัญคือทานที่ใหตามสกุล 
คือตามอยางบุรพบุรุษกระทํามา)   ที่เราสรรเสริญน้ันเพราะเหตุอะไร   เพราะ 
เหตุวาพระอรหันตทั้งหลายก็ดี    ทานผูดําเนินตามทางพระอรหันตก็ดี   ยอม 
เกี่ยวของยัญอันไมมีการที่จะตองเปนธุระริเริ่มมากอยางนี้. 
                  มหายัญท้ังหลายท่ีมีการจะตองเปน 
        ธุระริเริม่มาก  คือ   อัสสเมธะ  ปุริสเมธะ 
         สัมมาปาสะ  นิรัคคฬะ  มหายญัเหลาน้ัน  
               หามีผลมากไม.  
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                  ในยัญใด   มีแพะ   โค    และสัตว  
        ตางชนิดถูกปลิดชีพ  ทานผูดําเนินทาง 
         ชอบ  ทานผูมหาฤษี   ไมของแวะยัญน้ัน.   
                  สวนยัญเหลาใดไมมีการอันจะตอง 
        เปนธุระริเริ่มมาก  ที่บูชาตามสกุลเปนนิตย  
         ซึ่งเปนยัญท่ี  แพะ  ใด  และสัตวตางชนิด 
              ไมถูกปลิดชีพ     ทานผูดําเนินทางชอบ 
        ทานผูเปนมหาฤษียอมสรรเสรญิยัญน้ัน. 
                  ผูมีปญญาพึงบูชายัญอยางน้ี  ยัญนี้ม ี
        ผลมาก     เพราะเมื่อบุคคลบูชายัญอยางน้ี 
         ยอมมแีตความดีไมมีบาป     ยัญก็มีผล 
          ไพบูลย   ทั้งเทวดาก็เลื่อมใส. 
                                        จบอุชชยสูตรที่  ๙ 
                        อรรถกถาอุชชยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุชชยสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   สฆาต   อาปชฺชนฺติ      ความวา  สัตวทั้งหลายยอมถูกฆา 
คือ  ตาย.   บทวา   นิจฺจทาน   ไดแก  สลากภัต.   บทวา   อนุกลุยฺ 
ความวา   ยญัคือทานอันบุคคลพึงบูชา  คือ   พึงให  ดวยอํานาจสืบทอดกันมา 
ตามตระกูลอยางนี้   เพราะพอปูบรรพบุรุษของเราท้ังหลายใหกันมาแลว .  
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            ในบทวา    อสฺสเมธ    เปนตน     พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี   ยัญชื่อวา    
อัสสเมธ    เพราะในยัญนี้เขาฆามา   คําน้ันเปนชื่อของยัญ  ที่จะอํานวยใหสมบัติ  
ทุกอยางไมเหลือ    ยกเวนแผนดินและคนท้ังหลาย     ซึ่งมีหลกับูชา ๒๑ หลัก 
ที่พึงบูชาดวยปริยัญสอง. ยัญชื่อวา  ปุริสเมธ   เพราะในยัญนี้เขาฆาคน  คําน้ัน 
เปนชื่อของยัญท่ีจะอํานวยใหสมบัติที่กลาวแลว   ในอัสสเมธพรอมดวยแผนดิน 
ซึ่งพึงบูชาดวยปริยัญสี่.    ชื่อวา    สัมมาปาสะ    เพราะในยัญนี้เขาโยนบวง 
แอกไป  คําน้ันเปนชื่อของยัญท้ังหมดท่ีเขาทําแทนบูชาโยนบวง   ตรงโอกาสท่ี 
บวงแอกน้ันตก  แลวเดินถอยกลับต้ังแตโอกาสที่ดําลงในแมน้ําสรัสวดี   พึงบูชา 
ดวยหลักเปนตนที่ยกไปไดทุก ๆ  วัน.    ชื่อวา  วาชเปยยะ    เพราะในบัดนี้ 
เขาดื่มวาชะ     คําน้ันเปนชื่อของยัญท่ีอํานวยใหสมบัติ  ๑๗ หมวด   ซึ่งมีหลัก 
บูชาทําดวยไมมะตูม    ทีพึ่งบูชาดวยสัตวเลี้ยง  ๑๗  ชนิด     ดวยปริยัญหน่ึง. 
ชื่อวา  นิรัคคฬะ เพราะในยัญน้ีไมมีลิม่สลัก  คําน้ัน  เปนชื่อของยัญอันกําหนด 
ไวในอัสสเมธ  เรียกชื่ออีกอยางหน่ึงวา สรรพเมธ  ซึ่งอํานวยใหสมบัติที่กลาว 
แลวในอัสสเมธพรอมดวย  แผนดินและดวยคนท้ังหลาย  ที่พึงบูชาดวยปริยัญเกา. 
            บทวา  มหารมฺภา   ไดแก  มกีจิมาก  มีกรณียะมาก   อนึ่ง  ชื่อวา 
มีการริเริ่มใหญ    ก็เพราะการริเริ่มดวยปาณาติบาตมาก.   ในบทวา   น   เต  
โหนฺติ  มหปฺผลา นี้  ทานสรุปผลของยัญท่ีมีสวนเหลือไว  ในความหมายวา 
ไมมีสวนเหลือ เพราะฉะน้ัน  จึงมีอธิบายวา  วาดวยผลที่นาปรารถนา  ก็ไมมี 
ผลเลย.    ก็ขอน้ี   ทานกลาวหมายถึงการริเริ่มดวยปาณาติบาตน้ันเอง.    สวน 
ทานใดท่ีเขาใหในระหวางในยัญนั้น    ทานน้ัน    ยอมมีผลไมมาก  เพราะถูกการ 
ริเริ่มนี้   เขาไปกําจัดเสียแลว   อธิบายวา  มีผลนอย.   บทวา  หฺเร   คือ  
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ยอมฆา.  บทวา   ยชนฺติ  อนุกุล   สทา  ความวา   ชนเหลาใดยอมบูชายัญ    
ตามตระกูล แมพวกคนเหลาน้ันเกิดในภายหลัง ก็ยังบูชาตาม เพราะบรรพบุรุษ 
ทั้งหลายไดบูชากันมาแลว.    บทวา   เสยฺโย   โหติ   แปลวา   ยอมวิเศษ 
แนแท.  บทวา   น  ปาปโย   ไดแก ไมเลวทรามอะไรเลย. 
                                     จบอรรถกถาอุชชยสูตรที ่ ๙ 
                                     ๑๐.  อุทายิสูตร 

                      วาดวยอุทายิพราหมณทูลถามปญหา 
            [๔๐]    ความเหมือนสูตรกอน   ตางแตสูตรนี้พราหมณชื่ออุทายิมาเฝา 
และมีนิคมคาถาดังน้ี  
                  พรหมจารีทัง้หลาย     ผูสํารวนแลว 
             ยอมสรรเสริญยัญ  (คือทาน)   ที่ไมมีการ 
              อันจะตองเปนธุระริเริ่มมา   จัดทําใหเปน 
          กัปปยะ  (คือใหเปนของควร    ปราศจาก 
         การเบยีดเบียนสัตว)  ตามกาล  เชนนั้น. 
                  อนึ่งพระพุทธเจาท้ังหลายผูมีหลังคา 
            (คือกิเลส)  อันเปดแลว   ผูกาวลวงแลวซ่ึง 
        ตระกูลและคติ      ผูฉลาดในเรื่องบุญ  ทรง 
              สรรเสริญยัญอันนั้น 
                  ในยัญ   (คือการบริจาคทานปกติ) 
             ก็ดี  ในศราทธะ   (คือทําบุญอุทิศผูตาย)  
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        ก็ดี  ทาผูมีจิตเลื่อมใสจัดไทยธรรมให   
         เปนของควรบูชาตามสมควรแลว  บริจาค 
           ในทานผูประพฤติพรหมจรรยทั้งหลายซึ่ง 
        เปนเน้ือนาดี  การบชูา  การบริจาคท่ี 
        กระทําในทานเหลาน้ัน  ผูเปนทักษิไณย- 
             บุคคล  ยอมเปนการบูชาอยางดี  เปนการ 
         บริจาคอยางดีพรอมมูล      ยัญยอมมีผล 
            ไพบลูย     และเทวดา  เลื่อมใส. 
                  ปราชญผูศรัทธา  มใีจปลอดโปรง 
          (จากความตระหน่ี)    ครั้นบูชายัญอยางน้ี 
           แลว  ยอมเปนบัณฑิตเขาถึงโลกอันไมม ี
               ความเบียดเบียนเปนสุข. 
                                         จบอุทายิสูตรที่  ๑๐ 
                                          จบจักกวรรคที่  ๔ 
                          อรรถกถาอุทายิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุทายิสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อภิสงฺขต  คือทําใหเปนกอง.  บทวา  นิรารมภฺ  คือ 
เวนความปรารภสัตว.   บทวา    ยฺ   คือ  ไทยธรรม.  ที่จริงไทยธรรมนั้น 
เขาเรียกวา  ยัญ  เพราะเขาพึงบูชา.  บทวา    กาเลน  คือ   ตามกาลอันควร 
คือเหมาะ.  บทวา   อุปสยนฺติ คือยอมเขาไปถึง.  บทวา  กุล  คตึ  ความวา  
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ผูกาวลวงแลวซ่ึงตระกูลในวัฏฏะ   และคติในวัฏฏะ. บทวา  ปฺุสฺส   โกวิทา    
ความวา  ความฉลาดในบุญที่เปนไปในภูมิ   ๔.  บทวา  ยฺเ   คือในทาน 
ตามปกติ.  บทวา  สทฺเธ   คือ ในทานอุทิศเพ่ือผูตาย.  บทวา  หฺุ  กตฺวา 
ความวา  จัดไทยธรรมใหเปนของควรบูชา. บทวา  สุกฺเขตฺเต  พฺรหฺมจาริส ุ
ความวา   ในเนื้อนาที่ดี   กลาวคือผูประพฤติพรหมจรรย.  บทวา   สมฺปตฺต 
คือถึงดีแลว.   บทวา    ทกขฺิเณยฺเยสุ    ย    กต   ความวา    ยญัท่ีสําเร็จใน 
ทักษิไณยบุคคลผูสมควร เปนอันบุคคลบูชา เชนสรวงถึงดีแลว. บทวา  สทฺโธ 
ความวา  ชื่อวา ผูมีศรัทธา  เพราะเธอในคุณของพระพุทธเจา   พระธรรมและ 
พระสงฆ.     บทวา  มุตฺเตน   เจตสา  ไดแก  มีใจสละแลว.  ทานแสดงการ 
บริจาคดวยนํ้าใจเสียสละดวยบทน้ีแล. 
                               จบอรรถกถาอุทายิสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบจักกวรรควรรณนาท่ี  ๔ 

                   รวมพระสูตรในจักกวรรคนี้   คือ 
            ๑.   จักกสูตร   ๒.  สังคหสูตร   ๓.  สีหสูตร    ๔. ปสาทสูตร   ๕. 
วัสสการสูตร  ๖.  โทณสตูร  ๗.  อปรหิานิสูตร  ๘.  ปฏิลีนสูตร   ๙.  อุช- 
ชยสูตร   ๑๐.  อุทายิสูตร  และอรรถกถา.                                              
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                                  โรหตัิสสวรรคที่  ๕   
 
                                      ๑๐.  สมาธิสูตร 

                                   วาดวยสมาธิภาวนา  ๔ 
            [๔๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนา ๔ ประการนี ้  สมาธิภาวนา  
๔  ประการคืออะไร คือสมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมาก. แลวยอมเปนไป 
เพ่ือ     (ทิฏฐธรรมสุขวิหาร)     ความพักผอนอยูสําราญในอัตภาพปจจุบันก็มี 
สมาธิภาวนาท่ีบุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอมเปนไปเพ่ือ (ญาณทัสนปฏิลาภ) 
ความไดญาณทัสนะก็มี    สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอมเปน 
ไปเพ่ือสติสัมปชัญญะกม็ี       สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญกระทําใหมากแลวยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะก็มี 
            ก็สมาธิภาวนาที่เจริญการทําใหมากแลวเปนไปเพ่ือความพักผอน   อยู 
สําราญในอัตภาพปจจุบันเปนไฉน  ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  ไดปฐมฌานอันประกอบดวยวิตก  ประกอบดวย 
วิจาร    มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู 
            เพราะวิตกวิจารสงบไป        เธอไดทุติยฌานอันเปนเครื่องผองใสใน 
ภายใน  ประกอบดวยความท่ีใจเปนหน่ึงผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร    มีปติ 
และสุขอันเกิดแตสมาธิอยู  
            เพราะปติคลายไปดวย  ภิกษุเพงอยูดวย  มีสติสัมปชัญญะดวย เสวยสุข 
ทางกายดวย  ไดตติยฌาน  ซึ่งพระอริยะกลาว   (ผูทีไ่ดตติยฌานน้ี)  วา  ผูม ี
สติเพงอยูเปนสุข  
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            เพราะละสุข   (กาย)   และทุกข   (กาย)  ได   เพราะโสมนัส   (สุขใจ)   
และโทมนัส   (ทุกขใจ)   ดับไปกอน  ไดจตุตถฌานอันไมทุกขไมสุข  มีความ 
บริสุทธิ์ดวยอุเบกขาและสติอยู 
            นี ้  สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลว เปนไปเพ่ือความพักผอน 
อยูสําราญในอัตภาพปจจุบัน 
            ก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลวเปนไปเพ่ือความไดญาณทัสนะ 
เปนไฉน ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนีท้ําในใจซ่ึงอาโลกสัญญา  (ความสําคัญใน 
แสงสวาง) อธิฏฐานทิวาสัญญา  (ความสําคัญวาเปนเวลากลางวัน )  ใหเหมือน 
กันหมดทั้งกลางวันและกลางคืน     มีใจสงบสงัดไมมีอะไรหุมหอ     ยังจิตอัน 
ประกอบดวยความสวางไสวใหเกิดข้ึนดวยอาการอยางนี้    นี้     สมาธิภาวนาที่ 
เจริญการทําใหมากแลวเปนไปเพ่ือฌาณทัสนะ 
            ก็สมาธิภาวนาที่เจริญการทําใหมากแลว เปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ 
เปนไฉน ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เวทนาเกิดข้ึนก็รู  เวทนาต้ังอยูก็รู  เวทนา 
ดับไปก็รู  สญัญาเกิดข้ึนก็รู  สัญญาต้ังอยูก็รู  สัญญาดับไปก็รู  วิตกเกิดข้ึนก็รู 
วิตกต้ังอยูก็รู    วิตกดับไปก็รู   นี ้ สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลวเปน 
ไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ 
            ก็สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลว เปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ 
เปนไฉน ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    พิจารณาดูเนือง ๆ  ซึ่งความเกิดและ 
ความเสื่อมในอุปาทานขันธ  ๕ วารูปเปนอยางนี้  ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนอยางนี้ 
ความดับไปแหงรูปเปนอยางนี้  เวทนา สัญญา สงัขารวิญญาณเปนอยางนี้  ความ 
เกิดข้ึนแหงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณเปนอยางนี้   ความดับไปแหงเวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณเปนอยางนี้   นี้  สมาธิภาวนาที่เจริญกระทําใหมากแลว 
เปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ  
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            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  สมาธิภาวนา  ๔.    
            ก็แล  คําท่ีเรากลาวในปุณณกปญหาในปารายนวรรควา 
                  ความหว่ันไหวในโลกไหน ๆ   ของ 
         ผูใดไมมี    เพราะพิจารณารูอารมณอันยิ่ง 
           และหยอนในโลก   ผูนั้นเปนคนสงบไมม ี
          โทษดุจควัน  ไมมทีุกขใจ  ไมมคีวามหวัง 
           เรากลาววา  ขามชาติและชราไดแลว 
            ดังน้ีนี่  หมายเอาความท่ีกลาวมาน้ี. 
                                       จบสมาธิสูตรท่ี  ๑ 
                          โรหิตัสสวรรคท่ี  ๕ 
 
                        อรรถกถาสมาธิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิสูตรที่   ๑  วรรคที่  ๕  ดังตอไปนี้ :-    
            บทวา   าณทสฺสนปฏิลาภาย   ความวา  เพ่ือไดญาณทัสนะคือ 
ทิพยจักษุ.  บทวา   ทิวา  สฺ  อธฏิาติ  ความวา  ยอมต้ังความกําหนด- 
หมายอยางนี้วา  กลางวัน  ดังน้ี.  บทวา   ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ   ความวา 
ทําในใจถึงอาโลกสัญญาความกําหนดหมายวาแสงสวางในเวลากลางวัน ฉันใด 
ยอมทําในใจถึงอาโลกสัญญานั้น   แมในกลางคืนก็ฉันนั้นนั่นแหละ.   แมในบท 
ที่สองก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  สปฺปภาส  ไดแก มีแสงสวางคือทิพยจักษุ- 
ญาณ     แมทําจิตใหเปนเสมือนแสงสวางไดแลวก็จริง  ถึงกระน้ัน  บัณฑิตก็พึง  
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กําหนดเนื้อความอยางนี้.     แตในทีน่ี้ทานประสงคแสงสวางคือทิพยจักษุญาณ.    
บทวา    วิทติา    ไดแกปรากฏแลว .   ถามวา   อยางไร  เวทนาท่ีรูแลว   ชื่อวา  
เกิดข้ึน  ที่รูแลว  ชื่อวาดับไป.  ตอบวา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมกําหนดวัตถ ุ
ยอมกําหนดอารมณ    เพราะภิกษุนั้นกําหนดวัตถุและอารมณแลว    เวทนาที่รู 
อยางนี้วา  เวทนาเกิดข้ึนอยางนี้    ต้ังอยูอยางนี้   ดบัไปอยางนี้    ชื่อวาเกิดข้ึน 
ที่รูแลว     ชือ่วาต้ังอยู    ที่รูแลว     ชือ่วาดับไป.    แมในสัญญาและวิตกก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา  อุทยพฺพยานุปสฺสี  แปลวา  พิจารณาเห็นความเกิดและ 
ความเสื่อม.  บทวา  อิติ  รปู   ความวา  รูปเปนอยางนี้   รูปมีเทานี้    รูปอ่ืน 
นอกน้ีไมมี.  บทวา  อิติ  รปูสฺส   สมุทโย  ความวา  ความเกิดข้ึนแหงรูป 
เปนอยางนี้.    สวนบทวา   อตฺถงฺคโม    ทานหมายถึงความแตกดับ.    แมใน 
เวทนาเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
            บทวา  อิทฺจ  ปน   เม  ต   ภกิฺขเว  สนธฺาย  ภาสิต  ความวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คําเปนตนวา  สงฺขาย   โลกสมฺิ    ใด   เรากลาวแลว 
ในปุณณกปญหา (โสฬสปญหา)  คําน้ันเรากลาวหมายถึงผลสมาบัตินี้ .  ในบท 
เหลาน้ัน  บทวา  สงฺขาย  ไดแก  รูดวยญาณ.    บทวา  โลกสฺมิ  ไดแก 
ในโลกคือหมูสัตว.    บทวา  ปโรปรานิ  ไดแก  ความยิ่งและหยอน  คือสูง 
และตํ่า.    บทวา  อิชิต  ไดแก ความหว่ันไหว.  บทวา  นตฺถิ  กหุิ ฺจิ 
โลเก  ความวา  ความหว่ันไหวของผูใด  ในท่ีไหน ๆ ไมวาจะในขันธหน่ึงก็ดี 
อายตนะหน่ึงก็ดี   ธาตุหน่ึงก็ดี   อารมณหน่ึงก็ดี    ยอมไมมีในโลก.    บทวา 
สนฺโต  ความวา    ผูนั้นเปนคนสงบ    เพราะสงบกิเลสที่เปนขาศึก.    บทวา 
วิธูโม    ความวา    เปนผูปราศจากกิเลสดุจควัน     เพราะควันคือความโกรธ. 
ในพระสูตรนี้     ตรัสถึงเอกัคคตาในมรรค    ในคาถาตรัสผลสมาบัติอยางเดียว 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถาสมาธิสูตรที่  ๑  
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                                         ๒.  ปญหาสตูร   

                                   วาดวยปญหาพยากรณ  ๔ 
            [๔๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปญหาพยากรณ   (การกลาวแกปญหา)  
๔  อยางนี้  ปญหาพยากรณ  ๔  คืออะไรบาง  คือปญหาเปนเอกังสพยากรณียะ 
(ตองแกโดยสวนเดียว)  ๑   ปญหาเปนวิภัชชพยากรณียะ   (ตองจําแนกแก)  ๑ 
ปญหาเปนปฏิปุจฉาพยากรณียะ (ตองยอนถามแลวจึงแก) ๑ ปญหาเปนฐปนียะ 
(ตองงดแก)  ๑  ภิกษุทั้งหลาย   นี้แล   ปญหาพยากรณ  ๔  อยาง  
                  ปญหาพยากรณอยางหนึง่พึงแกโดย 
           สวนเดียว     อีกอยางหนึ่งพึงจําแนกแก 
            อยางท่ี  ๓ พึงยอนถาม    สวนท่ี  ๔  พึง 
          งดแก. 
                  กภ็ิกษุใดรูการที่จะกลาวแกปญหา 
        เหลาน้ันในฐานะนั้น ๆ ทานเรียกภิกษุเชน 
            นั้นวา  ผูฉลาดในปญหา  ๔. 
                  บัณฑิตผูมั่นคง  ยากท่ีใครจะเทียบ 
            ยากที่ใครจะขมเปนผูลึกซึ้ง  ยากท่ีใครจะ 
           ทําลาย    อนึ่งเปนผูฉลาดในทางเจริญทาง 
           เส่ือมและในประโยชน  ๒  ฝาย     เวนทาง 
          เส่ือมทางท่ีไมเปนประโยชน    ถือเอาทาง 
             เจรญิทางท่ีเปนประโยชน    เพราะได 
          ประโยชน   จึงไดชื่อวา  บณัฑติ. 
                                         จบปญหาสูตรที่  ๒  
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                อรรถกาปญหาสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปญหาสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา โย  จ   เนส  ตตฺถ  ตตฺถ  ชานาติ  อนธุมฺมต  ความวา 
ภิกษุใดรูการกลาวแกปญหาเหลาน้ัน   ในฐานะน้ัน ๆ.    บทวา  จตุปฺหสฺส 
กุสโล    อาห ุ ภิกฺขุ  ติถาวิธ  ความวา  ทานเรียกภิกษุผูเชนนั้น   อยางนี้วา 
ผูฉลาดในปญหาทั้ง ๔.  บทวา  ทุราสโท  ทุปฺปสโห  ความวา  อันใครๆ 
ไมอาจจะกระทบหรือขมเอาได.    บทวา    คมฺภีโร    ความวา   เปนผูลึกซ้ึง 
เหมือนมหาสมุทรสีทันดร ๗ สมุทร.  บทวา  ทุปฺปธสิโย  ไดแก  ผูที่ใครๆ 
เปลื้องไดยาก  อธิบายวา   ใคร ๆ   ไมอาจจะใหเขาปลอยการยึดถือขอท่ีเขาถือ 
แลวได.  บทวา อตฺเถ   อนตฺเถ  จ  ไดแก ในความเจริญและในความเสื่อม. 
บทวา  อตฺถาภิสมยา ไดแก   เพราะรวมเอาความเจริญไวได.     บทวา 
ธีโร    ปณฺฑโิตติ ปวุจฺจติ  ความวา บุคคลผูประกอบดวยปญญา  เขาเรียกกัน 
อยางนี้วา   ผูนี้   เปนบัณฑิต  ดังนี้. 
                                     จบอรรถกถาปญหาสูตรที่  ๒ 
                                   ๓.  ปฐมโกธสูตร 

                                วาดวยบุคคล  ๔ จําพวก 
            [๔๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล  ๔ จําพวกคือใคร   คือ  บุคคลหนักในความโกรธ    ไมหนักในพระ- 
สัทธรรม  ๑    บุคคลหนักในความลบหลูทาน   ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑  
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บุคคลหนักในลาภ   ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑  บุคคลหนักในสักการะ   ไม   
หนักในพระสัทธรรม ๑  นี้แล  บุคคล ๔   จําพวกมีปรากฏอยูในโลก  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก  บุคคล 
๔  จําพวกคือใคร  คือ  บคุคลหนักในพระสัทธรรม  ไมหนักในความโกรธ  ๑ 
บุคคลหนักในพระสัทธรรม    ไมหนักในความลบหลูทาน  ๑   บุคคลหนักใน 
พระสัทธรรม    ไมหนักในลาภ  ๑  บคุคลหนักในพระสัทธรรม    ไมหนักใน 
สักการะ ๑ 
                  ภกิษุผูหนักในความโกรธและความ 
          ลบหลูทาน     หนักในลาภและสักการะ 
             ภิกษเุหลาน้ันยอมไมงอกงามในพระธรรม 
              ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
                  สวนภิกษุเหลาใดหนักในพระสัท- 
        ธรรมแลว  และกําลังหนักในพระสัทธรรม 
           อยู ภกิษุเหลาน้ันยอมงอกงามในพระธรรม 
            ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว. 
                                         จบปฐมโกธสูตรที่  ๓  
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         อรรถกถาปฐมโกธสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโกธสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   โกธคร ุ น  สทฺธมฺมคร ุ ความวา   บุคคลถือความโกรธ 
เปนสําคัญ ไมถือพระสัทธรรม  ยอมถอืพระสัทธรรม  แตทําใหไมสําคัญ.  แม 
ในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.    บทวา  วิรูหนติฺ  ไดแก  ยอมเจริญ  หรือ 
ยอมต้ังม่ันไมหว่ันไหว   ดวยศรัทธาที่เปนมูลเกิดพรอมแลว. 
                               จบอรรถกถาปฐมโกธสูตรที่  ๓ 
                                ๔.ทุติยโกธสูตร 

                   วาดวยอสัทธรรม   ๔ 
            [๔๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัทธรรม  ๔  ประเภทนี้    อสัทธรรม 
๔ ประเภทคืออะไร   คือ   ความเปนผูหนักในความโกรธ    ไมหนักในพระ- 
สัทธรรม  ๑  ความเปนผูหนักในความลบหลูทาน  ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑ 
ความเปนผูหนักในลาภ ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑ ความเปนผูหนักในสักการะ 
ไมหนักในพระสัทธรรม ๑  นี้แล  อสทัธรรม ๔ ประเภท 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระสัทธรรม  ๔  ประเภทนี้    พระสัทธรรม ๔ 
ประเภทคืออะไร    คือ    ความเปนผูหนักในพระสัทธรรม    ไมหนักในความ 
โกรธ ๑    ความเปนผูหนักในพระสัทธรรม    ไมหนักในความลบหลูทาน   ๑ 
ความเปนผูหนักในพระสัทธรรม     ไมหนักในลาภ   ๑    ความเปนผูหนักใน 
พระสัทธรรม  ไมหนักในสักการะ  ๑.  นี้แล    พระสัทธรรม ๔ ประเภท.  
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                  ภกิษุผูหนักในความโกรธและความ   
            ลบหลูทาน  หนักในลาภและสักการะ ยอม 
               ไมงอกงามในพระสัทธรรม ดุจพืชท่ีหวาน 
           ในนาเลวฉะนั้น. 
                  สวนภิกษุเหลาใดหนักในพระสัท-   
          ธรรมแลว  และกําลังหนักในพระสัทธรรม 
        อยู    ภกิษุเหลาน้ันยอมงอกงามในธรรม 
         ดุจสมนุไพรไดปุยฉะนั้น. 
                             จบทุติยโกธสูตรที่  ๔ 
            ในทติุยโกธสูตรที่  ๔  บทวา โกธครุตา  แปลวา   ความเปนผูหนัก 
อยูในความโกรธ.  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้นี่แล. 
                            ๕.  ปฐมโรหิตัสสสตูร 

                  วาดวยโรหิตัสสเทวบุตรทูลถามปญหา 
            [๔๕]    สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชต- 
วัน    อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี   กรุงสาวัตถี   ครั้งน้ัน    เมื่อราตรีลวง 
(ปฐมยาม)   แลว    เทวบตุรชื่อโรหิตัสสะ   มีฉวีวรรณงดงาม   (ฉายรัศมี) 
ยังพระเชตวันใหสวางไปท่ัว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นเขาไปถึงแลว 
ถวายอภิวาทแลวยืนอยู  ณ ที่สมควรสวนหน่ึง   แลวกราบทูลถามพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ในท่ีสุดโลกใด   สัตวไมเกิดไมแกไมตาย  
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ไมจุติไมอุปบัติ   บุคคลอาจรูหรือเห็นหรือไปถึงซ่ึงท่ีสุดนั้นดวยการเดินทางไป    
ไดหรือ. 
            พ.  ตรัสตอบวา อาวุโส  ในที่สดุโลกใดแล  สัตวไมเกิดไมแกไมตาย 
ไมจุติ  ไมอุปบัติ   เรากลาววาท่ีสุดโลกนั้น     บุคคลไมพึงรูไมพึงเห็นไมพึงไป 
ถึงไดดวยการเดินทางไป. 
            โร.  นาอัศจรรยจริง  พระพุทธเจาขา    ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ถูกตองตามท่ีตรัส    วา    ในที่สุดโลกใดแล      สตัวไมเกิดไมแกไมตายไมจุติ 
ไมอุปบัติ   เรากลาววาท่ีสุดโลกนั้น    บุคคลไมพึงรูไมพึงเห็นไมพึงไป  ถึงได 
ดวยการเดินทางไป  ดังนี้   เมื่อกอนขาพระพุทธเจาเปนฤษีชื่อโรหิตัสสะ  เปน 
บุตรนายบาน    มฤีทธิ์ไปในอากาศได  ความเร็วของขาพระพุทธเจาน้ันเปรียบ 
ไดกับนายขมังธนูผูกํายํา       ไดฝกหัดธนูศิลปแลวอยางดีจนชํานิชํานาญสําเร็จ 
การยิงแลว     และยิงลูกธนูอันเบาอันมีการปะทะนอย    ใหผานเงาตนตาลทาง 
ขวางไปฉะน้ัน    การยางเทากาวหน่ึงของขาพระพุทธเจาระยะเทากับจากสมุทร 
เบื้องตะวันออกถึงสมุทรเบื้องตะวันตก  ขาพระพุทธเจาผูมีความเร็วและกาวเทา 
เห็นปานน้ี   มีความปรารถนาเกิดข้ึนวาจักไปใหถึงที่สุดโลก   เวนการกิน  ดื่ม 
เค้ียว  ลิ้ม  ถายอุจจาระปสสาวะ    นอนและหยุดพักเหนื่อย    ขาพระพุทธเจา  
มีอายุ ๑๐๐ ป  ดํารงชีวิตอยูตลอด  ๑๐๐ ป   เดินทางไปจนส้ิน ๑๐๐  ป ก็หา 
ถึงท่ีสุดโลกไม    ตายเสียในระหวางนั้นเอง   นาอัศจรรยจริง   พระพุทธเจาขา 
ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสถูกตองดังท่ีตรัสวา  ในท่ีสุดโลกใด  สัตวไมเกิด 
ไมแกไมตายไมจุติไมอุปบัติ  เรากลาววาท่ีสุดโลกนั้น บุคคลไมพึงรูไมพึงเห็น 
ไมพึงไปถึงไดดวยการเดินทางไป   ดังน้ี. 
            พ.   ตรัสย้ําความและไขความวา  อาวุโส  ในที่สุดโลกใดแล  ไมเกิด 
ไมแกไมตายไมจุติไมอุปบัติ   เรากลาววาท่ีสุดโลกนั้น   บุคคลไมพึงจะไมพึงเห็น  
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ไมพึงไปถึงไดดวยการเดินทางไป    แตเราก็ไมกลาววา  เมื่อยังไมถึงท่ีสุดโลก   
แลวจะทําท่ีสุดทุกขได  เออ  นี่แนะอาวุโส   เราบญัญัติโลก   และโลกสมทุัย 
โลกนโิรธ  โลกนิโรธคามินีปฏิปทา  ในกเลวระ   (รางกาย)   อันยาวประมาณ 
๑  วา   ซึ่งมีสัญญาและมีใจ. 
                  ที่สุดโลก   บคุคลไมพึงถึงไดดวย 
          การเดินทางไป  แตไหน ๆ มา   แตวายัง 
          ไมถึงท่ีสุดโลกแลวจะพนทุกขไดเปนไมมี  
            เพราะเหตุนั้น    ผูมีปญญาดีรูจักโลก   ถึงท่ี  
        สุดโลก  อยูจบพรหมจรรยแลว  รูที่สุดโลก 
               สงบบาปแลว   ยอมไมปรารถนาท้ังโลกน้ี 
          ทั้งโลกอื่น. 
                                     จบปฐมโรหิตัสสสูตรที่  ๕ 
                   อรรถกถาปฐมโรหิตัสสสตูร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโรหิตัสสสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ยตฺถ  ความวา  แผนดินใหโอกาสแหงหน่ึงของโลกในจักรวาล. 
บทวา  น  จวติ  น  อุปปชฺชติ  นี้   ทรงถือแลวดวยอํานาจจุติติและปฏิสนธิ 
สืบๆกัน ไป. บทวา คมเนน คือดวยการใชเทาเดินไป. บทวา   โลกสฺส  อนฺต 
ความวา    พระศาสดาตรัสหมายถึงท่ีสุดของสังขารโลก.   ในบทวา   าเตยฺย 
เปนตน   ความวา  อันบุคคลพึงรู  พึงเห็น   พึงถึง.  ดวยเหตุนั้น    เทพบุตร  
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ทูลถามที่สุดของโลกในจักรวาล      พระศาสดาก็ตรัสตอบท่ีสุดของสังขารโลก.   
ฝายเทพบุตรนั้นราเริงในปญหาวา     การกลาวแกของพระศาสดาสมกับปญหา 
ของตน   ดังน้ี   จึงทูลวา  อจฺฉริย  ดังน้ีเปนตน. 
            บทวา  ทฬฺหธมฺโม ไดแก ผูสอดธนูไวมั่น    คือประกอบดวยธนู 
มีขนาดเยี่ยม. บทวา  ธนุคฺคโห ไดแกอาจารยผูฝกหัดธนู. บทวา สุสิกฺขิโต 
คือ   ผูไดศึกษาธนูศิลปมา  ๑๒   ป.   บทวา   กตหตฺโถ    ความวา   มีฝมือ 
ชํานาญแลว   โดยสามารถยิงปลายขนเน้ือทราย   ในระยะประมาณอุสภะหนึ่งได. 
บทวา  กตูปาสโน  ไดแก   ยิงธนูชํานาญไดแสดง (ประลอง)  ศลิปธนูมาแลว. 
บทวา  อสเนน  คือลูกธน.ู   บทวา   อติปาเตยฺย   คือผานไป.   เทพบุตร 
แสดงสมบัติ   คือความเร็วของตนวา    เราจักผานจักรวาลหนึ่งไปเทากับลูกธนู 
นั้น   ผานเงาตาลไป. 
            บทวา ปุรตฺถิมา  สมุทฺทา ปจฺฉิโม  ความวา เทวบุตรกลาววา  การ 
ยางเทากาวหน่ึงไปไดในท่ีไกล  เหมือนสมุทรเบื้องตะวันตกไกลจากสมุทรเบื้อง 
ตะวันออกฉะนั้น .     ไดยินวา    ฤษีนัน้      ยืนอยูที่ขอบปากแหงจักรวาลเบ้ือง 
ตะวันออก     เหยียดเทาผานขอบปากแหงจักรวาลเบ้ืองตะวันตก    เหยียดเทา 
ที่สองไปอีก   ก็ผานขอบปากจักรวาลอ่ืน.   บทวา  อิจฺฉาคต  แปลวา   ความ 
ปรารถนานั้นเอง.  บทวา  อฺตฺเรว คือ ทานแสดงความไมชักชา. ไดยินวา 
ในเวลาภิกขาจาร  ฤษีนั้นสีไมสีฟนนาคลดา  ลางหนาในสระอโนดาต   เมื่อได 
เวลาก็เที่ยวบิณฑบาตในอุตตรกุรุทวีป  นั่งท่ีขอบปากจักรวาล  ทาํภัตกิจ.  หยุด 
พัก ณ ที่นั้นครูหน่ึง  ก็โลดแลนไปอีก.  บทวา   วสฺสตายุโภ ความวา ยุคนั้น 
เปนสมัยที่คนมีอายุยืน.    สวนฤษีนี้เริม่เดินเมื่ออายุเหลือ   ๑๐๐  ป.    บทวา 
วสฺสสตชีวี  ความวา   เขามีชีวิตอยู  ๑๐๐  ป   โดยไมมีอันตราย.   บทวา  
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อนฺตราเยว   กาลกโต    ความวา   ยังไมถึงท่ีสุดแหงโลกในจักรวาล.    ก็ตาย   
เสียกอนในระหวาง.   แตเขาทํากาละในที่นั้นแลว   จึงมาเกิดในจักรวาลน้ี. 
            บทวา  อปฺปตฺวา   ความวา  ยังไมถึงท่ีสุดแหงสังขารโลก.    บทวา 
ทุกฺขสฺส  คือ วัฏฏทุกข. บทวา  อนฺตกิริย  คือ  ทําท่ีสุด.  บทวา  กเฬวเร 
คือในอัตภาพ.   บทวา   สสฺมฺหิ   สมนเก  คือ   มีสัญญามีใจ.   บทวา 
โลก  คือ  ทกุขสัจ.  บทวา โลกสมุทย  คือ  สมุทยสจั. บทวา โลกนิโรธ 
คือ  นิโรธสจั.  บทวา  ปฏิปท   คือ   มรรคสัจ.   พระผูมีพระภาคเจา   ทรง 
แสดงวา  ผูมีอายุ   เรายอมไมบัญญัติสัจจะ   ๔   เหลาน้ีลงในหญาและไมเปนตน 
แตเรายอมบัญญัติลงในกายน้ีที่มีมหาภูต  ๔  เทาน้ัน.  บทวา   สมิตาวี   ไดแก 
ผูมีบาปสงบแลว .  บทวา   นาสึสติ  คือ  ยอมไมปรารถนา. 
                              จบอรถกถาปฐมโรหิตัสสสูตรที่  ๕ 
                          ๖. ทุติยโรหิตัสสสูตร 

               วาดวยโรหิตัสสเทวบุตรทูลถามปญหา 
            [๔๖]    สูตรนี้เน้ือความเหมือนสูตรกอนทุกอยาง    ตางแตวาสูตรนี้  
เปนคําท่ีพระองคตรัสเลาใหภิกษุทั้งหลายพึงวา     เมื่อคืนนี้มีเทวบุตรชื่อน้ันมา 
เฝาแลว   กราบทูลถามอยางนั้น   ๆ นคิมคาถาก็อยางเดียวกัน . 
                                    จบทุติยโรหิตัสสสูตรที่  ๖ 
            ทุติยโรหิตัสสสูตรที่  ๖  งายทั้งน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 168 

                    ๗. สุวิทูรสูตร    

                                 วาดวยส่ิงที่ไกลแสนไกล  ๔ 
            [๔๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งท่ีไกลแสนไกล  ๔  อยางนี้  ๔  อยาง 
คืออะไร  คือ 
            ๑.  ฟากับดิน 
            ๒.  ฝงในกับฝงนอกแหงสมุทร 
            ๓.  ที่ ๆ  ดวงอาทิตยอุทัยกับที่ ๆ ดวงอาทิตยอัสดง 
            ๔.  ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  สิ่งท่ีไกลแสนไกล   ๔  อยาง. 
                  ฟากับดิน  ไกลกัน  ฝงสมุทร  ก็วา 
               ไกลกัน  ที ่ๆ  ดวงอาทิตยอุทัย   กับท่ี  ๆ 
               ดวงอาทิตยอัสดง  (ก็ไกลกนั)   ธรรมของ 
             สัตบุรุษกบัธรรมของสัตบุรษุ  ปราชญ 
               กลาววาไกลกันยิ่งกวาน้ัน  
                  การสมาคมแตงสัตบุรุษยอมไมเส่ือม  
        คลาย   จะนานเทาใด ๆ   ก็คงท่ีอยูเชนนั้น 
            สวนสมาคมแหงอสัตบุรุษยอมพลันเส่ือม 
           เพราะฉะน้ัน  ธรรมของสัตบรุุษจึงไกลจาก 
            อสัตบุรุษ. 
                                           จบสุวิทูรสูตรที่  ๗  
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                           อรรถกถาสุวิทูรสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในสุวิทูรสูตรที่  ๗   ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา   สุวิทูรวิทรูานิ   ความวา   ไมใกลกนัโดยปริยายไร ๆ  คือ 
ไกลแสนไกลน่ันเอง.  บทวา  นภฺจ   ภิกขฺเว ปวี  จ  ไดแก อากาศกับ 
แผนดินใหญ.  ในสองอยางนั้น  ชื่อวาอากาศไมไกลจากแผนดิน  แมประมาณ 
๒  นิ่วก็จริง ถึงอยางนั้น  ทานก็ยังกลาววาไกลแสนไกลเพราะไมคิดกันและกัน 
            บทวา เวโรจโน  คือดวงอาทิตย.  บทวา สตฺจ ภิกขเว   ธมฺโม 
ความวา   โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  อันตางดวยสติปโฐาน  ๔  เปนตน .    บทวา 
อสตฺจ  ธมโม ความวา    อสัทธรรมอันตางดวยทิฏฐิ  ๖๒. บทวา ปภงฺกโร 
คือดวงอาทิตย.    บทวา   อพฺยายิโก     โหติ   ไดแก  ไมจางไปเปนสภาพ. 
บทวา สต สมาคโม  ความวา การสมาคมของบัณฑิตดวยสามารถกระชับมติร. 
บทวา  ยาวมปฺ   ติฏเยฺย  ความวา  จะพึงต้ังอยูนานเทาใด.  บทวา   ตเถว 
โหติ  ความวา  ก็คงท่ีอยูเชนนั้น. ไมละปกติ.  บทวา  ขิปฺป ฺหิ  เวติ  คือ 
ยอมจางเร็ว. 
                                    จบอรรถกถาสุวิทูรสูตรที่  ๗  
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                                        ๘.   วิสาขสูตร    

               วาดวยวิสาขาปญจาลิบุตรแสดงธรรมมิกถา 
            [๔๘]    สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ วิหารพระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี  กรงุสาวัตถี  คราวนั้นทานวิสาขะ  ปญจาลิบุตร 
แสดงธรรมิกถาใหภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงใหสมาทานใหอาจหาญใหราเริงอยู 
ในอุปฏฐานศาลา   ดวยถอยคําของชาวเมือง    สละสลวยปราศจากโทษ   ทาํให 
เขาใจความไดชัดเจน  นบัเนื่องในนิพพานไมอิงวัฏฏะ 
            ครั้งน้ัน   เวลาเย็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีประทับหลีกเรน 
ไปอุปฏฐานศาลา  ประทบันั่ง ณ อาสนะที่จัดไวแลว  ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา 
ใครหนอแสดงธรรมิกถาใหภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงใหสมาทานใหอาจหาญ 
ใหราเริง   ดวยคําของชาวเมือง   สละสลวย   ปราศจากโทษ   ทําใหเขาใจความ 
ไดชัดเจน นับเนื่องในนิพพานไมอิงวัฏฏะ. 
            ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ทานวิสาขะ  ปญจาลิบุตร พระพุทธเจาขา... 
            พ.   จึงตรัสประทานสาธุการกะทานวิสาขะวา  สาธุ  สาธุ  วิสาขะ   เธอ 
แสดงธรรมิกถาใหภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจงใหสมาทานใหอาจหาญใหราเริง 
ดวยถอยคําของชาวเมือง  สละสลวย   ปราศจากโทษ  ทําใหเขาใจความไดชัดเจน 
นับเนื่องในนิพพานไมอิงวัฏฏะ  ดีนกัแล. 
                  คนฉลาดปนกับหมูคนเขลา  เมื่อไม 
        พูดออกมา    ก็ไมมใีครรูจัก  ตอเมื่อพูด 
             แสดงอมตบท    คนท้ังหลายจงรู   บุคคล 
               พึงสองธรรมใหสวาง   พึงยกธงของฤษีไว 
          ฤษีทั้งหลายมีสุภาษิตเปนธง  แทจริง  ธรรม 
         เปนธงของพวกฤษี. 
                     จบวิสาขสูตรที่  ๘  
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                         อรรถกถาวิสาขสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในวิสาขสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา   ปฺจาลิปุตฺโต    คือเปนบุตรของนางพราหมณี  ชื่อปญจาลี.  
บทวา โปริยา  วาจาย  คือ  ดวยวาจาที่บริบูรณ.   บทวา   วิสฺสฏาย   คือ 
ลิ้นไมพัน. บทวา  อเนฬคลาย  ความวา  ไมมีโทษ  ไมตุกุกตะกัก  พยญัชนะ 
ไมเพ้ียน.  บทวา ปริยาปนฺนาย  คือ  ที่นับเนื่องในวิวัฏฏะ.  บทวา  อนิสฺสิ- 
ตาย  คือ  ไมอาศัยวัฏฏะ.    อธิบายวา    กลาวถอยคําใหอาศัยวิวัฏฏะเทาน้ัน 
ไมกลาวถอยคําใหอาศัยวัฏฏ. 
            บทวา  นาภาสมาน  คือเม่ือไมพูดก็ไมมีใครรูจัก  บทวา อมต  ปท 
ไดแก บทคือพระนิพพาน.  บทวา  ภาสเย  ไดแก พึงทําใหกระจาง  (พูด). 
บทวา  โชตเย   เปนไวพจนของบทวา  ภาสเย  นัน้เอง.  บทวา  ปคฺคณฺเห 
อิสีน  ธช   ความวา โลกุตรธรรม  ๙  อยาง เรียกชื่อวา ธงของพวกฤษี  เพราะ 
อรรถวา  ฟุงขจรไป.    อธิบายวา  พึงยกยองโลกุตรธรรมน้ัน   คือ  พึงกลาว 
ยกใหสูง.  พวกฤษี  ชื่อวามีสุภาษิตเปนธง   เพราะอรรถวา  มีสภุาษิตที่แสดง 
โลกุตรธรรม  ๙  เปนธง.    บทวา  อิสิโย    ไดแก   พระอริยะท้ังหลาย  ม ี
พระพุทธเจาเปนตน .  บทวา  ธมฺโม หิ  อิสีน   ธโช  ความวา  โลกุตรธรรม 
ชื่อวา   เปนธงของพวกฤษี   โดยนัยอันกลาวแลวในหนหลังแล.                
                                  จบอรรถกถาวิสาขสูตรที่  ๘  
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                                       ๙.  วิปลลาสสูตร   

                        วาดวยวิปลาสในธรรม  ๔  ประการ 
            [๔๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส   ทิฏฐิวิปลาส 
(ความสําคัญ  คิด  เห็นคลาดเคลื่อน)  มี  ๔  ประการน้ี   ๔  ประการคืออะไรบาง 
คือ สัญญาวิปลาส  จิตวิปลาส  ทฏิฐิวิปลาส  ในสิ่งท่ีไมเที่ยงวาเที่ยง  ๑  ในสิ่งท่ี 
เปนทุกขวาเปนสุข   ๑    ในสิ่งท่ีเปนอนัตตาวาเปนอัตตา  ๑    ในสิ่งที่ไมงาม  
วางาม ๑  นี้แล  สัญญาวิปลาส   จิตวิปลาส  ทฏิฐิวิปลาส  ๔  ประการ 
            ภิกษุทั้งหลาย  สญัญาไมวิปลาส  จิตไมวิปลาส  ทฏิฐิไมวิปลาส  ๔  นี ้
๔  คืออะไรบาง คือ สัญญาไมวิปลาส  จิตไมวิปลาส  ทฏิฐิไมวิปลาส  วาไมเที่ยง 
ในสิ่งท่ีไมเที่ยง...    วาทุกขในสิ่งท่ีเปนทุกข...    วาเปนอนัตตาในสิ่งท่ีเปน 
อนัตตา...  วาไมงามในส่ิงที่ไมงาม  นี้แล    สัญญาไมวิปลาส   จิตไมวิปลาส 
ทิฏฐิไมวิปลาส  ๔  ประการ.  
                  สตัวเหลาใดสําคัญวาเท่ียงในสิ่งท่ี  
            ไมเท่ียง     สําคัญวาสุขในสิ่งท่ีเปนทุกข  
            สําคัญวาเปนอัตตาในสิ่งท่ีเปนอนัตตา 
            และสําคัญวางานในสิ่งท่ีไมงาม  ถูกความ 
               เปนผิดชักนําไปแลว   ความคิดซัดสายไป 
               มีความสําคัญ   (คิดเห็น)   วปิลาส   สัตว 
           เหลาน้ันชื่อวา  ถูกเครื่องผูกของมารผูกไว 
        แลว    เปนคนไมเกษมจากโยคะ    ยอม 
          เวียนเกิดเวียนตายไป.      
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                  เมื่อใดพระพุทธเจาท้ังหลายผูประดุจ   
        ดวงอาทิตยบังเกิดขึ้นในโลก  ทรงประกาศ 
          ธรรมอันนี้  ซึ่งเปนทางใหถึงความสงบ 
             ทุกข  เมื่อนั้น   สตัวเหลาน้ัน   ผูที่มีปญญา 
          ไดฟงธรรมของทานแลว   จึงกลับไดคิด 
        เห็นสิ่งที่ไมเท่ียง   เปนทุกข เปนอนัตตา 
        และไมงาม  ตามความเปนจริง   เพราะมา 
        ถือเอาทางความเห็นชอบ    ก็ลวงพนทุกข  
             ทั้งปวงได. 
                             จบวิปลลาสสูตรที่  ๙ 
                      อรรถกถาวิปลลาสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในวิปลลาสสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สฺาวิปลฺลาสา   ความวา มีสัญญาความสําคัญคลาดเคลื่อน 
อธิบายวา มีสัญญา ๔  วิปริต ความสําคัญท่ีตรงกันขาม.   แมในสองบทท่ีเหลือ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อนิจฺเจ  ภิกขฺเว  นิจฺจนฺติ  สฺาวิปลลฺาโส 
ความวา  เกิดความสําคัญ  ยึดถืออยางนี้วาเท่ียงในสิ่งท่ีไมเที่ยง  ชื่อวาสัญญา 
วิปลลาส. บณัฑิตพึงทราบความในบททุกบท โดยนัยนี้ . 
            บทวา   อนตฺตนิ  จ  อตฺตา  ความวา   ผูมีความสําคัญอยางนี้วา 
เปนอัตตาใหสิ่งที่เปนอนัตตา.   บทวา  มิจฺฉาทิฏ ิหตา  ความวา   สัตวจะ 
สําคัญอยางเดียวเทาน้ัน     ก็หามิได    ยังถูกแมมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่กําลัง  
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เกิดข้ึนชักนําไปแลว   เหมือนสัญญาวิปลลาส.   บทวา  ขิตฺตจิตฺตา  ความวา    
ผูประกอบดวยจิตซัดสายที่กําลังเกิดข้ึนเหมือนสัญญาวิปลลาสและทิฏฐิวิปลลาส. 
บทวา  วิสฺ ิโน   นั่นเปนเพียงเทศนา.  อธิบายวา  เปนสัญญาจิตและทิฏฐิ 
อันวิปริต.   บทวา  เต  โยคยุตฺตา  มารสฺส  ความวา  สัตวเหลาน้ันชื่อวา 
ประกอบอยูในเครื่องผูกของมาร.  บทวา  อโยคกฺเขมิโน  ความวา  เปนคน 
ไมถึงความเกษมจากโยคะ    คือพระนิพพาน.    บทวา    สตฺตา   คือบุคคล 
ทั้งหลาย.    บทวา  พุทฺธา   คือผูตรัสรูสัจจะ  ๔.    บทวา   อมิ  ธมฺม   คือ 
สัจจธรรม ๔.    บทวา  สจิตฺต  ปจฺจลทฺธา    ไดแก  กลับไดความคิดของ 
ตนเอง.  บทวา  อนิจฺจโต   ทกขฺุ  ไดแก  ไดเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง 
จริง.    บทวา  อสุภตทฺทส   ไดแก  ไดเห็นโดยความเปนของไมงามจริง. 
บทวา   สมมฺาทิฏ ิสมาทานา ไดแก ผูยึดถือสัมมาทัสสนะ.  บทวา   สพฺพ 
ทุกฺข   อุปจฺจคุ  ความวา  ลวงพนวัฏฏทุกขทั้งส้ินได. 
                               จบอรรถกถาวิปลลาสสูตรที่  ๙ 
                             ๑๐. อุปกิเลสสูตร 

                   วาดวยเครื่องเศราหมอง ๔ อยาง 
            [๕๐]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุปกิเลส    (เครื่องมัวหมอง)    แหง 
ดวงจันทรดวงอาทิตย   ๔  อยางนี้         ซึ่งเปนเหตุใหดวงจันทรดวงอาทิตยไม 
สวางไสวไพโรจน     อุปกิเลสแหงดวงจันทรดวงอาทิตย   ๔ อยางคืออะไรบาง 
คือ  เมฆ  ๑  หมอก ๑  ควันและผงคลี ๑  อสุรินทราหู  ๑   นี้แล   อุปกิเลส  
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แหงดวงจันทรดวงอาทิตย  ๔   อยาง  ซึ่งเปนเหตุใหดวงจันทรดวงอาทิตยไม   
สวางไสวไพโรจน  
            ภิกษุทั้งหลาย   ฉันเดียวกันนั้นแล  อุปกิเลสแหงสมณพราหมณทั้งหลาย 
ก็มี  ๔  ประการ    ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณทั้งหลายไมงามสงา    สุกใส 
รุงเรื่อง  อุปกิเลสของสมณพราหมณ  ๔  ประการ  คืออะไรบาง  คือ 
            มีอยู    สมณพราหมณบางเหลาด่ืมสุราเมรัย    ไมงดเวนจากการด่ืม 
สุราเมรัย   การด่ืมสุราเมรัยเปนอุปกิเลสแหงสมณพราหมณขอ  ๑ ซึ่งเปนเหตุ 
ใหสมณพราหมณไมงามสงาสุกใสรุงเรือง 
            มีอยู   สมณพราหมณบางเหลาเสพเมถุนธรรม    ไมงดเวนจากเมถุน- 
ธรรม  การเสพเมถุนธรรมน้ีเปนอุปกิเลสแหงสมณพราหมณขอ  ๒ ซึ่งเปนเหตุ 
ใหสมณพราหมณไมงามสงาสุกใสรุงเรือง.   
            มีอยู    สมณพราหมณบางเหลายินดีทองและเงิน    ไมงดเวนจากการ 
รับทองและเงิน    ความยินดีรับทองและเงินนี้เปนอุปกิเลสแหงสมณพราหมณ 
ขอ  ๓  ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณไมงามสงาสุกใสรุงเรือง 
            มีอยู   สมณพราหมณบางเหลาเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะ  ไมงดเวน 
จากมิจฉาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะนี้เปนอุปกิเลสแหงสมณพราหมณ 
ขอ  ๔  ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณไมงามสงาสุกใสรุงเรือง 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล   อุปกิเลสแหงสมณพราหมณ ๔ ประการ   ซึง่ 
เปนเหตุใหสมณพราหมณไมงามสงาสุกใสรุงเรือง. 
                  สมณพราหมณบางเหลาผูมีราคะโท- 
          สะปกคลุมแลว  เปนคนอันอวิชชาปกปด 
             แลว  เพลินยินดีในปยรูป  (สิ่งที่รัก)  ด่ืม  
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        สุราเมรยั     บางเหลาเสพเมถุน   บางเหลา    
           โฉดเขลา  ยินดีเงินและทอง  บางเหลา 
          เลี้ยงชพีโดยมิจฉาอาชีวะ. 
                  บาปธรรมเหลาน้ัน      พระพุทธเจา 
        เผาพันธุพระอาทิตย   ตรัสวาเปนอุปกิเลส         
        ซึ่งเปนเหตุใหสมณพราหมณเหลาน้ันปรา-                    
        กฏวาเปนผูไมบริสทุธิ์  มีราคี   ไมงามสงา 
        สุกใส. 
                  สมณพราหมณเหลาน้ันอันความมืด 
         (คืออวชิชา) หุมหอแลว ตกเปนทาสตัณหา 
            ถูกตัณหาจูงไป   บํารุงเลี้ยงอัตภาพรายเขา 
            ไวตองไปเกิดอีก. 
                                จบอุปกิเลสสูตรที่  ๑๐ 
                                               จบโรหิตัสสวรรคที่  ๕ 
                        อรรถกถาอุปกิเลสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุปกิเลสสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อุปกฺกิเลสา  ความวา  ชื่อวาอุปกิเลส   (เครื่องเศราหมอง) 
เพราะทําความมัวหมอง  ไมใหผองใส.  บทวา  มหยิา  คือ  หมอก.  บทวา 
ธูมรโช  ไดแก  ควันและผงคลี.   บทวา  ราหุ  ความวา  หมอก  ควัน  และ 
ผงคลี    ทั้งสามขางตน     เปนอุปกิเลสที่ไมถึงดวงจันทรดวงอาทิตย  สวนราหู 
พึงทราบวา  ทานกลาวดวยสามารถอุปกิเลสที่ถึงดวงจันทรดวงอาทิตย.   บทวา  
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สมณพฺราหมฺณา  น   ตปนฺติ  น  ภาสนฺติ   น   วิโรจนฺติ  ความวา   
ยอมไมงาม  ดวยความงามโดยคุณ  ไมสุกใสดวยความสุกใสโดยคุณ   ยอมไม 
ไพโรจนดวยความไพโรจนโดยคุณ.  บทวา  สุราเมรยปานา   อปฺปฏิวิรตา 
ความวา   ไมเวนจากการด่ืมสุรา  ๕  อยาง   และเมรัย  ๔  อยาง. 
            บทวา  อวิชฺชานิวตุา  ความวา   เปนคนถูกอวิชชาหุมหอแลว   คือ 
ปกปดไวแลว. บทวา  ปยรูปาภินนฺทิโน ความวา เพลิดเพลิน  ยินดี  ปยรูป 
(สิ่งท่ีรัก) สิ่งเปนที่ยินดี. บทวา  สาทิยนฺติ   คือ ยอมรับ. บทวา อวิทฺทสุ 
คือ   อันธพาล.   บทวา   สเนตฺติกา    ความวา   นําไปดวยเชือกคือตัณหา. 
บทวา  กฏสึ  คือ  อัตภาพ.  บทวา   โฆร  คือ  ราย. ทั้งในพระสูตรนี้ทั้งใน 
คาถา   ตรัสแตวัฏฏะอยางเดียว. 
                                 จบอรรถกถาอุปกิเลสสูตรที่  ๑๐ 
                           จบโรหิตัสสวรรควรรณนาที่  ๕ 
                                 จบปฐมปณณาสก                                                                       

                          รวมพระสูตรในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  สมาธิสูตร  ๒.  ปญหาสูตร  ๓.  ปฐมโกธสูตร    ๔. ทุติยโกธ- 
สูตร    ๕.  ปฐมโรหิตัสสสูตร   ๖.  ทติุยโรหิตัสสสูตร   ๗. สุวิทูรสูตร   ๘. 
วิสาขสูตร  ๙.  วิปลลาสสตูร  ๑๐.  อุปกิเลสสูตร  และอรรถกถา  
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                             ทุติยปณณาสก  
            ปุญญาภิสันทวรรคที่  ๑ 
 
          ๑.  ปฐมปุญญาภิสันทสูตร  

                        วาดวยทอธารบญุกุศล  ๔  ประการ 
            [๕๑]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   (บุญญาภิสันท)   ทอธารบุญ   (กุสลา- 
ภิสันท)  ทอธารกุศล  ๔  ประการนี้   นํามาซึ่งความสุข   ใหซึ่งผลอันดีเลิศ   ม ี
ความสุขเปนวิบาก    เปนทางสวรรค    เปนไปเพ่ือผลท่ีปรารถนาที่รักใคร  ที่ 
ชอบใจ  เพ่ือประโยชน เพ่ือสุข  ทอธารบุญกุศล  ๔  ประการคืออะไรบาง  คือ 
            ภิกษุบริโภคจีวรของทายกใด  เจาเจโตสมาธิอันเปนธรรมหาประมาณ 
มิได    ทอธารบุญกุศลของทายกน้ันยอมนับประมาณมิได     นาํนาซึ่งความสุข 
ใหซึ่งผลอันดีเลิศ    มีความสุขเปนวิบาก    เปนทางสวรรค    เปนไปเพ่ือผลท่ี 
ปรารถนาที่รกัใครที่ชอบใจ  เพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข 
            ภิกษุบริโภคบิณฑบาต. .. เสนาสนะ... คิลานปจจัยของทายกใด  เขา 
เจโตสมาธิอันเปนธรรมหาประมาณมิได    ทอธารบุญกุศลของทายกน้ัน    ยอม 
นับประมาณมิได  นํามาซึ่งความสุข ฯลฯ 
            นี้แล  ทอธารบุญ  ทอธารกุศล  ๔ ประการ  นํามาซึ่งความสุข  ฯลฯ 
            ก็แลการท่ีจะนับประมาณบุญของอริยสาวก  ผูประกอบพรอมดวยทอ- 
ธารบุญกุศลน้ีวา    ทอธารบุญกุศลประมาณเทาน้ี  ๆ  นํามาซึ่งความสุข   ฯลฯ 
ดังน้ีมิใชงาย   อันที่แททอธารบุญกุศลนั้นนับวาเปนอสงไขย     (ไมสิ้นสุดดวย 
การนับ) เปนอัประไมย (นับประมาณไมได) เปนมหาบุญขันธ (กองบุญใหญ)  
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ทีเดียว  เปรียบเหมือนจะนับประมาณนํ้าในมหาสมุทร   วามีน้ําอยูเทาน้ีอาฬหก   
เทาน้ีรอยอาฬหก    เทาน้ีพันอาฬหก    หรือเทาน้ีแสนอาฬหก   ดังน้ีมิใชงาย 
อันที่แทน้ําในมหาสมุทรนั้นนับวาเปนอสงไขย   เปนอัประไมย  เปนมหาอุทก- 
ขันธ  (หวงนํ้าใหญ)  ทีเดียวฉันใด   การท่ีจะนับประมาณบุญของอริยสาวกผู 
ประกอบพรอมดวยทอธารบุญกุศล   ๔  ประการน้ีวา  ทอธารบุญกุศลเทาน้ี ๆ 
นํามาซึ่ง ความสุข  ใหซึ่งผลอันเลิศ  มสีุขเปนวิบาก  เปนทางสวรรค   เปนไป 
เพ่ือผลท่ีปรารถนา ที่รกัใคร ที่ชอบใจ  เพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข   ดังน้ีมิใชงาย 
อันที่แททอธารบุญกุศลนัน้นับวาเปนอสงไขย   เปนอัประไมย   เปนมหาบุญ- 
ขันธทีเดียว  ฉันนั้นนั่นแล 
                  แมน้ํามากหลาก  อันเปนทีฝู่งปลา 
        อาศัยอยู  ยอมไหลไปสูทะเล  อันเปนที่รับ 
               น้ําใหญ  เปนทีข่ังนํ้าใหญ  สุดท่ีจะประมาณ 
              เปนท่ีประกอบดวยส่ิงท่ีนากลัวมา  เปนที ่
              กําเนิดแหงรตนะตาง ๆ ฉันใด  ทอธารบญุ 
            ยอมหล่ังไปสูบัณฑิต  ผูใหขาว  น้ํา  และ 
              ใหผา  ใหเครื่องท่ีนอน  ที่นั่ง  และเครื่อง 
             ปูลาดเปนทาน  ดุจแมน้ําท้ังหลายไหลไปสู 
         ทะเลฉะนั้น. 
                                   จบปฐมปุญญาภิสันทสูตรที่   ๑           
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                          ทุติยปณณาสก 
 
       ปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๑    
                            
      อรรถกถาปฐมปุญญาภิสันทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑  วรรคที่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ปฺุาภิสนฺทา   ไดแก  ความหลั่งไหลมาแหงบุญ อธิบายวา 
ความเกิดข้ึนแหงบุญ.  บทวา    กุสลาภิสนฺทา    นัน่เปนไวพจนของบทวา 
ปฺุาภิสนฺทา  น้ันเอง.  ชื่อสุขัสสาหาร  ก็เพราะวาความหลั่งไหลมาแหง 
บุญเหลาน้ีนั้น   นําซ่ึงความสุขมาให. ชื่อโสวัคคิกา  เพราะวา  ใหอารมณมีรูป 
เปนตนดวยดี. ชื่อสุขวิปากาเพราะบุญเหลาน้ันมีความสุขเปนวิบาก. ชื่อสัคค- 
สังวัตตนิกา  เพราะเปนไปเพ่ือเกิดในสวรรค. 
            บทวา    จีวร    ปริภฺุชมาโน   ความวา   ภิกษุไดผาเพ่ือทําจีวร 
เพราะเข็มและดายเปนตนไมมี  จึงเก็บ  ไวเองบาง  ทําเองบาง  ใหคนอ่ืนทําบาง 
หมเองบาง  ซึ่งผานั้น      ในเวลาผาเกาทําเปนผาปูนอนบาง    ไมอาจทําเปนผา 
ปูนอนได    ก็ทําเปนผาถูพ้ืนเสียบาง    ฉีกผาท่ีไมเหมาะจะถูพ้ืนออกทําเปนผา 
เช็ดเทาบาง    ก็เรียกวาบริโภคอยู.    แตเมื่อใดคิดวา    ผาน้ีใครไมอาจทําเปน 
ผาเช็ดเทาไดก็กวาดท้ิงไป   เมื่อน้ัน    ชื่อวา  ไมบรโิภค.  บทวา   อปฺปมาณ 
เจโตสมาธึ   คือ   อรหัตผลสมาธิ.   ดวยบทวา    อปฺปมาโณ    ตสฺส 
ปฺุาภิสนฺโท  นี้   ตรัสถงึบุญเจตนาของทายก  นับประมาณมิได   ดวยวา 
บุญเจตนาของทายกน้ัน    ที่เปนไปแลวดวยอํานาจการระลึกถงึบอย ๆ วา ภิกษุ 
ผูเปนขีณาสพ    บรโิภคจีวรของเราดังน้ี    ชื่อวานับประมาณมิได    คําน้ีตรัส  
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หมายถึงขอนั้น.  สวนในบิณฑบาตเปนตน    ภิกษุใด  บรโิภคบิณฑบาต ดํารง   
ชีพอยูดวยบิณฑบาตน้ันและไดแม ๗ วัน   ไมบริโภคบิณฑบาตอ่ืน.   ภิกษุนั้น 
ชื่อวาบริโภคอยูซึ่งบิณฑบาตน้ันแล  อยูไดแม  ๗ วัน.  ก็ในเสนาสนะแหงหน่ึง 
ภิกษุจงกรมอยูบาง   นั่งอยูบาง    ในสถานท่ีอยูกลางคืนและพักกลางวันเปนตน 
ชื่อวาบริโภคอยูตราบเทาที่เธอยังไมละทิ้งเสนาสนะท่ีไดแลวไปถือเสนาสนะอ่ืน. 
ก็เม่ือความเจ็บไข   สงบระงับดวยยานานหนึ่ง   เธอชื่อวาบริโภคอยูตราบเทา 
ที่เธอยังไมบริโภคยาขนานอ่ืน. 
            บทวา พหุเภรว  ไดแก ประกอบดวยอารมณอันนากลัวมาก. บทวา 
รตนคณาน  ไดแก  แหงรตนะที่ประเสริฐ ๗ อยาง.   บทวา  อาลย   ไดแก 
สถานที่อยูอาศัย.   บทวา   ปุถู   สวนฺติ   ไดแก  แมน้ําเปนอันมากไหลไป. 
บทที่เหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ัน . 
                            จบอรรถกถาปฐมปุญญาภิสันทสูตรที่ ๑ 
                     ๒.  ทุติยปุญญาภิสันทสูตร 

                                 วาดวยทอธารบุญกุศล  ๔ 
            [๕๒]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทอธารบุญทอทรงกุศล  ๔  ประการน้ี 
นํามาซึ่งความสุข    ใหซึง่ผลอันดีเลิศ    มีความสุขเปนวิบาก   เปนทางสวรรค 
เปนไปเพ่ือผลที่ปรารถนาที่รักใครที่ชอบใจ  เพ่ือประโยชน  เพ่ือสุข   ทอธาร 
บุญกุศล  ๔ ประการคืออะไรบาง  คือ  
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            อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไม    
หว่ันไหว  ในพระพุทธเจาวา  อิติป   โส  ภควา   ฯลฯ     พุทฺโธ    ภควา 
ดังน้ี   นี้เปนทอธารบุญกุศลขอ  ๑   นาํมาซึ่งความสุข  ฯลฯ 
            อีกขอหนึ่ง     อรยิสาวกในพระธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา  สฺวากฺขาโต  ภควาตา  ธมฺโม  ฯลฯ 
วิฺูหิ   ดังน้ี   นี่เปนทอธารบุญกุศลขอ   ๒  นํามาซึ่งความสุข   ฯลฯ 
            อีกขอหนึ่ง      อรยิสาวกในพระธรรมวินัยนี้เปนผูประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ 
ฯลฯ  ปุ ฺกฺเขตฺต  โลกสฺส   ดังน้ี   นี่เปนทอธารบุญกุศลขอ  ๓  นํามา 
ซึ่งความสุข  ฯลฯ 
            อีกขอหนึ่ง    อรยิสาวกในพระธรรมวินัยนี้    เปนผูประกอบดวยอริย- 
กันตศีล  (ศลีท่ีพระอริยะพอใจ)   อันไมขาด   ไมทะลุ   ไมตาง   ไมพรอย  
เปนไท  ผูรูสรรเสริญ  ไมถูกตัณหาและทิฏฐิถูกตอง  เปนสมาธิ  นี่เปนทอธาร 
บุญกุศลขอ  ๔  นํามาซึ่งความสุข  ฯลฯ 
            ภิกษุทั้งหลาย    นีแ้ล    ทอธารบุญทอธารกุศล ๔ นํามาซึ่งความสุข  
ใหซึ่งผลอันดีเลิศ   มีสุขเปนวิบาก  เปนทางสวรรค  เปนไปเพ่ือผลท่ีปรารถนา 
ที่รักใครที่ชอบใจ  เพ่ือประโยชน   เพ่ือสุข  
                  ความเช่ือในพระตถาคต    ของผูใด 
               ต้ังมั่นไมหว่ันไหว   ศีลของผูใดเปนศีลงาม 
           เปนศีลท่ีพระอริยะพลใจสรรเสริญ  ความ  
             เลื่อมใสในพระสงฆของผูใด     มีอยูและ  
            ความเห็นของผูใดเปนความเห็นตรง  บัณ-  
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               ฑติท้ังหลายกลาวผูนั้นวา      ผูไมยากจน   
                ชีวติของผูนั้นไมเปนโมฆะ    (คือไมเปลา 
             จากแกนสาร) 
                   เพราะเหตุนั้น  ผูมีปญญารําลึกถึง 
        พระศาสนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย  พึง 
          ประกอบไวเสมอซึง่ความเชื่อ    (ในพระ- 
           ตถาคต)    ซึ่งศีล  ซึ่งความเลื่อมใส  (ใน 
         พระสงฆ)  และความเห็นธรรม. 
                                  จบทุติยปุญญาภิสันทสูตรที่  ๒ 
            อรรถกถาทุติยปุญญาภิสันทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปุุญาภิสันทสูตรที่  ๒   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    อริยกนฺเตหิ    คือดวยศีลสัมปยุตดวยมรรคและผล.    ก็ศีล 
เหลาน้ัน    นาใคร  นารัก  นาพอใจ  ของพระอริยะท้ังหลาย.  คําท่ีจะพึงกลาว 
ในพระสูตรกอน  ก็กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
            ในคาถาพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา สทฺธา  ความวาทานประสงค 
ศรัทธาของโสดาบันบุคคล.  แมศีล  ก็เปนศีลของโสดาบันบุคคลน่ันเอง. บทวา 
อุชุภูตฺจ   ทสฺสน   ความวา    ความเห็นของทานผูสิ้นอาสวะ    ชื่อวาเปน 
ความเห็นตรง  เพราะทานไมมีคดทางกายเปนตน .  บทวา  อาหุ  แปลวา  กลาว. 
บทวา   ปสาท  คือซึ่งความเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม  และพระสงฆ  
บทวา   ธมมฺทสฺสน  คือเห็นสัจธรรม. 
                            จบอรรถกถาทุติยปุญญาภิสันทสูตรที่  ๒  
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                                   ๓.  ปฐมสังวาสสูตร   

                      วาดวยความอยูรวมเปนสามีภรรยา  ๔ 
            [๕๓]    สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จพระพุทธดําเนินทางไกล 
อยูในระหวางเมืองมธุรากับเมืองเวรญัชา       ฝายคฤหบดีและคฤหปตานี 
จํานวนมากก็เดินทางไกลอยูในระหวางนั้นดวย     คราวนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จแวะไปประทับพักอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง    คฤหบดีและคฤหปตานีเหลาน้ัน 
ไดเห็นพระองคประทับอยู    ก็พากันไปเฝา   ถวายอภิวาทแลว   ตางนั่งลง  ณ 
ที่สมควรสวนหน่ึง  พระองคจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
            คฤหบดีและคฤหปตานีทั้งหลาย   สังวาส   (ความอยูรวมเปนสามีภริยา 
กัน)  ๔ ประเภทนี้  สังวาส  ๔  ประเภทคืออะไรบาง คือ ชายผีอยูรวมกับหญิงผี 
ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา  ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี  ชายเทวดาอยูรวมกับ 
หญิงเทวดา. 
            กช็ายผีอยูรวมกับหญิงผีเปนอยางไร  ?      สามีเปนคนทําปาณาติบาต 
อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร พูดมุสา  ดื่มสุราเมรัย  เปนคนทุศีลมีธรรมลามก 
มีใจกลุมไปดวยมลทินคือความตระหนี่อยูครองเรือน    มักดาวาสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย  ฝายภริยาก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน  อยางนี้ชายผีอยูรวมกับหญิงผี. 
            กช็ายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาเปนอยางไร ?      สามีเปนคนทําปาณา- 
ติบาต  ฯลฯ มักดาวาสมณพราหมณทั้งหลาย  ฝายภริยาเปนผูเวนจากปาณาติบาต 
เวนจากอทินนาทาน   เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนจากมุสาวาท   เวนจากการ 
ดื่มสุราเมรัย  เปนคนมีศีลมีธรรมงาม  มีใจปราศจากมลทินคือความตระหน่ีอยู 
ครองเรือน  ไมดาวาสมณพราหมณทั้งหลาย  อยางนี้   ชายผีอยูรวมกับหญิง 
เทวดา.  
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            กช็ายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีเปนอยางไร ?   สามีเปนผูเวนจากปาณา-   
ติบาต ฯลฯ ไมดาวาสมณพราหมณทั้งหลาย  ฝายภริยาเปนผูทําปาณาติบาต ฯลฯ 
คําวาสมณพราหมณทั้งหลาย  อยางนี้  ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงผี. 
            กช็ายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาเปนอยางไร  ?  สามีเปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ    ไมดําวาสมณพราหมณทั้งหลาย    ฝายภริยาก็เปนอยางนั้น 
เหมือนกัน  อยางนี้   ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา. 
            คฤหบดีและคฤหปตานีทั้งหลาย  นี้แล  สังวาส ๔ ประเภท 
                  ทั้งคูเปนคนทุศีล  ตระหนี่  และดา 
               วาสมณพราหมณ  หญิงชายคูนั้นเปนภริยา 
           และสามีผีอยูรวมกัน. 
                  สามีเปนคนทุศีล   ตระหนีแ่ละดาวา 
            สมณพราหมณ  ภริยาเปนคนมีศีล    ใจบุญ  
        ไมตระหนี่   นางนั้นเปนหญิงเทวดา   อยู 
          รวมกบัสามีผี. 
                  สามีเปนคนมีศีล  ใจบุญ  ไมตระหนี ่
        ภริยาเปนคนทุศีล  ตระหนี่และดาวาสมณ- 
            พราหมณ    นางนั้นเปนหญิงผี  อยูรวมกับ 
         สามีเทวดา. 
                  ทั้งคูเปนผูมีศรัทธา  รูความประสงค 
              ของผูขอ  สํารวมในศีล  เลี้ยงชีพโดยชอบ 
           หญิงชายคูนั้นเปนภริยาสามพูีดคําออน 
               หวานตอกัน  ยอมบังเกิดความเจริญมาก  อยู 
          ดวยกนัเปนผูมีความผาสุก  พวกศัตรูของ  
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            คูภรยิาสามีที่มีความประพฤติดีสมกัน ยอม   
          เสียใจ     กามกามี     (ผูยังมีความใครใน 
              กาม) ทั้งคู   ผูมศีีลและพรตเสมอดัน  ครัน้ 
        ประพฤติชอบในโลกนี้แลว (ละโลกน้ีไป) 
              ยอมยินดีบันเทิงใจในเทวโลก. 
                                    จบปฐมสังวาสสูตรที่  ๓    
                อรรถกถาปฐมสังวาสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสังวาสสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   สมฺพหุลาป  โข  คหปตี  จ  คหปตานิโย   จ  ความวา 
คฤหบดีและคฤหปตานีเปนอันมาก        เมื่อไปทําอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล 
ก็ไดเดินไปทางนั้นเหมือนกัน.  บทวา  สวาสา  ความวา  การอยูรวมกันการ 
อยูรวมเปนอันเดียวกัน.  บทวา   ฉโว  ฉวาย  ความวา  ชื่อวาชายผี   เพราะ 
ตายดวยความตายแหงคุณอยูรวมกับหญิงผี   เพราะตายดวยความตายแหงคุณ 
เหมือนกัน.    บทวา  เทวยิา  สทฺธึ  ความวา    ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา 
โดยคุณท้ังหลาย. บทวา  ทุสฺสีโล  คือสามีเปนคนไมมีศีล.  บทวา  ปาปธมฺโม 
คือมีธรรมลามก.  บทวา   อกฺโกสกปริภาสโก   ความวา  ดาดวยเรื่องสําหรับ 
ดา   ๑๐    ดาวาดวยแสดงภัยคุกคาม.   บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในบททั้งปวง 
อยางนี้.  
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            บทวา  กทริยา  ไดแก  ตระหนี่เหนียวแนน.   บทวา  ชานิปตโย    
แปลวา  ภริยาสามี.   บทวา  วทฺู   ไดแก   รูอยูซึง่ความหมายคําของยาจก.  
บทวา  สฺตา ไดแกประกอบดวยความสํารวมในศีล.  บทวา  ธมฺมชีวิโน 
ไดแก ชื่อวาธรรมชีวี  เพราะต้ังอยูในธรรมเลี้ยงชพี.  บทวา  อตฺถา  สมฺปจุรา 
โหนฺติ   ความวา  พวกคนเหลาน้ัน    ยอมไดประโยชนกลาวคือความเจริญเปน 
อันมาก.    บทวา   ผาสุก  อุปชายติ   ความวา   เกิดอยูดวยกันอยางผาสุก  
บทวา  กามกามิโน  ไดแก  ผูยังมีความใครในกามอยู. 
                             จบอรรถกถาปฐมสังวาสสูตรที่  ๓ 
                           ๔.  ทุติยสังวาสสูตร 

                วาดวยความอยูรวมเปนสามีภรรยา  ๔ 
            [๕๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังวาส  ๔   ประเภทน้ี  สังวาส  ๔   ประเภท 
คืออะไรบาง  คือ ชายผีอยูรวมกับหญงิผี   ชายผีอยูรวมกับหญิงเทวดา   ชาย 
เทวดาอยูรวมกับหญิงผี   ชายเทวดาอยูรวมกับหญงิเทวดา 
            กช็ายผีอยูรวมกับหญิงผีเปนอยางไร ?        สามีเปนผูทําปาณาติบาต 
อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  พูดมุสา  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดสําราก 
มีความเห็นแกได   มีใจพยาบาท   มีความเห็นผิด   เปนคนทุศีลมีธรรมลามก 
มีใจกลุมไปดวยมลทินคือความตระหนี่อยูครองเรือน    มักดาวาสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย  ภรยิาเลาก็เปนเชนเดียวกัน   อยางนี้    ชายผูอยูรวมกับหญิงผี.  
            กช็ายผีอยูรวมกับหญิงเทวดาเปนอยางไร ?   สามีเปนผูทําปาณาติบาต 
ฯลฯ   มีความเห็นผิด   เปนคนทุศีล ฯลฯ    มักดาวาสมณพราหมณทั้งหลาย  
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ฝายภริยาเปนผูเวนจากปาณาติบาต    อทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   เวนจาก   
พูดมุสา  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ   พูดสําราก   ไมมีความเห็นแกได    ไมม ี
ใจพยาบาท  มีความเห็นชอบ  เปนหญงิมีศีลมีธรรมงาม  มีใจปราศจากมลทิน 
คือความตระหนี่อยูครองเรือน   ไมดาวาสมณพราหมณทั้งหลาย อยางนี้  ชายผี 
อยูรวมกับหญิงเทวดา. 
            กช็ายเทวดาอยูรวมกับหญิงผีเปนอยางไร ?  สามีเปนผูเวนจากปาณา 
ติบาต  ฯลฯ    มีความเห็นชอบ    เปนคนมีศีล ฯลฯ    ไมดาวาสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย    ฝายภริยาเปนคนทําปาณาติบาต ฯลฯ    มีความเห็นผิด    เปนคน 
ทุศีล ฯลฯ    คําวาสมณพราหมณทั้งหลาย    อยางนี้   ชายเทวดาอยูรวมกับ 
หญิงผี.                                         
            กช็ายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดาเปนอยางไร      สามีเปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต ฯลฯ  มีความเห็นชอบ  เปนผูมีศีล ฯลฯ  ไมดาวาสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย  แมภริยาก็เชนเดียวกัน  อยางนี้  ชายเทวดาอยูรวมกับหญิงเทวดา. 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  สังวาส ๔ ประเภท. 
                                        จบทุติยสังวาสสูตรที่  ๔                
                      อรรถกถาทุติยสังวาสสูตร 
            ทุติยสังวาสสูตรที่  ๔  ตรัสกาํหนดเทศนาดวยสามารถกรรมบถ.  บทท่ี 
เหลือก็เปนเชนนั้นเหมือนกัน .  กใ็นพระสูตรแมทั้งสองเหลานี้     ตรัสขอปฏิบัติ 
สําหรับผูอยูครองเรือน        ทั้งควรแมแกคฤหัสถผูเปนโสดาบันและสกทาคามี 
ดวย.   
                                  จบอรรถกถาทุติยสังวาสสูตรที่ ๔  
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                      ๕. ปฐมสมชีวิตสูตร     

     วาดวยคฤหบดีและคฤหปตานีทูลเรือ่งความประพฤติ 
            [๕๕]    สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา     ประทับอยูที่ปาเภสกฬา 
มฤคทายวัน    เมืองสุงสุมารคีระ   ในภคัคชนบท    ครั้งน้ัน   เวลาเชา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงครองสบงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จพระพุทธ- 
ดําเนินไปนิเวศนของคฤหบดีนกุลบิดา   ประทับ  ณ  อาสนะที่เขาจัดถวาย 
คฤหบดีนกุลบิดาและคฤหปตานีนกุลมารดา   เขาเฝา  ถวายอภิวาทแลวน่ัง   ณ 
ที่สมควรสวนหน่ึง     ครัน้แลวคฤหบดีนกลุบิดากราบทูลวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   จําเดิมแตขาพระพุทธเจาไดกับนนกุลมารดาต้ังแตเปนหนุมเปนสาวดวย 
กันมา      ขาพระพุทธเจาไมรูสึกวาไดประพฤตินอกใจนกุลมารดาแมแตนึกคิด 
ไมตองกลาวถึงกระทํา  ขาพระพุทธเจาท้ัง  ๒ ปรารถนาจะไดพบกันทั้งในชาตินี้  
และชาติหนา   แมคฤหปตานีนกุลมารดาก็กราบทูลความอยางเดียวกัน 
            พ.   ตรัสสั่งสอนวา ทานคฤหบดีและทานคฤหปตานี  ถาภริยาสามีหวัง 
ที่จะไดพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหนาไซร   ทั้งคูพึงเปนผูมีศรัทธาเสมอกัน 
มีศีลเสมอกนั    มีจาคะเสมอกัน    มปีญญาเสมอกันเถิด  ก็จะไดพบกัน 
ทั้งในชาตินี้และชาติหนา. 
            (นิคมคาถาเหมือนสูตรกอนตอนทายที่ข้ึนตนวา  อุโภ  สทฺธา  วทฺู 
จ  ฯเปฯ  โมทนฺติ  กามกามิโน๑). 
                                          จบปฐมสมชีวิสูตรที่  ๕ 
โปรดดูคาถาท่ี  ๔  ในปฐมสังวาสสูตรท่ี  ๓  หนา   ๑๘๕ - ๑๘๖   (ท้ังคูเปนผูมีศรัทธา  ฯลฯ 
ยอมยินดีบันเทิงใจในเทวโลก)  
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                  อรรถกถาปฐมสมชีวิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสมชีวิตสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :-   
            บทวา  เตนุปสงฺกมิ  ความวา  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จ 
เขาไปหาเพ่ืออะไร  ?    ตอบวา   เพ่ือทรงอนุเคราะห.    แทจรงิ  พระตถาคต 
เมื่อเสด็จไปแวนแควนนั้น  ยอมเสด็จไปเพ่ือทรงสงเคราะหคนทั้งสองน้ีเทานั้น. 
ไดยินวา    นกุลบิดา    ไดเปนบิดาของพระตถาคตมาแลว   ๕๐๐ ชาติ    เปนปู 
๕๐๐ ชาติ   เปนอา  ๕๐๐ ชาติ.   แมนกุลมารดา กไ็ดเปนมารดามา  ๕๐๐ ชาติ 
เปนยา  ๕๐๐ ชาติ    เปนนา   ๕๐๐  ชาติ    คนเหลาน้ันไดความรักเพียงดังบุตร 
จําเดิมแตเวลาตนเห็นพระศาสดา    จึงเขาไปหาแลวเกิดเปนโสดาบันดวยปฐม- 
ทัสนะ  (การเห็นครั้งแรก)  เหมือนแมโคเห็นลูกโคแลวติดในลกูโค  รองอยูวา 
หนฺตาต  หนฺตาต   ดังน้ี.    ในนิเวศนเขาจึงไดจัดอาสนะไวถวาย    แกภิกษุ 
๕๐๐  รูปเปนประจํา    พระผูมีพระภาคเจา    จึงเสด็จเขาไปหาเพ่ืออนุเคราะห 
คนเหลาน้ันดวยประการฉะน้ี.   บทวา  อติจริตา   ไดแก  พระพฤตินอกใจ. 
บทวา อภิสมปฺรายฺจ ไดแก และในโลกหนา.  บทวา  สมสทฺธา  ไดแก 
เปนผูเสมอ  เปนเชนเดียวกันดวยศรัทธา.  แมในศีลเปนตน  กน็ัยนี้เหมือนกัน. 
                              จบอรรถกถาปฐมสมชีวิสูตรที่  ๕  
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                        ๖.  ทุติยสมชีวิสูตร   

                                 วาดวยภริยา-สามี-หวังพบกัน 
            [๕๖]    สูตรนี้ตรสัแกภิกษุ ความเหมือนสูตรกอน   ตอนท่ีตรัสสอนวา  
ถาภริยาสามีหวังท่ีจะไดพบกัน  ฯลฯ  นิคมคาถาก็เหมือนกัน 
                                           จบทุติยสมชีวิสูตรที่  ๖ 
            ทุติยสมชีวิสูตรที่  ๖  ทรงแสดงแกพวกภิกษุอยางเดียว.    บทที่เหลือ 
ในบททั้งปวงก็เปนเชนนั้น. 
                                    ๗. สุปปวาสสูตร 

         วาดวยนางสุปปวาสาอังคาสพระผูมีพระภาคเจา 
            [๕๗]    สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นิคมของชาวโกลิยะ 
ชื่อปชชเนลนิคม  ในโกลิยชนบท  ครั้งน้ัน   เวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงครองสบงแลว     ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จพระพุทธดําเนินไปนิเวศน 
ของนางสุปปวาสา    ธิดาของเจาโกลิยะ     ประทับ   ณ   อาสนะท่ีเขาจัดถวาย 
นางสุปปวาสาอังคาสพระผูมีพระภาคเจา     บริบรูณพอเพียงดวยขาทนียโภชนี- 
ยาหารดวยตนเอง     ครั้นพระองคเสวยเสร็จ     นําพระหัตถจากบาตรแลว   นั่ง 
เฝาอยูในที่สมควรสวนหนึ่ง 
                    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ดกูอนสุปปวาสา    อริยสาวิกา 
เมื่อใหโภชนาหารเปนทาน  ชื่อวาใหสถาน ๙  แกปฏิคาหกท้ังหลาย  ใหสถาน 
๔  คืออะไรบาง  คือ  ใหอายุ  ใหวรรณะ  ใหสุขะ  ใหพละ  ครัน้ใหอายุ 
แลวยอมเปนผูมีสวน    (ไดรับ )    อายุอันเปนของทิพยบาง    ของมนุษยบาง 
ครั้นใหวรรณะ...สุขะ...พละแลว   ยอมเปนผูมีสวน  (ไดรับ)  วรรณะ... 
สุขะ...พละ  อันเปนของทิพยบาง  ของมนุษยบาง  ดูกอนสุปปวาสา   อริย- 
สาวิกาเมื่อใหโภชนาหารเปนทาน  ชือ่วาใหสถาน  ๔ นี้ แกปฏคิาหกท้ังหลาย.  
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                   บุคคลใหโภชนาหารอันปรุงแตง    
        แลวอันสะอาด  ประณีต   มีรส   (แกปฏิ- 
              คาหก) ทักษณิาทานน้ันที่บุคคลใหในทาน 
        ผูดําเนินตรง   ผูประกอบดวยจรณะ  ผูถึง 
        ความเปนใหญ  พระพุทธเจาท้ังหลายทรง- 
             สรรเสริญวาเปนทักษิณาท่ีรวบรวมบุญดวย 
              บุญ   มีผลมาก. 
                  บุคคลเหลาใด  ระลึกถึงทักษิณาทาน 
           เชนนั้น   เกิดความยินดี  ขจัดเสียซ่ึงมลทิน 
            คือควานตระหน่ี  พรอมทั้งมลูราก  ในโลก 
             ยอมเปนผูไมตองตําหนิ   ยอมเขาถึงฐานะ 
             อันเปนสวรรค.                   
                                    จบสุปปวาสสูตรที่  ๗ 
                    อรรถกถาสุปปวาสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสุปปวาสสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            คําวา  ปชชเนละ  เปนชื่อนิคมของใคร.  บทวา   โกลิยาน  ไดแก 
ของโกลราชตระกูล.  บทวา  อายุ   โข    ปน   ทตฺวา   ไดแก  ครัน้ใหอายุ- 
ทานแลว.  บทวา  อายุสฺส   ภาคินี   โหติ   ไดแก  เปนหญิงไดลาภคืออายุ 
หรือเปนผูเกิดมีอายุ    อธบิายวา   เปนผูไดอายุ.    แมในบทที่เหลือ    ก็นัยนี้  
เหมือนกัน .  
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            บทวา   รสสา   อุเปต   ไดแก  โภชนาหารประกอบดวยรส   คือ    
ถึงพรอมดวยรส.  บทวา   อุชุคเตสุ   ความวา   ในพระขีณาสพผูดําเนินตรง 
เพราะเวนคดกายเปนตนแลว. บทวา จรณูปปนฺเนสุ  ความวา ผูประกอบดวย 
จรณธรรม  ๑๕.  บทวา   มหคฺคเตสุ   คือผูถึงภูมิธรรมสูง.  บทนั้นเปนชื่อ 
ของพระขีณาสพ.  บทวา ปฺุเน  ปฺุ   สสนฺทมานา   แปลวา การสืบตอ 
บุญดวยบุญ.  บทวา  มหปฺผลา  โลกวิทนู  วณฺณิตา  ความวา  ทักษิณา 
กลาวคือทานเห็นปานน้ี   พระพุทธเจาท้ังหลายผูทรงรูแจงโลก  ตรัสยกยองแลว 
อธิบายวา  พระพุทธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญแลว  เพราะทรงทําโลก  ๓  อยาง 
ใหแจงแลว.  บทวา   ยฺมนุสฺสรนตฺา ไดแก  ระลึกถึงยัญคือทาน.  บทวา 
เวทชาตา   แปลวา   เกิดความยินดีแลว. 
                              จบอรรถกถาสุปปวาสสูตรที่  ๗ 
                                ๘.  สทุัตตสูตร 

                          วาดวยฐานะ  ๔  ประการ 
            [๕๘]     ครั้งน้ัน      อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายอภิวาทแลวน่ัง  ณ ทีส่มควรสวนหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรม 
เทศนานี้วา  คฤหบดี  อรยิสาวกเม่ือใหโภชนาหารเปนทาน  ชือ่วาใหสถาน  ๔ 
ประการ  แกปฏิคาหกท้ังหลาย ใหสถาน  ๔  ประการคืออะไรบาง คือ ใหอายุ  
ใหวรรณะ   ใหสุขะ  ใหพละ  ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวน  (ไดรับ ) 
อายุอันเปนของทิพยบาง ของมนุษยบาง  ครั้นใหวรรณะ   สุขะ  และพละแลว  
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ยอมเปนผูมีสวน   (ไดรบั)   วรรณะ  สุขะ   และพละ    อันเปนของทิพยบาง    
ของมนุษยบาง   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกเมื่อใหโภชนาหารเปนทาน  ชื่อวา 
ใหสถาน ๔ ประการนี้แกปฏิคาหกท้ังหลาย 
                  บุคคลใดใหโภชนาหาร แกปฏิคาหก  
        ผูมีศีล      ผูบริโภคของท่ีคนอื่นให   โดย 
            เคารพตามกาลอันควร  บุคคลนั้นชื่อวาให 
         สถาน ๔ ประการ คือ อายุ   วรรณะ  สขุะ 
              พละ  นรชนผูใหอายุ  ใหวรรณะ ใหสุขะ 
               ใหพละ   เกิดในภพใด ๆ ยอมเปนผูอายุยืน 
         มียศ  ในภพนั้น ๆ. 
                                       จบสุทัตตสูตรที่  ๘ 
                      อรรถกถาสุทัตตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสุทัตตสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    สฺตาน    ไดแก    ปฏิคคาหกผูสํารวมทางกายและวาจา. 
บทวา    ปรทตฺตโภชิน   ความวา  ผูบริโภคของที่บุคคลอ่ืนใหแลว    จึงยัง 
อัตภาพใหเปนไปอยู.     บทวา   กาเลน   ไดแก  ตามกาลอันควร.   บทวา 
สกฺกจฺจ   ททาติ   ความวา    ทําสักการะแลวใหดวยมือของตน.     บทวา 
จตฺตาริ  านานิ  อนุปฺปเวจฺฉติ  ความวา   ยอมหลั่ง   คือใหอยูซึ่งเหตุ  ๔. 
บทวา   ยสวา  โหติ  ไดแก มีบริวารมาก. 
                                 จบอรรถกถาสุทัตตสูตรที่  ๘  
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                                       ๙. โภชนสูตร   

                            วาดวยฐานะ  ๔ ประการอีก 
            [๕๙]    สูตรนี้เหมอืนสูตรกอนทุกอยาง       ตางแตสูตรนี้ตรัสแกภิกษุ  
และเปลี่ยนคําวา  "อริยสาวก"   เปน   "ทายก"  เทาน้ัน. 
                               จบโภชนสูตรที่  ๙ 
            โภชนสูตรที่  ๙ ตรัสแกพวกภิกษุอยางเดียว.  บทที่เหลอืในพระสูตรนี้ 
ก็เปนเชนนั้น. 
                               ๑๐.  คิหิสามิจิสูตร 

                               วาดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๖๐]    ครั้งน้ัน    อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา ฯลฯ  ตรัสพระธรรม 
เทศนาวา    คฤหบดี    อริยสาวกประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ  ชื่อวาเปนผู 
ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแกคฤหัสถ  อันเปนทางใหไดยศ   เปนทางสวรรค   ธรรม 
๔  ประการคืออะไร  คือ  อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้บํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร 
. . .  ดวยบิณฑบาต . . . ดวยเสนาสนะ. . .  ดวยคิลานปจจัย    ดกูอนคฤหบดี 
อริยสาวกประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    ชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก 
คฤหัสถ  อันเปนทางใหไดยศ   เปนทางสวรรค 
                  บัณฑิตทั้งหลาย  ยอมปฏิบัติปฏิปทา 
         สมควรแกคฤหัสถ     คือบํารุงภกิษุผูมีศีล 
           ผูดําเนินชอบ   ดวยจีวร   ดวยบิณฑบาต  
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        เสนาสนะ  และคิลานปจจัย  บุญยอมเจริญ    
        มากแกบัณฑิตเหลาน้ันทั้งกลางวัน  ทั้ง 
        กลางคืน  บณัฑิตเหลาน้ันครั้นทํากรรม 
           อันเจริญแลว  ยอมไปสูสถานสวรรค. 
                                  จบคิหิสามีจิสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๑ 
                  อรรถกถาคิหิสามิจิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในคิหิสามีจิสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  คิหิสามีจปิฏิปท   ไดแก ซึ่งขอปฏิบัติอันสมควรแกคฤหัสถ. 
บทวา  ปจฺจุปฏ ิโต   โหติ  ความวา   ต้ังสติไวมั่น   เพราะทานประสงคจะ 
นําไปถวาย  อธิบายวา  เขาไปถวายจีวรแกภิกษุสงฆ. 
            บทวา  อุปฏ ิตา  แปลวา ผูบํารุง.  บทวา เตส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ 
ความวา  ก็บัณฑิตเหลาใด   ยอมบํารุงดวยปจจัย  ๔ อยางนี้     บุญยอมเจริญ 
แกบัณฑิตเหลาน้ัน    ทุกเม่ือท้ังกลางวัน  ทั้งกลางคืน    ดวยอํานาจการบริจาค 
และดวยการระลึกถึง.   บทวา   สคฺคฺจ   กมติฏาน   ความวา   บัณฑิต  
ผูเปนเชนนั้น  ครั้นทํากรรมอันเจริญแลว   ยอมไปสูสัคคสถานะ   ในพระสูตร 
ทั้ง  ๔  เหลาน้ี   ตรัสขอปฏิบัติสําหรับผูอยูครองเรือน ยอมควรแกคฤหัสถผูเปน 
โสดาบันและสกทาคามีดวย. 
                               จบอรรถกถาคิหิสามีจิสูตรที่ ๑๐ 
                             จบปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่  ๑  
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                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ   

            ๑.  ปฐมปุญญาภิสันทสูตร   ๒.  ทุติยปุญญาภิสันทสูตร   ๓.  ปฐม- 
สังวาสสูตร   ๔.  ทุติยสังวาสสูตร   ๕.  ปฐมสมชีวิสูตร   ๖.  ทติุยสมชีวิสูตร 
๗.   สุปปวาสสูตร    ๘.  สุทัตตสูตร   ๙.  โภชนสูตร    ๑๐.    คิหิสามีจิสูตร 
และอรรถกถา.  
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                      ปตตกัมมวรรคที่  ๒    
 
                                   ๑.   ปตตกัมมสูตร 

                                   วาดวยธรรม  ๔ ประการ 
            [๖๑]    ครั้งน้ันอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา ฯลฯ      พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนานี้วา   ดูกอนคฤหบดี   ธรรม ๔ ประการน้ีเปนที่ 
ปรารถนารักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลก  ธรรม ๔ ประการคืออะไร คือ 
            ขอโภคสมบัติจงเกิดข้ึนแกเราโดยทางที่ชอบ  นี่เปนธรรมประการท่ี ๑ 
อัน เปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลก 
            ครั้นไดโภคสมบัติโดยทางที่ชอบแลว    ขอยศจงมีแกเราพรอมกับญาติ 
พรอมกับพวกพอง  นี้เปนธรรมประการที่  ๒  อัน เปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ 
หาไดโดยยากในโลก 
            ครั้นไดโภคสมบัติโดยทางที่ชอบแลว     ไดยศพรอมกับญาติพรอมกับ 
พวกพองแลว     ขอเราจงเปนอยูนาน    รกัษาอายุอยูไดยั่งยืน    นี้เปนธรรม 
ประการที่  ๓  อันเปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลก 
            ครั้นไดโภคสมบัติโดยทางที่ชอบแลว     ไดยศพรอมกับญาติพรอมกับ 
พวกพองแลว    เปนอยูนาน   รกัษาอายุอยูไดยั่งยืนแลว     เมื่อกายแตกตายไป 
ขอเราจงไปสุคติโลกสวรรค    นี้เปนธรรมประการที่   ๔   อันเปนที่ปรารถนา 
รักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลก 
            ดูกอนคฤหบดี  ธรรม  ๔  ประการน้ีแล  เปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ 
หาไดโดยยากในโลก  
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            ดูกอนคฤหบดี   ธรรม ๔ อยางเปนทางใหไดธรรม  ๔   ประการ   อัน   
เปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลก (ดังกลาวแลว)  นี ้ ธรรม 
๔ อยางคืออะไร   คือ   สทัธาสัมปทา   (ความถึงพรอมดวยศรทัธา)   สีล- 
สัมปทา   (ความถึงพรอมดวยศีล)   จาคสัมปทา   (ความถึงพรอมดวยการ 
บริจาค)   ปญญาสัมปทา  (ความถึงพรอมดวยปญญา) 
            ก็สทัธาสัมปทาเปนอยางไร       อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมี 
ศรัทธา  เชื่อพระโพธิญาณของพระตถาคต ฯลฯ นี้เรียกวา  สทัธาสัมปทา. 
            ก็สลีสัมปทาเปนอยางไร ?     อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เปนผูเวน 
จากปาณาติบาต   เวนจากอทินนาทาน   เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนจากมุสาวาท 
เวนจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท      นี้เรียกวา 
สีลสัมปทา. 
            ก็จาคสัมปทาเปนอยางไร ?     อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้     มใีจ 
ปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยูครองเรือน   มกีารบริจาคปลอยแลว   มมีือ 
อันลางไว   ยนิดีในการสละ    ควรแกการเธอ    พอใจในการใหและการแบงปน 
นี้เรียกวา  จาคสัมปทา.  
            ก็ปญญาสัมปทาเปนอยางไร ?  บุคคลมีใจอันอภิชฌาวิสมโลภครอบงํา 
แลว     ยอมทําการท่ีไมควรทํา    ละเลยกิจที่ควรทํา    เมื่อทําการท่ีไมควรทํา 
ละเลยกิจที่ควรทําเสีย  กย็อมเสื่อมจากยศและความสุข   บุคคลมีใจอันพยาบาท 
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ  และวิจิกิจฉาครอบงําแลว   ยอมทําการท่ีไมควรทํา 
ละเลยกิจที่ควรทํา    เมื่อทําการท่ีไมควรทํา    ละเลยกิจที่ควรทําเสีย     กย็อม 
เสื่อมทกยศและความสุข  
            ดูกอนคฤหบดี     อริยสาวกทราบวา     อภิชฌาวิสมโลภเปนอุปกิเลส 
แหงจิต    ดังนี้แลว    ละอภิชฌาวิสมโลภอัน เปนอุปกิเลสแหงจิตเสีย    ทราบวา  
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พยาบาท.  ถนีมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา   เปนอุปกิเลสแหงจิต   ดังน้ี    
แลว   ละพยาบาท   ถีนมทิธะ   อุทธจัจกุกกุจจะ   วิจิกิจฉา   อันเปนอุปกิเลส 
แหงจิตเสีย  เมื่อใดอริยสาวกทราบวา  อภิชฌาวิสมโลภ  พยาบาท   ถีนมิทธะ 
อุทธัจจกุกกุจจะ      วิจิกิจฉาเปนอุปกิเลสแหงจิตแลว       ละอภิชฌาวิสมโลภ 
พยาบาท  ถีนมิทธะ   อุทธัจจกุกกุจจะ   วิจิกิจฉาอันเปนอุปกิเลสแหงจิตเสียได 
แลว  เมื่อน้ัน   อริยสาวกน้ี   เราเรียกวาผูมีปญญาใหญ   ผูมีปญญามาก  ผูเห็น 
คลอง  ผูถึงพรอมดวยปญญา  นี้เรียกวา  ปญญาสัมปทา. 
            ดูกอนคฤหบดี  ธรรม ๔ อยางนี้แล เปนทางใหไดธรรม ๔ ประการ 
อันเปนที่ปรารถนารักใครชอบใจ  หาไดโดยยากในโลกน้ัน 
            ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกน้ันยอมเปนผูทํากรรมที่สมควร ๔ ประการ 
ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหม่ันขยัน     ที่สะสมข้ึนดวยกําลังแขน    ที่ตอง 
ทํางานจนเหง่ือไหล    ทีช่อบธรรม    ที่ไดมาโดยธรรม     กรรมที่สมควร   ๔ 
ประการคืออะไรบาง  คือ 
            อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   เลี้ยงตน  เลีย้งมารดาบิดา  บุตร  ภริยา 
บาว ไพร  คนอาศัย  เพื่อนฝูง  ใหเปนสุขเอิบอ่ิมสําราญดีดวยโภคทรัพยที่ได 
มาดวยความหมั่นขยัน     ที่สะสมข้ึนดวยกําลังแขน    ที่ตองทํางานจนเหง่ือไหล 
ที่ชอบธรรม   ที่ไดมาโดยธรรม   นีก้รรมที่สมควรขอท่ี  ๑  ของอริยสาวกน้ัน  
เปนการชอบแกเหตุแลว     เปนการสมควรแลว     เปนการใช    (โภคทรัพย) 
โดยทางที่ควรใชแลว 
            อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมบําบัดอันตรายท้ังหลาย   ที่เกิดแตไฟก็ดี  เกิด 
แตน้ําก็ดี  เกิดแตพระราชาก็ดี  เกิดแตโจรก็ดี  เกิดแตทายาทผูเกลียดชังกันก็ดี 
ยอมทําตนใหสวัสดี  (จากอันตรายเหลาน้ัน)   ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความ  
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หม่ันขยัน  ฯลฯ  ที่ไดมาโดยธรรม  นีก้รรมท่ีสมควรขอท่ี  ๒  ของอริยสาวกน้ัน   
เปนการชอบแกเหตุแลว     เปนการสมควรแลว     เปนการใช    (โภคทรัพย) 
โดยทางที่ควรใชแลว  
            อีกขอหนึ่ง  อริยสาวกยอมเปนผูทําพลี  ๕ คือญาติพลี  (สงเคราะหญาติ) 
อติถิพลี   (ตอนรับแขก)    ปุพพเปตพลี    (ทําบุญอุทิศใหผูตาย)    ราชพล ี
(ชวยราชการ)    เทวตาพลี    (ทําบุญอุทิศใหเทวดา)    ดวยโภคทรัพยที่ไดมา 
ดวยความหม่ันขยัน  ฯลฯ    ที่ไดมาโดยธรรม    นีเ้ปนกรรมท่ีสมควรขอท่ี  ๓ 
ของอริยสาวกน้ัน  เปนการชอบแกเหตุแลว   เปนการสมควรแลว  เปนการใช 
(โภคทรัพย)  โดยทางที่ควรใชแลว 
            อีกขอหนึ่ง  อริยสาวกยอมต้ัง  (บริจาค)  ทกัษิณาทานอยางสูง  ที่จะ 
อํานวยผลดีเลิศ   มีสุขเปนวิบาก  เปนทางสวรรค   ในสมณพราหมณทั้งหลาย 
ผูเวนไกลจากความมัวเมาประมาท     มั่นคงอยูในขันติโสรัจจะ    ฝกฝนตนอยู 
ผูเดียว  รํางับตนอยูผูเดียว    ดับกิเลสตนอยูผูเดียว  ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวย 
ความหม่ันขยัน   ฯลฯ   ที่ไดมาโดยธรรม   นี้เปนกรรมที่สมควรขอท่ี  ๔ ของ 
อริยสาวกน้ัน    เปนการชอบแกเหตุแลว     เปนการสมควรแลว     เปนการใช 
(โภคทรัพย)  โดยทางที่ควรใชแลว 
            ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกน้ันยอมเปนผูทํากรรมที่สมควร  ๔  นี ้ ดวย 
โภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่นขยัน  ที่สะสมข้ึนดวยกําลังแขน  ที่ตองทํางาน 
จนเหง่ือไหล  ทีช่อบธรรม  ที่ไดมาโดยธรรม 
            ดูกอนคฤหบดี  โภคทรัพยทั้งหลายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ถึงความ 
หมดเปลืองไป    เวนเสียจากกรรมท่ีสมควร ๔  ประการน้ี   โภคทรัพยเหลานี้  
เรียกวาหมดไปโดยไมชอบแกเหตุ  หมดไปโดยไมสมควร   ใชไปโดยทางท่ีไม  
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ควรใช  โภคทรัพยทั้งหลาย    ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง    ถึงความหมดเปลือง   
ไปดวยกรรมท่ีสมควร  ๔  ประการนี้      โภคทรัพยเหลาน้ีเรียกวาเปลืองไปโดย 
ชอบแกเหตุ  เปลืองไปโดยสมควร  ใชไปโดยทางที่ควรใช 
                  สิง่ท่ีควรบริโภคใชสอยทั้งหลาย  เรา 
            ไดบริโภคใชสอยแลว    บุคคลท่ีควรเลี้ยง 
          ทั้งหลาย    เราไดเล้ียงแลว    อันตราย 
             ทั้งหลาย  เราไดขามพนแลว  ทักษิณาทาน 
            อยางสูง  เราไดใหแลว อนึ่ง พลี ๕  เราได 
           ทําแลว    สมณพราหมณทั้งหลายผูมีศีล 
         ผูสํารวม   ผูประพฤติพรหมจรรย    เราได  
           บํารุงแลว     บัณฑิตผูอยูครองเรือนพึง 
         ปรารถนาโภคทรัพยเพ่ือประโยชนอันใด 
        ประโยชนอันนั้น      เราไดบรรลโุดยลําดับ 
               แลว   กิจการอนัจะไมทําใหเดือดรอนใน 
               ภายหลัง  เราไดทําแลว   นรชนผูมีอันจะ 
             ตองตายเปนสภาพ   ระลึกถึงความดีที่ตน 
            ไดทําแลวน้ี   ยอมต้ังอยูในอรยิธรรม   ใน 
        ปจจุบนันี้เอง     บณัฑิตท้ังหลายยอม 
              สรรเสริญนรชนน้ัน    นรชนนั้นละโลกนี้ 
              ไปแลว   ยังบันเทิงใจในสวรรค. 
                                      จบปตตกัมมสูตรที่  ๑  
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                     ปตตกัมมวรรควรรณนาที่  ๒   
 
                           อรรถกถาปตตกัมมสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปตตกัมมสูตรที่ ๑  แหงวรรคที่  ๒   ดังตอไปนี้ :- 
            ชื่อวา   นาปรารถนา   เพราะปฏิเสธคัดคานธรรมท่ีไมนาปรารถนา. 
ชื่อวา  รักใคร  เพราะกาวเขาไปอยูในใจ   ชื่อวา    ชอบใจ   เพราะทําใจให 
เอิบอาบซาบซานใหเจริญ. บทวา ทุลฺลภา ไดแก  ไดโดยยากอยางยิ่ง.  บทวา 
โภคา ไดแก อารมณมีรูปเปนตน   ที่บคุคลพึงบริโภค.  บทวา สห    ธมฺเมน 
ความวา   ขอโภคสมบัติจงเกิดข้ึนโดยธรรม   อยาเขาไปกําจัดธรรมแลวเกิดข้ึน 
โดยอธรรมเลย.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  สห ธมฺเมน แปลวา มีเหตุ  อธิบายวา 
โภคสมบัติจงเกิดข้ึนกับดวยการณ   คือ  ตําแหนง       มีตําแหนงเสนาบดีและ 
เศรษฐีเปนตนนั้น  ๆ.  บทวา   ยโส   ไดแก  บริวารสมบัติ.  บทวา สห   าติภิ 
ไดแก  พรอมกับญาติ.   บทวา  สห   อุปชฺฌาเยหิ   ไดแก พรอมกับเพ่ือนเคย 
เห็นและเพ่ือนคบ    ที่เรียกวาอุปชฌาย    เพ่ือชวยดูแลในเรื่องสุขและทุกข. 
บทวา   อกิจจฺ  กโรติ   ความวา ทําการที่ไมควรทํา.  บทวา   กิจฺจ  อปราเธติ 
ความวา  เมื่อไมทํากิจท่ีควรทํา  ชื่อวาละเลยกิจน้ัน  .    บทวา  ธสติ    ไดแก 
ยอมตกไปคือยอมเสื่อม. 
            บทวา อภิชฺฌาวิสมโลภ   ไดแก  อภิชฌาวิสมโลภะ.  บทวา ปชหติ 
ไดแก  บรรเทาคือนําออกไป. 
            บทวา  มหาปฺโ   ไดแก  ผูมีปญญามาก.   บทวา  ปุถุปฺโ 
ไดแก  ผูมีปญญาหนา.  บทวา  อาปาถทโส  ความวา  เขาเห็นอรรถนั้น  ๆ 
ต้ังอยูในคลองธรรม  ยอมมาสูคลองท่ีเปนอรรถอันสุขุมของธรรมนั้น.   บทวา  
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อุฏานกิริยาธิคเตหิ   ไดแก  ที่ไดมาดวยความเพียร    กลาวคือความขยัน.   
บทวา  พาหาพลปริจิเตหิ ไดแก ที่สะสมใหมากข้ึนดวยกําลังแขน.  บทวา 
เสทาวกฺขิตฺเตหิ    คือเหง่ือไหล.    อธิบายวา    ดวยความพยายามทํางานจน 
เหง่ือไหล.  บทวา   ธมมฺเิกหิ  ไดแก ประกอบดวยธรรม.    บทวา   ธมมฺ- 
ลทฺเธหิ  คือ ไมละเมิดกุศลกรรมบถธรรม ๑๐ ไดแลว. บทวา ปตฺตกมฺมานิ 
ไดแก กรรมที่เหมาะ  กรรมอันสมควร.  บทวา  สุเขติ  ไดแก ทาํเขาใหมี 
ความสุข.  บทวา  ปเณติ  ไดแก ยอมทําใหเอิบอ่ิมสมบูรณดวยกําลัง. 
            บทวา  าน  คต  โหติ  ไดแกเปนเหตุ ถามวา เหตุนั้น เปนอยางไร. 
ตอบวา  การงานท่ีพึงทําดวยโภคะท้ังหลาย   เปนธรรมอยางหนึ่งในปตตกรรม 
๔  เปนฐานท่ีเกิดแตโภคทรัพยนั่นแล.    บทวา  ปตฺตคต  ไดแก เปนฐานะ 
ที่ควรท่ีถึงแลว.  บทวา  อายตนโส  ปริภุตฺต   ไดแก บรโิภคแลวโดยเหตุ 
นั่นแล  ก็เกิดแตโภคทรัพย.  บทวา ปรโิยธาย  วตฺตติ   ไดแก   ยอมปดไว. 
อริยสาวกบริจาคทรัพยเพ่ือประโยชนแกการดับไฟที่ไหนเรือนเปนตน   ยอม 
ปดกั้นทางแหงอันตรายเหลานั้นเหมือนอยางเมื่อคราวอันตรายทั้งหลายเกิดข้ึน 
แตไฟเปนตนฉะน้ัน.  บทวา โสตฺถึ  อตฺตาน   กโรติ  ความวา  ยอมทําตน 
ใหปลอดภัยไมมีอันตราย.   บทวา   าติพลึ   คือ  สงเคราะหญาติ.   บทวา 
อติถิพลึ   คือตอนรับแขก.   บทวา  ปุพฺพเปตพลึ  คือทําบุญอุทิศใหญาติ  
ผูตาย.  บทวา  ราชพลึ   คือสวนท่ีความแดพระราชา.  บทวา  เทวตาพลึ 
คือทําบุญอุทิศใหเทวดา.  บทวา าติพลึ  เปนตนนั้นทั้งหมด  เปนชื่อของ 
ทานท่ีพึงใหตามสมควรแกบุคคลน้ัน   ๆ. 
            บทวา ขนฺติโสรจฺเจ  นิวิฏา  ความวา  ต้ังมั่นอยูในอธิวาสนขันติ  
และในความเปนผูมีศีลอันดี.  บทวา   เอกมตฺตาน   ทเมนฺติ  ความวา  ยอม  
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ฝกอัตภาพของตนอยางเดียว  ดวยการฝกอินทรีย.   บทวา   สเมนฺติ  ความวา    
ยอมสงบจิตของตนดวยความสงบกิเลส.    บทวา  ปรินิพฺพาเปนฺติ   ความวา 
ยอมดับดวยการดับกิเลส.    ในบทวา   อุทฺธคฺคิก   เปนตน    ทักษิณาชื่อวา 
อุทธัคคิกา    เพราะมีผลในเบื้องบนดวยสามารถใหผลในภูมิสูง  ๆ   ข้ึนรูป. 
ทักษิณาเปนประโยชนเกือ้กูลแกสวรรค    เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา  โสวัคคิกา 
เพราะใหเกิดอุปบัติในสวรรคนั้น  ชื่อวา สุขวิปากา เพราะมีสุขเปนวิบากในท่ีเกิด 
แลว.      ชื่อวา     สัคคสังวัตตนิกา    เพราะทําอารมณอันดีคือของวิเศษ  ๑๐ 
มีวรรณทิพยเปนตนใหเกิด  อธิบายวา  ยอมต้ังทักษิณาเชนนั้นไว. 
            บทวา  อริยธมฺเม   ิโต  คือต้ังอยูในเบญจศีลเบญจธรรม.  บทวา 
เปจฺจ  สคฺเค  ปโมทติ     ความวา  นรชนน้ัน     ไปปรโลกถือปฏิสนธิแลว 
ยอมบันเทิงในสวรรค.    คฤหัสถไมวาจะเปนโสดาบันและสกทาคามี     หรือ 
อนาคามีก็ตาม  ปฏิปทาน้ียอมไดเหมือนกันทุกคนแล. 
                                 จบอรรถกถาปตตกัมมสูตรที่ ๑ 
                               ๒.  อนันนาถสูตร 

                                วาดวยสุข  ๔ ประการ 
            [๖๒]     ครั้งน้ัน   อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา ฯลฯ   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี  สุข ๔ ประการนี้   อันคฤหัสถผูบริโภคกาม 
ควรไดรับตามกาลสมัย  สุข   ๔ ประการคืออะไรบาง  คือ 
           อตฺถิสุข         สุขเกิดแกความมีทรัพย 
          โภคสขุ         สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค  
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                 อนณสุข                สุขเกิดแตความไมตองเปนหน้ี     
                       อนวชฺชสุข        สุขเกิดแตประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 
            ในโลกน้ี    ที่ไดมาดวยความหมั่นขยัน    ที่สะสมข้ึนดวยกําลังแขนท่ีตองทํางาน 
จนเหง่ือไหล  ทีช่อบธรรม  ที่ไดมาโดยธรรม  มีอยู   กุลบุตรนั้นคํานึงเห็นวา 
โภคทรัพยทั้งหลายของเราที่ไดมาดวยความหมั่นขยัน   ฯลฯ   ที่ไดมาโดยธรรม 
มีอยู   ดังน้ี   ยอมไดสุขโสมนัส  นี้เรียกวา  สุขเกิดแตความมีทรัพย. 
            ก็สุขเกิดแตจายทรัพยบริโภคเปนไฉน  ?    กุลบุตรในโลกน้ีบริโภค 
ใชสอยโภคทรัพยบาง    ทําบุญบาง    ดวยโภคทรพัยทั้งหลายที่ไดมาดวยความ 
หม่ันขยัน  ฯลฯ   ที่ไดมาโดยธรรม    กุลบุตรนั้นคํานึงเห็นวา    เราไดบริโภค 
ใชสอยโภคทรัพยบาง  ไดทําบุญบาง  ดวยโภคทรพัยทั้งหลายที่ไดมาดวยความ 
หม่ันขยัน   ฯลฯ     ที่ไดมาโดยธรรม   ดังน้ี   ยอมไดสุขโสมนัส     นี้เรียกกวา 
สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค. 
            ก็สุขเกิดแตความไมตองเปนหน้ีเปนไฉน ?   กุลบุตรในโลกน้ีไมกูยมื 
ทรัพยอะไร  ๆ ของใคร  ๆ     นอยหรอืมากก็ตาม     กุลบุตรนั้นคํานึงเห็นวา 
เราไมไดกูยืมทรัพยอะไร  ของใคร ๆ  นอยหรือมากก็ตาม  ดังนี้    ยอมไดสุข 
โสมนัส  นี้เรยีกวา  สุขเกดิแตความไมตองเปนหน้ี. 
            ก็สุขเกิดแตประกอบการงานท่ีปราศจากโทษเปนไฉน ?  อริยสาวกใน 
ศาสนานี้   เปนผูประกอบดวยกายกรรม (การงานทางกาย) ที่ไมมีโทษ ประกอบ 
ดวยวจีกรรม     (การงานทางวาจา)     ที่ไมมีโทษ     ประกอบดวยมโนกรรม 
(การงานทางใจ)  ที่ไมมีโทษ  อริยสาวกน้ันคํานึงเห็นวา    เราเปนผูประกอบ 
ดวยกายกรรม...วจีกรรม...มโนกรรมอันหาโทษมิได   ดังน้ี   ยอมไดสุข  
โสมนัส  นี้เรยีกวา   สขุเกดิแตประกอบการงานที่ปราศจากโทษ.  
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            ดูกอนคฤหบดี  สขุ  ๔   ประการน้ีแล   อันคฤหัสถผูบรโิภคกามควรจะ   
ไดรับตามกาลตามสมัย 
                  บุคคลผูมีปญญาดีรูวาความไมเปน 
           หน้ีเปนสุข   และระลึกรูวาความมีทรัพยก ็
              เปนสุข  เมื่อไดจายทรัพยบริโภคก็รูวาการ 
        จายทรพัยบริโภคเปนสุข   อนึ่ง   ยอมพิ- 
          จารณาเห็น  (สขุท่ียิ่งหยอนกวากัน)  ดวย 
        ปญญา   เมื่อพิจารณาดู   ก็ทราบวาสุข  ๔ 
        นี้เปน  ๒  ภาค  สขุท้ัง  ๓  ประการขางตน 
             นั้นไมถึงสวนท่ี  ๑๖     แหงสุขเกิดแต 
              ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ. 
                                     จบอันนนาถสูตรที่  ๒ 
                   อรรถกถาอันนนาถสูตร 
           พึงทราบวินิจฉัยในอันนนาถสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
           บทวา   อธิคมนียานิ  คือ   พึงถงึ.   บทวา   กามโภคินา   คือ 
ผูบริโภควัตถุกาม  และกิเลสกาม.   บรรดาสุขมีอัตถิสุขเปนตน   สุขที่เกิดข้ึนวา 
โภคทรัพยมีอยู  ชื่อวาอัตถิสุข  สุขเกิดแตความมีทรัพย.   สุขที่เกิดข้ึนแกบุคคล 
ผูใชจายโภคทรัพย  ชื่อวาโภคสุข   สุขเกิดแตการจายทรัพยบริโภค. สุขที่เกิดข้ึน 
วาเราไมเปนหนี้  ชื่อวาอันณสุข   สุขเกิดแตความไมตองเปนหน้ี.  สุขที่เกิดข้ึน 
วาเราปราศจากโทษ  ไมเปนโทษ ชื่อวาอนวัชชสุข   สุขเกิดแตการประกอบการ 
งานที่ไมมีโทษ.  
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            บทวา  ภฺุช  แปลวา  เมื่อบรโิภค.   บทวา   ปฺา   วปิสฺสติ   
แปลวา  ยอมพิจารณาเห็นดวยปญญา. บทวา อุโภ  ภาเค  แปลวา  สองสวน 
อธิบายวา  พิจารณาเห็นดวยปญญาอยางน้ีวา    ความสุขสามขางตน     จัดเปน 
สวนหนึ่ง.    สุขเกิดแตประกอบการงานที่ไมมีโทษ    จัดเปนสวนหนึ่ง  ชื่อวา 
รูสองสวน.  บทวา  อนวชฺชสุขสฺเสต  ความวา  สุขแมสามอยางน้ัน   ยอม 
ไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖  แหงสุขที่เกิดแตประกอบการงานไมมีโทษ  ดงัน้ี. 
                              จบอรรถกถาอันนนาถสูตรที่   ๒ 
                                ๓. สพรหมสูตร 

               วาดวยมารดาบิดาเปนพรหมของบุตร 
            [๖๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มารดาบิดา  อันบุตรแหงตระกูลทั้งหลาย 
ใดบูชาอยูในเรือนของตน    ตระกูลทั้งหลายนั้นชื่อวามีพรหม...มีบุรพาจารย 
... มีบุรพเทวดา...มีอาหุไนย  ภิกษุทั้งหลาย  คําวา  พรหม  นี้เปนคําเรียก 
มารดาบิดาท้ังหลาย  คําวา  บุรพาจารย...บุรพเทวดา...อาหุไนย  นี้ก็เปน 
คําเรียกมารดาบิดาท้ังหลาย   ที่เรียกเชนนั้นเพราะเหตุไร   เพราะวามารดาบิดา 
ทั้งหลายเปนผูมีอุปการะมาก    เปนผูฟูมฟกเลี้ยงดู    เปนผูแสดงโลกน้ีแกบตุร 
ทั้งหลาย 
                  มารดาบิดาท้ังหลาย   ผูเอน็ดูประชา 
        ชื่อวาเปนพรหม  เปนบุรพาจารย   และเปน 
           อาหุไนยของบุตรท้ังหลาย       เพราะเหตุ  
             นั่นแหละ      บุตรผูมีปญญาพึงนอบนอม  
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               สักการะทาน   ดวยขาว   ดวยนํ้า   ดวยผา   
               ดวยเครื่องท่ีนอน    ดวยเครือ่งอบ    ดวย 
              การสนานกาย และดวยการลางเทา เพราะ 
           การบาํรุงมารดาบิดาน้ัน  ในโลกน้ีบัณฑิต 
              ทั้งหลายก็สรรเสริญบุตรน้ัน     บุตรน้ันละ 
               โลกนี้ไปแลว   ยังบันเทิงใจในสวรรค. 
                                             จบสพรหมสูตรที่  ๓ 
            สพรหมสูตรที่ ๓ พรรณนาไวแลวในติกนิบาต. เพียงบทวา สุปุพฺพ-  
เทวตานิ  บทเดียวท่ีแปลกในสูตรนี้.. 
                                    ๔.  นิรยสูตร 

           วาดวยบุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๖๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมอุบัติในนรก  เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไวฉะน้ัน  ธรรม ๔ ประการคืออะไร 
คือ  บุคคลเปนผูทําปาณาติบาตโดยปกติ  ทําอทินนาทานโดยปกติ    ทํากาเม- 
สุมิจฉาจารโดยปกติ  พูดมุสาวาทโดยปกติ    ภิกษุทั้งหลาย    บคุคลผูประกอบ 
ดวยธรรม  ๔ ประการนีแ้ล ยอมอุบัติในนรก เหมือนถูกนําตัวไปเก็บไวฉะน้ัน 
                   บัณฑิตทั้งหลายไมสรรเสริญธรรม 
            ๔  ประการ  คือ  ปาณาติบาต  อทินนาทาน 
        พูดมุสาวาท  และประพฤติผิดในกาม. 
                                            จบนิรยสตูรที่  ๓  
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            นิรยสูตรที่  ๔  งายทุกบท.  
                    ๕.  รูปสูตร   

                       วาดวยบุคคลเล่ือมใส  ๔  จําพวก 
            [๖๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔  จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล ๔ จําพวกคือใคร  คือ 
รูปปฺปมาโณ  รูปปฺปสนฺโน              บคุคลถือรูปเปนประมาณ  เลื่อมใสในรปู 
โฆสปฺปมาโณ โฆสปฺปสนฺโน          บคุคลถือเสียงกึกกองเปนประมาณเลื่อมใส 
                                                        ในเสียงกึกกอง 
ลูขปฺปมาโณ  ลูขปฺปสนฺโน              บคุคลถือความเศราหมองเปนประมาณ 
                                                     เลื่อมใสในความเศราหมอง 
ธมฺมปฺปมาโณ  ธมฺมปฺปสนฺโน          บุคคลถือธรรมเปนประมาณ  เลื่อมใสใน 
                                                ธรรม 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลบุคคล  ๔ จําพวกมีปรากฏอยู   ในโลก. 
                  บุคคลเหลาใดถือรูปเปนประมาณก็ดี 
              บุคคลเหลาใดคลอยไปตามเสียงกึกกองก็ดี 
             บุคคลเหลาน้ัน    อยูในอํานาจความพอใจ 
        รักใครแลว   ยอมไมรูจักชนผูนั้น. 
                  คนโงยอมไมรู  (คุณธรรม) ภายใน 
          ทั้งไมเห็น  (ขอปฏบิัติ)  ภายนอ    (ของ 
          ชนผูนัน้)  ถูกรูปและเสียงปดบัง  (ปญญา)  
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            เสียจนรอบ    คนโงนั้นจึงถูกเสียงกึกกอง    
              พัดพาไปได. 
                  บุคคลใดไมรูภายใน     แตเห็นภาย- 
        นอก เหน็แตผล (คือลาภสักการท่ีผูนั้นได) 
           ในภายนอก    แมบุคคลนั้นก็ยังจะถูกเสียง 
            กึกกองพัดพาไปได. 
                  บุคคลใดท้ังรูภายในท้ังเห็นภายนอก  
         เห็นแจงไมมีอะไรเปนเครื่องปดบัง  บุคคล 
            นั้นยอมไมถูกเสียงกึกกองพัดพาไป. 
                                     จบรูปสูตรที่  ๕ 
                             อรรถกถารูปสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในรูปสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้  :- 
            บุคคลถือประมาณในรูปแลวเลื่อมใส  ชื่อรูปปปมาณ.  บทวารูปปฺป- 
สนฺโน   เปนไวพจนความของบท  รูปปฺปมาโณ  นั้น.   บุคคลถือประมาณ 
ในเสียงกึกกองแลวเลื่อมใส    ชื่อโฆสปัปมาณ.    บุคคลถือประมาณในความ 
ปรากฏของจีวรและบาตรแลวเลื่อมใส    ชื่อลูขัปปมาณ.    บุคคลถือประมาณ 
ในธรรมแลว   เลื่อมใส  ชือ่ธัมมัปปมาณ.  บทนอกจากน้ี   เปนไวพจนความ 
ของบทเหลานั้นนั่นแล     เพราะแบงสรรพสัตวออกเปนสามสวน     สองสวน 
ถือรูปเปนประมาณ.  สวนหน่ึง  ไมถอืรูปเปนประมาณ.  เพราะแบงสรรพสัตว 
ออกเปนหาสวน  สี่สวน    ถือเสียงกึกกองเปนประมาณ    สวนหน่ึงไมถือเสียง  
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กึกกองเปนประมาณ.  เพราะแบงสรรพสัตวออกเปน  ๑๐ สวน   เกาสวน  ถือ   
ความปอนเปนประมาณ  สวนหนึ่งไมถือความปอนเปนประมาณ.   แตเมื่อแบง 
สรรพสัตวออกเปนแสนสวน  สวนเดียวเทาน้ัน  ถอืธรรมเปนประมาณ ที่เหลือ 
พึงทราบวา  ไมถือธรรมเปนประมาณ  ดังนี้. 
            บทวา  รูเปน  ปามึสุ  ความวา  บุคคลเหลาใดเห็นรูปแลวเลื่อมใส 
บุคคลเหลานั้น   ชื่อวาถอืรูปเปนประมาณ   อธิบายวา   นับถอืแลว.   บทวา 
โฆเสน  อนฺวคู  ความวา  บุคคลเหลาใดไหลไปตามเสียงกึกกอง อธิบายวา 
บุคคลเหลานั้นถือเสียงกึกกองเปนประมาณแลวจึงเลื่อมใส.  บทวา   ฉนฺทรา- 
ควสูเปตา  ไดแก  ตกอยูในอํานาจความพอใจ   และรักใครเสียแลว .   บทวา 
อชฺฌตฺตฺจ  น  ชานาติ   ความวา  คนโง   ยอมไมรูจักคุณขางในของเขา. 
บทวา   พหทิฺธา  จ  น  ปสฺสติ   ความวา  ยอมไมเห็นขอปฏิบัติขางนอก 
ของเขา.  บทวา   สมนฺตาวรโณ   ไดแก ถูกเสียงปดบังเสียจนรอบ.  อีก- 
อยางหน่ึง ชื่อวา สมันตาวรณะ  เพราะเสียงกั้นไวรอบ. บทวา  โฆเสน  วุยฺหติ 
ความวา  คนโงนั้น จึงถูกเสียงกึกกองชักนําไป  หาใชถูกคุณนําไปไม.    บทวา 
อชฺฌตฺตฺจ  น  ชานาติ  พหิทฺธา  จ  วิปสฺสติ  ความวา  บุคคลไมรู 
คุณขางใน  แตเห็นการปฏิบัติขางนอกของเขา. บทวา พหิทฺธา   ผลทสฺสาวี  
ความวา เห็นผลสักการะขางนอกท่ีบุคคลอ่ืนทําแกเขา. บทวา  วินีวรณทสฺสาวี 
ความวา  เห็นอยางไมมีอะไรปดบัง.  บทวา   น  โส  โฆเสน  วยฺุหติ 
ความวา  บุคคลน้ันจึงไมถูกเสียงกึกกองชักนําไป. 
                                  จบอรรถกถารูปสูตรที่  ๕  
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                  ๖.  สราคสูตร    

                                   วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๖๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล  ๔   จําพวกคือใคร  คือ 
            สราโค             บุคคลมีราคะ 
             สโทโส            บคุคลมีโทสะ 
           สโมโห            บุคคลมีโมหะ 
           สมาโน            บุคคลมีมาน 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลบุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก 
                  บุคคลผูกําหนัดเหลาในอารมณที่ชวน 
            กําหนัดท้ังหลาย  เพลิดเพลินยินดีในปยรูป 
             (สิ่งท่ีนารักใคร)  เปนคนทราม  ลูกโมหะ 
             ผูกไวแลว   ยิ่งเพ่ิมเครื่องผูกพัน  (อื่น ๆ) 
        ขึ้น. 
                  คนเขลาทําอกุศลกรรมที่เกดิเพราะ 
              ราคะบาง เกิดเพราะโทสะบาง  เกิดเพราะ 
            โมหะบาง  อันเปนกรรม  มีความคับแคน 
              มีผลเปนทุกข  คนเขลาเหลาน้ันเปนคน 
              อันอวิชชาปดบังแลว  เปนคนบอดมือ 
              ไมมีจักษ ุ   (คือปญญา)   ธรรม ๓ มีอยู  
              อยางใด  เขาก็เปนอยูเหมือนอยางน้ัน    ไม 
               รูสกึตัววาเปนอยางน้ันเสียดวย. 
                                จบสราคสูตรที่  ๖  
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                           อรรถกถาสราคสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในสราคสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  โมหช  วาป  อวิทฺทสุ  ความวา   คนเขลาคือมิใชบัณฑิต 
ทําอกุศลกรรมที่เกิดเพราะโมหะบาง.    บทวา   สวฆิาต   คือเปนไปกับทุกข. 
บทวา  ทุกฺขทฺุรย  คือเพ่ิมทุกขใหตอไป.    บทวา   อจกฺขุกา   คือเวนจาก 
ปญญาจักษุ.    บทวา  ยถา   ธมฺมา  ตถา  สนฺตา  ความวา  ธรรมมีราคะ 
เปนตน   ต้ังอยูอยางใด  คนเขลาเหลาน้ัน   ก็มีสภาพเปนอยางนั้น  .  บทวา  น 
ตสฺเสวนฺติ  มฺเร   ความวา   เขายอมไมสําคัญ    ยอมไมรูสกึวาเราเปน 
อยางนั้น    มสีภาพอยางนั้นเสียดวย.   ทั้งในพระสูตรนี้    ทั้งในพระคาถา  ตรัส 
วัฏฏะอยางเดียว. 
                                    จบอรรถกถาสราคสูตรที่  ๖ 
                                        ๗. อหิสูตร 

               วาดวยแผเมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยาง ู
            [๖๗]     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ วิหารพระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี  กรงุสาวัตถี    กแ็ลสมัยนั้น     ภิกษุรูปหน่ึง 
ถูกงูกัดตายในกรุงสาวัตถี      ลําดับนั้นแล       ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา   ครั้นเขาไปถึงแลว   ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ังลงใน 
ที่สมควรสวนหน่ึง   ภิกษุเหลาน้ันนั่งในท่ีสมควรสวนหนึ่งแลว   กราบทลูพระ-  
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ผูมีพระภาคเจาวา       ขาแตพระองคผูเจริญ       ภิกษุรูปหน่ึงถูกงูกัดทํากาละ   
แลวในกรุงสาวัตถี  พระองคตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุรูปนั้น   ไมได 
แผเมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ เปนแน  เพราะถาภิกษุนั้น   พึงแผเมตตา 
ถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔  ไซร  ภิกษุนัน้ก็ไมพึงถูกงูกัดตายเลย  ตระกูลพระยางู 
ทั้ง  ๔  คืออะไรบาง  คือ  ตระกูลพระยางูชื่อวิรูปกขะ   ตระกูลพระยางูชื่อ 
เอราปถะ  ตระกูลพระยางูชื่อฉัพยาปุตตะ  ตระกูลพระยางูชื่อกัณหา 
โคตมกะ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น ไมไดแผเมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง  ๔ 
นี้เปนแน    เพราะถาภิกษุนั้นพึงแผเมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง ๔ นี้ไซร 
ภิกษุนั้น ก็ไมพึงถูกงูกัดตายเลย  ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหภิกษุแผเมตตาจิต 
ไปถึงตระกูลพระยางูทั้ง  ๔   นี้   เพ่ือคุมตน   เพ่ือรกัษาตน   เพ่ือปองกันตน 
                   ความเปนมิตรของเรา    จงมีกับงู 
         ตระกูลวิรูปกขะทั้งหลาย    ความเปนมิตร 
        ของเรา  จงมีกบังูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย 
         ความเปนมิตรของเรา  จงมกีับงูตระกูล 
        ฉัพยาปุตตะท้ังหลาย  ความเปนมิตรของ 
          เรา  จงมีกับงูตระกลูกัณหาโคตมกะทั้งหลาย 
         ความเปนมิตรของเรา    จงมกีับสัตวไมมี 
               เทาท้ังหลาย   ความเปนมิตรของเรา   จงม ี
                กบัสัตว   ๒  เทาท้ังหลาย    ความเปนมติร 
           ของเรา    จงมกีับสัตว  ๔  เทาท้ังหลาย 
           ความเปนมิตรของเรา     จงมีกบัสัตวมีเทา 
              มากท้ังหลาย    ขอสัตวไมมีเทาอยาเบียด- 
             เบียนเรา   สัตว  ๒ เทาก็อยาเบียดเบียนเรา  
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        สัตว  ๔  เทาก็อยาเบยีดเบียนเรา  สัตวมีเทา                                                        
        มากก็อยาเบียดเบียนเรา     ขอสัตวทั้งปวง 
           ผูมีลมหายใจท้ังส้ิน และผูเกิดแลวท้ังหมด 
             สิ้นเชิง   จงประสบแตความเจริญทุกผูเถิด 
            อยาไดรับโทษลามกอะไร ๆ  เลย. 
            พระพุทธเจาทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ   พระธรรมทรงพระคุณสุด 
ที่จะประมาณ   พระสงฆทรงพระคุณสุดที่จะประมาณ   สัตวเสือกคลานท้ังหลาย 
มีประมาณ  คือ  งู  แมลงปอง   ตะขาบ   แมลงมุม   ตุกแก  หนู  การรักษาเรา 
ไดทําแลว      การปองกันเราไดทําแลว      ขอสัตวทั้งหลายจงหลีกไป    ขา  ฯ 
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา  นอบนอมแดพระสัมมาสัมพุทธเจา ๗ พระองค. 
                                           จบอหิสูตรที่  ๗ 
                อรรถกถาอหิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอหิสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อิมานิ  จตฺตาริ  อหริาชกุลานิ   นี้   ตรัสหมายถึงพิษท่ีถูก 
งูกัด    พิษท่ีถูกงูกัดเหลาใดเหลาหนึ่ง  พิษเหลาน้ันทั้งหมด   อยูภายในตระกูล 
พระยางูทั้ง ๔ เหลาน้ี .  บทวา  อตฺตคุตฺติยา   คือเพ่ือคุมตน.  บทวา  อตฺต- 
รกฺขาย   คือเพ่ือรักษาตน.   บทวา   อตฺตปริตฺตาย   คือเพ่ือปองกันตน. 
อธิบายวา  เราจึงอนุญาตปริตไวดังนี้. 
            บัดนี ้ ภิกษุพึงทําปริตน้ันโดยวิธีใด  เมื่อทรงแสดงวิธีนั้น   จึงตรัสวา 
วิรูปกฺเขหิ  เม   เปนตน.    ในบทเหลาน้ัน     บทวา  วิรูปกฺเขหิ  ไดแกมี  
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เมตตาจิตกับงูตระกูลวิรูปกขะ.  แมในตระกูลงูที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา    
อปาทเกหิ  ไดแก  มีเมตตาจิตกับสัตวไมมีเทาท้ังหลาย.    แมในสัตวที่เหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  บทวา   สพฺเพ   สตฺตา  ความวา  กอนแตนี้   ภิกษุกลาว 
เมตตาเจาะจงดวยฐานะประมาณเทาน้ีแลว  บัดนี ้  จึงเริ่มคําน้ี   เพ่ือกลาวเมตตา 
ไมเจาะจง.     ในบทเหลาน้ัน     คําวา   สัตว   ปาณะ   ภูต   เหลาน้ี  
ทั้งหมดเปนคํากลาวถึงบุคคลเทาน้ัน.   บทวา  ภทรฺานิ   ปสฺสนฺตุ   ความวา 
จงเห็นแตอารมณที่เจริญใจเถิด.  บทวา  มา  กฺจิ  ปาปนาคมา  ความวา 
สัตวอะไร ๆ   อยาประสบส่ิงอันเปนบาปลามกเลย.    ในบทวา    อปฺปมาโณ  
พุทฺโธ     นี้พึงทราบพุทธคุณวา   พุทฺโธ     แทจริง   พุทธคุณเหลาน้ัน 
ชื่อวา  สุดทีจ่ะประมาณได.  แมในสองบทท่ีเหลือก็นัยนี้แล.   บทวา ปมาณ- 
วนฺตานิ   ไดแก ประกอบแลวดวยประมาณแหงพระคุณ. บทวา   อุณฺณานาภี 
ไดเเก แมลงมุมมีขนท่ีทอง.  บทวา  สรพู  ไดแก   ตุกแกในเรอืน.  บทวา  กตา  
เม  รกฺขา  กตา  เม  ปริตฺตา  ความวา การรักษา   และการปองกัน  ขาพเจา 
ไดทําแลว   แกชนประมาณเทาน้ี.    บทวา  ปฏิกกฺมนฺตุ  ภูตานิ  ความวา 
สัตวทั้งหลายแมทั้งหมด  อันขาพเจาทําการปองกันแลว  จงหลีกไปเสีย  อธิบาย  
วา   อยาเบียดเบียนขาพเจาเลย   ดังน้ี. 
                                    จบอรรถกถาอหิสูตรที่  ๗  
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                         ๘.  เทวทัตตสูตร   

                                    วาดวยเรื่องพระเทวทัต 
            [๖๘]    สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ   
พระนครราชคฤห  เมื่อพระเทวทัตหลีกไปแลวไมชา   ก็ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลาย 
ในที่นั้นมา    มีพระพุทธดํารัสถึงพระเทวทัตวา   ภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญเกิดมแีกเทวทัต    เพ่ือทําลายลางตน   ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญเกดิมีแกเทวทัต    เพ่ือความพินาศของตนเอง  เปรียบเหมือนตนกลวย 
ออกผลมากสําหรับฆาตัวเอง        ออกผลมาก็เพ่ือความพินาศของตัวเองฉันใด 
ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดมแีกเทวทัตก็เพ่ือทําลายลางตน  ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญเกิดมแีกเทวทัตก็เพ่ือความพินาศ    (ของตัวเอง)    ฉันนั้น  
เหมือนกัน   เปรียบเหมือนตนไผออกขุยมาก็สําหรับฆาตัวเอง  ออกขุยมาก็เพ่ือ 
ความพินาศของตัวเองฉันใด...ตนออออกขุยมาก็สําหรับฆาตัวเอง  ออกขุยมา 
ก็เพ่ือความพินาศของตัวเองฉันใด...   แมมาอัสดรต้ังครรภก็สําหรับฆาตัวเอง 
ต้ังครรภก็เพ่ือความพินาศ (ของตัวเอง) ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
เกิดมีแกเทวทัตก็เพ่ือทําลายลางตน     ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดมแีก 
เทวทัตแกเพ่ือความพินาศ  (ของตัวเอง)  ฉันนั้นเหมือนกัน 
                   ผลกลวยฆาตนกลวย  ขยุไผฆาตน 
        ไผ   ขุยออฆาตนออ  ลูกมาอัสดรฆาแมน้ํา 
         อัสดรฉันใด    สักการะก็ทําลายลางคนช่ัว 
            เสียฉนันั้น. 
                                                จบเทวทัตตสูตรที่  ๘  
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            อรรถกถาเทวทัตตสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในเทวทัตตสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อจิรปกฺกนเฺต  เทวทตฺเต  ความวา  เมื่อเทวทัตทําสังฆเภท 
แลว   หลีกไปไมนาน.   บทวา  ปราภวาย  ไดแก เพ่ือความเส่ือม  เพ่ือความ 
พินาศ.  บทวา  อสฺสตรี  ความวา   มาอัสดร  เกิดในทองของแมฬา.   บทวา 
อตฺตวธาย   คพฺภ  คณฺหาติ  ความวา  คนทั้งหลายผสมแมฬานั้นกับพอมา 
แมมาอัสดรน้ัน      ต้ังทองแลว    เมื่อถึงเวลาก็ออกลูกไมได     ยืนเอาเทาทั้ง  ๒ 
ตะกุยแผนดิน   เมื่อเปนเชนนั้น   เขาจึงผูกเทาท้ัง  ๔ ของมันไวที่หลัก  ๔  หลัก 
ผาทองนําลูกออก  มันจึงตาย ณ ที่นั้นเอง ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสถึงแมมาอัสดรนั้น.   
                                จบอรรถกถาเทวทัตตสูตรที่  ๘ 
                                   ๙.  ปธานสูตร 

                                 วาดวยความเพียร  ๔ 
            [๖๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปธาน    (ความเพียร)   ๔  ประการนี ้
ปธาน  ๔   คืออะไรบาง   คือ   สังวรปธาน   (เพียรระวัง)   ปหานปธาน 
(เพียรละ)  ภาวนาปธาน  (เพียรบําเพ็ญ)  อนุรักขนาปธาน    (เพียรตาม 
รักษาไว)  
            ก็สังวรปธานเปนไฉน ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ยอมยังฉันทะให 
เกิด  พยายาม   ทําความเพียร  ประคองจิต   ต้ังใจไว   เพ่ือยังอกุศลบาปธรรมท่ี 
ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน   นีเ้รียกวา  สังวรปขาน.  
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            ปหานปธานเปนไฉน    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    ยอมยังฉันทะให 
เกิด  พยายาม  ทําความเพียร  ประคองจิต   ต้ังใจไว  เพ่ือละอกุศลบาปธรรม 
ที่เกิดแลว   นี้เรียกวา  ปหานปธาน.   
            ภาวนาปธานเปนไฉน.  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ยอมยังฉันทะให 
เกิด  พยายาม   ทําความเพียร   ประคองจิต  ต้ังใจไว   เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียัง 
ไมเกิดใหเกิดข้ึน  นี้เรียกวา  ภาวนาปธาน. 
            อนุรกัขนาปธานเปนไฉน    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะ 
ใหเกิด  พยายาม   ทําความเพียร  ประคองจิต   ต้ังใจไว  เพ่ือใหกุศลธรรมที่  
เกิดแลวคงอยู    ไมเลือนหายไป   ใหภิยโยภาพไพบูลยเจริญเต็มที่   นี้เรียกวา 
อนุรักขนาปธาน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  ปธาน ๔ ประการ 
                   เพียรระวัง ๑ เพียรละ ๑  เพียรบําเพ็ญ 
          ๑  เพียรตามรักษาไว  ๑  ปธาน   ๔  ประการ 
        นี ้  พระพุทธเจาผูเผาพันธุแหงพระอาทิตย 
           ทรงแสดงไว   เปนเครื่องใหภิกษุผูมีความ 
          เพียร    ในพระศาสนาน้ีบรรลุถึงความส้ิน 
            ทุกข. 
                                        จบปธานสูตรท่ี  ๙  
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                            อรรถกถาปธานสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            ความเพียร เพ่ือระวังกิเลส คือ  เพ่ือปดทางเขาของกิเลสชื่อสังวรปธาน 
(เพียรระวัง)  เพียรเพื่อละชื่อปหานปธาน (เพียรละ) เพียรเพื่อเจริญกุศลธรรม 
ชื่อภาวนาปธาน  (เพียรบําเพ็ญ)   เพียรเพื่อตามรักษากุศลธรรมเหลาน้ัน    ชื่อ 
อนุรักขนาปธาน  (เพียรตามรักษาไว). 
                                    จบอรรถกถาปธานสูตรที่ ๙ 
                                   ๑๐. ธัมมิกสูตร 

    วาดวยพระราชาประพฤตไิมเปนธรรมและเปนธรรม 
            [๗๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในสมัยใด   พระราชาทั้งหลายประพฤติ 
ไมเปนธรรม ในสมัยนั้น  แมขาราชการท้ังหลาย  กพ็ลอยประพฤติไมเปนธรรม 
เมื่อขาราชการประพฤติไมเปนธรรม  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายก็ประพฤติ 
ไมเปนธรรมบาง       เมื่อพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายประพฤติไมเปนธรรม 
ชาวบานชาวเมืองก็ประพฤติไมเปนธรรมไปตามกัน      ครั้นชาวบานชาวเมือง 
ประพฤติไมเปนธรรม   ดวงจันทร   ดวงอาทิตย   ก็โคจรไมสม่ําเสมอ  ครั้น  
ดวงจันทรดวงอาทิตย  โคจรไมสม่ําเสมอ  ดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินไมเที่ยงตรง 
ครั้นดาวนักษัตรทั้งหลายเดินไมเที่ยงตรง  คืนและวันก็เคลื่อนไป  ครั้นคืนและ 
วันเคลื่อนไป  เดือนและปกษก็คลาดไป   ครั้นเดอืนและปกษคลาดไป  ฤดแูละ 
ปก็เคลื่อนไป     ครั้นฤดแูละปเคลื่อนไป    ลมก็พัดผันแปรไป     ครั้นลมพัด  
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ผันแปรไป    ลนนอกทางก็พัดผิดทาง    ครั้นลมนอกทางพัดผิดทาง    เทวดา   
ทั้งหลายก็ปนปวน  ครั้นเทวดาท้ังหลายปนปวน  ฝนก็ไมตกตามฤดูกาล  ครั้น  
ฝนไมตกตามฤดูกาล  ขาวกลาท้ังหลายก็สุกไมดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มนษุย 
ทั้งหลายบริโภคขาวท่ีสุกไมดี  ยอมอายุสั้น  ผิวพรรณก็ไมงาม  กําลังก็ลดถอย 
และมีอาพาธมาก 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลา  ในสมัยใด  พระราชาทัง้หลายประพฤติเปนธรรม 
ในสมัยนั้น     แมขาราชการท้ังหลายก็ประพฤติเปนธรรมไปดวย  เนื้อขาราชการ 
ทั้งหลายประพฤติเปนธรรม  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายก็ประพฤติเปนธรรม 
บาง  เมื่อพราหมณและคฤหบดีทั้งหลายประพฤติเปนธรรม  ชาวบานชาวเมือง 
ก็ประพฤติเปนธรรมไปตามกัน         ครั้นชาวบานชาวเมืองประพฤติเปนธรรม 
ดวงจันทรดวงอาทิตยก็โดยจรสมํ่าเสมอ   ครั้นดวงจันทรดวงอาทิตยโคจรสมํ่าเสมอ 
ดาวนักษัตรทั้งหลายก็เดินสม่ําเสมอ      ครั้นดาวนักษัตรทั้งหลายเดินสม่ําเสมอ 
คืนและวันก็ตรง   ครั้นคืนและวันตรง   เดือนและปกษก็ตรง   ครั้นเดือนและ 
ปกษตรง    ฤดูและปก็สม่ําเสมอ    ครัน้ฤดูและปสม่ําเสมอ    ลมก็พัดเปนปกติ  
ครั้นลมพัดเปนปกติ   ลมในทางก็พัดไปถูกทาง   ครั้นลมในทางพัดไปถูกทาง 
เทวดาทั้งหลายก็ไมปนปวน     ครันเทวดาท้ังหลายไมปนปวน    ฝนก็ตกตาม 
ฤดูกาล  ครั้นฝนตกดามฤดูกาล  ขาวกลาท้ังหลายก็สุกไดที่  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มนุษยทั้งหลายไดบริโภคขาวที่สุกไดที่  ยอมมีอายุยืน  ผิวพรรณงาม   มีกําลัง 
และมีอาพาธนอย 
                   เมื่อฝูงโคขามฟากอยู   ถาโคโจกตัว 
              นําฝูงไปคด     โคนอกน้ันไปคดตามกัน 
           ในหมูมนุษยเหมือนกัน   ถาทานผูไดรับ  
            สมมติใหเปนใหญ  ประพฤติไมเปนธรรม  
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          ไซร  ประชาชนนอกนี้   ก็จะประพฤติไม   
            เปนธรรมดวย    ถาพระราชาไมต้ังอยูใน 
           ธรรม   รัฐท้ังปวงก็ยากเข็ญ. 
                   เน้ือฝูงโคขามฟากอยู   ถาโคโจกตัว 
        นําฝูงไปตรง   โคนอกน้ันก็ไปตรงตามกัน 
        ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน    ถาทานผูไดรับ 
        สมมติใหเปนใหญ  ประพฤติเปนธรรมไซร 
            ประชาชนนอกน้ี   ยอมประพฤติเปนธรรม 
          ดวย   ถาพระราชาเปนผูต้ังอยูในธรรม รัฐ 
              ทั้งปวงก็อยูเปนสุข. 
                                         จบธัมมิกสูตรที่  ๑๐ 
                                       จบปตตกัมมวรรคท่ี  ๒ 
 
                           อรรถกถาธัมมิกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในธัมมิกสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา   อธมฺมิกา   โหนฺติ   ความวา  พระราชาทั้งหลายประพฤติ 
ไมเปนธรรมโดยไมเก็บสวย ๑๐ สวน และไมลงโทษ  ตามสมควรแกความผิด 
ซึ่งพระราชาเกากอนทรงต้ังไวแลว  เก็บสวยเกินพิกัด    และลงโทษเกินกําหนด   
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บทวา  ราชยตฺุตา  ไดแก  พนักงานเจาหนาท่ี  ผูทําราชการอยูในชนบทของ    
พระราชา.      บทวา   พฺราหฺมณคหปติกา   ไดแก พราหมณและคฤหบดี 
ทั้งหลายผูอยูภายในเมือง.  บทวา  เนคมชานปทา  ไดแก  ชาวนคิม   และ 
ชาวชนบท.  บทวา  วิสม  ความวา  ลมก็ผันแปรไป  ไมถูกตามฤดู.  บทวา 
วิสมา  ความวา  ลมพัดไมสม่ําเสมอ  พัดแรงเกินไปบาง  พัดออนเกินไปบาง. 
บทวา  อปฺชสา ไดแก  ลมนอกทาง  พัดออกนอกทางไป.  บทวา  เทวดา 
ปริกุปฺปตา  ภวนฺติ   ความวา  ดวยวาเมื่อลมนอกทางพัดไมสม่ําเสมอ ตนไม 
ทั้งหลายก็หัก   วิมานก็พังทะลาย  เพราะฉะนั้น  พวกเทวดาก็ปนปวน.   เทวดา 
เหลาน้ันจึงไมยอมใหฝนตกตามฤดูกาล.  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา    ฝนก็ไมตก 
ตามฤดูกาล.  บทวา   วิสมปากีนิ   สสสฺานิ   ภวนฺติ   ความวา   ขาวกลา 
ทั้งหลายก็สุกไมเสมอกันอยางนี้คือ     ในที่แหงหน่ึงต้ังทอง      ในที่แหงหน่ึง 
เกิดน้ํานม   แตที่แหงหน่ึงแก  ดังนี้. 
            บทวา  สม    นกขฺตฺตานิ  ตารกรูปานิ  ปริวตฺตนฺติ   ความวา 
ดาวนักษัตรทั้งหลายยอมหมุนเวียนสม่ําเสมอเหมือนวันเพ็ญน้ัน     ไดนักษัตร 
นั้น  ๆในเดือนน้ันอยางนี้วา  วันเพ็ญเดือน ๑๒ ไดนักษัตรในเดือน ๑๒ เทานั้น 
วันเพ็ญเดือนอาย  ไดนักษัตรในเดือนอายเทาน้ันฉะน้ัน.  บทวา  สม  วาตา 
วายนฺติ  ความวา  ลมทั้งหลายมิใชพัดไมสม่ําเสมอพัดในฤดูกาลเทาน้ัน  ยอม 
พัดในฤดูอันเหมาะแกชนบทเหลาน้ัน  ๆ  อยางนี้  คือ  ลมเหนือพัด  ๖ เดือน 
ลมใตพัด  ๖  เดือน.  บทวา   สมา   ความวา  ลมพัดตํ่าเสมอ  ไมแรงเกินไป 
ไมออนเกินไป.   บทวา   ป ฺชสา   ไดแก ลมที่พัดในทาง   ยอมพัดตามทาง 
นั่นเอง  หาใชพัดโดยมิใชทางไม.  
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            บทวา   ชมิฺห   คจฺฉติ   แปลวา  เดินไปคด  คือ  ยอมถือเอาแตที่    
มิใชทา.  บทวา  เนตฺเต   ชิมฺห   คเต  สติ   ไดแก  โคชื่อวาเนตตา  เพราะ 
นําไป.  อธิบายวา   เมื่อโคตัวนําเดินไปคด   ถือเอาแตที่มิใชทา    โคแมนอกนี้  
ยอมถือเอาแตที่มิใชทาตามกัน ไป.  ปาฐะวา  เนนฺเต  ดังน้ีก็มี.  บทวา ทุกฺข 
เสติ  แปลวา  ยอมนอนเปนทุกข  อธิบายวา  ประสบทุกขแลว. 
                                 จบอรรถกาธัมมิกสูตรที่  ๑๐ 
                          จบปตตกัมวรรควรรณนาที่ ๒ 
                        พระสูตรปนกับคาถา  จบบริบูรณ 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ปตตกัมมสูตร  ๒.  อันนนาถสูตร  ๓.  สพรหมสูตร   ๔.  นิรย- 
สูตร   ๕.  รปูสูตร   ๖.  สราคสูตร   ๗.  อหิสูตร   ๘.  เทวทัตตสูตร   ๙. 
ปธานสูตร   ๑๐.  ธัมมิกสตูร  และอรรถกถา.    
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                                อปณณกวรรคท่ี  ๓   
 
                          ๑๐. ปธานสูตร 

             วาดวยธรรมเปนเหตุสิ้นอาสวะ  ๔  ประการ 
            [๗๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ 
ชื่อวา  อปณณกปฏิปทา  (ขอปฏิบัติไมผิด)    และ  เหตุแหงความส้ินอาสวะ 
ชื่อวาภิกษุนั้นไดเริ่มแลว   ธรรม ๔ ประการคืออะไร   คือภิกษุในพระธรรม- 
วินัยนี้     เปนผูมีศีล  ๑    เปนพหูสูต   ๑  เปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว 
๑  เปนผูมีปญญา     ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล    ชื่อวา 
อปณณกปฏิปทา และ เหตุแหงความส้ินอาสวะ  ชื่อวาภิกษุนั้นไดเริ่มแลว. 
                                           จบปธานสูตรที่ ๑  
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                   อปณณกวรรควรรณนาที่  ๓    
 
                             อรรถกถาปธานสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปธานสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อปณฺณกปฏิปท  คือขอปฏิบัติไมผิด.  บทวา  โยนิ  จสฺส 
อารทฺธา โหติ ความวา  กเ็หตุแหงความส้ินอาสวะของภิกษุนั้นเปนอันบริบูรณ 
แลว. บทวา   อาสวาน   ขยาย   ไดแก  เพ่ือพระอรหัต. 
                                    จบอรรถกถาปธานสูตรที่  ๑ 
 
                            ๒. ทิฏฐิสูตร 

          วาดวยธรรมเปนเหตุสิน้อาสวะ  ๔  ประการ 
            [๗๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
ชื่อวา  อปณณกปฏิปทา  และ เหตุแหงความส้ินอาสวะ  ชื่อวาเปนอันภิกษุนั้น 
ไดเริ่มแลว   ธรรม  ๔  ประการคืออะไร   คือ  เนกขัมมวิตก     (ความตรึก 
ในอันออกจากกาม)   อพยาบาทวิตก      (ความตรึกในอันไมพยาบาท)   อวิ- 
หิงสาวิตก  (ความตรึกในอันไมเบียดเบียน)  สมัมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ) 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    ชื่อวา    อปณณกปฏิปทา  และ 
เหตุแหงความส้ินอาสวะ  ชื่อวาภิกษุนั้นไดเริ่มแลว. 
                                          จบทิฏฐิสูตรที่  ๒ 
            ทฏิฐิสูตรที่   ๒  งายทั้งน้ัน.  
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                            ๓.  สัปปุริสสูตร   

        วาดวยธรรม  ๔  ประการของอสตับุรุษและสัตบุรุษ 
            [๗๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
พึงทราบวาเปนอสัตบุรุษ  ธรรม ๔ ประการคืออะไร  คือ 
            อสัตบุรุษในโลกนี้   เรื่องใดเปนขอเสียหายของผูอ่ืน   แมไมมีใครถาม 
ก็เผยเรื่องนั้น    จะกลาวอะไรถึงถูกถาม    มีใครซักถามเขาก็เลาเรื่องอันเปนขอ 
เสียหายของผูอ่ืนเสียอยางพิสดารเต็มท่ี  ไมใหบกพรอง  ไมหนวงเหนี่ยวทีเดียว 
นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ                
            อีกประการหน่ึง    อสัตบุรุษ    เรื่องใดเปนเกียรติคุณของผูอ่ืน    แม 
ถูกถาม  ก็ไมเผยเรื่องนั้น     จะกลาวอะไรถึงไมถูกถาม    ถูกซักถามจังหนาเชา 
(ไมมีทางหลีก)   ก็เลาเกียรติคุณของผูอ่ืนอยางออมแอมไมเต็มปาก    ออมคอม 
หนวงเหนี่ยว  นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
            อีกประการหน่ึง  อสัตบุรุษ  เรือ่งใดเปนขอเสียหายของตน  แมถูกถาม 
ก็ไมเผยเรื่องนั้น   จะกลาวอะไรถึงไมถูกถาม   ถูกซักถามจังหนาเขา   ก็เลาขอ 
เสียหายของตน  อยางออมแอมไมเต็มปาก  ออมคอม หนวงเหน่ียว นี่พึงทราบ 
เถิดวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ 
            อีกประการหน่ึง  อสัตบุรุษ  เรือ่งใดเปนเกียรติคุณของตน   แมไมมี 
ใครถามก็เผยเรื่องนั้นข้ึนเอง  จะกลาวอะไรถึงมีคนถาม   มีใครซักถามเขาก็เลา 
เรื่องที่เปนเกียรติคุณของตนอยางพิสดารเต็มที่ไมใหบกพรอง  ไมหนวงเหน่ียว 
ทีเดียว  นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้เปนอสัตบุรุษ  
            บุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๔  ประการน้ีแล พึงทราบวาเปนอสัตบุรุษ  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ    พึง 
ทราบวาเปนสัตบุรุษ  ธรรม ๔  ประการ  คือ   
            สัตบุรุษในโลกน้ี    เรื่องใดเปนขอเสียหายของผูอ่ืน    แมถูกถามก็ไม 
เผยเรื่องนั้น    จะกลาวอะไรถึงไมถูกถาม    ถูกซักถามจังหนาเขาก็เลาเรื่องอัน 
เปนขอเสียหายของผูอ่ืนอยางลัดไมเต็มที่   นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้เปนสัตบุรุษ 
            อีกประการหน่ึง  สัตบุรุษ  เรื่องใดเปนเกียรติคุณของผูอ่ืน   แมไมมี 
ใครถามก็เผยเรื่องนั้น   จะกลาวอะไรถึงมีใครถาม    มีใครซักถามเขาก็เลาเรื่อง 
เกียรติคุณของผูอ่ืนอยางถี่ถวนเต็มที่ไมมีหนวงเหน่ียว   นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้  
เปนสัตบุรุษ 
            อีกประการหน่ึง   สัตบุรุษ   เรือ่งใดเปนขอเสียหายของตน    แมไมมี 
ใครถามก็เผยเรื่องนั้น     จะกลาวอะไรถึงมีใครถาม    มีใครซักถามเขายอมเลา 
เรื่องเสียหายของตนอยางถี่ถวนเต็มที่ไมมีหนวงเหน่ียว  นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้ 
เปนสัตบุรุษ                          
            อีกประการหน่ึง.   สัตบุรุษ  เรือ่งใดเปนเกียรติคุณของตน   แมมีใคร 
ถามก็ไมเผยเรื่องนั้น     แตเมื่อถูกซักถามจังหนาเขาก็เลาเรื่องเกียรติคุณของตน 
อยางลัดไมเต็มปาก  นี่พึงทราบเถิดวา  ผูนี้เปนสัตบุรุษ 
            ภิกษุทั้งหลาย หญิงสาว  ในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู.  (เปนสะใภ) 
ยอมมีความละอายกลัวเกรงมาก   ทัง้ในแมผัวทั้งในพอผัวทั้งในผัว    โดยที่สุด 
ในบาวและคนงานคนอาศัย   ตอมาพอคุนกันเขา   หญิงน้ันตะเพิดเอาแมผัวบาง 
พอผัวบาง   ผัวบางก็ไดวา  ไป  รูจักอะไร  ดังนี้ฉันใด  ภิกษุบางรูปในพระ- 
ธรรมวินัยนี้   ในคืนหรือวันที่ออกจากเรือนมาบวช   ยอมมีหิรโิอตตัปปะมาก 
ในภิกษุทั้งหลาย  ในภิกษุณีทั้งหลาย   ในอุบาสกท้ังหลาย  ในอุบาสิกาท้ังหลาย  
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โดยที่สุดในอารามิกะและสมณุทเทส    ตอมาพอคุนกันเขา   ภิกษุนั้นตะเพิดเอา     
อาจารยบาง  อุปชฌายบางก็ไดวา  ไป  รูจักอะไร  ดังน้ีฉันนั้นเหมือนกัน 
            เพราะเหตุนั้น  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกวา  เราทั้งหลายจักมีใจเสมอ 
ดวยสะใภใหม   ภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                     จบสัปปุริสสูตรที่  ๓                                            
                     อรรถกถาสัปปุริสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสัปปุริสสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา  อวณฺโณ  ไดแก  มิใชคุณ.    บทวา  ปาตุกโรติ   ไดแก 
บอกทําใหปรากฏ.   บทวา   ปฺหาภินโีต   ไดแก  ถกูนํามาซักถาม.  บทวา 
อหาเปตฺวา  อลมฺเพตฺวา  ไดแก  ทําไมใหลด  ไมใหหยอนทีเดียว.   อน่ึง 
ในขอน้ี   อสัตบุรุษ  ยอมปกปดความเสียหายของตน    เพราะเปนผูปรารถนา 
ลามก สัตบุรษุ ยอมปกปดเกียรติคุณของตน  เพราะเปนผูละอาย.  เพราะเหตุที่ 
อสัตบุรุษขาดหิริโอตัปปะ    อยูรวมกนัก็ดูหม่ิน    สวนสัตบุรุษประกอบดวย 
หิริโอตตัปปะ   อยูรวมกนัก็ไมดูหม่ิน    ฉะน้ัน   บดันี้    เพ่ือทรงแสดงสาธก 
ความเปนสัตบุรุษ    เปรียบดวยสะใภใหม    จึงตรัสวา  เสยฺยถาป  ภิกขฺเว 
วธุกา  เปนตน .    ในบทเหลาน้ัน    บทวา  วธุกา  ไดแก  สะใภ.    บทวา 
ติพฺพ  คือมาก.  บทที่เหลอืในสูตรนี้   งายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถาสัปปุริสสูตรที่  ๓  
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                          ๔.  ปฐมอัคคสูตร 

                                 วาดวยวัตถุเลิศ  ๔  ประการ 
            [๗๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วัตถุอันเลิศ  ๔  อยางนี้     วัตถุอันเลิศ 
๔  อยางคืออะไร  คือ  ศลีเลิศ  สมาธิเลศิ  ปญญาเลิศ  วิมุตติเลิศ  นี้แลวัตถ ุ
อันเลิศ  ๔ อยาง. 
                                            จบปฐมอัคคสูตรที่ ๔  
                          อรรถกถาปฐมอัคคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัคคสูตรที่ ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สีลคฺค  คือ  ศลีเลิศคือสูงสุด.   ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
                                      จบอรรถกถาปฐมอัคคสูตรที่ ๔ 
                         ๕. ทุติยอัคคสูตร 

                                  วาดวยวัตถุเลิศ  ๔  อยาง 
            [๗๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วัตถุอันเลิศ  ๔  อยางนี้     วัตถุอันเลิศ 
๔  อยางคืออะไร  คือ  รูปเลิศ  เวทนาเลิศ  สัญญาเลิศ   ภพเลิศ   นี้แลวัตถ ุ
อันเลิศ  ๔  อยาง.   
                      จบทุติยอัคคสูตรที่  ๕  
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           อรรถกถาทุติยอัคคสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอัคคสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  รูปคฺค  ความวา  บุคคลพิจารณารูปใดแลว   ยอมบรรลุพระ 
อรหัต  รูปนีช้ื่อวา รูปอันเลิศ  แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้แล. สวนในบทวา ภวคฺค 
นี้   บุคคลดํารงอยูในอัตภาพใด    ยอมบรรลุพระอรหัตในอัตภาพนั้น    ชื่อวา 
ภพอันเลิศและ 
                                  จบอรรถกถาทุติยอัคคสูตรที่  ๕ 
                                   ๖. กุสินาราสูตร 

                    วาดวยความสงสัยในพระรัตนตรัย 
            [๗๖]    สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับในระหวางตนสาละคู 
ตรงทามกลางวงโคงแหงแถวตนสาละ   ในปาไมสาละของคณะเจามัลละ   กรุง 
กุสินารา  คราวจะเสด็จปรินิพพาน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดํารัสแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธเจาก็ดี   ในพระธรรมก็ด ี   ใน 
พระสงฆก็ดี   ในมรรคก็ด ี   ในปฏิปทาก็ดี    จะพึงมีแกภิกษุสักรูปหน่ึง  ทาน 
ทั้งหลายจงถามเถิด    อยาตองมีความเสียใจในภายหลังวา   พระศาสดาเสด็จอยู 
ตอหนาเรา    เราไมอาจกราบทูลถามในท่ีเฉพาะพระพักตรได  ดังน้ีเลย   เม่ือ 
ตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุเหลาน้ันก็นิ่งอยู  ตรัสอยางนั้นอีก  ๒  ครัง้ ภิกษุทั้งหลาย  
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ก็คงนิ่งอยู    จึงตรัสเตือนอีกวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ทานท้ังหลายไมถาม    
เพราะความเคารพในพระศาสดาก็เปนได  แมภิกษุที่เปนสหายก็จงบอกแกสหาย 
ตอ ๆ ไปเถิด  ตรัสอยางนี้แลว   ภิกษุทั้งหลายก็คงนิ่งอยู 
            ลําดับนั้น  ทานพระอานนทจึงกราบทูลวา  นาอัศจรรยจริง พระพุทธ- 
เจาขา    ขาพระพุทธเจาเลื่อมใสในหมูภิกษุนี้วา   ความสงสัยหรือความเคลือบ 
แคลงในพระพุทธเจาก็ดี  ในพระธรรมก็ดี  ในพระสงฆก็ดี  ในมรรคก็ดี   ใน 
ปฏิปทาก็ดี   ไมมีแกภิกษุแมรูปเดียวในหมูภิกษุนี้. 
            พ.  ตรัสวา ดูกอนอานนท เธอกลาวตามความเลื่อมใส   ตถาคตหยั่งรู 
ทีเดียวในขอนี้วา    ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธเจาก็ดี    ใน 
พระธรรมกด็ี  ในพระสงฆก็ดี  ในมรรคก็ดี   ในปฏิปทาก็ดี   ไมมีแกภิกษุแม 
รูปเดียวในหมูภิกษุนี้   เพราะบรรดาภิกษุประมาณ  ๕๐๐ นี ้  ภิกษุผูมีคุณธรรม 
ที่สุดก็เปนพระโสดาบันมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา      เปนผูเที่ยงแทที่จะได 
ตรัสรูในขางหนา. 
                                        จบกุสินาราสูตรที่  ๖ 
                        อรรถกถากุสินาราสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในกุสินาราสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา    อุปวตฺตเน    ไดแก    ในที่ทามกลางแถวตนสาละที่อยูทิศ 
ตะวันออก  ยืนตนเรียงเลี้ยวโคงไปทางทิศเหนือ. บทวา อนฺตเร  ยมกสาลาน 
ไดแก ในระหวางตนสาละสองตน.   บทวา  กงฺขา ไดแก  ความเคลือบแคลง. 
บทวา วิมติ  คือ ไมสามารถจะตัดสินได.  ความยอในขอน้ีมีดังน้ีวา  ภิกษุรูปใด  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 234 

พึงเกิดความสงสัยวา  พระพุทธเจาหรือมิใชพระพุทธเจา   พระธรรมหรือมิใช 
พระธรรม   พระสงฆหรือมิใชพระสงฆ   มรรคหรือมิใชมรรค   ปฏิปทาหรอื 
มิใชปฏิปทา  ดังน้ี     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงถามเถิด    เราจะบอก 
ความขอน้ัน   แกภิกษุรูปนั้น   ดังน้ี   
            บทวา  สตฺถุคารเวนป  น  ปุจฺเฉยฺยาถ  ความวา  ถาพวกเธอไม 
ถามเพราะความเคารพในพระศาสดาอยางนี้วา   พวกเราบวชในสํานักของพระ- 
ศาสดา  แมปจจัย  ๔  เปนของพระศาสดาของพวกเรา  พวกเราเหลาน้ันไมสงสัย 
มาตลอดกาลเทาน้ีแลว   กไ็มควรจะทําความสงสัยในวันนี้   ซึ่งเปนปจฉิมกาล. 
ดวยบทวา    สหายโกป   ภิกฺขเว   สหายกสฺส  อาโรเจตุ    ทรงแสดงวา 
บรรดาพวกเธอ   ภิกษุใดเปนเพ่ือนเห็นเพ่ือนคบของภิกษุใด  ภิกษุนั้นจงบอก 
แกภิกษุนั้น   เราจักบอกแกภิกษุรูปหน่ึง  พวกเธอฟงคําของภิกษุนั้นแลว  ก็จะ 
พากันหายสงสัยไปส้ิน. บทวา เอว  ปสนฺโน ความวา ขาพระองคเธออยางนี้. 
บทวา  าณเมว   ความวา  ญาณที่ทําใหประจักษถึงภาวะที่ภิกษุไมมีความสงสัย 
มิใชเพียงความเธอของตถาคตในขอนี้.  บทวา  อิเมส  หิ  อานนฺท  ความวา 
บรรดาภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูปเหลาน้ี  ที่นั่งอยูภายในมาน. บทวา โย ปจฺฉิมโก 
ความวา   ตรสัถึงพระอานนทเถระ  ซึง่เปนภิกษุผูมีคุณตํ่าท่ีสุด. 
                                  จบอรรถกถากุสินาราสูตรที่  ๖  
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                                        ๗. อจินติตสูตร    

                                          วาดวยอจินไตย ๔ 
            [๗๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อจินไตย ๔ อยางนี้ไมควรคิด   ผูที่คิด 
ก็จะพึงมีสวนแหงความเปนบา   ไดรบัความลําบากเปลา   อจินไตย  ๔    คือ 
อะไรบาง  คือ 
            ๑.  พุทธวิสัยแหงพระพุทธทั้งหลาย  เปนอจินไตยไมควรคิด  ผูที่คิด 
ก็จะพึงมีสวนแหงความเปนบา   ไดรบัความลําบากเปลา 
            ๒. ฌานวิสัยแหงผูไดฌาน  เปนอจินไตยไมควรคิด   ผูที่คิด   ก็จะ 
พึงมีสวนแหงความเปนบา   ไดรับความลําปากเปลา 
            ๓.  วิบากแหงกรรม   เปนอจินไตยไมควรคิด  ผูที่คิด  กจ็ะพึงมีสวน 
แหงความเปนบา  ไดรับความลําบากเปลา 
            ๔. โลกจินดา   (ความคิดในเรื่องของโลก)  เปนอจินไตยไมควรคิด 
ผูที่คิด  ก็จะพึงมีสวนแหงความเปนบา  ไดรับความลําบากเปลา 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  อจินไตย  ๔ ไมควรคิด ผูที่คิด  ก็จะพึง 
มีสวนแหงความเปนบา   ไดรับความลําบากเปลา. 
                                         จบอจินติตสูตรที่  ๗  
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                     อรรถกถาอจินติตสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอจินติตสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา อจินฺเตยฺยานิ  ไดแกไมควรคิด. บทวา  น  จินฺเตตพฺพานิ 
ความวา บุคคลไมควรคิด  เพราะเปนอจินไตยน่ันเอง. บทวา ยานิ  จินฺเตนฺโต 
คือ คิดสิ่งท่ีไมมีเหตุเหลาใด.  บทวา  อุมฺมาทสฺส  ไดแก ความเปนคนบา. 
บทวา  วิฆาตสฺส  คือ  เปนทุกข.  บทวา  พุทฺธวิสโย   แปลวา   วิสัยของ 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  คือ ความเปนไปและอานุภาพของพระพุทธคุณมีพระ- 
สัพพัญุตญาณเปนตน.  บทวา   ฌานวิสโย   ไดแก ฌานวิสัยในอภิญญา. 
บทวา  กมฺมวิปาโก   ไดแก  วิบากของกรรมมีกรรมที่จะพึงเสวยผลในปจจุบัน 
เปนตน.   บทวา  โลกจินฺตา  ความวา  โลกจินดา  ความคิดเรื่องโลกเชนวา 
ใครหนอสรางดวงจันทรและดวงอาทิตย    ใครสรางแผนดินใหญ     ใครสราง 
มหาสมุทร  ใครสรางสัตวใหเกิด   ใครสรางภูเขา  ใครสรางตนมะมวงตนตาล 
และตนมะพราวเปนตน   ดังน้ี. 
                                 จบอรรถกถาจินติตสูตรที่  ๗                                 
                               ๘.  ทกัขิณาสูตร 

                   วาดวยทักขิณาวิสุทธิ  ๔ ประการ 
            [๗๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ทักขิณาวิสุทธิ     (ความบริสุทธิ์แหง 
ทักษิณา)  ๔  ประการนี้   ทักขิณาวิสุทธิ  ๔  ประการคืออะไร  คือ  ทักษิณา 
บริสุทธิ์ฝายทายก   ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกก็มี    ทักษิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก 
ไมบริสุทธิ์ฝายทายกก็มี       ทักษิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหกก็มี 
ทักษิณาบริสุทธิ์ทั้งฝายทายก  ทั้งฝายปฏิคาหกก็มี  
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            ก็ทักษิณาบริสุทธิ์ฝายทายก     ไมบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหกเปนอยางไร  ?     
ทายกเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม      ปฏคิาหกเปนผูทุศีลมีบาปธรรม     อยางนี้  
ทักษิณาบริสทุธิ์ฝายทายก   ไมบริสุทธิฝ์ายปฏิคาหก 
            ทักษิณาบริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก    ไมบริสุทธิฝ์ายทายก    เปนอยางไร ? 
ทายกเปนผูทุศีลมีบาปกรรม  ปฏิคาหกเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม  อยางนี้ทักษิณา 
บริสุทธิ์ฝายปฏิคาหก   ไมบริสุทธิ์ฝายทายก  
            ทักษิณาไมบริสุทธิ์     ทั้งฝายทายกทั้งฝายปฏิคาหก    เปนอยางไร  ? 
ทายกเปนผูทุศีลมีบาปธรรม    ปฏิคาหกเลาก็เปนผูทุศีลมีบาปธรรม    อยางนี้  
ทักษิณาบริสทุธิ์ทั้งฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหก  
            ทักษิณาบริสุทธิ์    ทั้งฝายทายก    ทั้งฝายปฏิคาหก    เปนอยางไร ? 
ทายกเปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม  แมปฏิคาหกก็เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรมอยางนี้  
ทักษิณาไมบริสุทธิ์ทั้งฝายทายกท้ังฝายปฏิคาหก  
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล   ทักษิณาวิสุทธิ   ๔. 
                                        จบทักขิณาสูตรที่  ๘ 
          อรรถกถาทักขิณาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในทักขิณาสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   ทกขฺิณาวิสุทฺธิโย   ไดแก  เหตุทั้งหลายแหงความบริสุทธิ์  
ของทักษิณา  คือ ทาน. บทวา ทายกโต  วิสุชฺฌติ  ความวา  ยอมบริสุทธิ์  
โดยความมีผลมาก.   บทวา    กฺลยาณธมฺโม      คือ เปนผูมีธรรมอันสะอาด. 
บทวา  ปาปธมฺโม  คือ เปนผูมีธรรมลามก. ในบทวา  ทายกโต   วิสุชฺฌติ 
นี้   ควรกลาวถึงเวสสันดรมหาราช.  ไดยินวา  เวสสันดรมหาราชน้ัน   ใหทารก  
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แกพราหมณชื่อชูชก   ทานหาปฐพีใหไหวแลว.   ในบทวา  ปฏิคฺคาหกโต    
วิสุชฺฌติ  นี้  ควรกลาวถึงชาวประมง  ผูอยูที่ประตูปากแนน้ํากัลยาณี. ไดยนิวา 
ชาวประมงน้ัน  ไดถวายบิณฑบาตสามครั้งแกพระทีฆสุมนเถระ  นอนบทเตียง 
มรณะกลาววา     บิณฑบาตท่ีไดถวายแกพระเปนเจาทีฆสุมนเถระยกเราขึ้นได. 
ในบทวา  เนว  ทายกโต  นี้  ควรกลาวถึงนายพรานผูอยูบานวัฒมานะ ไดยินวา 
นายพรานน้ันเมื่อทําบุญอุทิศเพ่ือคนท่ีตายแลว   จึงไดใหแกปฏิคาหกผูทุศีล 
คนเดียวสามครั้ง.  ในครั้งท่ีสาม  อมนุษย  (ผูตายไปเกิดเปนเปรต)    รองวา 
ปฏิคคาหกทุศีลปลนเราดังน้ี.       ทักษิณาถึงผูตายนั้นในเวลาที่ทักษิณาอันเขา 
ถวายแกภิกษุผูมีศีลรูปหน่ึงแลว.    ในบทวา    ทายกโต  เจว  ปฏิคฺคา- 
หกโต   จ  วสิุชฺฌติ   นี ้   บัณฑิตควรกลาวอสทิสทานแล. 
                                  จบอรรถกถาทักขิณาสูตรที่  ๘ 
                                    ๙.  วิณิชชสูตร 

                          วาดวยการคาขาย 
            [๗๙]    ครั้งน้ัน   ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ 
ไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย  ใหการคาขาย 
อยางเดียวกัน   พอคาบางคนประกอบแลวขาดทุน   ...บางคนประกอบแลวได 
กําไรไมเทาที่ประสงค  ...บางคนประกอบแลวไดกําไรตามท่ีประสงค  ... 
บางคนประกอบแลวไดกําไรย่ิงกวาท่ีประสงค 
            พ.   ตรัสตอบวา   ดูกอนสารีบุตร    บุคคลบางคนในโลกน้ีเขาไปหา 
สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี  ปวารณาสมณะหรือพราหมณนั้นใหบอกขอปจจัยได  
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บุคคลน้ันปวารณาดวยปจจัยใด     ไมใหปจจัยนั้น      (แกสมณพราหมณนั้น)    
บุคคลน้ันถาตายจากอัตภาพน้ันมาสูอัตภาพน้ี      หากประกอบการคาขายอันใด 
การคาขายอันนั้นยอมขาดทุน 
            สวนบุคคลบางคน เขาไปหาสมณะก็ดี  พราหมณก็ดี  ปวารณาสมณะ 
หรือพราหมณนั้นใหบอกขอปจจัยได  บุคคลน้ันปวารณาดวยปจจัยใด ใหปจจัย 
นั้นไมเทาท่ี  (สมณพราหมณนั้น )  ประสงค  บุคคลน้ันถาตายจากอัตภาพน้ัน 
มาสูอัตภาพนี้   หากประกอบการคาขายอันใด    การคาขายน้ันยอมไดกําไรไม 
เทาท่ีประสงค 
            สวนบุคคลบางคน   เขาไปหาสมณะก็ดี  พราหมณก็ดี   ปวารณาสมณะ 
หรือพราหมณนั้นใหบอกขอปจจัยได    บุคคลน้ันปวารณาดวยปจจัยใด     ให 
ปจจัยนั้นตามท่ี    (สมณพราหมณนั้น )   ประสงค   บุคคลน้ันถาตายจากอัตภาพ 
นั้นมาสูอัตภาพน้ี  หากประกอบการคาขายอันใด     การคาขายอันนั้นยอมได 
กําไรตามท่ีประสงค. 
            สวนบุคคลบางคน    เขาไปหาสมณะก็ดี  พราหมณก็ดี  ปวารณาสมณะ 
หรือพราหมณนั้นใหบอกขอปจจัยได  บุคคลน้ันปวารณาดวยปจจัยใด  ใหปจจัย 
นั้นยิ่งกวาที่   (สมณพราหมณนั้น)  ประสงค   บุคคลน้ันถาตายจากอัตภาพน้ัน 
มาสูอัตภาพนี้     หากประกอบการคาขายอันใด    การคาขายอันนั้นยอมไดกําไร 
ยิ่งกวาที่ประสงค 
            ดูกอนสารีบุตร  นี้แล  เปนเหตุเปนปจจัย   ใหการคาขายอันเดียวกัน 
พอคาบางคนประกอบแลวขาดทุน     ...บางคนประกอบแลวไมไดกําไรเทาที่ 
ประสงค  ...บางคนประกอบแลวไดกําไรตามท่ีประสงค  ... บางคนประกอบ 
แลวไดกําไรย่ิงกวาที่ประสงค. 
                                        จบวณิชชสูตรที่  ๙  
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               อรรถกถาวณิชชสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในวณิชชสูตรที่  ๙   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ตาทิสาว  ความวา  การคาขายเชนเดียวกันนั้น  คือ  คลาย 
กันนั้น.   บทวา   เฉทคามนิี   โหติ   คือขาดทุน.   อธิบายวา  ผลกําไรท่ี 
ปรารถนาสูญเสียหมด.  บทวา  น  ยถาธิปฺปายา  โหติ  ความวา  ไดผลกําไร 
ไมเทาท่ีมุงหมาย.  บทวา   ปราธิปฺปายา  โหติ  ความวา   ไดผลกําไรเกิน 
คือ  เกินกวาท่ีตนประสงค.  ในบทวา   สมณ  วา  พฺราหฺมณ  วา   นี ้
พึงทราบวาเปนสมณะหรือพราหมณเพราะมีบาปสงบแลว     มีบาปอันลอยแลว. 
บทวา  วท  ภนฺเต   ปจฺจเยน  ความวา  ยอมปวารณา  คือนิมนตอยางนี้วา 
ขาแตทานผูเจริญ    ทานพึงขอปจจัย  ๔   อยางมีจีวรเปนตนได.   บทวา  เยน 
ปวาเรติ   ความวา  เขายอมปวารณากําหนดไวดวยปจจัยใด.   บทวา  ต  น 
เทติ  ความวา  เขาไมถวายปจจัยนั้นทุกประการ. บทวา   ต  น  ยถาธิปฺปาย 
เทติ   ความวา   เขายอมไมสามารถจะถวายปจจัยนั้นตามท่ีสมณพราหมณนั้น 
ประสงค  คือ  ถวายลดนอยลง.   บทวา    ยถาธิปฺปาย    เทติ   ความวา 
สมณพราหมณนั้น  ยอมปรารถนาปจจัยเทาใด  เขาก็ถวายปจจัยเทาน้ัน. บทวา 
ปราธิปฺปาย   เทติ   ความวา  เขาปวารณาปจจัยไวนอยแตถวายมากกวา. 
                                     จบอรรถกถาวณิชชสูตรที่  ๙  
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                        ๑๐. กัมโมชสูตร   

                                           วาดวยมาตุคาม 
            [๘๐]    สมัยหน่ึง      พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู   ณ  โฆสิตาราม 
กรุงโกสัมพี  ครั้งน้ันทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ  ไดทูล 
ถามวา  อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  พระพุทธเจาขา   มาตุคามจึงไมนั่งใน 
สภา  ไมประกอบการงานใหญ  ไมไดไปนอกเมือง 
            พ.  ตรัสตอบวา   อานนท   มาตุคามเปนผูมักโกรธ   มาตุคามเปนผู 
มักริษยา    มาตุคามเปนผูมักตระหน่ี    มาตุคามเปนผูทรามปญญา    อานนท 
นี้แล  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหมาตุคามไมนั่งในสภา ไมประกอบการงานใหญ 
ไมไดไปนอกเมือง. 
                                           จบกัมโมชสูตรที่  ๑๐ 
                                          จบอปณณกวรรคที่  ๓ 
                             อรรถกถากัมโมชสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในกัมโมชสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  เนว  สภาย  นิสีทติ  ความวา  มาตุคามยอมไมนั่งในสภา- 
วินิจฉัย  เพื่อทําการวินิจฉัย.  บทวา  น  กมมฺนฺต   ปโยเชติ  ความวา  ไม 
ประกอบการงานใหญมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน . บทวา  น  กมฺโพช 
คจฺฉติ  ความวา    ไมไปสูแควนกัมโพชเพื่อรวบรวมโภคทรัพย.    ก็คําน้ัน  
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เปนเพียงหัวขอเทาน้ัน.  อธิบายวา  ไมไปภายนอกแวนแควนแหงใดแหงหนึ่ง.    
ในบทเปนตนวา  โกธโน  ความวา  มาตุคามถูกความโกรธกลุมรุมแลว  ชื่อวา 
ไมรูจักประโยชนมิใชประโยชน  เพราะความโกรธ.  ชื่อวา  ไมอดทนสมบัติ 
คนอ่ืน   เพราะมักริษยา.    ชื่อวา  ไมสามารถจะใหทรัพยไปทํากิจท่ีควรทําได 
เพราะมักตระหนี่. ชื่อวา  ไมสามารถจะจัดทํากิจท่ีควรทําได   เพราะไมมีปญญา. 
เพราะฉะนั้น   มาตุคาม  จึงไมทําการน่ังในสภาเปนตนเหลาน้ีแล. 
                            จบอรรถกถากัมโมชสูตรที่ ๑๐ 
                            จบอปณณกวรรควรรณนาที่ ๓ 

                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้   คือ 
            ๑.  ปธานสูตร  ๒.  ทฏิฐิสูตร   ๓.  สัปปุริสสูตร  ๔.  ปฐมอัคคสูตร 
๕.  ทุติยอัคคสูตร   ๖.  กสุินาราสูตร   ๗.  อจินติตสูตร   ๘.  ทกัขิณาสูตร 
๙.  วณิชชสูตร   ๑๐.  กัมโมชสูตร  และอรรถกถา.  
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                                            มจลวรรคที่  ๔   
 
                                     ๑. ปาณาติปาตสูตร 

                         วาดวยธรรมใหเกิดในนรก - สวรรค 
            [๘๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมอุบัติในนรก  เหมือนถูกนําตัวไปโยนทิ้งฉะน้ัน  ธรรม  ๔ ประการคืออะไร 
คือ  บุคคลเปนผูทําปาณาติบาตโดยปกติ   ทําอทินนาทานโดยปกติ   ทํากาเม- 
สุมิจฉาจารโดยปกติ พูดมุสาวาทโดยปกติ  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล  ยอมอุบัติในนรก  เหมือนถูกนําตัวไปโยนทิ้งฉะนั้น 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมอุบติั 
ในสวรรค    เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะนั้น    ธรรม ๔ ประการคือ 
อะไร  คือ  บคุคลเปนผูเวนจากปาณาติบาต  เปนผูเวนจากอทินนาทาน  เปน 
ผูเวน จากกาเมสุมิจฉาจาร    เปนผูเวนจากมุสาวาท    บุคคลประกอบดวยธรรม 
๔  ประการน้ีแล    ยอมอุบัติในสวรรค    เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไว 
ฉะน้ัน.  
                     จบปาณาติปาตสูตรที่  ๑ 
            สูตรที่  ๑ - ๔ แหงวรรคท่ี  ๔  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
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                  ๒.  มุสาสูตร   

                  วาดวยธรรมทําใหเกิดในนรก - สวรรค 
            [๘๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ  ธรรม   ประการคืออะไร คือบุคคลเปนผูพูดมุสาวาท 
โดยปกติ    พูดสอเสียดโดยปกติ   พูดคําหยาบโดยปกติ    พูดสาํรากโดยปกติ 
บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล  ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   ยอม 
อุบัติในสวรรค ฯลฯ    ธรรม   ๔  ประการคืออะไร     คือบุคคลเปนผูเวนจาก 
มุสาวาท   เปนผูเวนจากพูดสอเสียด  เปนผูเวนจากพูดคําหยาบ  เปนผูเวนจาก 
พูดสําราก    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล    ยอมอุบัติในสวรรค 
เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะนั้น. 
                                                จบมุสาสูตรที่  ๒ 
                ๓.  วัณณสูตร 

                   วาดวยธรรมทําใหเกิดในนรก - สวรรค 
            [๘๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ   ธรรม  ๔  ประการคืออะไร  คือ  บุคคลไมใครครวญ 
ไมสอบสวนแลว      ชมคนที่ควรติ  ๑   ติคนที่ควรชม  ๑  ปลูกความเลื่อมใสใน 
ฐานะอันไมควรเลื่อมใส  ๑  แสดงความไมเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส  ๑ 
บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม   ประการ  ยอมอุบัติ     
ในสวรรค ฯลฯ  ธรรม   ประการคืออะไร  คือบุคคลใครครวญสอบสวนแลว 
ติคนที่ควรติ ๑  ชมคนที่ควรชม  ๑  แสดงความไมเลื่อมใสในฐานะอันไมควร 
เลื่อมใส ๑  ปลูกความเลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใส  ๑  บคุคลประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แล   ยอมอุบัติในสวรรค  เหมอืนเขาเชิญตัวไปประดิษฐาน 
ไวฉะนั้น. 
                     จบวัณณสูตรที่  ๓ 
                 ๔.  โกธสูตร 

                    วาดวยธรรมทําใหเกิดในนรก - สวรรค 
            [๘๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ    ธรรม  ๔  ประการคืออะไร   คือบุคคลเปนผูหนักใน 
ความโกรธ   ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑  เปนผูหนักในความลบหลูทาน   ไม 
หนักใหพระสัทธรรม  ๑  เปนผูหนักในลาภ  ไมหนักในพระสัทธรรม ๑  เปน 
ผูหนักในสักการะ     ไมหนักในพระสัทธรรม  ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการนี้แล  ยอมอุบัติในนรก ฯลฯ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ    ยอม 
อุบัติในสวรรค  ฯลฯ  ธรรม ๔ ประการคืออะไร   คือ   บุคคลเปนผูหนักใน 
พระสัทธรรม  ไมหนักในความโกรธ  ๑  เปนหนักในพระสัทธรรม  ไมหนัก 
ในความลบหลูทาน ๑  เปนผูหนักในพระสัทธรรม  ไมหนักในลาภ  ๑  เปนผู 
หนักในพระสัทธรรม    ไมหนักในสักการะ  ๑   บคุคลประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการนี้แล  ยอมอุบัติในสวรรค  เหมือนเขาเชิญตัวไปประดิษฐานไวฉะนั้น. 
                      จบโกธสูตรที่    ๔  
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                       ๕.  ตมสูตร   

                              วาดวยบุคคลในโลก  ๔  จําพวก 
            [๘๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๔   จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
บุคคล ๔ จําพวกคือใคร  คือ 
            ตโม  ตมปรายโน             บุคคลมืดมาแลว   มีมืดไปภายหนา 
             ตโม  โชติปรายโน           บุคคลมืดมาแลว   มีสวางไปภายหนา 
             โชติ  ตมปรายโน             บุคคลสวางมาแลว  มีมืดไปภายหนา 
               โชติ  โชติปรายโน           บุคคลสวางมาแลว   มีสวางไปภายหนา 
            ก็บุคคลมืดมาแลว     มีมืดไปภายหนาเปนไฉน ?    บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้ เกิดในตระกูลตํ่า  คือ  ตระกูลจัณฑาลก็ดี   ตระกูลชางสานก็ดี    ตระกูล 
พรานก็ดี   ตระกูลชางหนังก็ดี   ตระกูลคนรับจางเทขยะก็ดี    ทั้งยากจนขัดสน 
ขาวนํ้าของกิน      เปนอยูอยางแรนแคน       หาอาหารและเครื่องนุงหมไดโดย 
ฝดเคือง    ซ้าํเปนคนข้ีริ้วข้ีเหร   เต้ียแคระ    มากไปดวยโรค     ตาบอดบาง 
เปนงอยบาง   กระจอกบาง   เปลี้ยบาง  ไมใครได  ขาว   น้ํา   ผา   ยวดยาน 
ดอกไม   ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน ที่อยู  และเครื่องประทีป บุคคลน้ัน 
ยังประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ 
แลว   กายแตกตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต นรก  อยางนี้แล  บุคคล  
มืดมาแลว  มีมืดไปภายหนา 
            บุคคลมืดแลว   มสีวางไปภายหนาเปนไฉน ?    บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เกิดในตระกูลตํ่า   คือตระกูลจัณฑาลก็ดี  ฯลฯ  ทีน่อน  ที่อยู  และเครื่องประทีป 
บุคคลน้ันประพฤติสุจริตดวยกาย วาจา  ใจ   ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 247 

ใจแลว   กายแตกตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   อยางนี้แล   บุคคลมืดมา   
แลว   มีสวางไปภายหนา 
            บุคคลสวางมาแลว     มีมืดไปภายหนาเปนไฉน ?  บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลกษัตริยมหาสาลก็ดี  ตระกลูพราหมณมหาสาล 
ก็ดี  ตระกลูคฤหบดีมหาสาลก็ดี   มั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มีเงินทอง 
มีขาวของเคร่ืองใช    มีทรัพยธัญชาติเปนอันมาก     ทั้งมีรูปรางสะสวยเจริญตา 
เจริญใจ ประกอบดวยผิวพรรณงดงามย่ิงนัก  เปนผูมีปกติไดขาวน้ํา  ผา ยวดยาน 
ดอกไม  ของหอม  เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อยู  และเครื่องประทีป  บุคคลน้ัน 
 ประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ   ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา ใจแลว 
กายแตกตายไปยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   อยางนี้แล   บุคคล 
สวางมาแลว  มมีืดไปภายหนา 
            บุคคลสวางมาแลว   มีสวางไปภายหนาเปนไฉน ?   บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เกิดในตระกูลสูง   คือตระกูลกษัตริยมหาสาล ฯลฯ    บคุคลน้ันประพฤติ 
สุจริตดวยกาย  วาจา   ใจ   ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย   วาจา  ใจแลว    กาย 
แตกตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค อยางนี้แล   บุคคลสวางมาแลวมีสวาง 
ไปภายหนา 
            ภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๔  จําพวกน้ีแล  มีปรากฏอยูในโลก. 
                      จบตมสูตรที่  ๕  
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                   อรรถกถาตมสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในตมสูตรที่   ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บุคคลผูประกอบดวยความมืดมีคําเปนตนวา  นีจกุเล  ปจฺจาชาโต 
เกิดในตระกูลตํ่า   ดังน้ี   ชื่อวาตมะ   มืดมา.  บุคคลชื่อวามีมืดไปภายหนา  เพราะ 
เขาถึงความมืดคือนรกอีก   ดวยกายทุจริตเปนตน    แมดวยบทท้ังสองดังกลาว 
เปนอันตรัสถึงความมืดแหงขันธเทาน้ัน.    บุคคลชือ่สวางมา   เพราะประกอบ 
ดวยความสวางมีคําเปนตนวา   อฑฺฒกุเล  ปจฺจาชาโต   (เกิดในตระกูลมั่งค่ัง) 
ทานอธิบายวา   เปนผูสวางไสวดังน้ี.    บุคคลชื่อวามีสวางไปภายหนา  เพราะ 
เขาถึงความสวางดวยการเขาถึงสวรรคอีก    ดวยกายสุจริตเปนตน    พึงทราบ 
สองบทแมนอกนี้   โดยนยันี้. 
            บทวา  เวนกุเล  ไดแก ในตระกูลชางสาน.    บทวา  เนสาทกุเล  
ไดแกในตระกูลพรานลาเนื้อเปนตน .  บทวา  รถการกุเล ไดแก  ในตระกลู 
ชางหนัง.  บทวา   ปุกฺกุสกุเล    ไดแก  ในตระกูลคนรับจางเทขยะ.  พระผูม ี
พระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงตระกูลวิบัติ   ดวยเหตุประมาณเทานี้แลว  เพราะ 
เหตุที่บุคคลบางคนถึงจะเกิดในตระกูลคนรับจางเทขยะ  ก็มั่งค่ังมีทรัพยมากได 
แตบุคคลผูนี้หาไดเปนเชนนั้นไม  ฉะนั้น   บัดนี้    เพ่ือทรงแสดงโภควิบัติของ 
บุคคลน้ัน    จึงตรัสวา  ทลิทฺเท  เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน   บทวา  ทลิทฺเท 
ไดแก  ประกอบดวยความจน  มีขาวน้ําและของกินนอย.  บทวา   กสิรวุตฺติเก 
ไดแก เปนอยูดวยความทุกข.  อธิบายวา  ใหเขาถึงตระกูลที่คนทั้งหลายใหเขา 
ยินดีดวยความพยาม.  บทวา  ยตฺถ   กสิเรน   ฆาสจฺฉาโท  ลพฺภติ   ความวา 
เขาไดขาวตมขาวสวยและอาหาร    หรือเครื่องนุงหมพอปดอวัยวะ   ดวยความ 
ลําบากในตระกูลใด.  
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            เพราะเหตุที่บุคคลแมเกิดในตระกูลนี้       เปนผูพรอมดวยอุปธิสมบัติ     
ต้ังอยูในความสําเร็จแหงอัตภาพ     แตบุคคลผูนี้หาไดเปนเชนน้ันไม    ฉะน้ัน 
บัดนี้     เพ่ือทรงแสดงวิบัติทางรางกายของเขา    จึงตรัสวา   โส   จ   โหติ 
ทุพฺพณฺโณ  เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน   บทวา ทุพฺพณฺโณ  ความวา  เปน 
คนมีผิวดุจตอไฟไหม   เหมือนปศาจคลุกฝุน.    บทวา  ทุทฺทสิโก  ความวา 
แมมารดาผูบังเกิดเกลาเห็นเขาก็ไมพอใจ.   บทวา  โอโกฏิมโก ไดแก  เปน 
คนเต้ีย.    บทวา  กาโณ  ไดแก  ตาบอดขางเดียวบาง  ตาบอดสองขางบาง. 
บทวา  กุณี  ไดแก มีมือพิการขางเดียวบาง  มีมือพิการท้ังสองขางบาง.  บทวา 
ขฺโช  ไดแก   มีขาเขยกขางเดียวบาง     มีขาเขยกทั้งสองขางบาง      บทวา 
ปกฺขหโต  ไดแก เปนอัมพาตไปแถบหนึ่ง. 
            บทวา  ปทีเปยฺยสฺส   ไดแก  เครื่องอุปกรณของประทีปมีน้ํามัน   และ 
ตัวภาชนะเปนตน.  ในบทวา  เอว  โข  ภิกขฺเว  นี้  บุคคลคนหน่ึง  ยังไม 
ทันเห็นแสงสวางในภายนอก  ตายในครรภของมารดาแลว     บังเกิดในอบาย 
เวียนวายอยูสิ้นทั้งกัป   แมบุคคลน้ัน     ก็ชื่อวามืดมาแลวมืดไปภายหนา.  ก็เขา 
พึงเปนบุคคลหลอกลวง.    ทานอธิบายวา  ดวยวาคนหลอกลวงไดรับผลสําเร็จ 
เห็นปานน้ีดังน้ี.  ในบทเหลาน้ี  ทรงแสดงถึงการมาวิบัติ  และปจจัยในปจจุบัน 
วิบัติ   ดวยบทวา  นีเจ   กเุล  เปนตน.    ทรงแสดงปจจัยที่เปนไปแลววิบัติ 
ดวยบทวา    ทลิทฺเท   เปนตน.    ทรงแสดงอุบายเลี้ยงชีพวิบัติ    ดวยบทวา 
กสิรวุตฺติเก   เปนตน.  ทรงแสดงอัตภาพวิบัติ  ดวยบทวา ทุพฺพณฺโณ  เปนตน. 
ทรงแสดงเหตุแหงทุกขที่มาประจวบเขา   ดวยบทวา  พหฺวาพาโธ   เปนตน. 
ทรงแสดงเหตุแหงสุขวิบัติ    และเครื่องอุปโภควิบัติ    ดวยบทวา   น  ลาภี 
เปนตน.    ทรงแสดงเหตุแหงความเปนผูมืดไปภายหนามาประจวบเขา  ดวย  
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บทวา  กาเยน ทุจฺจริต  เปนตน.  ทรงแสดงการเขาถึงความมืดในสัมปรายภพ 
ดวยบทวา  กายสฺส  เภทา  เปนตน.  สกุกปกข  (ฝายดี)  พึงทราบโดยนัย 
ตรงกัน ขามกับที่กลาวมาแลว. 
                                   จบอรรถกถาตมสูตรที่  ๕ 
                                 ๖.  โอณตสูตร 

                      วาดวยบคุคลในโลก  ๔  จําพวก 
            [๘๖]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ 
        โอณโตณโต             บุคคลตํ่ามาแลว   ตํ่าไป 
         โอณตุณฺณโต             บุคคลตํ่ามาแลว   สูงไป 
         อุณฺณโตณโต            บุคคลสูงมาแลว   ตํ่าไป 
         อุณฺณตุณฺณโต           บุคคลสูงมาแลว  สูงไป 
            ก็บุคคลตํ่ามาแลว   ตํ่าไปเปนไฉน  ?    บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน 
ตระกูลตํ่า  คือตระกูลจัณฑาล  ฯลฯ  บุคคลน้ันยังประพฤติทุจริตดวยกาย  วาจา 
ใจ ฯลฯ  กายแตกตายไปยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก   อยางนี้แล 
บุคคลตํ่ามาแลว  ตํ่าไป 
            บุคคลตํ่ามาแลว    สูงไปเปนไฉน  ?    บุคคลบางคนในโลกนี้เกิดใน 
ตระกูลตํ่า  คือตระกูลจัณฑาล ฯลฯ    บุคคลน้ันประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา 
ใจ ฯลฯ  กายแตกตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  อยางนี้แล  บุคคลตํ่ามา 
แลว   สูงไป  
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            บุคคลสูงมาแลว     ตํ่าไปเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกน้ีเกิดใน    
ตระกูลสูงคือ   ตระกลูกษัตริยมหาศาล ฯลฯ  บุคคลน้ันประพฤติทุจริตดวยกาย 
วาจา  ใจ ฯลฯ  กายแตกตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก อยางนี้แล 
บุคคลสูงมาแลว  ตํ่าไป 
            บุคคลสูงมาแลว     สูงไปเปนไฉน       บุคคลบางคนในโลกน้ีเกิดใน 
ตระกูลสูง  คือตระกูลกษัตริยมหาศาล ฯลฯ   บุคคลน้ันประพฤติสุจริตดวยกาย 
วาจา  ใจ ฯลฯ   กายแตกตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   อยางนี้แล  บุคคล 
สูงมาแลว  สงูไป 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                               จบโอณตสูตรที่  ๖ 
                       อรรถกถาโอณตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโอณตสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  โอณโตณโต   ความวา   บุคคลตํ่ามาในปจจุบัน   ก็จักตํ่าไป 
ในอนาคต.  บทวา  โอณตุณฺณโต  ความวา  บุคคลตํ่ามาปจจุบัน   จักสูงไป 
ในอนาคต.    บทวา  อุณณฺโตณโต  ความวา  บุคคลสูงมาในปจจุบัน ก็จัก 
ตํ่าไปในอนาคต.  บทวา  อุณฺณตุณฺณโต  ความวา  บุคคลสูงมาในปจจุบัน 
ก็จักสูงไปในอนาคต.    ก็ความพิสดารแหงความเหลาน้ัน    พึงทราบโดยนัยอัน 
กลาวไวกอนแลว. 
                                     จบอรรถถาโอณตสูตรที่ ๖  
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                  ๗. ปุตตสูตร   

                                วาดวยสมณะ  ๔  จําพวก 
            [๘๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวก ฯลฯ  คือ 
             สมณมจโล                         สมณะผูไมหว่ันไหว 
                สมณปุณฺฑรีโก                   สมณะบุณฑริก 
             สมณปทุโม                       สมณะปทุม 
        สมเณสุ  สมณสุขมุมาโล          สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
            ก็สมณะผูไมหว่ันไหวเปนอยางไร  ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปน 
พระเสขะ  เปนผูยังตองปฏิบัติ    ปรารถนาอยูซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะอยาง 
เยี่ยมยอด เปรียบเหมือนพระโอรสองคใหญของพระราชา  ผูเปนกษัตริยมุรธา- 
ภิเษก    เปนผูควรแกการอภิเษก    แตยังมิไดรับอภิเษก   ดํารงอยูในตําแหนง 
พระยุพราช  ฉันใด  ภิกษุเปนพระเสขะเปนผูยังตองปฏิบัติอยู     ปรารถนาอยู 
ซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะอยางเยี่ยมยอดฉันนั้นเหมือนกัน  อยางนี้แล บุคคล 
เปนสมณะผูไมหว่ันไหว 
            บุคคลเปนสมณะบุณฑริกเปนอยางไร ?     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย   ทําใหแจวซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะ 
มิได  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่   แตวาไมไดถูกตอง 
วิโมกข ๘ ดวย  (นาม)  กาย  อยางนี้แล  บุคคลเปนสมณะบุณฑริก  
            บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร   ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะ 
มิได  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่   ทั้งไดถูกตองวิโมกข 
๘  ดวย  (นาม)  กายดวย  อยางนี้แล  บุคคลเปนสมณะปทุม  
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            บุคคลเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรม    
วินัยนี้  บรโิภคจีวร  โดยนากมีผูวิงวอน  (ใหบริโภค)  ที่บริโภคโดยไมมีใคร 
วิงวอน  (ใหบริโภค)    มนีอย    บรโิภคบิณฑบาต  เสนาสนะ   คิลานปจจัย 
โดยมากมีผูวิงวอน  (ใหบริโภค)   ที่บริโภคโดยไมมีใครวิงวอน   (ใหบริโภค) 
มีนอย  อนึ่ง ภิกษุนั้น อยูกับ เพ่ือนสพรหมจารีเหลาใด เพ่ือนสพรหมจารีเหลาน้ัน 
ยอมประพฤติตอภิกษุนั้นดวยกายกรรมท่ีนาเจริญใจเปนสวนมาก  ที่ไมนาเจริญ 
ใจเปนสวนนอย   ประพฤติตอภิกษุนั้นดวยวจีกรรม ...มโนกรรมท่ีนาเจริญใจ 
เปนสวนมาก    ที่ไมนาเจริญใจเปนสวนนอย    เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายยอม 
แสดงความยกยองนับถืออยางนาเจริญใจทั้งน้ัน   ที่ทําอยางไมนาเจริญใจมีเปน 
สวนนอย  อน่ึง  ทกุขเวทนาท้ังหลาย  ที่มีน้ําดีเปนสมุฏฐานก็ดี  มีเสมหะเปน 
สมุฏฐานก็ดี   มลีมเปนสมุฏฐานก็ดี   ที่มีน้ําดีเปนสันนิปาติกะ  (คือเกิดแตดี  เสมหะ 
และลมรวมกันเปนสมุฏฐาน  ซึ่งเรียกวาสันนิบาต)  ก็ดี   ที่เกดิแตความเปลี่ยน- 
แปลงแหงฤดูก็ดี    เกิดแตการบริหาร    (รางกาย)    ไมสม่ําเสมอ    (คือเปลี่ยน  
อิริยาบถไมเสมอ)   ก็ดี   เกิดเพราะถูกทําราย   (เชนถูกดี)  ก็ดี  เกิดดวยอํานาจ 
วิบากของกรรมก็ดี   ทุกขเวทนาเหลานั้นไมเกิดมีแกภิกษุนั้นมากเลย   เธอเปน 
ผูมีอาพาธนอย    เธอไดตามตองการ    ไดไมยาก   ไดไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔ 
อันเปนธรรมเปนไปในจิตอันยิ่ง    เปนธรรมเครื่องพักผอนอยูสบายในอัตภาพ 
ปจจุบัน เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย  เธอกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่    อยาง 
นี้แล  บุคคลเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อจะเรียกโดยชอบ  จะพึงเรียกบุคคลใดวาเปน 
สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ   ก็พึงเรียกเรานี้แหละวาเปนสมณะสุขุมาลในหมู 
สมณะแทจริง   เราบริโภคจีวร โดยมากมีผูวิงวอน (ใหบริโภค)  ที่บริโภคโดย  
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ไมมีใครวิงวอน (ใหบริโภค) มีนอย  เราบริโภคบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปจจัย    
โดยมากมีผูวิงวอน  (ใหบริโภค)  ที่บรโิภคโดยไมมีใครวิงวอน   (ใหบริโภค) 
มีนอย   อน่ึง    เราอยูกับภิกษุเหลาใด    ภิกษุเหลาน้ันยอมพระพฤติตอเราดวย 
กายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรมที่นาเจริญใจเปนสวนมาก   ทีไ่มนาเจริญใจ 
เปนสวนนอย     ภิกษุทั้งหลายยอมแสดงความยกยองนับถือเราอยางนาเจริญใจ 
ทั้งน้ัน       ทีท่ําอยางไมนาเจริญใจมีเปนสวนนอย  อน่ึง   ทุกขเวทนาท้ังหลาย 
ที่มีน้ําดีเปนสมุฏฐานก็ดี    มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี     มีลมเปนสมุฏฐานก็ดี 
ที่เปนสันนิปาติกะก็ดี  ที่เกิดแตความเปลี่ยนแปลงแหงฤดูก็ดี   เกิดแตการบริหาร 
(รางกาย)   ไมสม่ําเสมอก็ดี   เกิดเพราะถูกทํารายก็ดี   เกิดดวยอํานาจวิบากของ 
กรรมก็ด ี   ทกุขเวทนาเหลาน้ันไมเกิดมีแกเรามากเลย   เราเปนผูมีอาพาธนอย 
อน่ึง  เราไดตามตองการ  ไดไมยาก  ไดไมลําบาก  ซึ่งฌาน ๔ อัน เปนธรรม 
เปนไปในจิตอันยิ่ง เปนธรรมเครื่องพักผอนอยูสบายในอัตภาพปจจุบัน   เพราะ 
สิ้นอาสวะทั้งหลาย     เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะ 
มิได  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองสําเร็จอยูในปจจุบันนี่  ภิกษุทัง้หลาย    เมื่อ 
จะเรียกโดยชอบ    จะพึงเรียกบุคคลใดวาเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ   ก็พึง 
เรียกเรานี้แหละโดยชอบวาเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
            นี้แล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                   จบปุตตสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาปุตตสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปุตตสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สมณมจโล  ไดแก  สมณะไมหว่ันไหว.   ม  อักษรทําบท- 
สนธิตอบท.  อธิบายวา  นิจจลสมณะ.  ทรงแสดงพระเสขะแม  ๗ จําพวกดวย 
บทนี้.  พระเสขะน้ัน  ชื่อวาไมหว่ันไหว   เพราะทานต้ังมั่นดวยศรัทธาอันเปน 
มูลในพระศาสนา.  บทวา สมณปุณฺฑริโก  ไดเเก  สมณะดังบัวขาว. ธรรมดา 
บัวขาวเกิดในสระมีใบ  ๙๙ ใบ.    ทรงแสดงพระขีณาสพสุกวิปสสกผูบําเพ็ญ 
วิปสสนาลวนดวยบทน้ี.    ดวยวาพระขีณาสพสุกขวิปสสกนั้น    ชื่อวาสมณะดัง 
บัวขาว   เพราะทานมีคุณยังไมบริบูรณ   โดยที่ฌานและอภิญญาไมมี.  บทวา 
สมณปทุโม  ไดแก สมณะดังบัวหลวง.    ธรรมดาบัวหลวง    เกิดในสระมี 
ใบครบรอยใบ.  ทรงแสดงพระขีณาสพผูเปนอุภโตภาควิมุตดวยบทน้ี.  ดวยวา 
พระขีณาสพอุภโตภาควิมุตน้ัน    ชื่อวาสมณะดังบัวหลวง     เพราะทานมีคุณ 
บริบูรณโดยที่มีฌานและอภิญญา.  บทวา  สมเณส ุ  สมณสขุุมาโล  ความวา 
บรรดาสมณะเหลาน้ันแมทั้งหมด      สมณะสุขุมาลเปนผูมีกายและจิตออนโยน 
เวนความทุกขทางกายและทางจิต  เปนผูมีสุขโดยสวนเดียว.  ทรงแสดงพระองค 
และสมณะสุขุมาลเชนกับพระองค  ดวยบทวา  สุขมุาลสมโณ  นั้น. 
            ครั้นทรงต้ังมาติกาหัวขออยางนี้แลว  บัดนี ้  เมื่อจะทรงจําแนกไปตาม 
ลําดับ จึงตรัสวา  กถฺจ  ภิกฺขเว  เปนตน. ในบทเหลาน้ัน   บทวา  เสกฺโข 
ไดแก   พระเสขะ  ๗  จําพวก.  บทวา  ปฏิปโท  ไดแก เปนผูยังตองปฏิบัติ. 
บทวา  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  ปฏยมาโน  วิหรติ  ความวา กําลังปรารถนา 
พระอรหัต.  บทวา  มุทฺธาภิสิตฺตสฺส  ความวา   เปนผูไดรับน้ํารดบนพระ-  
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เศียรคือกษัตริยมูรธาภิเษกอธิบายวาไดทรงมุรธาภิเษกแลว. บทวา อาภิเสโก     
ไดแก เปนผูควรทําการอภิเษก.  บทวา  อนภิสิตฺโต      ไดแก เปนผูยังไมได 
อภิเษกกอน.  บทวา  มจลปฺปตฺโต   ไดแก  ถึงภาวะดุจตําแหนงพระยุพราช 
มีความปรารถนามั่นคง  (ไมคลอนแคลน)  เพ่ือประโยชนแกการอภิเษกเพราะ 
เปนพระโอรสของพระราชา   ผูเปนกษัตริยมุรธาภิเษก  เพราะเปนเชษฐโอรส 
บรรดาพระโอรสทั้งหลาย  และเพราะยังไมไดอภิเษกกอน.    ม  อักษรเปนเพียง 
นิบาต.  
            บทวา  กาเยน  ผุสิตฺวา  ความวา  ถูกตองแลวดวยนามกาย. บทวา 
ยาจิโตว  พหุล    จีวร   ปริภฺุชติ    ความวา   สมณสุขุมาลโดยมากบริโภค 
จีวรที่ทายกนอมเขาไปถวายดวยรองขออยางนี้วาทานเจาขา โปรดบริโภคจีวรนี้  
ดังน้ีแลว   เฉพาะจีวรที่เขาไมรองขอก็นอยเหมือนทานพระพักกุลเถระ  เฉพาะ 
บิณฑบาต   (อาหาร)     ก็เหมือนทานพระสิวลีเถระในทางไปปาไมตะเคียน. 
เฉพาะเสนาสนะก็เหมือนทานพระอานนทเถระในอัฏฐกนาครสูตร เฉพาะคิลาน-  
ปจจัย  ก็เหมือนทานพระปลินทวัจฉเถระ.  บทวา  ตฺยสฺส     ตัดบทเปน  เต 
อสฺส.   บทวา  มนาเปเนว ไดแกอัน เปนที่ตองใจ.  บทวา  สมุทาจรนฺติ 
ความวา  ทําหรือประพฤติกิจท่ีควรทํา. บทวา อุปหาร  อุปหรนฺติ ความวา 
เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  ยอมนําเขาไป คือนอมเขาไปซ่ึงส่ิงท่ีพอใจทั้งทางกาย 
และทางจิต.  บทวา  สนฺนปิาติกานิ  ความวา  อันเกิดเพราะการประชุมกัน   
แหงสมุฏฐานท้ังสาม.      บทวา   อุตุปริณามชานิ     ความวา  เกิดแตความ 
เปลี่ยนแปลงแหงฤดูคือแตฤดูที่หนาวเกินไปหรือรอนเกินไป.     บทวา 
วิสมปริหารชานิ ความวา เกิดแตการบริหารไมสม่ําเสมอ โดยมีนั่งนานหรือ 
ยืนนานเปนตน.    บทวา    โอปกฺกมิกานิ    ความวา    เกิดเพราะถูกทําราย 
มีการฆาและการจองจําเปนตน.  บทวา   กมมฺวิปากชานิ   ความวา  เกิดดวย  
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สามารถแหงวิบากของกรรมที่ทําแลวในกาลกอนอยางเดียว    แมเวนจากเหตุ   
เหลาน้ี.  ในบทวา  จตุนฺน  ฌานาน  นี้ทานประสงคกิริยาฌานเทาน้ัน  ทั้ง 
ของพระขีณาสพทั้งของพระพุทธเจาทั้งหลาย. บทที่เหลือมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                                   จบอรรถกถาปุตตสูตรที่ ๗ 
                   ๘.  สังโยชนสูตร 

                            วาดวยสมณะ  ๔  จําพวก 
            [๘๘]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ คือ 
                สมณมจโล                    สมณะผูไมหว่ันไหว 
            สมณปุณฺฑรีโก                   สมณะบุณฑริก 
               สมณปทุโม                        สมณะปทุม 
              สมเณสุ สมณสขุมุาโล                สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
            บุคคลเปนสมณะผูไมหว่ันไหวเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ เปนพระโสดาบันมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง- 
แทที่จะไดตรัสรูในขางหนา  อยางนี้แล  บุคคลเปนสมณะผูไมหว่ันไหว 
            บุคคลเปนสมณะบุณฑริกเปนอยางไร  ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ เพราะราคะโทสะโมหะเบาบาง  เปนพระสกทาคามี  มาสู 
โลกนี้อีกคราวเดียว  จักทําท่ีสุดทุกขได  อยางนี้แล  บุคคลเปนสมณะบุณฑริก 
            บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เพราะ 
สิ้นสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  เปนโอปปาติกะ  ปรินิพพานในโลกท่ีเกิดนั้น   มีอันไม 
กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  อยางนี้แล  บุคคลเปนสมณะปทุม  
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            บุคคลเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรม   
วินัยนี้    เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย     การทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง สําเร็จอยูในปจจุบันนี่  อยางนี้แล 
บุคคลเปนสมณะสุขมุาลในหมูสมณะ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล ๔ จําพวก  มปีรากฏอยูในโลก. 
                                      จบสังโยชนสตูรที่  ๘ 
                     อรรถกถาสังโยชนสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังโยชนสตูรที่   ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            พระโสดาบัน   เรยีกวา  สมณะผูไมหว่ันไหว    เพราะทานไดศรัทธา 
ต้ังม่ันแลวในพระศาสนา.  พระสกทาคามี  เรียกวา สมณะดังบัวขาว  ดุจบัวขาว 
เกิดในสระมีใบไมมาก     เพราะทานเปนผูมีคุณยังไมมากนัก.    พระอนาคามี 
เรียกวา  สมณะดังบัวหลวง  ดุจบัวหลวงมีรอยใบเกิดในสระ  เพราะทานมีคุณ 
มากกวานั้น.  พระขีณาสพผูถึงความออนโยน  เรยีกวา  สมณะสุขุมาล  เพราะ 
กิเลสที่ทําความกระดางทานถอนไดแลวโดยประการท้ังปวง. 
                                 จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๘ 
                                     ๙.  ทิฏฐิสูตร 

                 วาดวยสมณะ  ๔  จําพวก                                 

            [๘๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ 
        สมณมจโล                   สมณะผูไมหว่ันไหว  
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               สมณปุณฺฑรีโก                    สมณะบุณฑริก    
            สมณปทุโม                          สมณะปทุม 
            สมเณสุ สมณสขุมุาโล        สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ 
            ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหว่ันไหวเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัย 
นี้เปนผูมีความเห็นชอบ   มีความดําริชอบ   มีวาจาชอบ   มีการงานชอบ   ม ี
อาชีพชอบ  มีความพยายามชอบ  มีสติชอบ  มีสมาธิชอบ  อยางนี้แล บุคคล 
เปนสมณะผูไมหว่ันไหว 
            บุคคลเปนสมณะบุณฑริกเปนอยางไร        ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ   มีสมาธิชอบ  มีญาณชอบ   มีวิมุตติชอบ  แตไม 
ไดถูกตองวิโมกข  ๘  ดวย (นาม) กาย  อยางนี้แล บุคคลเปนสมณะบุณฑริก   
            บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผูมี 
ความเห็นชอบ ฯลฯ มีวิมุตติชอบ  ทั้งไดถูกตองวิโมกข  ๘  ดวย (นาม) กายดวย 
อยางนี้แล  บคุคลเปนสมณะปทุม 
            บุคคลเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะเปนอยางไร ?       ภิกษุในพระ- 
ธรรมวินัยนี้   บรโิภคจีวร    โดยมากมีผูวิงวอน  (ใหบริโภค)   ที่บริโภคโดย 
ไมมีผุวิงวอน  (ใหบริโภค)   มีนอย  ฯลฯ    อยางนี้แล   บุคคลเปนสมณะ 
สุขุมาลในหมูสมณะ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล  ๔  จําพวกมีปรากฏอยูในโลก. 
                    จบทิฏฐิสูตรที่  ๙  
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               อรรถกถาทิฏฐิสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิสูตรที่  ๙ ดังตอไปนี้ :- 
            ดวยบทเปนตนวา  สมมฺาทิฏ ิโก ทรงหมายถึงพระเสขะ ๗ จําพวก     
เหมือนในสูตรแรก     ดวยอํานาจมรรคมีองค  ๘.    วาระที่สอง    ตรัสพระ- 
ขีณาสพสุกขวิปสสกผูบําเพ็ญวิปสสนาลวน   พรอมดวยอรหัตผลญาณ   และ 
อรหัตผลวิมุตติ    ดวยอํานาจแหงมรรคมีองค   ๑๐   หรือดวยอํานาจแหงมรรค 
มีองค ๘.   ในวาระท่ีสาม   ตรัสพระขีณาสพผูเปนอุภโตภาควิมุต.     วาระที่สี่ 
ตรัสถึงพระตถาคต    และพระขีณาสพเชนกับพระตถาคตอยางนี้.    ดังน้ัน 
พระสูตรนี้  ตรัสดวยอํานาจบุคคลท่ีกลาวในสูตรแรก   แตในพระสูตรนี้ตางกัน  
เพียงเทศนาเทาน้ัน. 
                                      อรรถกถาทิฏฐิสูตรที่  ๙ 
                                     ๑๐. ขันธสูตร 

                              วาดวยสมณะ  ๔  จําพวก 
            [๙๐]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ 
           สมณมจโล                   สมณะผูไมหว่ันไหว 
             สมณปุณฺฑรีโก                          สมณะบุณฑริก 
         สมณปทุโม                              สมณะปทุม 
            สมเณสุ สมณสขุมุาโล                สมณะสุขุมาลในหมูสมณะ  
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            ก็บุคคลเปนสมณะผูไมหว่ันไหวเปนอยางไร ? ภิกษุในพระธรรมวินัย    
นี้เปนพระเสขะ  ยังไมสําเร็จมโนรถ  ยงัปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอยาง 
ยอดเยี่ยมอยู  อยางนี้แล    บุคคลเปนสมณะผูไมหว่ันไหว 
            บุคคลเปนสมณะบุณฑริกเปนอยางไร   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปน 
ผูเล็งเห็นความเกิดข้ึน    และความเสื่อมดับไปในอุปาทานขันธ ๕ วาอยางนี้รูป 
อยางนี้ความเกิดข้ึนแหงรูป    อยางนี้ความดับไปแหงรูป     อยางนี้เวทนา. . . 
สัญญา...สังขาร. . .วิญญาณ ฯลฯ อยางนี้  ความดับไปแหงเวทนา. . .สัญญา 
. . .  สังขาร. . .วิญญาณ แตไมไดถูกตองวิโมกข  ๘  ดวย (นาม) กาย อยางนี้แล 
บุคคลเปนสมณะบุณฑรกิ 
            บุคคลเปนสมณะปทุมเปนอยางไร ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เปนผู 
เล็งเห็นความเกิดข้ึนและความดับไปในอุปาทานขันธ ๕ วา     อยางนี้รูป ฯลฯ 
อยางนี้ความดับไปแหงเวทนา. . .สัญญา. . .สังขาร. . .วิญญาณ  ทั้งไดถูกตอง 
วิโมกข  ๘ ดวย (นาม) กายดวย  อยางนี้แล   บุคคลเปนสมณะปทุม 
            บุคคลเปนสมณะสุขุมาลในหมูสมณะเปนอยางไร ?   ภิกษุในพระ- 
ธรรมวินัยนี้   บรโิภคจีวร  โดยมากมีผูวิงวอน (ใหบริโภค) ที่บริโภคโดยไมมี 
ผูวิงวอน  (ใหบริโภค)  มนีอย ฯลฯ  อยางนี้แล บุคคลเปนสมณะสุขุมาล  
ในหมูสมณะ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล ๔ จําพวก   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                   จบขันธสูตรที่ ๑๐ 
                                    จบมจลวรรคที่ ๔  
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                             อรรถกถาขันธสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในขันธสูตรที่  ๑๐   ดังตอไปนี้  :- 
            วาระที่  ๑   ตรัสพระเสขบุคคล    ผูยังไมเริ่มความเพียรเพื่อพระอรหัต 
ยังดํารงอยูดวยความประมาท.  วาระที่ ๒  ตรัสพระเสขบุคคล  ผูยังไมไดฌาน 
แตเริ่มวิปสสนาอยูดวยความไมประมาท.  วาระที่  ๓  ตรัสพระเสขบุคคล  ผูเริ่ม 
วิปสสนาอยูดวยความไมประมาท  ไดวิโมกข  ๘.  วาระที่  ๔  ตรัสพระขีณาสพ 
ผูเปนสุขุมาลเปนอยางยิ่งแล. 
                                 จบอรรถกถาขันธสูตรที่  ๑๐ 
                            จบมจลวรรควรรณนาท่ี ๔ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ปาณาติปาตสูตร  ๒. มุสาสูตร  ๓. วัณณสูตร  ๔. โกธสูตร 
๕. ตมสูตร  ๖. โอณตสูตร  ๗. ปุตตสูตร  ๘. สังโยชนสูตร  ๙. ทิฏฐิสูตร 
๑๐. ขันธสูตร  และอรรถกถา.  
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                            อสุรวรรคท่ี  ๕   
 
                 ๑. อสุรสูตร 

                                วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๙๑]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล   จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ 
           อสุโร  อสุรปริวาโร          คนอสูร  มีอสรูเปนบริวาร 
              อสุโร  เทวปริวาโร           คนอสูร   มีเทวดาเปนบริวาร 
           เทโว  อสุรปริวาโร           คนเทวดา  มีอสูรเปนบริวาร 
         เทโว  เทวปริวาโร            คนเทวดา  มีเทวดาเปนบริวาร 
            ก็บุคคลเปนอสูร    มีอสูรเปนบริวารเปนอยางไร       บคุคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนคนทุศีลมีธรรมอันลามก  แมบริษัทของเขาก็เปนคนทุศีล มธีรรม 
อันลามกเหมือนกัน  อยางนี้แล  บุคคลเปนอสูร  มีอสูรเปนบริวาร 
            บุคคลเปนอสูร    มีเทวดาเปนบริวารเปนอยางไร ?   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนคนทุศีลมีธรรมสันลามก   แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล  มีธรรม 
อันงาม  อยางนี้แล  บุคคลเปนอสูร  มเีทวดาเปนบริวาร 
           บุคคลเปนเทวดา    มีอสูรเปนบริวารเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนคนมีศีลมีธรรมอันงาม     แตบริษัทของเขาเปนคนทุศีล  มีธรรม 
อันลามก  อยางนี้แล    บคุคลเปนเทวดา  มีอสูรเปนบริวาร 
           บุคคลเปนเทวดา  มีเทวดาเปนบริวารเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีเปนคนมีศีลมีธรรมอันงาม    แมบริษัทของเขาก็เปนคนมีศีล  มีธรรม 
อันงามดวย  อยางนี้แล  บคุคลเปนเทวดา   มีเทวดาเปนบริวาร 
           ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลบุคคล ๔ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                              จบอสุรสูตรที่  ๑  
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                          อสุรวรรควรรณนาท่ี  ๕   
 
                               อรรถกถาอสุรสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอสุรสูตรที่  ๑  แหงวรรคที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อสุโร ไดแกคนนาเกลียด  เชนเดียวกับอสูร.   บทวา  เทโว 
ไดแก คนงามโดยคุณ  กบัที่ทําใหเกิดความผองใส  เชนเดียวกบัเทวดา. 
                                      จบอรรถกถาอสุรสูตรที่  ๑ 
                               ๒.  ปฐมสมาธิสูตร 

             วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก  ที่ ๑ 
            [๙๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ    คือบุคคล 
บางคนในโลกนี้เปนผูไดความสงบใจในภายใน    แตไมไดอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนาพวก   ๑  บางคนไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา  แตไมไดความสงบใจ 
ในภายในพวก ๑ บางคนไมไดทั้งความสงบใจในภายใน  ทั้งไมไดอธิปญญาและ 
ธัมมวิปสสนาพวก  ๑ บางคนไดทั้งความสงบใจในภายใน  ทั้งอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนาพวก ๑ ภิกษุทั้งหลาย นี้แล บุคคล ๔ จําพวก มีปรากฏอยูในโลก. 
                                         จบปฐมสมาธิสูตรที่ ๒  
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                      อรรถกถาปฐมสมาธิสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสมาธิสูตรที่ ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อชฺฌตฺต    เจโตสมถสฺส  ไดแก  อัปปนาจิตตสมาธิในภายใน 
ของตน.    บทวา   อธิปฺาธมฺมวิปสฺสนาย   ความวา  วิปสสนาญาณท่ี 
กําหนดสังขารเปนอารมณ.  ที่แทวิปสสนาญาณน้ัน   นับวาเปนอธิปญญา และ 
เปนวิปสสนาในธรรมท้ังหลายกลาวคือปญจขันธ     เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวา 
อธิปญญาธัมมวิปสสนา. 
                                 จบอรรถกถาปฐมสมาธิสูตรที่  ๒ 
                                    ๓.  ทุติยสมาธสิูตร 

               วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก  ที่ ๒ 
            [๙๓]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๔ จําพวกนี้ ฯลฯ    คือบุคคล 
บางคนในโลกนี้เปนผูไดความสงบใจในภายใน    แตไมไดอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนา  ฯลฯ  บางคนไดทั้งความสงบใจในภายใน     ทั้งอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนา 
            ในบคุคล  ๔  จําพวกนั้น      บุคคลใดที่ไดความสงบใจในภายใน  แต 
ไมไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา  บุคคลน้ันควรต้ังอยูในความสงบใจในภายใน 
แลวทําการประกอบความเพียรในอธิปญญาและธัมมวิปสสนาตอไป   บุคคลนั้น 
ก็ยอมจะไดทั้งความสงบใจในภายใน  ทั้งอธิปญญาและธัมมวิปสสนา  
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            บุคคลใดที่ไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา     แตไมไดความสงบใจใน    
ภายใน  บุคคลน้ันควรต้ังอยูในอธิปญญาและธัมมวิปสสนาแลวทําการประกอบ 
ความเพียรในความสงบใจในภายใน  ตอไป  บุคคลน้ันก็ยอมจะไดทั้งอธิปญญา 
และธัมมวิปสสนา  ทั้งความสงบใจในภายใน 
            บุคคลใดที่ไมไดทั้งความสงบใจในภายใน       ทั้งอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนา   บคุคลน้ันควรกระทําฉันทะ    พยายาม   อุตสาหะ   พากเพียรอยาง 
แข็งขัน   ไมทอถอย  และทําสติสัมปชัญญะอันยิ่ง   เพ่ือใหไดกุศลธรรมทัง้ ๒ 
นั้นจงได  เปรียบเหมือนคนท่ีไฟไหมผาก็ดี   ไหมศีรษะก็ดี   พึงกระทําฉันทะ 
พยายาม    อุตสาหะ    พากเพียร    ไมเฉ่ือยเฉย    และต้ังสติสัมปชัญญะอันยิ่ง 
เพ่ือจะดับเสียซึ่งผาหรือศีรษะ   (ที่ไหมอยูนั้น)  ฉันใด  บุคคลน้ันก็ควรกระทํา 
ฉันทะ  พยายาม  อุตสาหะ   พากเพียร  อยางแข็งขัน  ไมทอถอย   และทําสติ 
สัมปชัญญะอันยิ่ง  เพ่ือใหไดกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้นจงไดฉันนั้น  ตอไป  บุคคล 
นั้นก็ยอมจะไดทั้งความสงบใจในภายใน  ทั้งอธิปญญาและธัมมวิปสสนา 
            บุคคลใดที่ไดทั้งความสงบใจในภายในท้ังอธิปญญาและธัมมวิปสสนา 
บุคคลน้ันควรต้ังอยูในกุศลธรรมทั้ง ๒ นั้น       แลวทําการประกอบความเพียร 
เพ่ือความส้ินอาสวะย่ิงข้ึนไป 
            ภิกษุทั้งหลาย    นีแ้ล  บุคคล ๔ จําพวก  มปีรากฏอยูในโลก. 
                                      จบทุติยสมาธิสูตรที่  ๓ 
                   อรรถกถาทุติยสมาธิสูตร 
            พึงทราบ วินิจฉัยในทุติยสมาธิสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   โยโค   กรณีโย   ความวา   พึงทําความประกอบขวนขวาย. 
บทวา  ฉนฺโท  คือกัตตุกัมยตาฉันทะ  ความพอใจใครจะทํา.  บทวา วายาโม  
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คือความเพียร.    บทวา  อุสฺสาโห  คือความเพียรยิ่งกวาวายามะน้ัน    บทวา   
อุสฺโสฬฺหี     ความวา  ความเพียรมาก  เสมือนยกเกวียนที่ติดหลม.    บทวา 
อปฺปฏิวานี  ไดแก  ไมถอยกลับ. 
                                จบอรรถกถาทุติยสมาธิสูตรที่  ๓ 
                              ๔.  ตติยสมาธิสูตร 

                       วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก  ที่  ๓ 
            [๙๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ    คือบุคคล 
บางคนในโลกนี้เปนผูไดความสงบใจในภายใน        แตไมไดอธิปญญาและ 
ธัมมวิปสสนา  ฯลฯ  บางคนไดทั้งความสงบใจในภายใน    ทั้งอธิปญญาและ 
ธัมมวิปสสนา  
            ในบคุคล ๔ จําพวกนั้น     บุคคลใดที่ไดความสงบใจในภายใน    แต 
ไมไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา  บุคคลน้ันควรเขาไปหาบุคคลผูไดอธิปญญา 
และธัมมวิปสสนาแลวไดถามวา   สังขารทั้งหลาย    จะพึงเห็นอยางไร     จะพึง 
กําหนดอยางไร     จะพึงเห็นแจงอยางไร     บุคคลผูไดอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนา    ยอมจะกลาวแกแกบุคคลน้ันตามท่ีตนเห็นตามท่ีตนรูวา     สังขาร 
ทั้งหลายพึงเห็นอยางนี้     พึงกําหนดเอาอยางนี้     พึงเห็นแจงอยางน้ี   ตอไป 
บุคคลน้ัน ก็ยอมจะไดทั้งความสงบใจในภายใน  ทัง้อธิปญญาและธัมมวิปสสนา 
            บุคคลใดที่ไดอธิปญญาและธัมมวิปสสนา     แตไมไดความสงบใจใน 
ภายใน  บุคคลน้ันควรเขาไปหาบุคคลผูไดความสงบใจในภายใน   แลวไดถาม 
วาจิตจะพึงดํารงไวอยางไร พึงนอมไปอยางไร พึงทําใหเปนอารมณเดียวอยางไร  
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พึงทําใหเปนสมาธิอยางไร    บุคคลผูไดความสงบใจภายใน    ยอมจะกลาวแก   
แกบุคคลน้ันตามท่ีคนเห็นตามท่ีตนรูวา จิตพึงดํารงไวอยางนี้  พึงนอมไปอยางนี้  
พึงทําใหเปนอารมณเดียวอยางนี้   พึงทําใหเปนสมาธิอยางนี้  ตอไป  บุคคลน้ัน 
ก็ยอมจะไดทั้งอธิปญญาและธัมมวิปสสนา  ทั้งความสงบใจในภายใน 
            บุคคลใดที่ไมไดทั้งความสงบใจในภายใน       ทั้งอธิปญญาและธัมม- 
วิปสสนา  บุคคลน้ันควรเขาไปหาบุคคลผูไดธรรมทั้ง  ๒  อยางนั้น แลวไตถาม 
วาจิตจะพึงดํารงไวอยางไร     พึงนอมไปอยางไร    พึงทําใหเปนอารมณเดียว 
อยางไร    พึงทําใหเปนสมาธิอยางไร    สังขารทั้งหลายจะพึงเห็นอยางไร   พึง 
กําหนดเอาอยางไร    พึงเห็นแจงอยางไร    บุคคลผูไดธรรมทั้ง   ๒  อยางนั้น  
ยอมจะกลาวแกแกบุคคลน้ันตามท่ีตนเห็นตามท่ีตนรูวา    จิตพึงดํารงไวอยางนี้ 
พึงนอมไปอยางนี้   พึงทําใหเปนอารมณเดียวอยางนี้  พึงทําใหเปนสมาธิอยางนี้  
สังขารทั้งหลายพึงเห็นอยางนี้    พึงกําหนดอยางนี้    พึงเห็นแจงอยางนี้   ตอไป 
บุคคลน้ัน  กย็อมจะไดความสงบใจภายในท้ังอธิปญญาและธัมมวิปสสนา 
            บุคคลใดที่ไดทั้งความสงบใจภายใน    ทั้งอธิปญญาและธัมมวิปสสนา 
บุคคลน้ันควรต้ังอยูในกุศลธรรมทั้ง  ๒  นั้น   แลวทําการประกอบความเพียร 
เพ่ือความส้ินอาสวะย่ิงข้ึนไป 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                          จบตติยสมาธิสูตรที่  ๔  
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        อรรถกถาตติยสมาธิสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในตติยสมาธิสูตรที่  ๔  ดงัตอไปนี้ :- 
            ในบทวา   เอว   โข   อาวุโส   สงฺขารา  ทฏพฺพา  เปนตน 
พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   ธรรมดาวาสังขารทั้งหลาย 
พึงพิจารณาโดยความเปนของไมเทียง   พึงกําหนดโดยความไมเที่ยง    พึงเห็น 
แจงโดยความไมเที่ยง    โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตาก็อยางนั้น 
ดังน้ี.  แมในบทวา  เอว    โข   อาวุโส   จิตฺต  สณฺเปตพฺพ  เปนตน 
พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา    ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    จิตจะพึงดํารงอยูไดดวย 
อํานาจปฐมฌาน  พึงนอมใจไปดวยอํานาจปฐมฌาน พึงทําอารมณใหเปนหน่ึงดวย 
อํานาจปฐมฌาน พึงใหเปนสมาธิดวยปฐมฌาน จิตจะพึงดํารงอยูไดดวยอํานาจ 
ทุติยฌานเปนตน    ก็อยางนั้นดังน้ี.   ในพระสูตร ๓ สูตรเหลาน้ี     ตรัสสมถะ 
และวิปสสนาเปนโลกิยะและโลกุตระอยางเดียว. 
                              จบอรรถกถาตติยสมาธิสูตรที่  ๔ 
                    ๕. ฉวาลาตสูตร 

                      วาดวยบคุคล  ๔  จําพวก  ที่ ๔ 
            [๙๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคล  ๔   จําพวกนี้   ฯลฯ   คือบุคคล 
ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนและไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก ๑ บุคคลปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน   แตไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนคนพวก  ๑  บคุคลปฏิบัติเพ่ือ  
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ประโยชนตน    แตไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก   ๑   บคุคลปฏิบัติทั้งเพ่ือ 
ประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก  ๑    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดุนฟนเผาศพ ที่ไฟไหมปลาย  ๒ ขาง ตรงกลาง 
ก็เปอนคูถ   ยอมไมสําเร็จประโยชนที่จะใชเปนเครื่องไมในบานในปา  ฉันใด 
เรากลาวบุคคลผูไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนนี้วา 
มีอุปมาฉันนั้น 
            ในบคุคล ๒ พวก  (ขางตน)  บุคคล  (ที่  ๒) ผูปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน  แตไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ดีกวาประณีตกวา 
            ในบคุคล  ๓ พวก (ขางตน) บุคคล (ที่  ๓) ผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน 
แตไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน   ดีกวาประณีตกวา 
            ในบคุคลท้ัง  ๔ พวก   บุคคล  (ที ่๔)  ผูปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน 
ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน   เปนผูเลิศ   เปนผูประเสริฐสุด  เปนประธาน  เปนผู 
อุดม  เปนผูสูงสุด 
            เปรียบเหมือนนํ้านมโค   นมสมดีกวานํ้านม   เนยขน     ดีกวานมสม  
เนยใส  ดีกวาเนยขน   ยอดเนยใส  (สปัปมัณฑะ)  ดีกวา  เนยใส  ทั้งหมดน้ัน 
ยอดเนยใส    (สัปปมัณฑะ)    นับวาเปนเลิศฉันใด    ในบุคคลท้ัง  ๔  จําพวก 
บุคคลจําพวกท่ี        ผูปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน     ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน 
เปนเลิศ  เปนประธาน  เปนผูอุดม  เปนผูสูงสุด  ฉันนั้นเหมือนกัน 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล ๔ จําพวก  มปีรากฏอยูในโลก. 
                                     จบฉวาลาตสูตรที่  ๕   
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                    อรรถกถาฉวาลาตสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในฉวาลาตสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   ฉวาลาต   ไดแก  ดุนฟนเผาศพในปาชา.  บทวา  มชฺเฌ 
คูถคต  ไดแก ตรงกลางก็เปอนคูถ.  บทวา  เนว  คาเม    กฏตฺถ   ผรติ 
ความวา    ไมสําเร็จประโยชนที่จะใชเปนเครื่องไมในบาน    เพราะไมควรนํา 
เขาไปเพ่ือประโยชนแกทัพสัมภาระมี  อกไก  ไมกลอนหลังคา   เสา  และบันได 
เปนตน   ไมสําเร็จประโยชนที่จะใชเปนเครื่องไมในปา  เพราะไมควรนําเขาไป 
ทําขาคํ้ากระทอมในนา      หรือขาเตียง      เมื่อจับท่ีปลายทั้งสองก็ยอมไหมมือ 
เมื่อจับที่ตรงกลาง    ก็เปอนคูถ.    บทวา    ตถูปม    ความวา บุคคลน้ันก็ 
เหมาะสมกัน.  บทวา  อภิกฺกนฺตตโร  คือดีกวา.  บทวา  ปณีตตโร   คือ 
สูงุสุดกวา.  บทวา  ควา   ขีร   ไดแก  น้ํามันแตแมโค.  ในบทวา    ขีรมฺหา 
ทธิ   เปนตน   ความวา   แตละอยางเปนของเลิศกวากอน ๆ.  สวนสัปปมัณฑะ 
หัวเนยใสเปนยอดเยี่ยมในนํ้ามันเปนตนเหลาน้ัน    แมทั้งปวง. ในบทวา อคฺโค 
เปนตน   พึงทราบวาเปนผูเลิศประเสริฐเปนประมุขสูงสุดและล้ําเลิศ    ดวยคุณ 
ทั้งหลาย. บคุคลผูทุศีลตรัสเปรียบดวยดุนฟนเผาศพ    แตพึงทราบวาตรัสบุคคล 
ผูมีสุตะนอย  ผูละเลยการงานเปรียบดวยโคดังนี้. 
                                จบอรรถกถาฉวาลาตสูตรที่  ๕  
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                                      ๖.   ราคสูตร   

                           วาดวยบุคคล  ๔  จําพวกที่ ๕ 
            [๙๖]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔  จําพวกนี้   ฯลฯ  คือบุคคล 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก ๑   บุคคลปฏิบัติ  
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนพวก  ๑  บุคคลไมปฏิบัติทัง้เพ่ือ   
ประโยชนตนทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก ๑    บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนคน 
ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนพวก ๑ 
            ก็บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ไมปฏบิัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน   เปน 
อยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูปฏิบัติเพ่ือกําจัดราคะ  โทสะ  โมหะ 
ดวยตนเอง    แตไมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือกําจัดราคะ  โทสะ    โมหะ    อยางนี้แล 
บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏบิัติเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน   ไมปฏบิัติเพ่ือประโยชนตน    เปน 
อยางไร    บคุคลบางคนในโลกน้ีเปนผูไมปฏิบัติเพ่ือกําจัดราคะ โทสะ โมหะ 
ดวยตนเอง แตชักชวนผูอ่ืนกําจัดราคะ โทสะ โมหะ อยางนี้แล บุคคลปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนผูอื่น  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน 
            บุคคลไมปฏิบัติทัง้เพ่ือประโยชนตน    ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน    เปน 
อยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูไมปฏิบัติเพ่ือกําจัดราคะ โทสะ โมหะ 
ดวยตนเอง    ทั้งไมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือกําจัดราคะ    โทสะ    โมหะ    อยางนี้แล 
บุคคลไมปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน     ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน     เปน 
อยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ีปฏิบติัเพ่ือกําจัดราคะ    โทสะ    โมหะดวย 
ตนเองดวย  ชักชวนผูอื่นเพ่ือกําจัดราคะ  โทสะ โมหะดวย  อยางนี้แล  บุคคล 
ปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  บุคคล ๔ จําพวก  มปีรากฏอยูในโลก. 
                                          จบราคสูตรที่  ๖  
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            บททัง้ปวงในราคสูตรที่   ๖  มเีนื้อความงายท้ังน้ัน.    
                                      ๗.   นิสันติสูตร 

                            วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก ที่ ๖ 
            [๙๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๔ จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ  บุคคล 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑  บุคคลปฏบิัติ 
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน     ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนจําพวก  ๑   บุคคลไมปฏิบัติ 
ทั้งเพ่ือประโยชนตน    ทัง้เพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก  ๑   บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือ 
ประโยชนตนทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก  ๑ 
            ก็แลบุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน       ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน 
เปนอยางไร ?       บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูรูไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ทั้งเปนผูมีอุปนิสัย     ทรงจําธรรมที่ฟงแลวไวได    เปนผูไตรตรองเนื้อความ 
แหงธรรมที่ทรงจําไว   เปนผูรูอรรถทั่วถึงแลว   รูธรรมทั่วถึงแลวปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม     แตไมเปนผูมีวาจาไพเราะ     ไมเปนผูมีถอยคําออนหวาน 
ไมประกอบดวยถอยคําของชาวเมือง    ถอยคําท่ีสละสลวย  ไมมีโทษ  ทําใหรู 
เนื้อความงาย   และไมแสดง (ธรรม) ใหเพ่ือนพรหมจารีเห็นชัด    ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญราเริง  อยางนี้แล    บุคคลเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ไม 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน    ไมปฏบิัติเพ่ือประโยชนตน   เปน 
อยางไร ?    บุคคลบางคนในโลกนี้ไมเปนผูรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย  ทั้ง 
ไมเปนผูมีอุปนิสัยทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว     ไมเปนผูไตรตรองเนื้อความแหง 
ธรรมที่ทรงจําไวได       และหารูอรรถรูธรรมทั่วถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก  
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ธรรมไม   แตเปนผูมีวาจาไพเราะ   มถีอยคําออนหวาน   ประกอบดวยถอยคํา    
ของชาวเมือง   ถอยคําท่ีสละสลวย   ไมมีโทษ    ทําใหรูเนื้อความงายและแสดง 
(ธรรม)  ใหเพ่ือนพรหมจารีเห็นชัด  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญราเริง  อยางนี้แล 
บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอื่น  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน 
            บุคคลไมปฏิบัติทัง้เพ่ือประโยชนตน     ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน   เปน 
อยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี้ไมเปนผูรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย   ทั้ง 
ไมเปนผูมีอุปนิสัยทรงจําธรรมที่ฟงแลว  ไมเปนผูไตรตรองเนื้อความแหงธรรม 
ที่ทรงจําไวได   และหารูอรรถรูธรรมท่ัวถึงแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม 
ซ้ําไมเปนผูมีวาจาไพเราะ        ไมเปนผูมีถอยคําออนหวานไมประกอบดวย 
ถอยคําของชาวเมือง   ถอยคําท่ีสละสลวย   หาโทษมิได   ทําใหรูเนื้อความงาย 
และไมแสดง   (ธรรม)  ใหเพ่ือนพรหมจารีเห็นชัด  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ 
ราเริง    อยางน้ีแล    บุคคลไมปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน    ทัง้เพ่ือ 
ประโยชนผูอื่น 
            บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เปนอยางไร?  
บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูรูไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย    ทั้งเปนผูมีอุปนิสัย 
ทรงจําธรรมที่ฟงแลวไวได      เปนผูไตรตรองเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว 
แลว   เปนผูรูอรรถทั่วถึงแลว  รูธรรมท่ัวถึงแลว    ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
เปนผูมีวาจาไพเราะ    มถีอยคําออนหวาน    ประกอบดวยถอยคําของชาวเมือง 
ถอยคําสละสลวย     ปราศจากโทษ     ทําใหรูเนื้อความงาย      และเปนผูแสดง 
(ธรรม)     ใหเพ่ือนพรหมจารีเห็นชัด    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญราเริงดวย 
อยางนี้แล  บคุคลปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล  บุคคล  ๔  จําพวก   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                           จบนิสันติสูตรที่  ๗  
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                  อรรถกถานิสันติสูตร  
            พึงทราบวินิจฉัยในนิสันติสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    ขิปฺปนิสนฺติ    ความวา    บุคคลต้ังใจฟงสามารถรูไดเร็ว. 
บทวา   ธตานฺจ    ธมฺมาน   ความวา  ธรรมท่ีเปนบาลีแบบอยาง   ทรงจํา 
ไดคลองแคลว.  บทวา  อตฺถุปปริกฺขิ   ความวา  เปนผูไตรตรองเนื้อความ  
บทวา   อตฺถมฺาย    ธมฺมมฺาย   ความวา    รูถึงอรรถกถาและบาลี. 
บทวา    ธมมฺานุธมฺมปฏปินฺโน   โหติ      ความวา   เปนผูปฏิบัติปฏิปทา 
อันเปนสวนเบ้ืองตน    พรอมท้ังศีล.    เปนธรรมอันสมควรแกโลกุตรธรรม  ๙.  
บทวา  โน  จ   กลฺยาณวาโจ  โหติ  ความวา  แตเปนคนพูดไมดี. บทวา 
น  กลฺยาณวากฺกรโณ  ความวา   เปนคนมีเสียงไมไพเราะ.  โน  อักษร 
ควรประกอบกับบทวา โปริยา  เปนตน .  ความวา ไมเปนผูประกอบดวยวาจา 
ซึ่งสามารถชี้แจงใหเขาเขาใจเน้ือความดวยบทและพยัญชนะอันมิไดอยูในคอ 
เต็มดวยคุณ  ไมตะกุกตะกัก  ไมมโีทษ.  ในบททั้งปวง   ก็พึงทราบเน้ือความ 
โดยอุบายน้ี. 
                                  จบอรรถกถานิสันติสูตรที่ ๗ 
                               ๘.  อตัตหิตสูตร 

                         วาดวยบุคคล ๔ จําพวก ที ่๗ 
            [๙๘]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล   จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ  บุคคล 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก  ๑  บุคคลปฏิบัติ  
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เพ่ือประโยชนผูอ่ืน    ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนจําพวก ๑    บุคคลไมปฏิบัติ    
ทั้งเพ่ือประโยชนตน   ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก   ๑    บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือ 
ประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก  ๑ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล   บุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                              จบอัตตหิตสูตรที่  ๘ 
            อัตตหิตสูตรที่  ๘  ตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยแหงบุคคลบาง  ดวยความ 
งามแหงเทศนาญาณของพระทศพลบาง. 
                                     ๙. สิกขาสูตร 

                         วาดวยบุคคล  ๔  จําพวกที่ ๘ 
            [๙๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคล  ๔  จําพวกนี้  ฯลฯ  คือ  บุคคล 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก ๑  บุคคลปฏบิัติ 
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน    ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนจําพวก ๑   บคุคลไมปฏิบัติ 
ทั้งเพ่ือประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก   ๑   บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือ 
ประโยชนตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืนจําพวก  ๑ 
            ก็บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   ไมปฏบิัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  เปน 
อยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูละเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง   แต 
ไมชักชวนผูอ่ืน     เพ่ือละเวนจากปาณาติบาต      เปนผูละเวนจากอทินนาทาน 
กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท  สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานดวยตนเอง  แตไมชักชวน 
ผูอ่ืนเพ่ือละเวนจากอทินนาทาน   กาเมสุมิจฉาจาร   มุสาวาท   สุราเมรยมัชช- 
ปมาทัฏฐาน    อยางนี้แล  บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  แตไมปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนผูอื่น  
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            บุคคลปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  แตไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  เปน    
อยางไร ?    บุคคลบางคนในโลกนี ้    ตนเองไมละเวนจากปาณาติบาต   ฯลฯ 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    แตชักชวนผูอ่ืนเพ่ือละเวน จากปาณาติบาต ฯลฯ สุรา 
เมรยมัชชปมาทัฏฐาน  อยางนี้แล   บุคคลปฏิบัติเพราะโยชนผูอื่น  แตไม 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน 
            บุคคลไมปฏิบัติทัง้เพ่ือประโยชนตน    ทั้งเพ่ือประโยชนผูอ่ืน    เปน 
อยางไร  ?  บุคคลบางคนในโลกนี ้    ตนเองก็ไมละเวนจากปาณาติบาติ ฯลฯ 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    ทั้งไมชกัชวนผูอ่ืนเพ่ือละเวน จากปาณาติบาต  ฯลฯ 
สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน    อยางนี้แล  บุคคลไมปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชน  
ตน  ทั้งเพ่ือประโยชนผูอื่น 
            บุคคลปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตนท้ังเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  เปนอยางไร ? 
บุคคลบางคนในโลกนี้ทัง้เวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ  สุราเมรยมัชชปมาทฏัฐาน 
ดวยตนเอง   ทั้งชักชวนผูอ่ืนเพ่ือละเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ   สุราเมรยมัชช- 
ปมาทัฏฐาน   อยางนี้แล    บุคคลปฏิบติัทั้งเพ่ือประโยชนตน   ทัง้เพ่ือ 
ประโยชนผูอื่น 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล  บุคคล  ๔ จําพวก  มปีรากฏอยู ในโลก. 
                   จบสิกขาสูตรที่  ๙ 
            สิกขาสูตรที่  ๙  ตรัสดวยอํานาจแหงเวร  ๕ 
                    ๑๐.  โปตลิยสูตร 

                               วาดวยโปตลิยปริพาชก 
            [๑๐๐]     ครั้งน้ัน       ปริพาชกชื่อโปตลิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    โปตลิยะ    บุคคล     จําพวกนี้  ฯลฯ  
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คือบุคคลจําพวกหนึ่งกลาวติคนที่ควรติ     ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควร   
แตไมกลาวชมคนท่ีควรชม       ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควรจําพวก  ๑ 
บุคคลจําพวกหนึ่งกลาวชมคนท่ีควรชม    ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควร 
แตไมกลาวท่ีคนที่ควรติ   ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควรจําพวก  ๑  บุคคล 
จําพวกหน่ึง   ทั้งไมกลาวติคนที่ควรติ   ทั้งไมกลาวชมคนท่ีควรชม   ตามเรื่อง 
ที่จริงท่ีแทตามกาลอันควรจําพวก  ๑   บุคคลจําพวกหนึ่งกลาวติคนที่ควรติบาง 
กลาวชมคนท่ีควรชมบาง   ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควรจําพวก  ๑  นี้แล 
บุคคล   จําพวก  มีปรากฏอยู    ในโลก  โปตลิยะ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้  
บุคคลจําพวกไหนชอบใจทานวาดีกวาประณีตกวา 
            โปตลิยปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุคคล ๔ จําพวกนี้  
ฯลฯ บรรดาบุคคล  ๔  จําพวกนี้  บุคคลจําพวกท่ีทั้งไมกลาวติคนท่ีควรติ 
ทั้งไมกลาวชมคนท่ีควรชม    นี้ชอบใจขาพระพุทธเจาวาดีกวาสูงกวา 
เพราะเหตุไร   เพราะเหตุวาอุเบกขา   (ความวางเฉย)  นั่นเปนการดี 
            พ. ตรัสคานวา  โปตลิยะ  บุคคล ๔  จําพวกนี้  ฯลฯ  บรรดาบุคคล 
๔  จําพวกนี้  บุคคลจําพวกท่ีกลาวติคนท่ีควรติบาง   กลาวชมคนท่ีควร 
ชมบาง    ตามเรื่องท่ีจริงที่แทตามกาลอันควร   นีช้อบใจเราวาดีกวา 
ประณีตกวา  เพราะเหตุอะไร  เพราะความเปนผูรูจักกาลในสถานน้ัน  ๆ นั่น 
เปนการดี 
            โปตลิยปริพาชกกราบทูลเห็นดวยตามพระพุทธดํารัส      และประกาศ 
คนเปนอุบาสกวา  ขาแตพระโคคมผูเจริญ  บุคคล  ๔ จําพวกนี้ ฯลฯ บรรดา 
บุคคล ๔  จําพวกนี้   บุคคลจําพวกที่กลาวติคนที่ควรติบาง     กลาวชมคนท่ี 
ควรชมบาง  ตามเรื่องที่จริงท่ีแทตามกาลอันควร   นี้ชอบใจขาพระพุทธเจาวา 
ดีกวาประณีตกวา    นั่นเพราะเหตุอะไร    เพราะเหตุวา    ความเปนผูรูจักกาล 
ในสถานน้ัน ๆ นั่นเปนการดี    ดีจริง ๆ พระโคดมผูเจริญ  พระโคดมผูเจริญ  
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ประกาศธรรมหลายปริยาย  เหมือนหงายของที่ควํ่า  เปดเผยของท่ีปด  บอกทาง    
แกคนหลงทางหรือสองตะเกียงในเวลามืดใหคนมีตาดีไดเห็นรูปตาง ๆ ฉะนั้น 
ขาพระพุทธเจาขอถึงพระโคดมผูเจริญกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ 
ขอพะระโคดมผูเจริญทรงจําขาพระพุทธเจาไววาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต 
ต้ังแตวันนี้ไป. 
                                           จบโปตลิยสูตรที่  ๑๐ 
                                     จบอสุรวรรคที่ ๕ 
                                   จบทุติยปณณาสก 
                         อรรถกถาโปตลิยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโปตลิยสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กาเลน  ความวา   ตามกาลอันควรอันเหมาะ.  บทวา ขมติ  
คือชอบใจ   บทวา  ยทิท   ตตฺร   ตตฺร  กาลฺุตา   ความวา  การรูจัก 
กาลในสถานท่ีนั้น  ๆ  ทานแสดงวา    การรูกาลน้ัน   ๆ  แลวกลาวติคนที่ควรติ  
และกลาวชมคนที่ควรชม  เปนปกติของบัณฑิตทั้งหลาย. 
                                   จบอรรถกถาโปตลิยสูตรที่ ๑๐ 
                               จบอสุวรรควรรณนาท่ี ๕ 
                                  จบทุติยปณณาสก 

                                 รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. อสุรสูตร  ๒.  ปฐมสมาธิสูตร   ๓.  ทุติยสมาธิสูตร   ๔.  ตติย- 
สมาธิสูตร  ๕.  ฉวาลาตสูตร  ๖.  ราคสูตร  ๗.  นสิันติสูตร   ๘.   อัตตหิต- 
สูตร  ๙.  สิกขาสูตร  ๑๐.  โปตลิยสูตร  และอรรถกถา.  
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                     ตติยปณณาสก  
 
                   วลาหกวรรคท่ี ๑   
 
                 ๑๐. ปฐมวลาหกสูตร 

                   วาดวยบุคคลเปรียบดวยวลาหก  ๔ 
            [๑๐๑]     สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ  พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  ณ  ที่นั้นแล   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจน 
นี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหก  (คือเมฆฝน)  ๔  ประเภทนี้   วลาหก  ๔ 
ประเภทคืออะไร  คือ 
            คชฺชติา  โน  วสฺสติา                วลาหกคําราม  แตไมตก 
             วสฺสติา โน  คชฺชติา                วลาหกตก  แตไมคําราม 
         เนว  คชฺชิตา  โน  วสฺสิตา        วลาหกไมคําราม ไมตก 
            คชฺชติา จ วสฺสิตา  จ                วลาหกท้ังคําราม ทั้งตก 
นี้แล  วลาหก  ๔  ประเภท 
            ฉันเดียวกันนั่นแล  ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวก 
นี้มีปรากฏอยูในโลก    บคุคลเปรียบดวยวลาหก  ๔  จําพวก    คืออะไร   คือ 
บุคคลดุจวลาหกคําราม   แตไมตก  ๑  บุคคลดุจวลาหกตก  แตไมคําราม   ๑   
บุคคลดุจวลาหกไมคําราม  ไมตก  ๑  บุคคลดุจวลาหกท้ังคํารามท้ังตก   ๑  
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            ก็บุคคลดุจวลาหกคําราม  แตไมตกเปนอยางไร  ?   บุคคลบางคนใน    
โลกนี้เปนคนชอบพูด แตไมทํา  อยางนี้แล  บุคคลดุจวลาหกคําราม แตไมตก 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหกคําราม  แตไมตกน้ันฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามี 
อุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจวลาหกตก   แตไมคําราม   เปนอยางไร  ?  บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เปนคนชอบทํา  ไมชอบพูด  อยางนี้แล  บุคคลดุจวลาหก  แตไมคําราม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วลาหกตก  แตไมคําราม  นั้นฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามี 
อุปนาฉันนั้น 
            บุคคลดุจวลาหกไมคําราม  ไมตก  เปนอยางไร ?    บุคคลบางตนใน 
โลกนี้เปนคนไมพูด  ไมทําเสียเลย   อยางนี้แล   บุคคลดุจวลาหกไมคําราม 
ไมตก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหกไมคําราม ไมตก  นั้นฉันใด เรากลาวบุคคล 
นี้วา  มีอุปมาฉันนั้น  
            บุคคลดุจวลาหกท้ังคํารามท้ังตก    เปนอยางไร ?     บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เปนคนชอบพูดดวยชอบทําดวย อยางนี้แล  บุคคลดุจวลาหกทั้งคําราม 
ทั้งตก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหกคํารามดวย   ตกดวยน้ันฉันใด  เรากลาว 
บุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  บุคคลเปรียบดวยวลาหก ๔ จําพวก   มี 
ปรากฏอยูในโลก. 
                                         จบปฐมวลาหกสูตรที่  ๑  
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                                   ตติยปณณาสก   
                                  วลาหกวรรควรรณนาท่ี  ๑ 
 
                             อรรถกถาปฐมวลาหกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวลาหกสูตรที่  ๑  แหงตติยปณณาสกดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  วลาหกา  คือ  เมฆ.  บทวา  ภาสิตา   โหติ  โน  กตฺตา 
ความวา   บคุุคลบางคนพูดอยางเดียววา   เราจักทําส่ิงน้ี ๆ แตไมทํา.   บทวา 
กตฺตา   โหติ  โน  ภาสิตา  ความวา บุคคลบางคนไมพูด  แตทําดวยคิดวา 
ควรท่ีเราจะทําส่ิงน้ี  ๆ ดงัน้ี.   พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวงอยางนี้   
                                      จบอรรถกถาปฐมวลาหกสูตรที่ ๑ 
                                   ๒. ทุติยวลาหกสูตร 

                                   วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๐๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหก ๔ ประเภทน้ี  ฯลฯ  คือ 
             คชฺชติา โน วสฺสิตา                วลาหกคําราม  แตไมตก 
         วสฺสิตา โน คชฺชิตา                วลาหกตก  แตไมคําราม 
              เนว คชฺชิตา โน วสฺสิตา           วลาหกไมคําราม  ไมตก 
            คชฺชติา จ วสฺสิตา จ                 วลาหกท้ังคําราม ทั้งไมตก 
นี้แล  วลาหก  ๔  ประเภท  
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            ฉันเดียวกันนั่นแล  บุคคลเปรียบดวยวลาหก  ๔  จําพวกน้ีมีปรากฏอยู    
ฯลฯ คือบุคคลดุจวลาหกคําราม  แตไมตก  ๑  บุคคลดุจวลาหกตก แตไมคําราม ๑ 
บุคคลดุจวลาหกไมคําราม  ไมตก  ๑  บุคคลดุจวลาหกท้ังคําราม  ทั้งตก  ๑ 
            บุคคลดุจวลาหกคําราม   แตไมตก   เปนอยางไร  ?  บุคคลบางคนใน 
โลกนี้เลาเรียนธรรม   คือ   สุตตะ   เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา   อุทาน   อิติ- 
วุตตกะ    ชาตกะ    อัพภูตธัมมะ    เวทัลละ    แตเขาไมรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข   นี้ทกุขสมุทัย   นีทุ่กขนิโรธ   นีทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   อยางนี้แล 
บุคคลดุจวลาหกคําราม  แตไมตก   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   วลาหกคําราม 
แตไมตกน้ันฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวานีอุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจวลาหกตก  แตไมคําราม  เปนอยางไร ?   บุคคลบางคนใน 
โลกนี้หาไดเลาเรียนธรรม   คือ   สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ    ไมเลย    แตเขารูตาม 
ความเปนจริงวา  นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อยางนี้แล  บุคคล 
ดุจวลาหกตก  แตไมคําราม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหกตกแตไมคํารามน้ัน  
ฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น  
            บุคคลดุจวลาหกไมคําราม  ไมตก   เปนอยางไร ?    บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้  ไมไดเรียนธรรม  คือ  สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ   ทั้งไมรูตามความเปนจริง 
วา  นี่ทุกข ฯลฯ  ที่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   อยางนี้แล     บุคคลดุจวลาหก 
ไมคําราม   ไมตก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วลาหกไมคําราม   ไมตกน้ันฉันใด 
เรากลาวบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจวลาหกท้ังคําราม  ทั้งตก  เปนอยางไร ?   บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้ไดเลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  ฯลฯ  เวทัลละ  ทั้งรูตามความเปนจริงวา 
นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อยางนี้แล  บุคคลดุจวลาหกทั้งคําราม  
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ทั้งตก    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    วลาหกคํารามดวยตกดวยน้ันฉันใด   เรากลาว    
บุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แลบุคคลเปรียบดวยวลาหก  ๔   จําพวก  ม ี
ปรากฏอยูในโลก. 
                                        จบทุติยวลาหกสูตรที่  ๒ 
            ทุติยวลาหกสูตรที่  ๒  มีความงายทั้งน้ัน. 
                 ๓.  กุมภสูตร 

                                วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๐๓]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หมอ  ๔  ประเภทน้ี   หมอ ๔ ประเภท 
เปนไฉน  คือ 
             ตุจฺโฉ  ปหิโต        หมอเปลา  ปด 
            ปูโร  วิวโฏ        หมอเต็ม  เปด 
              ตุจฺโฉ วิวโฏ        หมอเปลา  เปด 
            ปูโร  ปหิโต        หมอเต็ม  ปด 
นี้แล  หมอ  ๔  ประเภท 
            ฉันเดียวกันนั่นแล  บุคคลเปรียบดวยหมอ  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยู ฯลฯ 
คือ  บุคคลดุจหมอเปลา ปด  ๑  บุคคลดุจหมอเต็ม  เปด ๑ บุคคลดุจหมอเปลา 
เปด  ๑  บุคคลดุจหมอเต็ม  ปด ๑ 
            บุคคลดุจหมอเปลา  ปด เปนอยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี   (ม ี
กิริยาอาการ)  กาว  ถอย  แล  เหลยีว   คู  เหยียด   ทรงสังฆาฏิและบาตรจีวร  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 285 

เปนที่นาเลื่อมใส    แตบคุคลน้ันไมรูตามความเปนจริงวา    นีทุ่กข ฯลฯ   นี่     
ทุกขหิโรธคามินีปฏิปทา    อยางนี้แล  บุคคลดุจหมอเปลาปด  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  หมอเปลา  เขาปดไวนั้นฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจหมอเต็ม  เปด  เปนอยางไร  ?  บุคคลบางคนในโลกนี ้ (มี 
กิริยาอาการ)  กาว  ถอย  แล  เหลยีว  คู  เหยียด   ทรงสังฆาฏิและบาตรจีวรไม 
เปนที่นาเลื่อมใส   แตบุคคลน้ันรูตามความเปนจริงวา  นี่ทุกข  ฯลฯ    นี่ทุกข 
นิโรธคามินีปฏิปทา  อยางนี้แล บุคคลดุจหมอเต็ม   เปด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หมอเต็ม  เขาเปดไวนั้นฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจหมอเปลา  เปด เปนอยางไร    บคุคลบางคนในโลกน้ี   (ม ี
กิริยาอาการ)   กาว   ถอย   แล  เหลยีว  คู  เหยียด   ทรงสังฆาฏิและบาตรจีวร 
ไมเปนที่นาเลื่อมใส  ทั้งไมรูตามความเปนจริงวา   นี่ทุกข  ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธ-  
คามินีปฏิปทา    อยางนี้แล  บุคคลดุจหมอเปลาเปด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หมอเปลาเขาเปดไวนั้นฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น 
            บุคคลดุจหมอเต็ม  ปด  เปนอยางไร ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  (ม ี
กิริยาอาการ)  กาว  ถอย  แล  เหลยีว  คู  เหยียด  ทรงสังฆาฏิและบาตรจีวร 
เปนที่นาเลื่อมใส  ทั้งรูตามความเปนจริงวา   นี่ทุกข ฯลฯ  นี่ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  อยางนี้แล  บุคคลดุจหมอเต็ม    ปด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  หมอเต็ม 
ทั้งเขาปดไวนั้นฉันใด  เรากลาวบุคคลนี้วามีอุปมาฉันนั้น 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แลบุคคลเปรียบดวยหมอ  ๔ จําพวก  มีปรากฏ 
อยูในโลก. 
                                              จบกุมภสูตรที่  ๓  
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                          อรรถกถากุมภสูตร     
            พึงทราบวินิจฉัยในกุมภสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กุมฺภา  คือหมอ.  บทวา   ตุจฺโฉ  ปหโิต   ไดแกหมอเปลา 
ปดปาก.  บทวา  ปูโร วิวโฏ  ไดแก  หมอเต็มน้ํา  เปดปาก.  แมในสองบท 
ที่เหลือ  ก็นัยน้ีเหมือนกัน.  
                                จบอรรถกถากุมภสูตรที่ ๓ 
                           ๔. อุทกรหทสูตร 

       วาดวยบุคคลเปรียบดวยหวงน้ํา  ๔  จําพวก 
            [๑๐๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   หวงนํ้า ๔ อยางนี้  ๔  อยางเปนไฉน 
คือ   หวงนํ้าต้ืนเงาลึกอยาง  ๑    หวงนํ้าลึกเงาต้ืนอยาง   ๑    หวงน้ําต้ืนเงาต้ืน 
อยาง ๑   หวงนํ้าลึกเงาลึกอยาง  ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หวงน้ํา ๔ อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   บคุคลเปรียบดวยหวงนํ้า  ๔ 
จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก  ๔  จําพวกเปนไฉน   คือ บุคคลดุจหวงน้ําต้ืนเงา 
ลึกจําพวก ๑  บุคคลดุจหวงนํ้าลึกเงาต้ืนจําพวก  ๑  บุคคลดุจหวงนํ้าต้ืนเงาต้ืน  
จําพวก  ๑  บคุคลดุจหวงนํ้าลึกเงาลึกจําพวก ๑. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําต้ืนเงาลึกอยางไร  การกาว 
การถอย    การเหลียว    การแล    การคู  การเหยียด    การทรงสังฆาฏิบาตร 
และจีวร    ของบุคคลบางคนในโลกนี้   ลวนนาเลื่อมใส    แตเขาไมทราบชัด 
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจหวงนํ้าต้ืนเงาลึก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หวงนํ้าต้ืนเงาลึก  แมฉันใด   เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาต้ืนอยางไร  การกาว    
ฯลฯ   การทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวร  ของบุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมนาเลื่อมใส 
แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทกุขนิโรธ นี้ทกุข-  
นิโรธคามินีปฏิปทา  อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจหวงนํ้าลึกเงาต้ืน ดูกอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย  หวงน้ําลึกเงาต้ืนแมฉันใด   เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําต้ืนเงาตื้นอยางไร การกาว 
ฯลฯ  การทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้   ไมนาเลื่อมใส 
ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอยางนี้แล  บุคคลเปนดุจหวงนํ้าต้ืนเงาต้ืน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  หวงนํ้าต้ืนเงาต้ืนแมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหวงน้ําลึกเงาลึกอยางไร การกาว 
ฯลฯ การทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวร  ของบุคคลบางคนในโลกน้ี   ลวนนาเลื่อมใส 
ทั้งเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุข - 
นิโรธคานินีปฏิปทา   อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจหวงนํ้าลึกเงาลึก    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  หวงน้ําลึกเงาลึกแมฉันใด  เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลเปรียบดวยหวงนํ้า  ๔  จําพวกนี้แล    มี 
ปรากฏอยูในโลก. 
                                        จบอุทกรหทสูตรที่  ๔ 
                    อรรถกถาอุทกรหทสูตร 
           พึงทราบวินิจฉัยในอุทกรหทสูตรที่   ๔   ดังตอไปนี้ :- 
           ในบทวา  อุตฺตาโน  คมฺภีโรภาโส  เปนตน  ความวา  หวงน้ําดํา 
มีสีเจือดวยนํ้าใบไมเกา ๆ   ชื่อวามีเงาลึก.    หวงนํ้ามีสีใสสะอาดดังแกวมณี 
ชื่อวามีเงาต้ืน. 
                                  จบอรรถกถาอุทกหทสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 288 

                ๕.  อมัพสูตร    

             วาดวยบุคคลเปรียบดวยมะมวง  ๔  จําพวก 
            [๑๐๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มะมวง ๔  อยาง   ๔  อยางเปนไฉน 
คือ  มะมวงดิบผิวสุกอยาง ๑ มะมวงสุกผิวดิบอยาง ๑  มะมวงดิบผิวดิบอยาง ๑ 
มะมวงสุกผิวสุกอยาง  ๑. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มะมวง   อยางนี้แล. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    บคุคลเปรียบดวยมะมวง ๔ 
จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน  คือ  บุคคลดุจมะมวงดิบผิว 
สุกจําพวก  ๑  บุคคลดุจมะมวงสุกผิวดิบจําพวก  ๑   บุคคลดุจมะมวงดิบผิวดิบ 
อยาง ๑ บุคคลดุจมะมวงสุกผิวสุกจําพวก  ๑. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุกอยางไร  การกาว 
การถอย   การเหลียว   การแล   การคู  การเหยียด    การทรงสังฆาฏิบาตรและ 
จีวร     ของบุคคลบางคนในโลกนี ้   ลวนนาเลื่อมใส   แตเขาไมทราบชัดตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อยางนี้แล  บคุคลเปนดุจมะมวงดิบผิวสุก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มะมวงดิบ 
ผิวสุก    แมฉันใด     เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวดิบอยางไร การกาว 
ฯลฯ  การทรงสังฆาฎิ  บาตรและจีวร   ของบุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมนาเลื่อมใส 
แตเขาทราบชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวดิบ   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มะมวงสุกผิวดิบ  แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบอยางไร  การกาว 
ฯลฯ  การทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวรของบุคคลบางคนในโลกนี้  ไมนาเลื่อมใส 
ทั้งเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข    นี้ทุกขสมุทัย    นี้ทุกขนิโรธ  
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นี้ทุกขนิโรธคานินีปฏิปทา      อยางนี้แล     บุคคลเปนดุจมะมวงดิบผิวดิบ   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มะมวงดิบผิวดิบ  แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุกอยางไร  การกาว 
ฯลฯ  การทรงสังฆาฏิ  บาตรและจีวร  ของบุคคลบางคนในโลกน้ี  นาเลื่อมใส 
ทั้งเขาทราบชัดตานความเปนจริงวา นี้ทุก   นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา  อยางนี้แล บุคคลเปนดุจมะมวงสุกผิวสุก   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มะมวงสุกผิวสุก  แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลเปรียบดวยมะมวง  ๔  จําพวกนี้แล    มี 
ปรากฏอยูในโลกนี.้ 
                                         จบอัมพสูตรที่  ๕ 
                          อรรถกถาอัมพสูตร 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัมพสูตรที่  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อาม   ปกฺกวณฺณ ี  ความวา   เมื่อตรวจดู  เปนมะมวงดิบ 
แตปรากฏเหมือนสุก.  บททั้งปวงพึงเห็นอยางนี้. 
                                  จบอรรถกถาอัมพสูตรที่  ๕   
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                ๗.  มูสิกาสูตร    

                 วาดวยบุคคลเปรียบดวยหนู  ๔   จําพวก 
            [๑๐๖] *  [๑๐๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หนู ๔ จําพวกนี้   ๔ จําพวก 
เปนไฉน คือ หนูขุดรูแตไมอยูจําพวก  ๑ หนูอยูแตไมขุดรูจําพวก ๑ หนูไมขุดรู 
ไมอยูจําพวก ๑  หนูขุดรูดวยอยูดวยจําพวก ๑  
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หนู ๔ จําพวกนี้แล. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลเปรียบดวยหนู  ๔ จําพวก 
นี้   มีปรากฏอยูในโลก  ๔  จําพวกเปนไฉน   คือ   บุคคลดุจหนูขุดรูแตไมอยู 
จําพวก  ๑   บุคคลดุจหนูอยูแตไมขุดรูจําพวก  ๑.     บุคคลดุจหนูไมขุดรูไมอยู 
จําพวก ๑  บุคคลดุจหนูขุดรูดวยอยูดวยจําพวก   ๑. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยูอยางไร  บุคคล 
บางคนในโลกนี้   ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะไวยากรณ  คาถา  อุทาน 
อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม เวทัลละ แตเขาไมทราบชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข   นี้ทกุขสมุทัย   นีทุ้กขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   อยางนี้แล 
บุคคลเปนดุจหนูขุดรูแตไมอยู  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย หนูขุดรูแตไมอยู  แม 
ฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
          ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรูอยางไร  บุคคล 
บางคนในโลกนี้  ไมเลาเรยีนธรรม  คือ สุตะ  ฯลฯ   เวทัลละ   แตเขาทราบชัด 
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ อยางน้ีแล  บุคคลเปนดุจหนูอยูแตไมขุดรู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หนูอยูแตไมขุดรู แมฉันใด เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
*  สูตรนี้ปรากฏวาขาดหายไป  ในอรรถกถาแกสูตรท่ี  ๕  (คือเร่ืองมะมวง) แลวกลาววา สูตร 
ท้ัง  ๖  เนื้อความต้ืน  แลวก็แกสูตรท่ี  ๗ (คือเร่ืองหนู)  ตอไป  ทานผูชําระพระบาลีฉบับนี้ทํา 
เชิงอรรถบอกไววา  สูตรท่ี ๖ นี้ แมในพระไตรปฎกฉบับประเทศอ่ืน ๆ ก็ปรากฏวาขาดหาย 
ไปเหมือนกัน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 291 

            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยูอยางไร   บุคคล    
บางคนในโลกนี้   ไมเลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ ฯลฯ  เวทัลละ  เขาไมทราบชัด 
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ อยางน้ีแล บุคคลเปนดุจหนูไมขุดรูไมอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หนูไมขุดรูไมอยู   แมฉันใด    เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบ 
ฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจหนูขุดรูดวยอยูดวยอยางไร บุคคล 
บางคนในโลกนี้    เลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ ฯลฯ    เวทัลละ    ทั้งทราบชัด 
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา อยางนี้แล บุคคลเปนดุจหนูขุดรูดวยอยูดวย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
หนูขุดรูดวยอยูดวย  แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเปรียบดวยหนู ๔ จําพวกนี้แล    มีปรากฏ 
อยูในโลก. 
                                           จบมูสิกาสูตรที่  ๗ 
                           อรรถกถามูสิกาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในมุสิกาสูตรที่   ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            ที่อยูเรียกวา รู หนูจําพวกใด  ยอมขุดรู  แตไมอยูในรูนั้น  หนูจําพวกนั้น 
เรียกกันวา   ขุดรู   แตไมอยู.  บาลีวา  ขนฺตา   ดังน้ีก็มี.  บททั้งปวงพึงทราบ 
โดยนัยนี้. 
                                    จบอรรถกถามูสิกาสูตรที่ ๗  
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                        ๘.  พลิพัททสูตร    

              วาดวยบุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวก 
            [๑๐๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   โคพลิพัท   ๔  จําพวกนี้   ๔  จําพวก 
เปนไฉน คือ โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนจําพวก  ๑ โคพลพัิท 
ขมเหงโคฝูงอ่ืน   ไมขมเหงโคฝูงคนจําพวก  ๑   โคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย 
ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยจําพวก ๑  โคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตนดวย   ไมขมเหงโค 
ฝูงอ่ืนดวยจําพวก  ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โคพลิพัท  ๔   จําพวกนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท 
๔  จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก ๔  จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลดุจโคพลิพัท 
ขมเหงโคฝูงตน  ไมขมเหงโคฝูงอ่ืนจําพวก ๑  บุคคลดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูง 
อ่ืน  ไมขมเหงโคฝูงตนจําพวก ๑  บุคคลดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตนดวย   ขม 
เหงโคฝูงอ่ืนดวยจําพวก ๑ บุคคลดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตนดวย ไมขมเหง 
โคฝูงอ่ืนดวยจําพวก  ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงตน  ไมขม 
เหงโคฝูงอ่ืนอยางไรบุคคลบางคนในโลกนี้  เปนผูยังบริษัทของตนใหหวาดเสียว 
ไมยังบริษัทของบุคคลคนอ่ืนใหหวาดเสียว  อยางนี้แล บุคคลเปนดุจโคพลิ-  
พัทขมเหงโคฝูงตน    ไมขมเหงโคฝูงอ่ืน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โคพลิพัท 
ขมเหงโคฝูงตน ไมขมเหงโคฝูงอื่น  แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโคฝูงอ่ืน  ไมขม 
เหงโคฝูงตนอยางไร   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยังบริษัทอ่ืนใหหวาดเสียว ไมยัง 
บริษัทของตนใหหวาดเสียว  อยางนี้แล    บุคคลเปนดุจโคพลิพัทขมเหงโค 
ฝูงอื่น  ไมขมเหงโคฝูงตน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โคพลิพัทขมเหงโคฝูงอ่ืน  
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ไมขมเหงโคฝูงตน  แมฉันใด   เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น.    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัท   ขมเหงโคฝูงตนดวย 
ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวยอยางไร    บุคคลบางคนในโลกน้ี      ยังบรษัิทของตนและ 
บริษัทของบุคคลอ่ืนใหหวาดเสียว  อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจโคพลิพัท   ขม 
เหงโคฝูงตนดวย   ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โคพลิพัท 
ขมเหงโคฝูงตนดวย  ขมเหงโคฝูงอ่ืนดวย   แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบ 
ฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหงโคฝูงตน  ไม 
ขมเหงโคฝูงอ่ืนอยางไร  บุคคลบางคนในโลกนี ้ ไมยังบริษัทของตนและบริษัท 
ของบุคคลอ่ืนใหหวาดเสียว  อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจโคพลิพัทไมขมเหง 
โคฝูงตน  ไมขมเหงโคฝูงอื่น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โคพลิพัทไมขมเหงโค 
ฝูงตน  ไมขมเหงโคฝูงอ่ืน  แมฉันใด  เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเปรียบดวยโคพลิพัท ๔ จําพวกนี้แล   ม ี
ปรากฏอยูในโลก.  
                                         จบพลิพัททสูตรที่  ๘ 
                        อรรถกถาพลิพัททสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในพลิพัททสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            โคพลิพัทใด  ยอมย่ํายีฝูงโคของตน  ไมย่ํายีฝูงโคของฝูงอ่ืน โคพลิพัท 
นี้ชื่อวา   ดุแตในโคฝูงของตน   ไมดุในโคฝูงอ่ืน.   บททั้งปวงพึงทราบอยางนี้. 
บทวา   อุพฺเพเชตา  โหติ   ไดแก กระทบ   คือ  เสยีดแทงทําใหเกิดความ 
หวาดหว่ัน. 
                                   จบอรรถกถาพลิพัททสูตรที่  ๘  
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                           ๙.  รุกขสูตร   

             วาดวยบุคคลเปรียบดวยตนไม  ๔  จําพวก 
            [๑๐๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไม  ๔  ชนิดนี้    ๔ ชนิดเปนไฉน 
คือ    ตนไมกะพ้ีมีไมกะพ้ีเปนบริวารชนิด  ๑   ตนไมกะพ้ีมีไมแกนเปนบริวาร 
ชนิด ๑    ตนไมแกนมีไมกะพ้ีเปนบริวารชนิด  ๑    ตนไมแกนมีไมแกนเปน 
บริวารชนิด ๑ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไม ๔ ชนิดนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   บุคคลเปรียบดวยตนไม  ๔ 
จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก  ๔  จําพวกเปนไฉน   คือ  บุคคลดุจไมกะพ้ีมีไม 
กะพ้ีเปนบริวารจําพวก   ๑       บุคคลดุจไมกะพ้ีมีไมแกนเปนบริวารจําพวก  ๑ 
บุคคลดุจไมแกนมีไมกะพ้ีเปนบริวารจําพวก  ๑   บุคคลดุจไมแกนมีไมแกนเปน 
บริวารจําพวก  ๑.                                                   
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลเปนดุจไมกะพ้ีมีไมกะพ้ีเปนบริวารอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนคนทุศีล  มีบาปธรรม  แมบริษัทของเขาก็เปนคน 
ทุศีล มีบาปธรรม  อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจไมกะพ้ีมีไมกะพ้ีเปนบริวาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมกะพ้ีมีไมกะพ้ีเปนบริวาร แมฉันใด เรากลาวบุคคล 
นี้เปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเปนดุจไมกะพ้ีมีไมแกนเปนบริวารอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปนคนทุศีล  มีบาปธรรม แตบริษัทของเขาเปนคนมีศีล 
มีกัลยาณธรรม     อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจไมกะพ้ีมีไมแกนเปนบริวาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมกะพ้ีมีไมแกนเปนบริวาร    แมฉันใด     เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพ้ีเปนบริวารอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปนผูมีศีล   มีกัลยาณธรรม  แตบริวารของเขาเปนคน 
ทุศีล  มีบาปธรรม  อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมกะพ้ีเปนบริวาร  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมแกนมีไมกะพ้ีเปนบริวาร แมฉันใด  เรากลาวบุคคล      
นี้เปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวารอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูมีศีล  มีกัลยาณธรรม   แมบริษัทของเขาก็เปนคน 
มีศีล  มีกัลยาณธรรม อยางน้ีแล บุคคลเปนดุจไมแกนมีไมแกนเปนบริวาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตนไมแกนมีไมแกนเปนบริวาร     แมฉันใด    เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลเปรียบดวยตนไม ๔  จําพวกนี้แล    ม ี
ปรากฏอยูในโลก. 
                                            จบรุกขสูตรที่  ๙ 
                             อรรถกถารุกขสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในรุกขสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา เผคฺคุ  เผคฺคุปริวาโร  ความวา ตนไมกะพ้ีไมมีแกนมีตนไม 
กะพ้ีดวยกันหอมลอม.      บทวา   สารปริวาโร   ความวา   ตนไมมีแกนมีไม 
ตะเคียนเปนตนหอมลอม.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้. 
                                      จบอรรถกถารุกขสูตรที่  ๙ 
                                    ๑๐. อาสิวิสสูตร 

               วาดวยบุคคลเปรียบดวยอสรพิษ  ๔  จําพวก 
            [๑๑๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสรพิษ ๔  จําพวกนี้ ๔ จําพวก เปนไฉน 
คือ    อสรพิษมีพิษแลนพิษไมรายจําพวก  ๑    อสรพิษมีพิษรายพิษไมแลน 
จําพวก ๑ อสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก  ๑ อสรพิษมีพิษไมแลนพิษ 
ไมรายจําพวก   ๑  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสรพิษ  ๔  จําพวกนี้แล.    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ   
จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก  ๔  จําพวกเปนไฉน  คือ  บุคคลดุจอสรพิษมีพิษ 
แลนพิษไมรายจําพวก ๔ บุคคลดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนจําพวก ๑ บุคคล 
ดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวยจําพวก  ๑  บุคคลดุจอสรพิษมีพิษไมแลน 
พิษไมรายจําพวก ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนพิษไมราย 
อยางไร  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมโกรธเนือง ๆ แตความโกรธของเขาน้ัน 
ไมนอนเน่ืองอยูนาน  อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจอสรพิษ  มีพิษแลนพิษไม 
ราย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสรพิษมีพิษแลนพิษไมราย  แมฉันใด  เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษรายพิษไมแลนอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ ไมโกรธเนือง ๆ ทีเดียว แตความโกรธของเขาน้ันนอน 
เนืองอยูนาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษ 
รายพิษไมแลน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสรพิษมีพิษรายพิษไมแลน  แมฉันใด 
เรากลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยมีพิษราย 
ดวยอยางไร  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอมโกรธเนอืง ๆ และความโกรธของเขา 
นั้นนอนเน่ืองอยูนาน  อยางนี้แล  บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษแลนดวยพิษ 
ราย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสรพิษมีพิษแลนดวยพิษรายดวย  แมฉันใด  เรา 
กลาวบุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลเปนดุจอสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมราย 
อยางไร บุคคลบางคนในโลกนี ้ ไมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็ไม  
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นอนเน่ืองอยูนาน    อยางนี้แล   บุคคลเปนดุจอสรพิษไมแลนพิษไมราย   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสรพิษมีพิษไมแลนพิษไมราย    แมฉันใด    เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบฉันนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลเปรียบดวยอสรพิษ ๔ จําพวกนี้แล   ม ี
ปรากฏอยูในโลก. 
                                       จบอาสีวิสสูตรที่ ๑๐       
                                       จบวลาหกวรรคท่ี  ๑ 
                       อรรถกถาอาสีวิสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอาสีวิสสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อาคตวิโส   น  โฆรวิโส   ความวา  พิษของอสรพิษแลน 
แตไมราย  ไมเบียดเบียนตลอดกาลนาน.   แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้แล. 
                               จบอรรถกถาอาสีวิสสูตรที่  ๑๐ 
                                จบวลาหกวรรควรรณนาท่ี  ๑ 

                   รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑. ปฐมวลาหกสูตร   ๒. ทุติยวลาหกสูตร  ๓. กุมภสูตร    ๔. อุทก- 
รหทสูตร  ๕.  อัมพสูตร  (สูตรที่  ๖  ขาดไป)  ๗. มสุิกาสูตร  ๘.  พลิพัทท- 
สูตร  ๙.  รุกขสูตร   ๑๐.   อาสีวิสสูตร และอรรถกถา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 298 

                                             เกสีวรรคที่  ๒   
 
                     ๑.  เกสีสูตร  

                                   วาดวยเรื่องนายเกสีผูฝกมา 
            [๑๑๑]    ครั้งน้ันแล  สารถีผูฝกมาชื่อเกสี  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา  ดูกอนเกสี   ทานอันใคร ๆ  กร็ู 
กันดีแลววาเปนสารถีผูฝกมา   ก็ทานฝกหัดมาท่ีควรฝกอยางไร   สารถีผูฝกมา 
ชื่อเกสีกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคฝกหัดมาท่ีควรฝกดวย 
วีธีละมอมบาง  รุนแรงบาง  ทั้งละมอมท้ังรุนแรงบาง. 
            พ.  ดกูอนเกสี    ถามาท่ีควรฝกของทานไมเขาถึงการฝกหัดดวยวิธี 
ละมอม  ดวยวิธีรุนแรง  ดวยวิธีทั้งละมอมท้ังรุนแรง  ทานจะทําอยางไรกะมัน ?   
            เกสี.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ถามาท่ีควรฝกของขาพระองค  ไมเขาถึง 
การฝกหัดดวยวิธีละมอม  ดวยวิธีรุนแรง   ดวยวิธทีั้งละมอมท้ังรุนแรง    กฆ็า 
มันเสียเลย   ขอน้ันเพราะเหตุไร ?    เพราะคิดวาโทษมิใชคุณอยาไดมีแกสกุล 
อาจารยของเราเลย    ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็พระผูมีพระภาคเจาเปนสารถีฝก 
บุรุษชั้นเยี่ยม  ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกบุรุษท่ีควรฝกอยางไร. 
            พ.  ดกูอนเกสี  เราแล  ยอมฝกบุรุษท่ีควรฝกดวยวิธีละมอมบาง 
รุนแรงบาง ทั้งละมอมท้ังรุนแรงบาง ดูกอนเกสี  ในวิธีทั้ง ๓ นั้น  การฝก   
ดังตอไปนี้  เปนวิธีละมอม  คือ กายสุจริตเปนดังน้ี   วิบากแหงกายสุจริตเปน 
ดังน้ี     วจีสุจริตเปนดังน้ี    วิบากแหงวจีสุจริตเปนดังน้ี    มโนสุจริตเปนดังนี้   
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วิบากแหงมุโนสุจริตเปนดังน้ี   เทวดาเปนดังน้ี  มนุษยเปนดังนี้   การฝกดงัตอ    
ไปน้ีเปนวิธีรุนแรง  คือกายทุจริตเปนดังน้ี    วิบากแหงกายทุจริตเปนดังน้ี  
วจีทุจริตเปนดังน้ี   วิบากแหงวจีทุจริตเปนดังน้ี    มโนทุจริตเปนดังน้ี   วิบาก 
แหงมโนทุจริตเปนดังน้ี  นรกเปนดังน้ี  กําเนิดสัตวดิรัจฉานเปนดังนี้  ปตติวิสัย 
เปนดังน้ี   การฝกดังตอไปนี้  เปนวิธทีั้งละมอมทัง้รุนแรง  คือ กายสุจริต 
เปนดังน้ี    วิบากแหงกายสุจริตเปนดังนี้   กายทุจริตเปนดังน้ี     วิบากแหงกาย 
ทุจริตเปนดังนี้     วจีสุจริตเปนดังน้ี     วิบากแหงวจีสุจริตเปนดังน้ี     วจีทุจริต 
เปนดังน้ี   วิบากแหงวจีทุจริตเปนดังนี้    มโนสุจริตเปนดังน้ี    วิบากแหงมโน- 
สุจริตเปนดังนี้    มโนทุจริตเปนดังน้ี    วิบากแหงมโนทุจริตเปนดังน้ี    เทวดา 
เปนดังน้ี     มนุษยเปนดังน้ี    นรกเปนดังน้ี      กําเนิดสัตวดิรัจฉานเปนดังนี้  
ปตติวิสัยเปนดังนี้. 
            เกสี.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาบุรุษท่ีควรฝกของพระองคไมเขาถึง 
การฝกดวยวิธีละมอม   ดวยวิธีรุนแรง   ดวยวิธีทั้งละมอมท้ังรุนแรง  พระผูมี 
พระภาคเจาจะทําอยางไรกะเขา ? 
            พ. ดกูอนเกสี  ถาบุรุษท่ีควรฝกของเราไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม 
ดวยวิธีรุนแรง   ดวยวิธีทั้งละมอมท้ังรุนแรง   เรากฆ็าเขาเสียเลย 
            เกสี.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ปาณาติบาตไมสมควรแกพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเลย   ก็เม่ือเปนเชนนั้น     ไฉนพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้วา  ฆา- 
เขาเสีย ? 
           พ.  จริง   เกสี  ปาณาติบาตไมสมควรแกตถาคต   ก็แตวาบุรุษท่ีควร 
ฝกใด   ยอมไมเขาถึงการฝกดวยวิธีละมอม  ดวยวิธรีุนแรง   ดวยวิธีทั้งละมอม 
ทั้งรุนแรง    ตถาคตไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝกนั้นวา   ควรวากลาว    ควรส่ังสอน  
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แมสพรหมจารีผูเปนวิญูชนก็ยอมไมสําคัญวา    ควรวากลาว   ควรส่ังสอน    
ดูกอนเกสี   ขอท่ีตถาคต    ไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝกวา ควรวากลาว  ควรส่ังสอน 
แมสพรหมจารีผูเปนวิญูชนทั้งหลายก็ไมสําคัญวา  ควรวากลาว  ควรส่ังสอน 
นี้เปนการฆาอยางดี  ในวินัยของพระอริย. 
            เกสี.  ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีพระตถาคตไมสําคัญบุรุษท่ีควรฝกวา 
ควรวากลาว  ควรส่ังสอน  แมสพรหมจารีผูวิญูชนก็ไมสําคัญวา  ควรวากลาว 
ควรส่ังสอน  นั่นเปนการฆาอยางดีแนนอน  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรยีบเหมือนหงาย 
ของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด 
ดวยหวังวา  คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคนี้  
ขอถึงพระผูมีพระภาคเจากับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                              จบเกสีสูตรที่ ๑  
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                        เกสีวรรควรรณนาท่ี  ๒    
 
                               อรรถกถาเกสีสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในเกสีสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   เกสี   เปนชื่อของนายสารถีผูฝกมา.    ชื่อวา สารถีผูฝกมา 
เพราะทํามาที่ควรฝกใหเขาใจจึงฝก.  ในบทวา    สณฺเหนป   ทเมติ  เปนตน 
นายสารถีทําสักการะพอสมควรแกมาน้ัน   คือ  ใหกินโภชนะอยางดี  ใหดื่มน้ํา 
อรอย  พูดดวยถอยคําน่ิมนวลแลวจึงฝก   ชื่อวาฝกดวยวิธีละมุนละมอม.  เม่ือ 
ฝกดวยผูกเขาผูกปากเปนตน     และแทงดวยปฏัก   เฆ่ียนดวยแส   พูดคําหยาบ 
ชื่อวาฝกดวยวิธีรุนแรง.  ตองทําท้ังสองวิธีนั้น   ตามกาลอันควร  ชื่อวาฝกท้ัง 
วิธีละมุนละมอมท้ังวิธีรุนแรง. 
                                         จบอรรกถาเกสีสูตรที่  ๑ 
                   ๒.  ชวสูตร 

    วาดวยสมบัติ  ๔  ของมาอาชาไนยกับของภิกษุสงฆ             
            [๑๐๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา 
ประกอบดวยองค  ๔  ประการ  ยอมเปนมาควรแกพระราชา  เปนมาตน    ยอม 
ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ  องค   ๔  ประการเปนไฉน คือ ชื่อตรงประการ ๑ 
วองไวประการ  ๑   อดทนประการ   ๑    สงบเสง่ียมประการ   ๑    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๔  ประการน้ีแล  
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ยอมเปนมาควรแกพระราชา    เปนมาตน    ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะ   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ    ยอมเปนผูควร 
ของคํานับ    ควรของตอนรับ   ควรแกทักษิณา   ควรทําอัญชลี    เปนนาบุญ 
ของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ธรรม  ๔  ประการ 
เปนไฉน     คือ  ซื่อตรงประการ  ๑   วองไวประการ    ๑  อดทนประการ  ๑ 
สงบเสง่ียมประการ  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการนี้แล    ยอมเปนผูควรของคํานับ   ควรของตอนรับ    ควรแกทักษิณา 
ควรทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา. 
                                           จบชวสูตรที่  ๒ 
                             อรรถกถาชวสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในชวสูตรที่   ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อาชฺชเวน คือซ่ือตรง.  บทวา  ชเวน  คือฝเทาเร็ว.  บทวา 
ขนฺติยา ไดแกมีความอดทน คือ อดกลั้น.  บทวา  โสรจฺเจน  คือมีความ 
แชมชื่นเปนปกติ.  ในองคแหงคุณของบุคคล   บทวา   ชเวน  ไดแกดวยกําลัง 
เร็วแหงญาณ.  บทที่เหลือในสูตรนี้   มเีนื้อความงายท้ังน้ัน. 
                                   จบอรรถกถาชวสูตรที่  ๒  
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                    ๓.  ปโตทสูตร         

                 มาอาชาไนยและบุรุษอาชาไนย  ๔  จําพวก 
            [๑๑๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาอาชาไนยตัวเจริญ  ๔ จําพวกนี้ ม ี
ปรากฏอยูในโลก  ๔  จําพวกเปนไฉน     คือ  มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวใน 
โลกนี ้  พอเห็นเงาปฏักเขาก็ยอมสลด  ถึงความสังเวชวา  วันนี้นายสารถีผูฝกมา 
จักใหเราทําเหตุอะไรหนอ  เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้   แมเห็นปานน้ีก็มี    นี้เปนมาอาชาไนย 
ตัวเจริญท่ี  ๑  มีปรากฏอยูในโลกน้ี. 
            อีกประการหน่ึง  มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้     เห็นเงาปฏัก 
แลว    ยอมไมสลด    ไมถึงความสังเวชเลยทีเดียว      แตเมือถกูแทงดวยปฏักที ่
ขุมขนจึงสลด  ถึงความสังเวชวา      วันนี้นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไร- 
หนอ  เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาอาชาไนยตัวเจริญ 
บางตัวในโลกนี้   แมเห็นปานน้ีก็มี  นีเ้ปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่   ๒   มีปรากฏ 
อยูในโลก. 
            อีกประการหน่ึง  มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้    เห็นเงาปฏัก 
แลวยอมไมสลด     ไมถงึความสังเวช     แมถกูแทงดวยปฏักที่ขุมขนก็ไมสลด 
ไมถึงความสังเวช   แตเมื่อถูกแทงดวยปฏักถึงผิวหนังจึงสลด    ถึงความสังเวช 
วาวันนี้นายสารถีผูฝกมาจักใหเราทําเหตุอะไรหนอ       เราจักตอบแทนแกเขา 
อยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี ้  แมเห็น 
ปานน้ีก็มี  นีเ้ปนมาอาชาไนยตัวเจริญที่  ๓  มีปรากฏอยูในโลก.  
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            อีกประการหน่ึง  มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้     เห็นเงาปฏัก    
ก็ไมสลด    ไมถึงความสังเวช    แมถกูแทงดวยปฏักที่ขุมขนก็ไมสลด   ไมถงึ 
ความสังเวช        แมถูกแทงดวยปฏักถึงผิวหนังก็ไมสลด      ไมถึงความสังเวช 
แตเมื่อถูกแทงดวยปฏักถึงกระดูก    จึงสังเวช   ถึงความสลดวา   วันนี้นายสารถ ี
ผูฝกมาจักใหเราเหตุอะไรหนอ   เราจักตอบแทนแกเขาอยางไร  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   มาอาชาไนยตัวเจริญบางตัวในโลกนี ้ แมเห็นปานน้ีก็มี   นี้เปนมา 
อาชาไนยตัวเจริญท่ี  ๔  มีปรากฏอยูในโลก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาอาชาไนย 
ตัวเจริญ  ๔  จําพวกนี้แล   มีปรากฏอยูในโลก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรุุษอาชาไนยผูเจริญ  ๔  จําพวก   มีปรากฏอยู 
ในโลก  ฉันนั้นเหมือนกัน  ๔  จําพวกเปนไฉน ?   คือ  บุรุษอาชาไนยผูเจริญ 
บางคนในโลกนี้ไดฟงวา  ในบานหรือในนิคมโนนมีหญิงหรือชายถึงความทุกข 
หรือทํากาลกิริยา   เขายอมสลด   ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น   เปนผูสลดแลว 
เริ่มต้ังความเพียรไวโดยแยบคาย     มีใจเด็ดเด่ียว    ยอมกระทําใหแจวซ่ึงปรม- 
สัจจะดวยนามกาย    และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา     มาอาชาไนยตัวเจริญ 
พอเห็นเงาปฏักยอมสลดถึงความสังเวช     แมฉันใด     เรากลาวบุรุษอาชาไนย 
ผูเจริญน้ีเปรียบฉันนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรษุอาชาไนยผูเจริญบางคนใน 
โลกนี ้ แมเห็นปาน้ันก็มี   นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี  ๑  มีปรากฏอยูในโลก. 
            อีกประการหน่ึง  บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี   ไมไดฟงวา 
ในบานหรือในนิคมโนน   มีหญิงหรอืชายถึงความทุกข  หรือทํากาลกิริยา  แต 
เขาเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข    หรือทํากาลกิริยาเอง    เขาจึงสลด    ถึง 
ความสังเวช   เพราะเหตุนั้น   เปนผูสลดแลว   เริ่มต้ังความเพียรไวโดยแยบคาย 
มีใจเด็ดเด่ียว      ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวยนามกาย      และเห็นแจง 
แทงตลอดดวยปญญา    มาอาชาไนยตัวเจริญถูกแทงดวยปฏักที่ขุมขนยอมสลด  
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ถึงความสังเวช     แมฉันใด     เรากลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญน้ีเปรียบฉันนั้น   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี    แมเห็นปานน้ีก็มี 
นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี  ๒  มีปรากฏอยูในโลก. 
            อีกประการหน่ึง  บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี   ไมไดฟงวา 
ในบานหรือในนิคมโนน   มีหญิงหรอืชายถึงความทุกข  หรือทํากาลกิริยา  และ 
ไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข     หรือทํากาลกิริยาเอง     แตญาติหรือ 
สาโลหิตของเขาถึงความทุกข   หรือทํากาลกิริยา   เขาจึงสลด   ถึงความสังเวช 
เพราะเหตุนั้น   เปนผูสลดแลว  เริ่มต้ังความเพียรไวโดยแยบคาย   มีใจเด็ดเด่ียว 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปรมสัจจะดวยนามกาย   และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา 
มาอาชาไนยตัวเจริญถกแทงผิวหนังจึงสลด   ถึงความสังเวช   แมฉันใด   เรา 
กลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญน้ีเปรียบฉันนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษอาชาไนย 
ผูเจริญบางคนในโลกนี ้   แมเห็นปานน้ีก็มี  นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี   ๓ 
มีปรากฏอยูในโลก. 
            อีกประการหน่ึง  บุรุษอาชาไนยผูเจริญบางคนในโลกน้ี   ไมไดฟงวา 
ในบานหรือในนิคมโนน.   มีหญิงหรอืชายถึงความทุกข  หรือทํากาลกิริยา  และ 
ไมไดเห็นหญิงหรือชายผูถึงความทุกข    หรือทํากาลกิริยาเอง     ทั้งญาติหรือ 
ลาโลหิตของเขาก็ไมถึงทุกข   หรือทํากาลกิริยา   แตเขาเองทีเดียว    อันทุกข-  
เวทนาเปนไปทางสรีระ  กลาแข็ง   เผ็ดรอน  ไมนายินดี  ไมนาพอใจ   แทบ 
จะนําชีวิตไปเสีย  ถูกตองแลว  เขาจึงสลด  ถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้น   เปน 
ผูสลดแลวเริ่มต้ังความเพียรไวโดยแยบคาย   มีใจเด็ดเด่ียว   ยอมกระทําใหแจง 
ซึ่งปรมสัจจะดวยนามกาย    และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา    มาอาชาไนย 
ตัวเจริญถูกแทงดวยปฏักถึงกระดูก   จึงสลด  ถึงความสังเวช   แมฉันใด   เรา 
กลาวบุรุษอาชาไนยผูเจริญน้ีเปรียบฉันนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษอาชาไนย  
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ผูเจริญบางคนในโลกนี ้   แมเห็นปานน้ีก็มี    นี้เปนบุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ี  ๔  
มีปรากฏอยูในโลก.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษอาชาไนยผูเจริญ  ๔  จําพวกนี้แล  มีปรากฏ 
อยูในโลก. 
                                            จบปโตทสูตรที่  ๓ 
                             อรรถกถาปโตทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปโตทสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   ปโตทจฺฉาย     ความวา    เงาแหงปฏักที่ยกข้ึนเพ่ือจะแทง. 
บทวา สวิชติ   ความวา  สะดุงดวยกําหนดวาเราตองเรงฝเทา.   บทวา  สเวค 
อาปชฺชติ    ความวา  แทงใหสะดุง.   บทวา  โลมเวธวิทฺโธ   ความวา  พอ 
ถูกปฏักแทงจอท่ีขุมขน.      บทวา  จมมฺเวธวิทฺโธ     ความวา   เอาปฏักแทง 
ตัดผิวหนัง.    บทวา  อฏ ิเวธวิทฺโธ  ความวา   เอาปฏักแทงทะลุถึงกระดูก. 
บทวา   กาเยน  คือดวยนามกาย.    บทวา  ปรมสจฺจ  คือนิพพาน.  บทวา 
สจฺฉิกโรติ   คือถูกตอง. บทวา   ปฺาย  คือมรรคปญญาพรอมดวยวิปสสนา. 
                                      จบอรรถกถาปโตทสูตรที่  ๓ 
                                         ๔.  นาคสูตร 

      วาดวยคุณสมบัติ  ๔  ของชางตนกับของภิกษุสงฆ 
            [๑๑๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ชางตัวประเสริฐของพระราชา  ประกอบ 
ดวยองค ๔  ยอมเปนชางควรแกพระราชา  เปนชางตน    ยอมถึงการนับวาเปน 
ราชพาหนะ  องค  ๔  เปนไฉน  คือ  ชางตัวประเสริฐของพระราชา  ในโลกน้ี  
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เปนสัตวสําเหนียก  (การเอาใจใส) ๑  กําจัด   ๑  อดทน    ไปไดเร็ว ๑      
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กช็างตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวสําเหนียกอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา  ในโลกน้ี  ยอมเอาใจใส 
มนสิการถึงเหตุการณที่นายควาญชางจะใหกระทํา   ที่ตนเคยทําก็ตาม  ไมเคยทํา 
ก็ตาม  ประมวลเหตุการณทั้งหมดไวดวยใจ  คอยเง่ียโสตสดับอยู   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ชางตัวประเสริฐของพระราชา  เปนสัตวสําเหนียกอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา   เปนสัตวกําจัด 
อยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชางตัวประเสริฐของพระราชา  ในโลกนี ้ เขาสู 
สงครามแลว    ยอมกําจัดชางบาง   พลชางบาง   มาบาง   พลมาบาง   รถบาง 
พลรถบาง  พลเดินเทาบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชางตัวประเสริฐของพระราชา 
เปนสัตวกําจัดอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทน 
อยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชางตัวประเสริฐของพระราชา   ในโลกน้ี  เขาสู 
สงครามแลว  เปนสัตวอดทนตอการประหารดวยหอก   ตอการประหารดวยดาบ 
ตอการประหารดวยหลาว      ตอเสียงระเบงเซ็งแซแหงกลองบัณเฑาะวสังขและ 
มโหระทึก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาเปนสัตวอดทน 
อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชางตัวประเสริฐของพระราชา   เปนสัตวไปได 
เร็วอยางไร     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ชางตัวประเสริฐของพระราชาในโลกน้ี  
นายควาญชางจะใชไปสูทิศใด   ตนจะเคยไปหรือไมเคยไปก็ตาม  ยอมเปนสัตว 
ไปสูทิศนั้นเร็วพลันทีเดียว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชางตัวประเสริฐของพระราชา 
เปนสัตวไปไดเร็วอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางตัวประเสริฐของพระราชาประกอบดวยองค ๔ 
นี้แล  ยอมเปนสัตวควรแกพระราชา  เปนชางตน  ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็ฉันนั้น    
เหมือนกันแล   ยอมเปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ   เปนผูควร 
แกทักษิณา  เปนผูควรทําอัญชล ี เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา 
ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูสําเหนียก  ๑ กําจัด  ๑  อดทน  ๑ ไปไดเร็ว ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุ 
เปนผูสําเหนียกอยางไร    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   จดจํา   กระทําธรรมวินัยนี้อัน 
พระตถาคตประกาศแลว     ทรงแสดงอยูไวในใจ   ประมวลธรรมวินัยทั้งปวงไว 
ดวยใจ    เง่ียโสตลงสดับธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูสําเหนียก 
อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูกําจัดอยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมใหต้ังอยูไมได   ยอมละ  ยอมบรรเทา  กระทําใหพินาศ   ใหถึงความไมมี 
ซึ่งกามวิตกอันบังเกิดข้ึนแลว   ยอมใหต้ังอยูไมได   ยอมละ  ยอมบรรเทา  ยอม 
กระทําใหพินาศ   ใหถึงความไมมี  ซึ่งพยาบาทวิตกอันบังเถิดข้ึนแลว   ยอมให 
ต้ังอยูไมได  ยอมละ.  ยอมบรรเทา  ยอมกระทําใหพินาศ  ใหถึงความไมมี  ซึ่ง 
วิหิงสาวิตกอันบังเกิดข้ึนแลว   ยอมใหต้ังอยูไมไดยอมละ  ยอมบรรเทา  ยอม 
กระทําใหพินาศ  ใหถึงความไมมี  ซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศล อันบังเกิดข้ึนแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษเุปนผูกําจัดอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูอดทนอยางไร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูอดทนตอความหนาว  ความรอน   ความหิว   ความระหาย   สัมผัสแหง 
เหลือบ  ยุง  ลม  แดด   และสัตวเลื่อยคลาน   เปนผูมีปกติอดทนตอคํากลาว 
อันหยาบคาย    รายกาจ    ที่บังเกิดข้ึนแลว     ตอทุกขเวทนาเปนไปทางสรีระ 
กลาแข็ง  เผ็ดรอน  ไมนายินดี  ไมนาพอใจ  แทบจะนําชีวิตไปเสีย  ดูกอน-  
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ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูอดทนอยางนี้แล.    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเปนผูไปไดเร็วอยางไร    ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    ทิศใดท่ีตนไมเคยไป  โดยกาลนานน้ี    คือ  ความระงับสังขารทั้งปวง 
ความสละคืนอุปธิทั้งปวง    ความส้ินตัณหา    ความคลายกําหนัด      ความดับ 
นิพพาน เปนผูไปสูทิศนั้นไดเร็ว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูไปไดเร็ว 
อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔   ประการนี้แล 
ยอมเปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ  เปนผูควรแกทักษิณา  เปน 
ผูควรทําอัญชล ี เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา. 
                                       จบนาคสูตรที่  ๔ 
                        อรรถกถานาคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในนาคสูตรที่  ๔   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อฏ ิกตฺวา  คือ  เปนประโยชน.  มโหระทึก ชื่อวา  ติณวะ 
ในคําน้ี วา   ติณวนินฺนาทสทฺทาน.    บทวา   นินนฺาทสทฺโท    ไดแก 
เสียงดังผสมผสานเปนอันเดียวกัน     แมของเครื่องตีเปาทุกอยาง.     ในบทวา 
ฑสา  เปนตน  บทวา  ฑสา  ไดแก  เหลือบ.  บทวา  มกสา  ไดแก  ยุง. 
บทวา  ขิปฺปฺเว  คนฺตา  โหติ  ความวา  ภิกษุบําเพ็ญศีล  สมาธิปญญา 
วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะแลวไปเร็วพลัน. 
                                  จบอรรถกถานาคสูตรที่  ๔  
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                                        ๕.  ฐานสูตร 

     เหตุแหงความเสือ่มและความเจริญ   ๔   ประการ   

            [๑๑๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุ  ๔ ประการน้ี   ประการเปนไฉน ? 
คือ  เหตุเพ่ือ  ทําส่ิงท่ีไมพอใจ    และเหตุนั้นเมื่อทําเขา    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
ฉิบหาย  ๑ เหตุเพ่ือทําส่ิงที่ไมพอใจ   และเหตุนั้นเมื่อทําเขา     ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชน  ๑   เหตุเพ่ือทําส่ิงท่ีพอใจ   และเหตุนั้นเมื่อทําเขา    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความฉิบหาย ๑  เหตุเพ่ือทําส่ิงท่ีพอใจ  และเหตุนั้นเมื่อทําเขา  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชน  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในเหตุ   ๔  ประการนั้น    เหตุเพ่ือทําสิ่งท่ี 
ไมพอใจ  และเหตุนั้นเม่ือทําเขายอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายน้ี    บัณฑิตยอม 
สําคัญวาไมควรทําโดยสวนท้ังสองทีเดียว     คือ    บัณฑิตยอมสําคัญวา   ไม- 
ควรทําแมโดยเหตุเพ่ือทําสิ่งท่ีไมพอใจ   ยอมสําคัญวา   ไมควรทําแมโดยเหตุที่ 
เมื่อทําเขายอมเปน. ไปเพ่ือความฉิบหาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุนี้  บัณฑิต 
ยอมสําคัญวาไมควรทําโดยสวนท้ังสองทีเดียว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในเหตุเพ่ือทําส่ิงท่ีไมพอใจ    และเหตุนั้นเม่ือ 
ทําเขา   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน  พึงทราบคนพาลและบัณฑิตได   ในเพราะ 
กําลังของบุรุษ  ในเพราะความเพียรของบุรุษ  ในเพราะความบากบ่ันของบุรุษ      
คนพาลยอมไมสําเหนียกดังน้ีวา  เหตุนี้เพ่ือทําส่ิงที่ไมพอใจก็จริง   ถึงอยางนั้น 
เหตุนี้เมื่อทําเขายอมเปนไปเพ่ือประโยชน    ดังน้ี     เขายอมไมกระทําเหตุนั้น 
เหตุนั้นอันเขาไมการทําอยู    ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหาย    สวนบัณฑิตยอม 
สําเหนียกดังนี้วา  เหตุนี้เพ่ือทําส่ิงท่ีไมพอใจก็จริง  ถึงอยางนั้น    เหตุนี้เม่ือทํา 
เขายอมเปนไปเพ่ือประโยชนดังน้ี    เขายอมกระทําเหตุนั้น     เหตุนั้นอันเขา 
กระทําอยู   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมในเหตุเพ่ือทําส่ิงที่พอใจ    และเหตุนั้นเม่ือ   
ทําเขายอมเปนไป  เพื่อความฉิบหาย    พึงทราบคนพาลและบัณฑิต     ในเพราะ 
กําลังของบุรุษ  ในเพราะความเพียรของบุรุษ  ในเพราะความบากบ่ันของบุรุษ 
คน  พาลยอมไมสําเหนียกดังน้ีวา     เหตุนี้เพ่ือทําสิ่งท่ีพอใจก็จริง    ถึงอยางนั้น 
เหตุนี้เมื่อทําเขายอมเปนไปเพ่ือความฉิบหาย    ดังน้ี     เขายอมกระทําเหตุนั้น 
เหตุนั้นอันเขากระทําอยู  ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหาย สวนบัณฑิตยอมสําเหนียก 
ดังน้ีวา   เหตุนี้เพ่ือทําส่ิงที่พอใจก็จริง   ถึงอยางนั้น   เหตุนี้เม่ือทําเขา     ยอม 
เปนไปเพ่ือความฉิบหาย    ดังนี้     เขายอมไมกระทําเหตุนั้น    เหตุนั้นอันเขา 
ไมกระทําอยู   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เหตุเพ่ือทําส่ิงท่ีพอใจ    และเหตุนั้นเมื่อทําเขา 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน  บัณฑิตยอมสําคัญวา  ควรทําโดยสวนท้ัง ๒ ทีเดียว 
คือ   ยอมสําคัญวา  ควรทําโดยเหตุเพ่ือทําส่ิงท่ีพอใจ   และโดยเหตุที่เมื่อทําเขา 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน  เหตุนี้    บณัฑิตยอมสําคัญวา  ควรทําโดยสวนท้ัง  ๒ 
ทีเดียว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุ   ๔ ประการนี้แล. 
                                          จบฐานสูตรที่  ๕ 
                            อรรถกถาฐานสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรที่  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   านานิ   ไดแก เหตุ. บทวา อนตฺถาย  สวตฺตติ   ความวา 
ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน    เพ่ือมิใชความเจริญ.    ก็ในคําน้ี     พึงทราบ 
กุศลกรรมทีส่ัมปยุตดวยโสมนัส    ในบทเปนตนอยางนี้วา     บาปกรรมมีทุกข  
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มีความคับแคนซึ่งตางโดยขุดบอจับปลาตัดชองของเขาเปนตน        พึงทราบวา   
เปนฐานะที่  ๑     การงานมีการท้ิงขยะดอกไมเปนตน     และการงานมีการโบก 
ปูนขาว  มุงเรือนและกวาดสถานท่ีไมสะอาดเปนตน    สําหรับคฤหัสถผูเลี้ยงชีพ 
โดยชอบ  พึงทราบวาเปนฐานะที่  ๒ กรรมมีการดื่มสุราลูบไลของหอมและการ 
ประดับดอกไมเปนตน     และกรรมมปีาณาติบาตเปนตน      ที่เปนไปแลวดวย 
อํานาจความยินดี    พึงทราบวา    เปนฐานะที่  ๓    กุศลกรรมท่ีประกอบดวย 
โสมนัสในกจิกรรมเปนตนอยางนี้  คือ   การนุงหมผาสะอาด     ถือเอาดอกไม 
และของหอมเปนตนไปในเวลาไปฟงธรรม  การไหวพระเจดีย  การไหวตนโพธิ์ 
การฟงธรรมกถาอันไพเราะ  การสมาทานศีล  ๕  พึงทราบวา  เปนฐานะที่ ๔. 
บทวา  ปุริสถาเม ความวา ในเรี่ยวแรงคือญาณของบุรุษ.   แมในบทท่ีเหลือ 
ก็นัยนี้แล. 
                                      จบอรรถกถาฐานสูตรที่  ๕ 
                    ๖.  อัปปมาทสูตร 

         วาดวยความไมประมาทโดยฐานะ  ๔  ประการ 
            [๑๑๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ควรทําความไมประมาทโดยฐานะ  ๔ 
ประการ  ๔  ประการเปนไฉน ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละกาย- 
ทุจริต   จงเจริญกายสุจรติ    และอยาประมาทในการละกายทุจริตและการเจริญ 
กายสุจริตน้ัน     จงละวจีทุจริต    จงเจริญวจีสุจริต    และอยาประมาทในการละ 
วจีทุจิตและการเจริญวจีสุจริตน้ัน   จงละมโนทุจริต  จงเจริญมโนสุจริต    และ 
อยาประมาทในการละมโนทุจริตและการเจริญมโนสุจริตน้ัน     จงละมิจฉาทิฏฐิ  
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จงเจริญสัมมาทิฏฐิ   และอยาประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิ  และการเจริญสัมมา    
ทิฏฐินั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใดแล  ภิกษุละกายทุจริต  เจริญกายสจุริต 
ละวจีทุจริต   เจริญวจีสุจริต   ละมโนทจุริต   เจริญมโนสุจริต   ละมิจฉาทิฏฐิ 
เจริญสัมมาทิฏฐิไดแลว  ในกาลน้ัน  เธอยอมไมกลัวตอความตาย   อันจะมีใน 
ภายหนา. 
                                        จบอัปปมาทสูตรที่  ๖ 
                      อรรถกถาอัปปมาทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอัปปมาทสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ยโต   โข   คือ  เมื่อใดแล.   บทวา   สมฺปรายิกสสฺ  นั้น 
เปนเพียงเทศนา.  แตพระขีณาสพไมกลัวตอความตายอันจะมีมาในกาลภายหนา 
ทั้งไมกลัวตอความตายอันจะมีในปจจุบัน.   ก็พระขีณาสพนั้นทานประสงคในที่นี้  
แตอาจารยบางพวกกลาววา  ทานประสงคเอาพระอริยะท้ังหลายแมทั้งปวงต้ังตน 
แตพระโสดาบัน   เพราะพระบาลีวา  สมฺมาทิฏ ิ  ภาวิตา   เจริญสัมมาทิฏฐิ 
แลว . 
                                    จบอรรถกถาอัปปมาทสูตรที่  ๖  
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                          ๗. อารักขสูตร   

           วาดวยความไมประมาทในฐานะ  ๔  ประการ  

            [๑๑๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุพึงกระทําความไมประมาท   คือ 
มีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแกตน   ในฐานะ  ๔  ประการ ๔ ประการเปนไฉน 
คือ    ภิกษุพึงกระทําความไมประมาท   คือ   มีสติเครื่องรักษาใจโดยสมควรแก 
ตนวา  จิตของเราอยูกําหนัดในธรรมเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด ๑ จิตของเรา 
อยาขัดเคืองในธรรมเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง ๑   จิตของเราอยาหลงในธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความหลง   ๑      จิตของเราอยามัวเมาในธรรมเปนที่ต้ังแหงความ 
มัวเมา ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลใดแล   จิตของภิกษุไมกําหนัดในธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     เพราะปราศจากความกําหนัด      จิตของภิกษุไม 
ขัดเคืองในธรรมเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง        เพราะปราศจากความขัดเคือง 
จิตของภิกษุไมหลงในธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง   เพราะปราศจากความหลง 
จิตของภิกษุไมมัวเมาในธรรมเปนที่ต้ังแหงความมัวเมา   เพราะปราศจากความ 
มัวเมา  ในกาลน้ัน    เธอยอมไมหวาดเสียว ไมหว่ัน   ไมไหว  ไมถึงความสะดุง 
และยอมไมไปแมเพราะเหตุแหงถอยคําของสมณะ. 
                                          จบอารักขสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาอารักขสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอารักขสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อตฺตรูเปน   ไดแก  ตามอนุรูปคือตามควรแกตน  อธิบายวา 
ตามความใครประโยชนเกื้อกูล.  บทวา   รชนีเยสุ   ความวา   ในธรรมเปน 
ปจจัยแหงราคะ.   บทวา    ธมฺเมสุ   ความวา   ในสภาวะ  คือ   อารมณที่นา 
ปรารถนา.  นัยในบททั้งปวง  พึงทราบอยางนี้.  บทวา  นจฺฉมภฺติ  ความวา 
ยอมไมหวาดเสียวดวยอํานาจทิฏฐิ.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้.  บทวา น  จ  ปน 
สมณวจนเหตุป  คจฺฉติ  ความวา    ยอมไมเขวไปแมเพราะเหตุแหงถอยคํา 
ของสมณะผูกลาววาทะท่ีเปนปรปกษ  คือไมละทิฏฐิของตนเขวไปดวยอํานาจทิฏฐิ 
ของสมณะเหลาน้ัน.  แมในที่นี้ก็ประสงคเอาพระขีณาสพเทานั้น. 
                                  จบอรรถกถาอารักขสูตรที่  ๗ 
                             ๘.   สังเวชนียสูตร 

                      วาดวยสังเวชนียสถาน  ๔  แหง 
            [๑๑๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น ควรใหเกิดความสังเวช 
แหงกุลบุตรผูมีศรัทธา  ๔  แหงนี้   ๔  แหงเปนไฉน ?   คือ   สถานที่ควรเห็น 
ควรใหเกิดความสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธาวา  พระตถาคตประสูติ  ณ ที่นี้  ๑ 
พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ณ  ที่นี้    ๑       พระตถาคตทรง  
ประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยม  ณ ทีน่ี้  ๑  พระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิ- 
เสสนิพพานธาตุ  ณ  ที่นี ้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สถานที่ควรเห็น  ควรใหเกดิ  
ความสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธา  ๔  แหงน้ีแล.  
                                          จบสังเวชนียสูตรที่  ๘  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 316 

                 อรรถกถาสังเวชนียสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในสังเวชนียสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ทสฺสนียานิ   แปลวา   ที่ควรเห็น.   บทวา  สเวชนียานิ 
ไดแก สถานที่ใหเกิดความสังเวช. 
                            จบอรรถกถาสังเวชนียสูตรที่ ๘ 
                            ๙.  ปฐมภยสูตร 

                         วาดวยภัย  ๔   ประการ 
            [๑๑๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภัย (สิ่งท่ีนากลัว)  ๔  ประการน้ี  ภัย ๔ 
ประการเปนไฉน  คือ  ชาติภัย  ๑  ชราภัย   ๑  พยาธิภัย   ๑  มรณภัย   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แล  ภัย   ๔  ประการ. 
                                      จบปฐมภยสูตรท่ี ๙ 
                    อรรถกถาปฐมภยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมภยสูตรท่ี  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            ภัยทีป่รารภชาติเกิดข้ึน ชื่อวา ชาติภัย.  แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้แล. 
                                 จบอรรถกถาปฐมภยสูตรที่  ๙  
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                                  ๑๐. ทุติยภยสูตร   

                                 วาดวยภัย  ๔  ประการ 
            [๑๒๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภัย  ๔  ประการน้ี   ภัย  ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ  อัคคีภัย ๑  อุทกภัย ๑  ราชภัย ๑  โจรภัย ๑  นี้แลภัย 
๔    ประการ. 
                                        จบทุติยภยสูตรที่ ๑๐ 
                                           จบเกสีวรรคที่ ๒ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
            ๑.  เกสีสูตร  ๒. ชวสูตร  ๓. ปโตทสูตร  ๔ . นาคสูตร  ๕.  ฐาน- 
สูตร  ๖.  อัปปมาทสูตร  ๗   อารักขสูตร  ๘.  สังเวชนียสูตร  ๙.  ปฐมภย- 
สูตร  ๑๐.  ทติุยภยสูตร  และอรรถกถา.  
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                                           ภยวรรคที่ ๓   
  
                 ๑. ปฐมภยสูตร 

                                     วาดวยภัย ๔ ประการ 
            [๑๒๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภัย   ๔   ประการนี้     ๔   ประการ 
เปนไฉน?  คือ อัตตานุวาทภัย ภัยเกิดแตการติเตียนตนเอง ๑  ปรานุวาทภัย 
ภัยเกิดแตผูอ่ืนติเตียน ๑   ทัณฑภัย  ภัยเกิดแตอาญา ๑  ทุคติภัย   ภัยเกิดแต 
ทุคติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อัตตานุวาทภัย  เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  ก็เราแล  พึงประพฤติทุจริต 
ดวยกาย   พึงประพฤติทุจริตดวยวาจา   พึงประพฤติทุจริตดวยใจ  ไฉนตัวเรา 
จะไมพึงติเตียนเราโดยศีลไดเลาดังน้ี       เขากลัวตอภัยเกิดแตการติเตียนตัวเรา 
จึงละกายทุจริต  บําเพ็ญกายสุจริต   ละวจีทุจริต  บาํเพ็ญวจีสุจริต  ละมโนทจุริต 
บําเพ็ญมโนสุจริต  ยอมรกัษาตนใหบริสุทธิ์   นี้เรยีกวาอัตตานุวาทภัย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ปรานวุาทภัยเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  ก็เราแล  พึงประพฤติทุจริต 
ดวยกาย  พึงประพฤติทุจริตดวยวาจา  พึงประพฤติทุจริตดวยใจ    ไฉนคนอ่ืน 
จะไมพึงติเตียนเราโดยศีลไดเลา   ดังนี้    เขากลัวตอภัยเกิดแตคนอ่ืนติเตียน   จึง 
ละกายทุจริต  บําเพ็ญกายสุจริต  ละวจีทุจริต  บําเพ็ญวจีสุจริต   ละมโนทุจริต 
บําเพ็ญมโนสุจริต  ยอมรกัษาตนใหบริสุทธิ์   นี้เรยีกวาปรานุวาทภัย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทัณฑภัยเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
บางคนในโลกนี้      เห็นเจานายจับโจรผูประพฤติชั่วชามาลงกรรมกรณตาง  ๆ 
คือโบยดวยแสบาง     เฆ่ียนดวยหวายบาง     ตีดวยตะบองสั้นบาง     ตัดมือบาง  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 319 

ตัดเทาบาง   ตัดทั้งมือท้ังเทาบาง   ตัดหูบาง   ตัดจมูกบาง    ตัดท้ังหูทั้งจมูกบาง    
ลงกรรมกรณวิธีหมอเค่ียวนํ้าสมบาง  ลงกรรมกรณวิธีขอดสังข  บางลงกรรมกรณ 
วิธีปากราหูบาง     ลงกรรมกรณวิธีมาลัยไฟบาง     ลงกรรมกรณวิธีคบมือบาง 
ลงกรรมกรณวิธีริ้วสายบาง   ลงกรรมกรณวิธีนุงเปลือกไมบาง   ลงกรรมกรณ 
วิธียืนกวางบาง   ลงกรรมกรณวิธีเหยื่อเกี่ยวเบ็ดบาง    ลงกรรมกรณวิธีเหรียญ- 
กษาปณบาง   ลงกรรมกรณวิธีแปรงแสบบาง    ลงกรรมกรณวิธีกางเกวียนบาง 
ลงกรรมกรณวิธีต่ังฟางบาง ราดดวยน้ํามันกําลังเดือดบางใหสุนัขกัดบางใหนอน 
หงายบนหลาวทั้งเปนบาง   ตัดศีรษะดวยดาบบาง   บุคคลน้ันจึงมีความปริวิตก 
อยางนี้วา  เจานายจับโจรผูประพฤติชั่วชามาลงกรรมกรณตาง ๆ คือ  โบยดวย 
แสบาง ฯลฯ   ตัดศีรษะดวยดาบบาง   เพราะเหตุแหงกรรมอันลามกเห็นปานใด 
ถาเราพึงจะทํากรรมอันลามกเห็นปานนั้นบาง    เจานายจะพึงจับเราไปลงกรรม  
กรณตาง ๆ เห็นปานน้ัน  คือ  โบยดวยแสบาง  ฯลฯ    ตัดศีรษะดวยดาบบาง 
เขากลัวตอภัยคืออาญา  ไมกลาชกชิงทรัพยของผูอ่ืน  นี้เรียกวาทัณฑภัย. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุคติภัยเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
บางคนในโลกนี้   ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  วิบากของกายทุจริต    ในภายหนา 
ชั่วราย   วิบากของวจีทุจริตในภายหนา  ชั่วราย วิบากของมโนทุจริตในภายหนา 
ชั่วราย  ก็เราแล   พึงประพฤติทุจริตดวยกาย   พึงประพฤติทุจริตดวยวาจา  พึง 
ประพฤติทุจริตดวยใจ    ขอน้ันจะมีอะไรเลา    เม่ือกายแตกตายไป    เราจะพึง 
เขาถึงอบาย    ทุคติ    วินบิาต     นรก    เขากลัวตอทุคติภัย   ยอมละกายทุจริต  
บําเพ็ญกายสุจริต      ยอมละวจีทุจริต      บําเพ็ญวจีสุจริต    ยอมละมโนทุจริต  
บําเพ็ญมโนสุจริต  ยอมบริหารคนใหหมดจดได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา 
ทุคติภัย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภัย ๔ ประการน้ีแล. 
                                         จบปฐมภยสูตรที่  ๓  
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                         ภยวรรควรรณนาที่  ๓   
 
                          อรรถกถาปฐมภยสูตร 
        พึงทราบวินิจฉัยในปฐมภยสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๓ ดังตอไปนี้ :- 
        บทวา    อตฺตานุวาทภย    ไดแก   ภัยเกิดข้ึนแกบุคคลผูติเตียนตน. 
บทวา  ปรานุวาทภย  ไดแก  ภัยเกิดจากการติของผูอ่ืน.  บทวา  ทณฺทภย 
ไดแก ภัยเกิดเพราะอาศัยกรรมกรณ  ๓๒.   บทวา   ทุคฺคติภย  ไดแก  ภัย 
เกิดเพราะอาศัยอบาย  ๔.  ในคําเปนตนวา   อิท   วจฺุจติ  ภิกฺขเว  อตฺตานุ- 
วาทภย    กอนอ่ืนหิริภายในยอมเกิดข้ึนแกผูพิจารณาเห็นอัตตานุวาทภัย   หริิ 
นั้นยอมยังความสํารวมใหเกิดในไตรทวารของเขา     ความสํารวมในไตรทวาร 
จัดเปนจตุปาชิสุทธิศีล  เธอต้ังอยูในจตุปาริสุทธิศีลนั้นแลว  เจรญิวิปสสนายอม 
ต้ังอยูในผลอันเลิศ.    สวนโอตตัปปะภายนอก    ยอมเกิดข้ึนแกผูพิจารณาเห็น 
ปรานุวาทภัย    และทัณฑภัย  โอตตัปปะนั้น      ยอมยังความสํารวมใหเกิดใน 
ไตรทวารของเขา.    ความสํารวมในไตรทวาร    จัดเปนจตุปาริสุทธิศีล.  เธอ 
ต้ังอยูในจตุปาริสุทธิศีลนั้นแลว      เจริญวิปสสนายอมต้ังอยูในผลอันเลิศ.  หิร ิ
ภายในยอมเกิดข้ึนแกผูพิจารณาเห็นทุตติภัย    หรินิั้นยอมยังความสํารวมใหเกิด 
ในไตรทวารของเขา.      ความสํารวมในไตรทวาร      จัดเปนจตุปาริสุทธิศีล.        
เธอต้ังอยูในจตุปาริสุทธิศีลนั้นแลว   เจริญวิปสสนายอมต้ังอยูในผลอันเลิศ. 
                                   จบอรรถกถาปฐมภยสูตรที่ ๑  
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                                    ๒.   ทุติยภยสูตร    
 

                                      วาดวยภัย ๔ ประการ 
        [๑๒๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภัย ๔ ประการนี้   คนผูลงนํ้าจะพึง 
หวังได  ๔  ประการเปนไฉน ?  คือ ภัยคือคลื่น  ๑  ภัยคือจระเข  ๑  ภัยคือ 
น้ําวน  ๑   ภยัคือปลาฉลาม   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัย  ๔ ประการนี้แล  คน 
ผูลงน้ําพึงหวังได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภัย  ๔  ประการน้ี   กลุบุตรบางคนใน 
โลกนี ้  ผูออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา  ในธรรมวินัยนี้พึงหวังได  ฉันนั้น  
เหมือนกันแล   ประการเปนไฉน คือ ภัยคือคลื่น  ๑  ภัยคือจระเข   ๑  ภัย 
คือน้ําวน  ๑  ภัยคือปลาฉลาม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภัยคือคลื่นเปนไฉน 
กุลบุตรบางคนในโลกนี้   ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา   ดวยคิดวา  เรา 
ถูกชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข    โทมนัส    อุปายาส   ครอบงํา 
ชื่อวาตนอยูในกองทุกข    มีทุกขเปนเบื้องหนา     แมไฉนการกระทําท่ีสุดแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้    จะพึงปรากฏ   เธอบวชอยางนั้นแลว     เพ่ือนสพรหมจารี 
ตักเตือน  สั่งสอนวา  ทานพึงกาวไปอยางนี้  พึงถอยกลับอยางนี้   พึงแลดูอยางนี้  
พึงเหลียวดูอยางนี้     พึงคูเขาอยางนี้   พึงเหยียดออกอยางนี้     พึงทรงสังฆาฏ ิ
บาตรและจีวรอยางนี้    เธอยอมคิดอยางนี้วา    เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถมีแตจะ 
ควรตัดเตือนสั่งสอนผูอ่ืน  ก็ภิกษุเหลาน้ีคราวลูกคราวหลานของเรา สําคัญเราวา 
ควรตักเตือนสั่งสอน  เธอโกรธเคืองแคนใจ บอกคืนสิกขาลาเพศ  ภิกษุนี้เรียกวา 
เปนผูกลัวตอภัยคือคลื่น   บอกคืนสิกขาลาเพศ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวา  ภัย 
คือคลื่นนี้   เปนชื่อแตงความโกรธและความแคนใจ  นี้เรียกวา  ภัยคือคลื่น.  
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        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภัยคือจระเขเปนไฉน  กุลบุตรบางคนในโลกนี้    
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา  ดวยคิดวา  เราถูกชาติ  ชรา  มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข   โทมนัส   อุปายาส  ครอบงํา  ชื่อวาตกอยูในกองทุกข  มีทุกข 
เปนเบื้องหนา   แมไฉน  การกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  จะพึงปรากฏ 
เธอบวชอยางนั้นแลว   เพ่ือนสพรหมจารีตักเตือนสั่งสอนวา   สิ่งน้ีเธอควรเค้ียว 
สิ่งน้ีไมควรเค้ียว   สิ่งน้ีควรบริโภค   สิ่งน้ีไมควรบริโภค   สิ่งน้ีควรลิ้ม   สิง่น้ี   
ไมควรลิ้ม   สิ่งน้ีควรด่ืม   สิ่งน้ีไมควรด่ืม   ของเปนกัปปยะเธอควรเค้ียว   ของ 
เปนอกัปปยะเธอไมควรเค้ียว     ของเปนกัปปยะเธอควรบริโภค      ของเปน 
อกัปปยะเธอไมควรบริโภค   ของเปนกัปปยะเธอควรลิ้ม    ของเปนอกัปปยะ 
เธอไมควรลิ้ม   ของเปนกัปปยะเธอควรดื่ม    ของเปนอกัปปยะเธอไมควรด่ืม 
เธอควรเค้ียวในกาล    เธอไมควรเค้ียวในวิกาล    เธอควรบริโภคในกาล    เธอ 
ไมควรบริโภคในวิกาล   เธอควรลิ้มในกาล   เธอไมควรลิ้มในวิกาล    เธอควร 
ดื่มในกาล   เธอไมควรด่ืมในวิกาล    เธอยอมคิดอยางนี้วา    เม่ือกอนเราเปน 
คฤหัสถ     ปรารถนาสิ่งใดก็เค้ียวส่ิงนั้น      ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมเค้ียวส่ิงน้ัน 
ปรารถนาสิ่งใดก็บริโภคสิ่งน้ัน   ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมบริโภคสิ่งนั้น  ปรารถนา 
สิ่งใดก็ลมสิ่งนั้น   ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมลิ้มสิ่งน้ัน    ปรารถนาสิ่งใดก็ดื่มสิ่งน้ัน 
ไมปรารถนาสิ่งใดก็ไมดื่มสิ่งน้ัน      ยอมเค้ียวส่ิงที่เปนกัปปยะบาง     สิ่งที่เปน 
อกัปปยะบาง     ยอมบรโิภคสิ่งท่ีเปนกัปปยยะบาง     สิ่งท่ีไมเปนอกัปปยะบาง 
ยอมลิ้มสิ่งท่ีเปนกัปปยะบาง สิ่งท่ีเปนอกัปปยะบาง ยอมด่ืมสิ่งท่ีเปนกัปปยะบาง 
สิ่งท่ีเปนอกัปปยะบาง   ยอมเค้ียวในกา    ในวิกาลบาง    ยอมด่ืมในกาลบาง 
ในวิกาลบาง  คฤหบดีผูมีศรัทธาบาง  ในวิกาลบาง   ยอมบรโิภคในกาล 
บาง    ในวิกาลบาง    ยอมลิ้มในกาลบางายอมถวายของควรเค้ียว   หรือของควรบริโภค 
แมใด   อันประณีต   ในกลางวัน   ในเวลาวิกาลแกเราทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ี   



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 323 

ยอมกระทําเสมือนหนึ่งปดปากแมในของเหลาน้ัน          เธอโกรธเคืองแคนใจ    
บอกคืนสิกขาลาเพศ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คําวา  ภัยคือจระเขนี้แล  เปน 
ชื่อแหงความเปนผูเห็นแกทอง  นี้เรียกวา   ภัยคือจระเข. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภัยคือนํ้าวนเปนไฉน ?    กุลบุตรบางคนใน 
โลกนี ้ ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา  ดวยคิดวา เราถูกชาติ  ชรา  มรณะ 
โสกะ  ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัส   อุปายาส   ครอบงํา   ชื่อวาตกอยูในกองทุกข 
มีทุกขเปนเบื้องหนา   แมไฉน   การกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   จะพึง 
ปรากฏ  เธอบวชแลวอยางนี้  เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต 
ยังบานหรือนิคม    ไมรกัษากาย    วาจา  ใจ    ไมต้ังสติ     ไมสํารวมอินทรีย 
เธอเห็นคฤหบดีในบานหรือในนิคมน้ัน    เพียบพรอมบําเรอคนอยูดวยกามคุณ 
๕  เธอคิดอยางนี้วา    เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถเพรียบพรอม   บาํเรอคนอยูดวย 
กามคุณ  ๕    ก็โภคสมบัติในสกุลของเรามีพรอม    เราอาจเพ่ือจะบริโภคโภคะ 
ทั้งหลายและทําบุญได    ถากระไร    เราพึงบอกคืนสิกขาลาเพศ    แลวบริโภค 
โภคะท้ังหลายและทําบุญเถิด    เธอยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ     ภิกษุนี้เรียกวา 
กลัวตอภัยคือนํ้าวน  บอกคืนสิกขาลาเพศ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คําวา  ภยัคือ 
น้ําวนน้ี  เปนชื่อของกามคุณ  ๕  นี้เรียกวา ภัยคือน้ําวน.  
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภัยคือปลาฉลามเปนไฉน ?   กุลบุตรบางคน 
ในโลกน้ี   ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา   ดวยคิดวา    เราถูกชาติ   ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส   ครอบงํา   ชือ่วาตกอยูใน 
กองทุกข  มีทุกขเปนเบื้องหนา  แมไฉน  การกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  
จะพึงปรากฏ    เธอบวชแลวอยางนี้   เวลาเชานุงแลว ถือบาตรและจีวร   เขาไป 
บิณฑบาตยังบานหรือนิคม   ไมรักษากาย   วาจา  ใจ   ไมต้ังสติ   ไมสํารวม 
อินทรีย   เธอเห็นมาตุคามในบานหรือในนิคมน้ัน    นุงไมเรียบรอย   หรือหม  
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ไมเรียบรอย   ราคะยอมรบกวนจิตของเธอ   เพราะเห็นมาตุคามนุงไมเรียบรอย   
หรือหมไมเรียบรอย     เธอมีจิตอันราคะรบกวน     ยอมบอกคืนสิกขาลาเพศ 
ภิกษุนี้เรียกวา    กลัวตอภัยคือปลาฉลาม    บอกคืนสิกขาลาเพศ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  คําวา ภัยคือปลาฉลามนี้เปนชื่อของมาตคุาม  นี้เรียกวา ภัยคือ 
ปลาฉลาม. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภัย  ๔  ประการน้ีแล    กลุบุตรบางคนในโลกน้ี  
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา  ในธรรมวินัยนี้  จะพึงหวังได. 
                                        จบทุติยภยสูตรที่  ๒ 
                       อรรถกถาทุติยภยสูตร 
 
        พึงทราบวินิจฉัยในทุติยภยสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
        บทวา  อุทโกโรหนฺตสฺส   คือคนผูลงสูน้ํา.    บทวา   ปาฏิกงฺขิ- 
ตพฺพานิ   ไดแก  พึงปรารถนา.  บทวา    สุสุกาภย   ไดแกภัยคือปลาราย. 
บทวา  มุขาวรณ   มฺเ   กโรนุติ  ความวา  ภิกษุเหลาน้ัน   ยอมทําเหมือน 
ปดปาก.    บทวา  โอทริกตฺตสฺส  แปลวา  ของคนกินจุ  เพราะมีตองใหญ. 
ในบทวา  อรกฺขิเตเนว  กาเยน   เปนตน    พึงทราบความดังน้ี     เธอมีกาย 
ไมรักษาแลว   เพราะไมมีการสํารวม  ๓  อยางในกายทวาร   มีวาจาไมรักษาแลว 
เพราะไมมีการสํารวม   อยางในวจีทวาร. 
                                     จบอรรถกถาทุติยสูตรที่  ๒  
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                       ๓.  ปฐมฌานสูตร      
 

                      วาดวยบคุคลผูเจรญิฌาน  ๔  จําพวก 
        [๑๒๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคล ๔ จําพวกนี้     มีปรากฏอยูใน 
โลก   ๔  จําพวกเปนไฉน ?   คือ  บุคคลบางคนในโลกน้ี    สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
บุคคลน้ันพอใจ   ชอบใจปฐมฌานน้ัน     และถึงความปลื้มใจดวยปฐมฌานนั้น 
ต้ังอยูในปฐมฌานน้ัน    นอมใจไปในปฐมฌานน้ัน   อยูจนคุนดวยปฐมฌานน้ัน 
ไมเสื่อม เมื่อกระทํากาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาพรหมกายิกา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       กปัหน่ึงเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาพรหมกายิกา 
ปุถุชนดํารงอยูในชั้นพรหมกายิกาน้ัน    ตราบเทาตลอดอายุ    ยังประมาณอายุ 
ทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว  ยอมเขาถึงนรกบาง   กําเนิดเดรัจฉาน 
บาง   เปรตวิสัยบาง  สวนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ดํารงอยูในชั้นพรหม 
นั้นตราบเทาสิ้นอายุ    ยังประมาณอายุของเทวดาเหลาน้ันทั้งหมดใหสิ้นไปแลว 
ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี่เปนความผิดแผกแตกตาง 
กัน  ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถชุนผูไมไดสดับ  คือ   ในเมื่อคติ  อุบัติ 
มีอยู. 
        อีกประการหน่ึง   บคุคลบางคนในโลกน้ี    บรรลุทุติยฌาน  มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดาข้ึน   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป     มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    บุคคลน้ันพอใจ    ชอบใจ 
ทุติยฌานน้ัน     และถึงความปลื้มใจดวยทุติยฌานน้ัน    ต้ังอยูในทุติยฌานน้ัน 
นอมใจไปในทุติยฌานน้ัน   อยูจนคุนดวยทุติยฌานน้ัน  ไมเสื่อม  เมื่อกระทํา  
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กาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอาภัสสระ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
๒  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ ปุถุชนดํารงอยูในชั้นอาภัสสระ 
ตราบเทาตลอดอายุ     ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว 
ยอมเขาถึงนรกบาง   กําเนิดดิรัจฉานบาง   เปรตวิสัยบาง   สวนสาวกของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ดํารงอยูในชั้นอาภัสสระนั้น    ตราบเทาตลอดอายุ  ยังประมาณ 
อายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว       ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แล    เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน      ระหวาง 
อริยสาวกผูไดสดับกับปุถชุนผูไมไดสดับ   คือในเม่ือคติ  อุบัติ   มีอยู. 
        อีกประการหน่ึง  บคุคลบางคนในโลกน้ี   มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน   ที่พระอริยทั้งหลาย 
สรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   บคุคลน้ันพอใจ 
ชอบใจตติยฌานน้ัน    และถึงความปลื้มใจดวยตติยฌานน้ัน   ต้ังอยูในตติยฌาน 
นั้น  นอมใจไปในตติยฌานน้ัน   อยูจนคุนดวยตติยฌานน้ัน   ไมเสื่อม   เมื่อ 
กระทํากาละ   ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ๔  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะ   ปุถุชนดํารงอยูใน 
ชั้นสุภกิณหะนั้นตราบเทาตลอดอายุ   ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ัน 
ใหสิ้นไปแลว   ยอมเขาถึงนรกบาง  กําเนิดดิรัจฉานบาง   เปรตวิสัยบาง   สวน 
สาวกของพระมีพระภาคเจา  ดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น    ตราบเทาตลอดอายุ 
ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว      ยอมปรินิพพานใน 
ภพนั้นเอง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเปนความพิเศษ    ผิดแผกแตกตางกัน 
ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ  ในเมื่อคติ  อุบัติ  มอียู. 
        อีกประการหน่ึง   บคุคลบางคนในโลกน้ี    บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข 
ไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ  ได     มีอุเบกขา  
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เปนเหตุ  ใหสติบริสุทธิ์อยู   บุคคลน้ันพอใจ   ชอบใจจตุตถฌานนั้น    และถึง   
ความปลื้มใจดวยจตุตถฌานน้ัน   ต้ังอยูในจตุตถฌานน้ัน  นอมใจไปในจตุตถ- 
ฌานน้ัน   อยูจนคุนดวยจตตุถฌานนั้น   ไมเสื่อม   เม่ือกระทํากาละ   ยอมเขา 
ถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาเวหัปผละ      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๕๐๐  กปั 
เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ   ปถุุชนดํารงอยูในชั้นเวหัปผละน้ัน 
ตราบเทาตลอดอายุ     ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว 
ยอมเขาถึงนรกบาง   กําเนิดดิรัจฉานบาง    เปรตวิสัยบาง   สวนสาวกของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ดํารงอยูในชั้นเวหัปผละน้ัน   ตราบเทาตลอดอายุ   ยังประมาณ 
อายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว        ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้แลเปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน   ระหวางอริย- 
สาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ  ในเมื่อคติ  อุบัติมีอยู. 
        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวก  นี้แล  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                         จบปฐมฌานสูตรที่  ๓ 
                     อรรถกถาปฐมฌานสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมฌานสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    ตทสฺสาเทติ   ความวา    ยอมติดใจฌานน้ันดวยติดใจสุข. 
บทวา  นิกาเมติ   แปลวา   ยังปรารถนา.   บทวา   วตฺิตึ    อาปชชฺติ  คือ 
ถึงความยินดี.  บทวา   ตทธิมุตฺโต  คือ   ปกใจในฌานน้ัน  หรือนอมใจไปสู 
ฌานน้ัน.    บทวา   ตพฺพหุลวิหารี    ไดแก  อยูมากดวยฌานน้ัน.  บทวา 
สหพฺยต   อปุปชฺชติ  ความวา  ยอมไปอยูรวมกัน  คือ  ยอมเกิดในในเทวดา 
เหลาเวหัปผละนั้น.  
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            ในบทวา   กปฺโป  อายุปฺปมาณ   นี้   ปฐมฌาณมีอยางตํ่า  มีปานกลาง    
และประณีต.   ในปฐมฌานน้ัน    สวนที่สามแหงกัปเปนประมาณอายุของเทวดา 
ผูเกิดข้ึนดวยปฐมฌานอยางตํ่า          ครึ่งกัปของเทวดาผูเกิดข้ึนดวยปฐมฌาน 
ปานกลาง    หน่ึงกัปของเทวดาผูเกิดข้ึนดวยปฐมฌานประณีต.  ทานกลาวคําน้ี  
หมายถึงขอนั้น.  บทวา   นิรยป   คจฉฺติ   ความวา  ผูที่ยังเปนปุถุชน   ยอม 
วนเวียนอยู  เพราะกรรมที่จะตองไปนรกเขายังละไมได   แตจะไมใชตอเนื่องกัน. 
บทวา  ตสฺมึเยว  ภเว ปรนิิพฺพายติ  ความวา  สาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
อยูในรูปภพนั้นแลว    ยอมปรินิพพาน    จะไมลงไปเบื้องตํ่า   บทวา   ยทิท 
คติยา  อุปปตฺติยา  สติ  ความวา   เมื่อคติอุปบัติมีอยู.  อธิบายวา  อริยสาวก 
ผูเปนพระเสขะไมตกตํ่าดวยอํานาจปฏิสนธิ   ปรินพิพานในรูปภพนั้นนั่นแหละ 
คือในพรหมโลกชั้นสูงข้ึนไป  เพราะทุติยฌานเปนตนอยางใดอยางหน่ึง   สวน 
ปุถุชนยอมไปนรกเปนตนได  นี้เปนเหตุตางกัน. 
            แมในบทวา   เทฺว   กปฺปา  นี ้ ทุติยฌานก็มีสามอยาง    โดยนัยที ่
กลาวแลวน่ันเอง.  ในทติุยฌานน้ัน   ๘  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาผูบังเกิด 
ดวยทุติยฌานประณีต    ๔  กัปดวยทุติยฌานปานกลาง   ๒  กปัดวยทุติยฌาน 
อยางตํ่า  ทานกลาวคํานี้หมายถึงขอนั้น.    ในบทวา   จตฺตาโร    กปฺปา  นี ้
พึงนําคําท่ีกลาวไวในหนหลังวา    กปฺโป  เทฺว   กปฺปา   ดังนี้  มาอธิบายก็จะ 
ทราบได.   บทวา    กปฺโป   เปนชื่อแมของการคูณ  ๔  ครั้ง   เพราะฉะนั้น  
พึงเห็นเน้ือความในขอนี้ดังนี้วา   หน่ึงกัป   สองกปั   สี่กัป.    ทานอธิบายวา 
กัปใดท่ีทานกลาวแลวเปนครั้งแรก นบักัปนั้น   ๒ ครั้ง  เอาหน่ึงคูณเปน ๒ กัป 
เอาสองคูณเปนสี่กัป.    อีกส่ีกัปเหลาน้ันคูณ  ๒  คูณเปน  ๔  คูณกัปเหลานั้น  
เพราะฉะนั้น    เอา ๔  คูณเปนแปดกัป   เอาสองคูณเปน  ๑๖  เปน  ๓๒ เปน ๖๔  
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พึงทราบวา   ๖๔   กัป     ทานถือเอาดวยอํานาจประณีตฌานในท่ีนี้อยางนี้.    
บทนี้วา  ปฺจ  กปฺปสตานิ  ทานกลาวดวยอํานาจแหงอุปปตติฌานท่ีประณีต 
เทาน้ัน    อนึง่    ประมาณอายุเทาน้ีในเวหัปผละ    เพราะพรหมโลกชั้นละสาม 
ไมมีเหมือนในปฐมฌานภูมิเปนตน   เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวอยางนี้. 
                               จบอรรถกถาปฐมฌานสูตรที่ ๓ 
                             ๔.  ทุติยฌานสูตร 

                วาดวยบุคคลผูเจรญิฌาน  ๔ จําพวก 
            [๑๒๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน คือ  บุคคลบางคนในโลกนี ้  สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศล 
ธรรม   บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก   มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  รูป  เวทนา 
สัญญา   สังขาร   วิญญาณอันใด   มีอยูในปฐมฌานน้ัน    บุคคลน้ันพิจารณา 
เห็นธรรมเหลาน้ันโดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนดังโรค   เปนดัง 
หัวผี  เปนดังลูกศร  เปนของทนไดยาก เปนของเบียดเบียน  เปนของไมเชื่อฟง 
เปนของตองทําลายไป   เปนของวางเปลา   เปนของไมใชตน   บุคคลน้ันเมื่อ 
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปถึงปุถุชน. 
            อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกนี ้ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรล ุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน  ไมมทีุกข  ไมมีสขุ  เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  รูป  เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณอันใด  มีอยูในจตุตถฌานน้ัน   บุคคลน้ันยอมพิจารณา  
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เห็นธรรมเหลาน้ัน    โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข เปนดังโรค  เปนดงั 
หัวผี    เปนดงัลูกศร   เปนของทนไดยาก    เปนของเบียดเบียน   เปนของไม 
เชื่อฟง  เปนของตองทําลายไป   เปนของวางเปลา  เปนของไมใชตน   บุคคล   
นั้นเมื่อตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส ดูกอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย     ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปถึงปุถุชน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก  
                                       จบทุติยฌานสูตรที่  ๔ 
                    อรรถกถาทุติยฌานสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยฌานสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            รูปนัน้แหละ   ชื่อวา   รูป.   แมในบทที่เหลือ   ก็นัยนี้แล     ในบท 
เปนตนวา   อนิจฺจโต    มวิีนิจฉัยวา   บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ัน  
โดยความเปนของไมเที่ยง   ดวยอรรถวามีแลวไมมี.    เปนดังโรคดวยอรรถวา 
ปวยไข  เปนดังหัวฝดวยอรรถวาประทุษรายภายใน   เปนดังลูกศรดวยอรรถวา 
แทงเขาไป เปนความลามก  ดวยอรรถวามีความทนทุกข   เปนอาพาธดวยอรรถวา 
บีบค้ัน  เปนอ่ืนดวยอรรถวา  วาไมเชื่อฟง  เปนของตองทําลายไปดวยอรรถวา 
ยอยยับ   เปนของวางเปลาดวยอรรถวา   มิใชสัตว   เปนของมิใชตนดวยอรรถวา 
ไมอยูในอํานาจ.  ก็ในขอน้ีพึงทราบวา  ทานกลาวอนิจจลักษณะดวยสองบทวา 
อนิจฺจโต   ปโลกโต.    ทานกลาวอนัตตลักขณะดวยสอง  บทวา   สฺุโต 
อนตฺถโต.  ทานกลาวทุกขลักขณะดวยบทที่เหลือ.  บทวา  สมนุปสฺสติ  คือ 
พิจารณาเห็นดวยฌาน. บคุคลเมื่อยกเบญจขันธข้ึนสูไตรลักษณ พิจารณาเห็นอยู  
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ยอมทําใหเเจงซ่ึงมรรคสาม   ผลสาม.   บทวา  สุทฺธาวาสาน   เทวาน   สหพฺยต    
อุปปชฺชติ  ความวา  บุคคลผูดํารงอยูในชั้นสุทธาวาสน้ัน    ตองเจริญจตุตถฌาน 
แลว    จึงจะเกิดข้ึน. 
                                       จบอรรถกถาทุติยฌานสูตรที่  ๔ 
                                  ๕.  ปฐมเมตตาสูตร 

        วาดวยผูเจริญอัปปมัญญา  ๔  จําพวก 
            [๑๒๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
๔  จําพวกเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี     มีใจ 
ประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศทีส่อง  ที่สาม  ที่สี่ก็เหมือนกัน 
ตามนัยนี้     ทั้งเบ้ืองบน    เบ้ืองลาง    เบื้องขวาง   แผไปตลอดโลก  ทั่วสัตว 
ทุกเหลา   ในท่ีทุกสถาน  ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ 
หาประมาณมิได   ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู   บุคคลน้ันพอใจ   ชอบใจ 
เมตตาฌานและถึงความปลื้มใจดวยเมตตาฌานน้ัน    ยับยั้งอยูในเมตตาฌานน้ัน 
นอมใจไปในเมตตาฌานน้ัน     อยูจนคุนดวยเมตตาฌานน้ัน   ไมเสื่อม    เม่ือ 
กระทํากาละ    ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาพรหมกายิกา   ดกูอน- 
ภิกษุทั้งหลาย   กัปหน่ึงเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาพรหมกายิกา    ปถุุชน 
ดํารงอยูในชั้นพรหมกายิกาน้ัน   ตราบเทาตลอดอายุ   ยังประมาณอายุทั้งหมด 
ของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว      ยอมเขาถึงนรกบาง    กําเนิดดิรัจฉานบาง 
เปรตวิสัยบาง  สวนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ดํารงอยูในชั้นพรหมกายีกา 
นั้นตราบเทาตลอดอายุ ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลานั้นใหสิ้นไปแลว  
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ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนความพิเศษผิดแผก    
แตกตางกัน     ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ    คือ  ในเมื่อ 
คติอุบัติมีอยู. 
            อีกประการหน่ึง บุคคลบางคนในโลกนี ้  มีใจประกอบดวยกรุณาแผไป 
ตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่สอง  ที่สาม  ที่สี่ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน 
เบื้องลาง  เบื้องขวาง  แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา   ในที่ทกุสถาน   ดวยใจ 
ประกอบดวยกรุณาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ   หาประมาณมิได   ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียนอยู    บุคคลน้ันพอใจ    ชอบใจกรุณาฌานน้ัน     และถงึ 
ความปลื้มใจดวยกรุณาฌานน้ัน      ยบัยั้งอยูในกรุณาฌานน้ัน       นอมใจไปใน 
กรุณาฌานน้ัน  อยูจนคุนดวยกรุณาฌานน้ัน    ไมเสื่อม  เมื่อการทํากาละ  ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาอาภัสสระ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๒ กัปเปน 
ประมาณอายุของเทวดาเหลาอาภัสสระ       ปุถชุนดาํรงอยูในชั้นอาภัสสระนั้น 
ตราบเทาตลอดอายุ     ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว 
ยอมเขาถึงนรกบาง  กําเนิดดิรัจฉานบาง  เปรตวิสัยบาง  สวนสาวกของพระผูมี- 
พระภาคเจา   ดํารงอยูในชั้นอาภัสสระนั้นตราบเทาตลอดอายุ    ยังประมาณอายุ 
ทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว  ยอมปรนิิพพานในภพนั้นเอง   ดูกอน. 
ภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน ระหวางอริยสาวกผูไดสดับ 
กับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ  ในเมื่อคติ  อุบัติมีอยู. 
            อีกประการหน่ึง     บุคคลบางคนในโลกน้ี    มีใจประกอบดวยมุทิตา 
แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่สอง   ทีส่าม   ที่สี่ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้  ทั้ง 
เบื้องบน   เบ้ืองลาง   เบ้ืองขวาง   แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา  ในท่ี 
ทุกสถาน  ดวยใจประกอบดวยมุทิตาอันไพบูลย  ถึงความเปนใหญ  หาประมาณ 
มิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู   บุคคลน้ันพอใจ  ชอบใจมุทิตาฌาน   
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นั้น    และถงึความปลื้มใจดวยมุทิตาฌานนั้น   ยบัยั้งอยูในมุติตาฌานน้ัน  นอมใจ  
ไปในมุทิตคาฌานน้ันอยูจนคุนดวยมุทิตาฌานน้ัน    ไมเสื่อม    เมื่อกระทํากาละ   
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุภกิณหะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๔ กัป 
เปนประมาณอายุของเทวดาเหลาสุภกิณหะ   ปถุชุนดํารงอยูในชั้นสุภกิณหะนั้น 
ตราบเทาตลอดอายุ     ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว 
ยอมเขาถึงนรกบาง   กําเนิดดิรัจฉานบาง   เปรตวิสัยบาง    สวนสาวกของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ดํารงอยูในชั้นสุภกณิหะนั้น   ตราบเทาตลอดอายุ  ยังประมาณ 
อายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว       ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกัน     ระหวางอริยสาวก 
ผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ  คือ  ในเมื่อคติ   อุบัติมีอยู. 
            อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกน้ี     มีใจประกอบดวยอุเบกขา 
แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่สอง  ที่สาม  ที่สี่ก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้  ทั้งเบ้ืองบน 
เบื้องลาง    เบื้องขวาง    แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา   ในที่ทุกสถาน 
ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอัน ไพบูลย    ถึงความเปนใหญ    หาประมาณมิได 
ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียนอยู   บุคคลน้ันพอใจ  ชอบใจอุเบกขาฌานนั้น 
และถึงความปลื้มใจดวยอุเบกขาฌานนั้น    ยับยั้งอยูในอุเบกขาฌานน้ัน  นอมใจ 
ไปในอุเบกขาฌานน้ัน    อยูจนคุนดวยอุเบกขาฌานน้ัน  ไมเสื่อม  เมื่อกระทํา 
กาละ  ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้นเวหัปผละ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
๕๐๐  กัปเปนประมาณอายุของเทวดาเหลาเวหัปผละ ปุถชุนดํารงอยูในเวหัปผละ 
นั้นตราบเทาตลอดอายุ   ยังประมาณอายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว 
ยอมเขาถึงนรกบาง  กําเนิดดิรัจฉานบาง   เปรตวิสัยบาง   สวนสาวกของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ดํารงอยูในชั้นเวหัปผละน้ันตราบเทาตลอดอายุ   ยังประมาณ  
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อายุทั้งหมดของเทวดาเหลาน้ันใหสิ้นไปแลว       ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง    
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนความพิเศษผิดแผกแตกตางกันระหวางอริยสาวกผู 
ไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ    คือ  ในเม่ือคติ  อุบัติมีอยู. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลายบุคคล  ๔  จําพวกนี้แล  มีปรากฏในโลก. 
                                    จบปฐมเมตตาสูตรที่  ๕ 
                  อรรถกถาปฐมเมตตาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมเมตตาสูตรที่  ๕  ดงัตอไปนี้ :- 
            เมตตาทรงแสดงดวยอํานาจปฐมฌาน   กรณุาเปนตน   ทรงแสดงดวย 
อํานาจทุติยฌานเปนตน. 
                              จบอรรถกถาปฐมเมตตาสูตรที่ ๕ 
                          ๖.  ทุติยเมตตาสูตร 

              วาดวยผูเจรญิอัปปมญัญา  ๔ จําพวก 
            [๑๒๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๔ จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
๔  จําพวกเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    มีใจ 
ประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศทีส่อง  ที่สาม  ที่สี่ก็เหมือนกัน 
ตามนัยนี้   ทัง้เบื้องบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง  แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา 
ในที่ทุกสถาน   ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย   ถึงความเปนใหญ  หา 
ประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู  รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  อันใด  มีอยูในเมตตาฌานน้ัน   บุคคลน้ันพิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ัน 
โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนดังโรค  เปนดังหัวฝ  เปนดังลูกศร  
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เปนของทนไดยาก    เปนของเบียดเบียน    เปนของไมเชื่อฟง    เปนของตอง    
ทําลายไป    เปนของวางเปลา    เปนของไมใชตน    บุคคลน้ัน    เมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความอุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน. 
            อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกนี ้   มีใจประกอบดวยกรุณา... 
            อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกนี ้  มีใจประกอบดวยมุทิตา... 
            อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกน้ี   มีใจประกอบดวยอุเบกขา 
แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่สอง   ทีส่าม   ที่สี่ก็เหมือนกัน    ตามนัยนี้    ทั้ง 
เบื้องบน    เบื้องลาง    เบื้องขวาง    แผไปตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลา   ในที่ 
ทุกสถาน    ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย    ถึงความเปนใหญ    หา 
ประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู  รูป  เวทนา  สัญญา สังขาร 
วิญญาณ อันใด มีอยูในอุเบกขาฌานน้ัน  บุคคลน้ัน  พิจารณาเห็นธรรมเหลาน้ัน 
โดยความเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   เปนดังโรค   เปนดังหัวฝ   เปนดังลูกศร 
เปนของทนไดยาก    เปนของเบียดเบียน    เปนของไมเชื่อฟง    เปนของตอง 
ทําลายไป   เปนของวางเปลา   เปนของไมใชตน   บุคคลน้ันเมื่อตายไป   ยอม 
เขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสุทธาวาส    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความ 
อุบัตินี้แลไมทั่วไปดวยปุถุชน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๔ จําพวกนี้แล  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                        จบทุติยเมตตาสูตรที่  ๖ 
            ทุติยเมตตาสูตรที่ ๖  พึงทราบโดยนัยอันกลาวแลวในสูตรที่   ๔.  
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                    ๗.  ปฐมอัจฉริยสูตร    

             วาดวยความอัศจรรย  ๔  ในพระตถาคตเจา 
            [๑๒๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการยอม 
ปรากฏ  เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๔ ประการ 
เปนไฉน ?   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  พระโพธสิัตวจุติจากชั้นดุสิต  มีสติ 
สัมปชัญญะ      เสด็จลงสูครรภพระมารดา    เมื่อน้ัน    แสงสวางอันโอฬารหา 
ประมาณมิได   ยอมปรากฏในโลก   พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก 
ในหมูสัตว    พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย    ลวงเทวานุภาพของ 
เทวดาทั้งหลาย    แมในโลกันตริกนรกอันโลงโถง    ไมมีอะไรปดบัง    มืดมิด 
มองไมเห็นอะไร  ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตยที่มีฤทธิ์มีอานุภาพ 
มากอยางนั้นสองไมถึง   แตแสงสวางอันยิ่ง   หาประมาณมิได    ยอมปรากฏแม 
ในโลกันตรกินรกนั้น    ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย    แมพวกสัตวที่เกิด 
ในนรกนั้น     ยอมจํากันและกันไดดวยแสงสวางนั้นวา   ทานผูเจริญ   ไดยินวา 
แมสัตวเหลาอ่ืนผูเกิดในที่นี้ก็มี  (ไมใชมีแตเรา)  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปน 
ความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี ๑  ยอมปรากฏ  เพราะความปรากฏแหงพระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            อีกประการหน่ึง  เมื่อใด  พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ    ประสูติจาก 
ครรภพระมารดา ฯลฯ  ดกูอนพระภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมี 
ขอท่ี ๒    ยอมปรากฏ    เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา.  
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            อีกประการหน่ึง   เมื่อใด   พระตถาคตตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ    
ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี  ๓  ยอมปรากฏ 
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            อีกประการหน่ึง เมื่อใด พระตถาคตประกาศอนุตรธรรมจักร เมื่อน้ัน  
แสงสวางอยางยิ่ง    หาประมาณมิได    ยอมปรากฏในโลกพรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย 
ลวงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย     แมในโลกันตริกนรกอันโลงโถง    ไมมี 
อะไรปดบัง    มืดมิดมองไมเห็นอะไร     ซึ่งแสงสวางแหงพระจันทรและพระ 
อาทิตยที่มีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนั้นสองไมถึง     แตแสงสวางอยางยิ่ง     หา 
ประมาณมิได  ยอมปรากฏแมในโลกนัตริกนรกนัน้    ลวงเทวานุภาพของเทวดา 
ทั้งหลาย    แมพวกสัตวที่เกิดในนรกนัน้      ยอมจํากันและกันไดดวยแสงสวาง 
นั้นวา ทานผูเจริญ ไดยินวา  แมสัตวเหลาอ่ืนผูเกิดในที่นี้ก็มี  (ไมใชมีแตเรา) 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี  ๔  ยอมปรากฏ  เพราะ 
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ความอัศจรรยไมเคยมี  ๔   ประการน้ี   ยอม 
ปรากฏ    เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                      จบปฐมอัจฉริยสูตรที่  ๗ 
                  อรรถกถาปฐมอัจฉริยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัจฉริยสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ปาตุภาวา  คือเพราะปรากฏข้ึน.  ในบทวา   กุจฺฉ ึ โอกฺกมตึ 
นี้   ความวา  เปนผูลงสูครรภแลว.    ความจริง    เม่ือพระโพธิสัตวนั้นลงแลว 
แสงสวางก็เปนอยางนั้น   เมื่อกําลังหย่ังลง   แสงสวางก็เปนอยางนั้น.     บทวา  
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อปฺปมาโณ  ไดแก  มีประมาณเพ่ิมข้ึน  คือไพบูลยกวางขวาง.  บทวา อุฬาโร    
เปนไวพจนของบทวา  อปฺปมาโณ  นัน้เอง    ในบทวา  เทวาน   เทวานุ  
ภาว   นี ้ ไดแก อานุภาพอันหาประมาณมิไดของเหลาเทวดา  รัศมีของผาที่นุง 
แผไปไดตลอด ๑๒ โยชน ของสรีระก็อยางนั้น  ของวิมานก็อยางนั้น  อธิบายวา 
ลวงเทวานุภาพแหงเทวดาน้ัน.    บทวา    โลกนฺตริกา   ความวา   ที่วางใน 
ระหวางสามจักรวาล   จะมีโลกันตริกนรกอยูแหงหน่ึง  เหมือนระหวางลอเกวียน 
ทั้งสามลอ   ที่ถึงกันแลวหรือต้ังจดติดกันและกัน  ก็มีที่วางตรงกลาง.   กโ็ลกัน- 
ตริกนรกนั้น   วาโดยประมาณไดแปดพันโยชน.  บทวา  อฆา  คือเปดเปนนิตย. 
บทวา  อสวุตา   คือไมมีฐานท่ีต้ังแมภายใต.    บทวา   อนฺธการา   คือมืด. 
บทวา  อนฺธการติมิสา  ความวา  ประกอบดวย  ความมืด   ทําใหเปนเหมือน 
ตาบอดเพราะหามการเกิดข้ึนแหงจักษุวิญญาณ  ไดยินวา  จักษุวิญญาณไมเกิด 
ในโลกันตรกินรกนั้น.   บทวา  เอวมหิทฺธิกาน   ความวา  ไดยินวา  ดวงจันทร 
และดวงอาทิตยปรากฏในทวีปทั้งสาม  พรอมคราวเดียวกัน  จึงมีฤทธิ์มากอยางนี้ 
ดวงจันทรและดวงอาทิตยสองแสงสวาง   กําจัดมืดไดเกาแสนโยชน    ในทิศแต 
ละทิศจึงมีอานุภาพมากอยางนี้.    บทวา  อาภา  นานุโภนฺติ    คือแสงสวาง 
ไมพอ.    ไดยินวา    ดวงจันทและดวงอาทิตยเหลาน้ัน    โคจรไปทามกลาง 
จักรวาลบรรพต  ลวงเลยจักรวาลบรรพตไปก็เปนโลกันตริกนรก   เพราะฉะนั้น 
แสงสวางแหงดวงจันทรและดวงอาทิตยเหลาน้ัน  จึงสองไปไมถึงในท่ีนั้น. 
            บทวา  เยป   ตตฺถ  สตฺตา   ความวา   สัตวแมเหลาใดเกิดแลวใน 
โลกันตรมหานรกน้ัน    ถามวา  สัตวเหลาน้ัน   ทาํกรรมอะไร  จึงเกิดในโลกัน- 
ตริกนรกนั้น.  ตอบวา  สัตวผูทํากรรมหนัก  ทารุณตอมารดาบิดาและความผิด 
รายแรงตอสมณพราหมณผูทรงธรรม  และทํากรรมสาหัสอ่ืนมีฆาสัตวทุก ๆ วัน 
เปนตน  จึงไปเกิดดุจอภัยโจรและนาคโจรเปนตน   ในตามพปณณิทวีป  (ลงักา)  
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สัตวเหลาน้ันมีอัตภาพขนาด  ๓  คาวุต   มีเล็บยาวเหมือนคางคาว   เอาเล็บเกาะ    
หอยอยูที่เชิงเขาจักรวาล    คลายคางคาวเกาะหอยอยูที่ตนไมฉะนั้น      เมื่อมือ 
เปะปะไปถูกกันและกันเขา     ตางก็สําคัญวาเราไดเหยื่อแลว     ดังน้ี      แลนไล 
หมุนไปรอบ ๆ   ก็พลัดตกไปในนํ้ารองโลก   คลายผลมะซางเมื่อถูกลมประหาร 
อยูก็ขาดตกไปในนํ้า     พอตกลงไปถึงก็เปอยยอยไปในนํ้ากรด      ราวกะ 
แปงตกนํ้าละลายไปฉะนั้น .     บทวา   อฺเป  กิร  โภ  สนฺติ  สตฺตา 
ความวา  สัตวเหลาน้ันเห็นกันในวันนั้น   จึงไดรูวา   ไดยินวา   สัตวเหลาอ่ืน 
มาเกิดในที่นี้    เพ่ือเสวยทุกขนี้    เหมือนเราทั้งหลายเสวยทุกขใหญอยูฉะนั้น. 
แตแสงสวางนี้จะสวางอยูแมเพียงดื่มยาคูอีกหนึ่งก็หามิได  สวางอยูชั่วเวลาท่ีสัตว 
หลับแลวต่ืนข้ึนอารมณแจมใสฉะนั้น .    สวนพระทีฆภาณกาจารย    กลาววา 
แสงสวางนั้น  สองเพียงพอสัตวพูดวาน้ีอะไร  ก็หายไป  คลายแสงสวางฟาแลบ 
ชั่วลัดนิ้วมือเทาน้ัน. 
                                จบอรรถกถาปฐมอัจฉริยสูตรที่  ๗ 
                ๘.  ทุติยอัจฉรยิสูตร 

           วาดวยความอัศจรรย  ๔  ในพระตถาคตเจา 
            [๑๒๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       ความอัศจรรยไมเคยมี  ๔  ประการ 
ยอมปรากฏ     เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ๔ 
ประการเปนไฉน ?     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หมูสัตวผูมีอาลัย    (คือกามคุณ) 
เปนที่รื่นรมย  ยินดีในอาลัย   บันเทิงในอาลัย   เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอัน 
หาความอาลัยมิไดอยู  หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี   เง่ียโสตสดับ  ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี  ๑  ยอมปรากฏ  เพราะ  
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หมูสัตวผูมีมานะ  (ความถือตัว)  เปนที่รื่นรมย 
ยินดีในมานะ     บันเทิงในนานะ     เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันเปนเครื่อง 
ปราบปรามมานะอยู  หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี   เง่ียโสตสดับ  ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี  ๒  ยอมปรากฏ   เพราะ 
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หมูสัตวผูมีความไมสงบเปนที่รื่นรมย  ยินดแีลว 
ในความไมสงบ  บันเทิงในความไมสงบ  เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอันกระทํา 
ความสงบอยู.     หมูสัตวนั้นยอมฟงดวยดี    เง่ียโสตสดับ      ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความอัศจรรยไมเลยมีขอท่ี ๓ ยอมปรากฏ   เพราะ 
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา  เปนผูมืด  ถูกอวิชชา 
รัดรึงไว  เมื่อพระตถาคตแสดงธรรมอัน เปนเครื่องปราบปรามอวิชชาอยู   หมู 
สัตวนั้นยอมฟงดวยดี   เง่ียโสตสดับ   ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนความอัศจรรยไมเคยมีขอท่ี  ๔  ยอมปรากฏ   เพราะความปรากฏแหงพระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรยไมเคยมี  ๔  ประการน้ี  ยอมปรากฏ 
เพราะความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                        จบทุติยอัจฉริยสูตรที่  ๘  
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              อรรถกถาทุติยอัจฉริยสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอัจฉริยสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            เบญจกามคุณหรือวัฏฏะทั้งส้ิน    ชื่อวา  อาลัย   เพราะอรรถวา 
พึงถูกตัณหาและทิฏฐิยึดไว.  ชื่อวา  อารามะ  เพราะเปนที่ยินดี.  อาลัยเปนที ่
ยินดีของหมูสัตวนี้  เหตุนั้น  หมูสัตวนี้จึงชื่ออาลยารามะมีอาลัยเปนที่ยินดี.ชื่อวา 
อาลยรตะเพราะยินดีแลวในอาลัย. ชื่อวาอาลยสัมมุทิตะ  เพราะบันเทิงแลวใน 
อาลัย. บทวา  อนาลเย   ธมฺเม ความวา อริยธรรมอาศัยวิวัฏฏนิพพานที่ตรงกัน 
ขามกับอาลัย.  บทวา สุสฺสุสติ  คือเปนผูใครจะฟง.   บทวา  โสต โอทหติ 
แปลวา  เง่ียโสต.   บทวา  อฺาจิตฺต  อุปฏเปติ  ความวา  เขาไปต้ังจิต 
เพ่ือจะรูทั่วถึงธรรม.  บทวา มาโน  คือ  ความสําคัญ   หรือวัฏฏะทั้งส้ินนั้นแล 
ชื่อวามานะ  เพราะอรรถวาหมูสัตวพึงสําคัญ.  บทวา มานวินเย   ธมฺเม  คือ 
ธรรมที่เปนเครื่องกําจัดเสียซึ่งมานะ.  ธรรมที่ตรงกันขามกับความสงบ   ชือ่วา 
อนุปสมณะหรือวัฏฏะนัน่เอง  ชื่อวาอนุปสมะ เพราะอรรถวาไมสงบแลว. บทวา 
โอปสมิเก   ไดแก   ธรรมท่ีทําความสงบคืออาศัยวิวัฏฏะคือนิพพาน.     ชื่อวา 
อวิชชาคตะ  เพราะไปคือประกอบดวยอวิชชา.   ชือ่วาอันธภูตะ  เพราะเปน 
ดุจคนตาบอด เพราะถูกกองมืดคืออวิชชาปกคลุมไว. ชื่อวาปรโยนัทธา เพราะ 
หุมไวรอบดาน.  ในบทวา  อวิชฺชาวินเย  พระอรหัตเรียกวาธรรมเปนเครื่อง 
กําจัดอวิชชา  เม่ือธรรมทีอ่าศัยธรรมเปนเครื่องกําจัดอวิชชานั้น  อันพระตถาคต 
แสดงอยู.   ในสูตรนี้ตรัสวัฏฏะไว  ๔  ฐานะ     ตรสัวิวัฏฏะไว ๔ ฐานะ   ดวย- 
ประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถาทุติยอัจฉริยสูตรที่  ๘  
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                       ๙. ตติยอัจฉริยสูตร    

              วาดวยความอัศจรรย  ๔  ในพระอานนท 
            [๑๒๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความอัศจรรยไมเคยมี  ๔  ประการน้ี 
ในพระอานนท  ๔  ประการเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาภิกษุ- 
บริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท       ภิกษุบริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดวยการเห็น 
ถาอานนทกลาวธรรมในบริษัทนั้น    ภิกษุบริษัทนั้น   ยอมมีใจยินดีแมดวยคําท่ี  
กลาวนั้น  ภิกษุบริษัทนั้นเปนผูไมอ่ิมเลย  ถาอานนทเปนผูนิ่ง. 
            ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท... 
            ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท... 
            ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท   อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจ 
ยินดี   แมดวยการเห็น  ถาอานนทกลาวธรรมในบรษัิทนั้น   อุบาสิกาบริษัทน้ัน  
ยอมมีใจยินดีแมดวยคําที่กลาวนั้น   อุบาสิกาบริษัทนั้นเปนผูไมอ่ิมเลย  ถาอานนท 
เปนผูนิ่ง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความอัศจรรยไมเคยมี   ๔  ประการน้ีแล  ใน 
พระอานนท. 
                                   จบตติยอัจฉริยสูตรที่ ๙ 
                    อรรถกถาตติยอัจฉริยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในตติยอัจฉริยสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ภิกฺขุปริสา  อานนฺท  ทสฺสนาย  ความวา  ภิกษุเหลาใด 
ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ก็เขาไปหาพระเถระ     หรือภิกษุเหลาใด 
ไดฟงคุณความดีของพระเถระวา ไดยินวา  ทานพระอานนทนาเลื่อมใสรอบดาน  
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งานนาชม  เปนพหูสูต   เปนธรรมกถกึ  ผูทําหมูใหงามดังน้ี  จึงพากันมา  ทรง-     
หมายถึงภิกษุเหลาน้ัน    จึงตรัสวา  ภิกษุบริษัทไปเยี่ยมอานนท  ดังนี้ .   ในบท 
ทุกบทก็นัยนี.้  บทวา  อตฺตมนา  ความวา   ภิกษุบรษัิทนั้นมีใจชื่นชม  คือ 
มีจิตยินดีวา  การเห็นของเราสมกับการฟงมา.  บทวา   ธมฺม  ความวา  ทาน 
กลาวธรรมตอนรับเห็นปานน้ีวา  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  สบายดีหรือ  พอยังชีพ 
เปนไปไดอยูหรือ     ทานท้ังหลาย     ยังทํากิจกรรมในโยนิโสมนสิการอยูหรือ 
ทานยังบําเพ็ญอาจริยวัตรและอุปชฌายวัตรอยูหรือดังน้ี.  บรรดาบุคคลเหลานั้น 
ในภิกษุณีก็จะกลาวปฏิสันถารตางกันดังน้ีวา   นองหญิงท้ังหลาย   ทานท้ังหลาย 
ยังสมาทานครุธรรม  ๘  ประพฤติอยูหรือดังน้ี.  ในอุบาสกท้ังหลาย  ทานจะไม 
ทําปฏิสันการอยางนี้    ดวยคําวา   อุบาสกมาดีแลว    ทานไมปวดศีรษะ  หรือ 
อวัยวะบางหรือ    บุตรพ่ีนองชายของทานไมมีโรคภัยหรือดังนี้    แตทานจะทํา 
ปฏิสันถารอยางนี้วา   อุบาสกเปนอยางไร    จงรักษาสรณะ  ๓  ศีล  ๕  จงทํา 
อุโบสถเดือนละ  ๘  ครัง้ไวเถิด     จงเลี้ยงดูมารดาบิดา    จงบํารุงสมณพราหมณ 
ผูทรงธรรมเถิดดังน้ี.  แมในอุบาสิกาท้ังหลายก็นัยนี้แล. 
                                จบอรรถกถาตติยอัจฉริยสูตรที่  ๙ 
                         ๑๐.  จตุตถอัจฉริยสูตร 

        วาดวยความอัศจรรย  ๔  ในพระเจาจักรพรรดิ 
            [๑๓๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ความอัศจรรยไมเคยมี ๔ ประการนี ้ 
ในพระเจาจักรพรรดิ   ๔  ประการเปนไฉน ?        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาขัตติยบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ    ขัตติยบริษัทน้ันยอมมีพระทัย  
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ยินดีแมดวยการเฝาเยี่ยมนั้น    ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น  ขัตติย-    
บริษัทนั้นยอมมีพระทัยยินดี  แมดวยพระดํารัส  ขัตติยบริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย 
ถาพระเจาจักรพรรดิทรงนิ่งเสีย. 
            ถาพราหมณบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ... 
            ถาคฤหบดีบริษัทเขาไปเฝาเยี่ยมพระเจาจักรพรรด.ิ.. 
            ถาสมณบริษัทเขาไปเยี่ยมพระเจาจักรพรรดิ   สมณบรษัิทนั้นยอมมีใจ 
ยินดีแมดวยการเฝาเยี่ยมนั้น   ถาพระเจาจักรพรรดิดํารัสในที่ประชุมนั้น    สมณ- 
บริษัทนั้นยอมมีใจยินดีแมดวยพระดํารัส    สมณบริษัทนั้นยอมเปนผูไมอ่ิมเลย 
ถาพระเจาจักรพรรดิทรงนิ่งเสีย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความอัศจรรยไมเคยมี 
๔   ประการน้ีแล  ในพระเจาจักรพรรดิ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ความอัศจรรยไมเคยมี   ๔  ประการ      ใน 
พระอานนทฉันนั้นเหมือนกันแล   ๔  ประการเปนไฉน   คือ   ถาภิกษุบริษัท 
เขาไปเพ่ือเห็นอานนท  ภิกษุบริษัทนั้น ยอมมีใจยินดีแมดวยการเห็น ถาอานนท 
กลาวธรรมในท่ีประชุมนัน้    ภิกษุบรษัิทยอมมีใจยินดีแมดวยคําท่ีกลาว  ภิกษุ 
บริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย  ถาอานนทนิ่งอยู. 
            ถาภิกษุณีบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท... 
            ถาอุบาสกบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท... 
            ถาอุบาสิกาบริษัทเขาไปเพ่ือเห็นอานนท   อุบาสิกาบริษัทนั้นยอมมีใจ 
ยินดี  ยินดีแมดวยคําท่ีกลาว  อุบาสิกาบริษัทยอมเปนผูไมอ่ิมเลย   ถาอานนท 
นิ่งอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ความอัศจรรยไมเคยมี  ๔  ประการน้ี      ใน 
พระอานนท . 
                                      จบจตุตถอัจฉริยสูตรที่  ๑๐ 
                    จบภยวรรคท่ี  ๓  
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                อรรถกถาจตุตถอัจฉริยสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในจตุตถอัจฉริยสูตรที่   ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา ขตฺติยปริสา  ไดแกเหลาขัตติยะ  ที่อภิเษกและท่ียังไมอภิเษก. 
ไดยินวา  ขัตติยะเหลาน้ัน   ไดฟงคํากลาวพระคุณของพระเจาจักรพรรดินัน้วา 
ธรรมดาวาพระเจาจักรพรรดิ  งามนาเลื่อมใส   เที่ยวไปทางอากาศไดปกครอง 
ราชสมบัติ   ทรงธรรมเปนธรรมราชาดังน้ี     เมื่อเห็นสมกับที่ไดฟงมาก็ชื่นชม. 
บทวา  ภาสติ  ความวา  พระเจาจักรพรรดิไดทําปฏิสันถารวา พอคุณแมคุณ 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายย่ิงบําเพ็ญราชธรรม  รักษาประเพณีอยูหรือ.    สวนใน 
พราหมณทั้งหลายก็จะทรงทําปฏิสันถารอยางนี้วา  ทานอาจารยทั้งหลาย  ทาน- 
ทั้งหลาย  สอนมนตอยูหรือ   ศิษยทั้งหลายยังเรียนมนตอยูหรือ    ทานยอมได 
ทักขิณาบาง  ผาบาง โคแดงบางหรือ.  ในคฤหบดทีั้งหลาย    จะทรงทําปฏิสันถาร 
อยางนี้วา   พอเอย  ทาน ไมถูกเบียดเบียน  ดวยคาปรับสินไหม  หรือดวยเครื่อง 
จองจําจากราชกูลบางหรอื  ฝนยังตกตองตามฤดูกาลอยูหรือ  ขาวกลาท้ังหลายไดผล 
สมบูรณหรือ. ในสมณะทัง้หลาย   จะทรงทําปฏิสันถารอยางนี้วา อยางไร ทานผู- 
เจริญ บริขารของบรรพชิตหาไดงายหรือ  ขอทานท้ังหลายอยาละเลยสมณธรรม 
นี้แล. 
                                  จบอรรถกถาจตุตถอัจฉริยสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบภยวรรควรรณนาท่ี ๓ 

                             รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ปฐมภยสูตร  ๒.  ทุติยภยสูตร   ๓.  ปฐมฌานสูตร   ๔.  ทุติย- 
ฌานสูตร  ๕.  ปฐมเมตตาสูตร   ๖.  ทติุยเมตตาสูตร    ๗.  ปฐมอัจฉริยสูตร 
๘. ทุติยอจัฉริยสูตร   ๙.  ตติยอัจฉริยสูตร    ๑๐.   จตุตถอัจฉริยสูตร    และ 
อรรถกถา.                     
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                                        ปุคคลวรรคที่  ๔   
 
                ๑๐. สังโยชนสูตร  

                                 วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยังละ 
โอรัมภาคิยสังโยชนไมได        ยังละสงัโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติไมได 
ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได. 
            อน่ึง  บุคคลบางคนในโลกน้ี     ละโอรัมภาคิยสังโยชนได    แตยังละ 
สังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติไมได  ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือให- 
ไดภพไมได.                                                                     
            อน่ึง  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ละโอรัมภาคิยสังโยชนได  ละสังโยชน 
อันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได    แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพ 
ไมได. 
            อน่ึง  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ละโอรัมภาคิยสังโยชนได   ละสังโยชน 
อันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได   สะสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพได. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บุคคลจําพวกไหน   ยังละโอรัมภาคิยสังโยชน 
ไมได  ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไคอุบัติไมได   ยังละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได  คือ พระสกทาคามี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ีแล 
ยังละโอรัมภาคิยสังโยชนไมได  ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติไมได 
ยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลจําพวกไหน ละโอรัมภาคิยสังโยชนได แต         
ยังละสังโยชนอัน เปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติไมได   ยังละสังโยชนอันเปนปจจัย เพ่ือ 
ใหไดภพไมได   คือ พระอนาคามีผูมีกระแสในเบือ้งบน ไปสูอกนิฏฐภพ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลนี้แล   ละโอรัมภาคิยสังโยชนได   แตยังละสังโยชน 
อันเปนปจจัยเพื่อใหไดอุบัติไมได    ยงัละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพ 
ไมได. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลจําพวกไหน    ละโอรัมภาคิยสังโยชนได 
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได   แตยงัละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือ 
ใหไดภพไมได  คือ พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลน้ีแล  ละโอรัมภาคิยสังโยชนได   ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติ 
ได  แตยังละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดภพไมได. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลจําพวกไหน    ละโอรัมภาคิยสังโยชนได 
ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได    ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหได 
ภพได  คือ พระอรหันตขณีาสพ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลน้ีแล  ละโอรัม- 
ภาคิยสังโยชนได   ละสังโยชนอันเปนปจจัยเพ่ือใหไดอุบัติได  ละสังโยชนอันเปน 
ปจจัยเพ่ือใหไดภพได. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก 
                                            จบสังโยชนสูตรที่  ๑  
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         ปุคคลวรรควรรณนาที่  ๔    
 
                          อรรถกถาสังโยชนสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังโยชนสตูรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๔  ดังตอไปน้ี :- 
            บุคคลบางคนไดอุปบัติไดภพ     ในระหวางดวยสังโยชนเหลาใด 
สังโยชนเหลาน้ัน    ชื่อวาเปนปจจัยใหไดอุปบัติ.  บทวา  ภวปฏลิาภิยานิ 
ไดแก  เปนปจจัยแกการไดอุปบัติภพ.    บทวา   สกทาคามิสฺส    นี้ ทานถือ 
โดยสวนสูงสุดในพระอริยะท้ังหลาย    ที่ยังละสังโยชนไมได      ก็เพราะเหตุนี้ 
อันตราอุปบัติ      (การเกดิในระหวาง)     ของพระอริยบุคคลผูเปนอันตรา- 
ปรินิพพายีไมมี     แตทานเขาฌานใดในที่นั้น     ฌานน้ันนับวาเปนปจจัยแก 
อุปบัติภพ เพราะฌานเปนฝายกุศลธรรม ฉะน้ัน จึงตรัสสําหรับพระอริยบุคคล 
ผูเปนอันตราปรินิพพายีนั้นวา   ละอุปบัติปฏิลาภิยสังโยชนได  (สังโยชนที่เปน 
เหตุใหมีความเกิด)    แตละภวปฎิลาภิยสังโยชน   (สังโยชนที่เปนเหตุใหมีภพ) 
ไมได.   หมายถึงสังโยชนสวนท่ียังละไมไดในโอรัมภาคิยสังโยชนทั้งหลาย จึง 
ตรัสวา   ละโอรัมภาคิยสังโยชนไมไดดังน้ี   โดยความไมตางกันแหงสกทาคามี 
บุคคล.  บทที่เหลือในสูตรนี้งายท้ังน้ัน. 
                                    จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่  ๑  
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                                    ๒.  ปฏิภาณสูตร   

                                     วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวกนี้มีปรากกอยูในโลก ๔ 
จําพวก   เปนไฉน  คือ 
ยุตฺตปฏิภาโณ  น  มุตฺตปฏิภาโณ                 บุคคลฉลาดผูก ไมฉลาดแก 
มุตฺตปฏิภาโณ  น  ยุตฺตปฏิภาโณ                บุคคลฉลาดแก  ไมฉลาดผู 
ยุตฺตปฏิภาโณ  จ  มุตฺตปฏิภาโณ  จ             บุคคลฉลาดท้ังผูกทั้งแก 
เนว  ยุตฺตปฏิภาโณ  น  มุตฺตปฏิภาโณ          บุคคลไมฉลาดท้ังผูกทั้งแก 
            นี้แล  บุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                             จบปฏิภาณสูตรที่  ๒ 
                                อรรถกถาปฏิภาณสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฏิภาณสูตรที่   ๒  ดังตอไปนี้  :-    
            บทวา   ยุตฺตปฏิภาโณ  โน  มุตฺตปฏิภาโณ   ความวา   บคุคล 
เมื่อแกปญหาก็แกแตปญหาที่ผูกเทาน้ัน     แตแกไดไมเร็ว  คือคอย ๆ  แก.  บท 
ทั้งปวง  พึงทราบโดยนัยนี้. 
                                    จบอรรถกถาปฏิภาณสูตรที่  ๒  
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                        ๓.  อุคฆฏตัิญุสูตร    

                                      วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน  คือ 
              อุคฆปฏิตัญูบุคคล 
              วิปจิตัญูบุคคล 
               เนยยบุคคล 
            ปทปรมบุคคล 
            นี้แล  บุคคล  ๔ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                            จบอุคฆฏิตัญุสูตรที่  ๓ 
                          อรรถกถาอุคฆฏิตัญุสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุคฆฏิตัญุสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            พึงทราบความตางกันแหงบุคคลแม  ๔  จําพวก    ดวยสูตรนี้    ดังน้ี 
อุคฆฎิตัญูบุคคลเปนไฉน ?    บุคคลตรัสรูธรรมขณะที่ทานยกหัวขอข้ึนแสดง 
เรียกวา  อุคฆฏิตัญูบุคคล.  วิปจิตัญูบุคคลเปนไฉน ?  บุคคลตรัสรูธรรม 
ตอเมื่อทานแจกแจงความโดยพิสดาร  เรียกวา  วิปจิตัญูบุคคล.   เนยยบุคคล 
เปนไฉน ? บุคคลตองเรียน   ตองสอบถาม  ตองใสใจโดยแยบคาย  ตองคบหา 
อยูใกลกลัยาณมิตร  จึงตรัสรูธรรมตามลําดับข้ันตอน  เรียกวา  เนยยบุคคล. 
ปทปรมบุคคลเปนไฉน ?     บุคคลฟงมากก็ดี    พูดมากก็ดี    ทรงจํามากก็ดี 
สอนมากก็ดี   ยังไมตรัสรูธรรมในชาตินั้น    เรียกวา   ปทปรมบุคคล. 
                                  จบอรรถกถาอุคฆฏิตัญุสูตรที่  ๓  
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                                  ๔.  อุฏฐานสูตร   

                                        วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
๔   จําพวกเปนไฉน  คือ 
อุฏานผลุปชีวี  น กมมฺผลุปชีวี                บุคคลจําพวกหนึ่งดํารงชีพอยูดวย 
                                                                ผลของความหมั่น     มใิชดํารงชีพอยู 
                                                                ดวยผลของกรรม 
กมฺมผลุปชีว ี  น   อุฏานผลุปชีวี                  บุคคลจําพวกหน่ึงดํารงชีพอยูดวยผล 
                                                                  ของกรรม     มิใชดํารงชีพอยูดวยผล 
                                                                ของความหม่ัน 
อุฏานผลุปชีวี   เจว  กมมฺผลุปชีวี        จ        บุคคลจําพวกหน่ึงดํารงชีพอยูดวยผล 
                                                                ของความหม่ันบาง    ดวยผลของ 
                                                                กรรมบาง 
เนว   อฏุานผลุปชีวี   น  กมฺมผลุปชีวี         บุคคลจําพวกหน่ึงดํารงชีพอยูดวยผล 
                                                                ของความหม่ันก็มิใช     ดวยผลของ 
                                                              กรรมก็มิใช. 
            นี้แล  บุคคล  ๔ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                                         จบอุฏฐานสูตรที่  ๔  
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                         อรรถกถาอุฏฐานสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในอุฏฐานสูตรท่ี  ๔   ดังตอไปนี้ :- 
            บุคคลจําพวกหน่ึง ใชวันเวลาใหลวงไป ดวยความเพียรคือความหม่ัน 
เทาน้ัน     ไดอะไรมาเพียงเปนผลของความเพียรนั้น    ที่หลั่งออกมาเลี้ยงชีวิต 
เขาอาศัยแตความหม่ันนั้น   ไมไดผลบุญอะไร  บคุคลจําพวกน้ี   ชื่อวาดํารงชีพ 
อยูดวยผลของความหมัน่   มิใชดํารงอยูดวยผลของกรรม.สวนเหลาเทวดา 
แมทั้งหมด  ต้ังแตเทวดาช้ันจาตุมมหาราชเปนตนไป  เพราะเขาไปอาศัยผลบุญ 
ดํารงชีพ   เวนความเพียรคือความหม่ัน  ชื่อวาดํารงชีพอยูดวยผลของกรรม 
มิใชดํารงชีพอยูดวยผลของความหมัน่.  อิสระชนมีพระราชามหาอํามาตย 
ของพระราชาเปนตน  ชื่อวาดํารงชีพอยูดวยผลของความหมั่น   และดํารง 
ชีพอยูดวยผลของกรรม.    พวกสัตวนรกดํารงชีพอยูดวยผลของความหม่ัน 
ก็มิใช  ดวยผลของกรรมกม็ิใช.    ผลบญุน่ันแล  ทานประสงควาผลของกรรม 
ในสูตรนี้   ผลบุญน้ันไมมีแกพวกสัตวนรกเหลานั้น. 
                                   จบอรรถกถาอุฏฐานสูตรที่  ๔ 
                                   ๕.  สาวัชชสูตร 

                 วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
๔   จําพวกเปนไฉน  คือ  
             สาวชฺโช                   บุคคลมีโทษ 
            วชฺชพหุโล                 บุคคลมีโทษมาก 
            อปฺปวชฺโช                 บุคคลมีโทษนอย 
            อนวชฺโช                   บุคคลไมมีโทษ  
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            บุคคลมีโทษเปนอยางไร ?   บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบดวยกาย-     
กรรมอันมีโทษ   วจีกรรมอันมีโทษ   มโนกรรมอันมีโทษ  อยางนี้แล บุคคล  
มีโทษ 
            บุคคลมีโทษมากเปนอยางไร ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีประกอบดวย 
กายกรรม   วจีกรรม    มโนกรรม     อันมีโทษเปนสวนมาก    ที่ไมมีโทษเปน 
สวนนอย  อยางนี้แล  บุคคลมีโทษมาก 
            บุคคลมีโทษนอยเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีประกอบดวย 
กายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   อันไมมีโทษเปนสวนมาก   ที่มีโทษเปน 
สวนนอย  อยางนี้แล  บุคคลมีโทษนอย 
            บุคคลไมมีโทษเปนอยางไร  ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีประกอบดวย 
กายกรรมอันไมมีโทษ   วจีกรรมอันไมมีโทษ   มโนกรรมอันไมมีโทษ   อยาง 
นี้แล    บุคคลไมมีโทษ. 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลบุคคล  ๔ จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                        จบสาวัชชสูตรที่  ๕ 
                          อรรถกถาสาวัชชสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสาวัชชสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            คนจําพวกที่หน่ึง    ไดแก  ปถุชุนคนโงเขลา   จําพวกที่สอง  ไดแก 
โลกิยปถุุชนผูบําเพ็ญกุศลในระหวาง ๆ จําพวกที่สาม  ไดแก พระโสดาบัน  ถึง 
พระสกทาคามีและอนาคามี  ก็รวมกับคนจําพวกท่ีสามน้ันเหมือนกัน     จําพวก 
ที่สี่  ไดแกพระขีณาสพ  จริงอยู  พระขีณาสพน้ัน  หาโทษมิไดโดยสวนเดียว. 
                                จบอรรถกถาสาวัชชสูตรที ่๕  
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                          ๖.  ปฐมสีลสูตร   

                                  วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๔  จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน  คือ 
            บุคคลบางคนเปนผูไมทําใหบริบูรณในศีล  ไมทําใหบริบูรณในสมาธิ  
ไมทําใหบริบูรณในปญญา  ๑ 
            บุคคลบางคนเปนผูทําใหบริบูรณในศีล  แตไมทําใหบริบูรณในสมาธิ  
ไมทําใหบริบูรณในปญญา  ๑ 
            บุคคลบางคนเปนผูทําใหบริบูรณในศีล   ทาํใหบริบูรณในสมาธิ   แต 
ไมทําใหบริบูรณในปญญา   ๑                            
            บุคคลบางคนเปนผูทําใหบริบูรณในศีล       ทําใหบริบรูณในสมาธิ 
ทําใหบริบูรณในปญญา   ๑   
            นี้แล  บุคคล ๑  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                               จบปฐมสีลสูตรที่  ๖ 
                  อรรถกถาปฐมสีลสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสีลสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            คนจําพวกที่หน่ึง  ไดแกโลกิยมหาชน   จําพวกที่สอง  ไดแกพระ- 
โสดาบันและพระสกทาคามี   ผูบําเพ็ญวิปสสนาลวน    จําพวกที่สาม   ไดแก 
พระอนาคามี จริงอยู  พระอนาคามีนั้น   เพราะเหตุที่ไดฌานท่ีทําอุปบัติใหเกิด  
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แมขณะนั้น   ฉะน้ัน    ทานแมบําเพ็ญวิปสสนาลวน    ก็ทําใหบริบูรณในสมาธิ    
โดยแท    จําพวกที่สี่    ไดแกพระขีณาสพเทาน้ัน     จริงอยู    พระขีณาสพน้ัน  
ชื่อวาทําใหบริบูรณในศีลสมาธิและปญญาท้ังหมด     เพราะทานละธรรมที่เปน 
ขาศึกตอศีลเปนตนทั้งหมดไดแลว. 
                                  จบอรรถกถาปฐมสีลสูตรที่ ๗ 
                                 ๗.  ทุติยสีลสูตร 

                               วาดวยบุคคล ๔ จําพวก 
            [๑๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล   ๔  จําพวกนี้  มปีรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน  คือ 
            บุคคลบางคนเปนผูไมหนักในศีล   สมาธิ  ปญญา   ไมมีศีล   สมาธิ 
ปญญาเปนอธิปไตย   ๑ 
            บุคคลบางคนเปนผูหนักในศีล    มีศลีเปนอธิปไตย     แตไมหนักใน 
สมาธิ  ปญญา  ไมมีสมาธิ  ปญญาเปนอธิปไตย ๑ 
            บุคคลบางคนเปนผูหนักในศีล   สมาธิ   มีศลี  สมาธิ   เปนอธิปไตย 
แตไมหนักในปญญา  ไมมีปญญาเปนอธิปไตย ๑ 
            บุคคลบางคนเปนผูหนักในศีล  สมาธิ   ปญญา  มีศีล  สมาธิ  ปญญา 
เปนอธิปไตย   ๑ 
            นี้แลบุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                          จบทุติยสีลสูตรที่ ๗ 
            แมในทุติยสีลสูตรที่  ๗  พึงทราบการกําหนดบุคคล   โดยนัยอันกลาว 
แลวในปฐมสีลสูตรที่  ๖.  
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                                 ๘.  นิกกัฏฐสูตร   

                                     วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๓๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๔  จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
๔  จําพวกเปนไฉน  คือ 
นิกฺกฏากาโย  อนิกฺกฏจิตฺโต                         บุคคลมีกายออก  แตจิตไมออก 
อนิกฺกฏกาโย  นิกฺกฏจตฺิโต                         บุคคลมีกายไมออก  แตจิตออก 
อนิกฺกฏกาโย จ อนิกฺกฏจิตฺโต จ                   บุคคลมีกายก็ไมออก  จิตก็ไมออก 
นิกฺกฏกาโย จ นิกฺกฏจตฺิโต จ                    บุคคลมีกายก็ออก  จิตก็ออก 
            บุคคลมีกายออก    แตจิตไมออกเปนอยางไร ?    บุคคลบางคนเสพ 
เสนาสนะปาเงียบสงัด     แตบุคคลน้ันตรึกกามตกบาง     พยาบาทวิตกบาง 
วิหิงสาวิตกบาง    ในเสนาสนะปาเงียบสงัดนั้น  อยางนี้แล  บคุคลมีกายออก 
แตจิตไมออก  
            บุคคลมีกายไมออก    แตจิตออกเปนอยางไร ?     บุคคลบางคนมิได 
เสพเสนาสนะปาเงียบสงัดเลย   แตบุคคลน้ันตรึกเนกขัมมวิตกบาง  อพยาบาท- 
วิตกบาง  อวิหิงสาวิตกบาง  ในเสนาสนะน้ัน  อยางนี้แล บุคคลมีกายไมออก 
แตจิตออก 
            บุคคลมีกายก็ไมออก  จิตก็ไมออกเปนอยางไร ?   บุคคลบางคนมิได 
เสพเสนาสนะปาเงียบสงัด   ทั้งตรึกกามวิตกบาง    พยาบาทวิตกบาง   วิหิงสา- 
วิตกบาง  ในเสนาสนะน้ัน  อยางนี้แล บุคคลมีกายก็ไมออก   จติก็ไมออก 
            บุคคลมีกายก็ออก     จิตก็ออกเปนอยางไร  ?     บุคคลบางคนเสพ 
เสนาสนะปาเงียบสงัด   ทั้งตรึกเนกขัมมวิตกบาง  ตรึกอพยาบาทวิตกบาง  ตรึก 
อวิหิงสาวิตกบาง ในเสนาสนะนั้น  อยางนี้แล  บุคคลมีกายก็ออก   จิตก็ออก  
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลบุคคล  ๔  จําพวก  มีปรากฏอยูในโลก. 
                                              จบนิกกฏัฐสูตรที่  ๘  
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                อรรถกถานิกกัฏฐสูตร     
            พึงทราบวินิจฉัยในนิกกัฏฐสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา นิกฺกฏกาโย  แปลวา มกีายออกไป. บทวา  อนิกกฺฏจิตฺโต 
แปลวา  มีจิตไมออก.   ทานอธิบายวา  คนมีกายเทานั้นออกจากบาน  แมอยูใน 
ปา  ก็ยังเอาจิตเขาบานอยูนั่นเอง.  เนื้อความในบททุกบท  พึงทราบโดยนัยนี้. 
                                     จบอรรถกถานิกกัฏฐสูตรที่ ๘ 
                    ๙.  ธมัมกถิกสูตร 

                          วาดวยธรรมกถึก  ๔  จําพวก 
            [๑๓๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมกถึก  ๔  จําพวกนี้  ๔  จําพวก 
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมกถึกบางคนในโลกน้ี   กลาวธรรมนอย 
และไมประกอบดวยประโยชน  ทั้งบริษัทก็เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใช 
ประโยชน    ธรรมกถึกเห็นปานน้ี     ยอมถึงการนับวา    เปนธรรมกถึกสําหรับ 
บริษัทเห็นปานน้ัน  ๑   อนึ่ง  ธรรมกถกึบางคนในโลกน้ี  ยอมกลาวธรรมนอย 
และประกอบดวยประโยชน    ทั้งบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชนและมิใชประ- 
โยชน  ธรรมกถึกเห็นปานน้ี   ยอมถึงการนับวา   เปนธรรมกถกึสําหรับบริษัท 
เปนปานน้ัน  ๑   อน่ึง  ธรรมกถึกบางคนในโลกน้ี   ยอมกลาวธรรมมาก   แต 
ไมประกอบดวยประโยชน       ทั้งบริษัทก็เปนผูไมฉลาดตอประโยชนและมิใช 
ประโยชน    ธรรมกถึกเห็นปานน้ี    ยอมถึงการนับวา   เปนธรรมกถึกสําหรับ 
บริษัทเห็นปานน้ัน  ๑  อน่ึง  ธรรมกถกึบางคนในโลกน้ี   ยอมกลาวธรรมมาก 
และประกอบดวยประโยชน        ทั้งบริษัทก็เปนผูฉลาดตอประโยชนและมิใช 
ประโยชน    ธรรมกถึกเห็นปานน้ี     ยอมถึงการนับวา   เปนธรรมกถึกสําหรับ 
บริษัทเห็นปานน้ัน  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมกถึก  ๔ จําพวกนี้แล. 
                                        จบธัมมกถิกสูตรที่  ๙  
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           อรรถกถาธัมมกถิกสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในธัมมกถิกสตูรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อสหิต  คือ  ไมประกอบดวยประโยชน.  บทวา  น กุสลา 
โหติ  คือ  เปนผูฉลาด.  บทวา  สหิตาสหิตสฺส  ความวา  ตอสิ่งที่ 
ประกอบดวยประโยชน     หรือไมประกอบดวยประโยชน.     เน้ือความในบท 
ทั้งปวงพึงทราบอยางนี้. 
                                    จบอรรถกถาธัมมกถิกสูตรที่ ๙ 
                                       ๑๐. วาทีสูตร 

                   วาดวยนักพูด   ๔  จําพวก 
            [๑๔๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นักพูด  ๔  จําพวกนี้  ๔  จําพวกเปนไฉน ? 
นักพูดยอมจํานนโดยอรรถ    แตไมจํานนโดยพยัญชนะก็มี    นกัพูดจํานนโดย 
พยัญชนะแตไมจํานนโดยอรรถก็ม ี  นกัพูดจํานนท้ังโดยอรรถท้ังโดยพยัญชนะ 
ก็มี    นักพูดไมจํานนท้ังโดยอรรถทั้งโดยพยัญชนะก็มี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นักพูด  ๔  จําพวกนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีภิกษุผูประกอบดวยปฏิสัม- 
ภิทา ๔ พึงถงึความจํานนโดยอรรถหรอืโดยพยัญชนะ    นี้ไมใชฐานะ    ไมใช 
โอกาส. 
                                            จบวาทีสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบปุคคลวรรคที่ ๔  
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                                    อรรถกถาวาทีสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในวาทีสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อตฺถโต  ปริยาทาน  คจฺฉติ   ความวา   นักพูดถกูถามถึง 
คําอรรถก็ยอมจํานนส้ินทาไมสามารถจะตอบโต.  บทวา   โน   พฺยฺชนโต 
ความวา  แตพยัญชนะของเขายังไปได   ก็ไมยอมจํานน. ในบททุกบทก็นัยนีแ้ล. 
                                   จบอรรถกถาวาทีสูตรที่ ๑๐ 
                            จบปุคคลวรรควรรณนาท่ี ๔ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
            ๑.  สงัโยชนสูตร   ๒.  ปฏิภาณสูตร  ๓. อุคฆฏิตัญุสูตร   ๔. อุฏ- 
ฐานสูตร  ๕.  สาวัชชสูตร  ๖.  ปฐมสีลสูตร  ๗. ทุติยสีลสูตร   ๘. นิกกฏัฐ- 
สูตร  ๙.  ธัมมกถิกสูตร    ๑๐.   วาทีสูตร  และอรรถกถา.  
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                   อาภาวรรคที่  ๕   
 
                    ๑. อาภาสูตร 

                                 วาดวยแสงสวาง ๔ 
            [๑๔๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แสงสวาง  ๔ นี้   ฯลฯ  คือ 
                จนฺทาภา                     แสงสวางแหงดวงจันทร 
                   สุริยาภา                        แสงสวางแหงดวงอาทิตย 
                อคฺคาภา                         แสงสวางแหงไฟ 
                    ปฺาภา                  แสงสวางแหงปญญา 
            นี้แล   แสงสวาง  ๔  ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาแสงสวาง  ๔  นี ้ แสงสวาง 
แหงปญญาเปนเลิศ. 
                                          จบอาภาสูตรที่  ๑ 
                              อาภาวรรควรรณนาท่ี  ๕ 
                                   อรรถกถาอาภาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอาภาสูตรที่  ๑  วรรคที ่  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
            ดวงจันทรนั้นแล   ชื่อวาจันทาภา   ดวยอํานาจสองรัศมี.   แมในบท 
ที่เหลือก็นัยนี้แล.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 361 

            แมในสูตรที่สองเปนตน     ดวงจันทร    ชื่อวาจันทาภา   ดวยอํานาจ   
สองแสง.    ดวงจันทร    ชื่อวาจันทาโลก   ดวยอํานาจสองสวาง.   ดวงจันทร 
ชื่อวาจันโทภาส  ดวยอํานาจเปลงแสง.   ดวงจันทร  ชื่อวาจันทัปปชโชต  ดวย 
อํานาจสองโชติชวง.  เนื้อความในบททั้งปวงพึงทราบอยางนี้. 
                                   จบอรรถกถาอาภาสูตรที่  ๑ 
                                       ๒. ปภาสูตร 

                               วาดวยแสง ๔ ประการ 
            [๑๔๒]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แสง  ๔  นี้   ฯลฯ  คือ 
              จนทฺปฺปภา            แสงดวงจันทร 
          สุริยปฺปภา                แสงดวงอาทิตย 
            อคฺคิปฺปภา                แสงไฟ 
             ปฺาปภา                แสงปญญา 
            นี้แล  แสง   ๔  ประการ  ภิกษุทั้งหลาย บรรดาแสง  ๔  นี้  แสงปญญา 
เปนเลิศ. 
                                            จบปภาสูตรที่  ๒  
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                          ๓.  อาโลกสูตร          

                                      วาดวยความสวาง ๔ 
            [๑๔๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความสวาง  ๔  นี้ ฯลฯ  คือ 
             จนทฺาโลโก                ความสวางแหงดวงจันทร 
             สุริยาโลโก                       ความสวางแหงดวงอาทิตย 
               อคฺคาโลโก                     ความสวางแหงไฟ 
              ปฺาโลโก                   ความสวางแหงปญญา 
            นี้แล     ความสวาง  ๔   ภิกษุทัง้หลาย    บรรดาความสวาง   ๔  นี้  
ความสวางแหงปญญาเปนเลิศ. 
                                             จบอาโลกสูตรที่  ๓ 
                                    ๔.  โอภาสสูตร 

                 วาดวยโอภาส ๔ 
            [๑๔๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  โอภาส  ๔  นี ้ ฯลฯ  คือ 
          จนฺโทภาโส             โอภาสแหงดวงจันทร 
               สุรโิยภาโส                     โอภาสแหงดวงอาทิตย 
           อคฺคภาโส                    โอภาสแหงไฟ 
          ปฺโภาโส                 โอภาสแหงปญญา 
            นี้แล โอภาส  ๔  ภิกษุทั้งหลาย  บรรดาโอภาส  ๔ นี ้โอภาสแหงปญญา 
เปนเลิศ. 
                                              จบโอภาสสูตรที่   ๔  
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                                       ๕.  ปชโชตสูตร   

                                       วาดวยความโพลง  ๔ 
            [๑๔๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความโพลง ๔  นี ้  ฯลฯ  คือ 
         จนฺทปฺปชฺโชโต                  ความโพลงแหงดวงจันทร 
               สุรยิปฺปชฺโชโต                   ความโพลงแหงดวงอาทิตย 
               อคฺคิปฺปชฺโชโต                   ความโพลงแหงไฟ 
               ปฺาปชฺโชโต                  ความโพลงแหงปญญา 
            นี้แล    ความโพลง  ๔  ภิกษุทัง้หลาย    บรรดาความโพลง  ๔  นี ้ 
ความโพลงแหงปญญาเปนเลิศ. 
                                       จบปชโชตสตูรที่ ๕ 
                                    ๖. ปฐมกาลสูตร 

                      วาดวยกาล  ๔ 
            [๑๔๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กาล  ๔  นี ้  ฯลฯ  คือ 
          กาเลน ธมมฺสฺสวน             การฟงธรรมตามกาล 
             กาเลน ธมมฺสากจฺฉา          การสนทนาธรรมตามกาล 
            กาเลน  สมโถ                    การทําสมถะตามกาล 
             กาเลน วิปสฺสนา               การทําวิปสสนาตามกาล 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล  กาล  ๔. 
                                        จบปฐมกาลสูตรที่  ๖  
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         อรรถกถาปฐมกาลสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมกาลสูตรที่  ๖ ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กาลา  คือกาลที่เหมาะท่ีควร.  บทวา  กาเลน ธมมฺสฺสวน 
ไดแก การฟงธรรมในเวลาที่เหมาะท่ีควร.  บทวา   ธมฺมสากจฺฉา  ความวา 
การสนทนาท่ีเปนไปดวยอํานาจการถามและการตอบปญหา. 
                              จบอรรถกถาปฐมกาลสูตรที่  ๖ 
                            ๗.  ทุติยกาลสูตร 

                                       วาดวยกาล  ๔ 
            [๑๔๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กาล  ๔ นี ้  อันบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ 
เปลี่ยนแปลงโดยชอบอยู   ยอมจะยังบุคคลใหถึงความส้ินอาสวะโดยลําดับ   กาล 
๔  คืออะไร  คือ  ฟงธรรมตามกาล  ๑  สนทนาธรรมตามกาล   ๑   ทํา 
สมถะตามกาล   ๑  ทําวิปสสนาตามกาล  ๑  นี้แลกาล  ๔ บุคคลบําเพ็ญ 
โดยชอบ  เปลี่ยนแปลงโดยชอบอยู   ยอมจะยังบุคคลใหถึงความส้ินอาสวะโดย 
ลําดับ 
            ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดหนาตกบนภูเขา   น้ําไหลไป 
ตามท่ีลุม    ยงัซอกเขาและลํารางทางน้ําใหเต็ม    ซอกเขาและลํารางทางนํ้าเต็ม 
แลว    ยอมยงัหนองใหเต็ม   หนองเต็มแลว    ยอมยังบึงใหเต็ม   บึงเต็มแลว 
ยอมยังคลองใหเต็ม     คลองเต็มแลว     ยอมยังแมน้ําใหเต็ม     แมน้ําเต็มแลว 
ยอมยังทะเลใหเต็ม   ฉันใด  กาล  ๔  นี้   เมื่อบุคคลบําเพ็ญโดยชอบ  เปลีย่นแปลง 
โดยชอบอยู   ยอมยังบุคคลใหถึงความส้ินอาสวะโดยลําดับฉันนั้นแล. 
                                    จบทุติยกาลสูตรที่  ๗  
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                       อรรถกถาทุติยกาลสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยกาลสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   กาลา  นั่นเปนชื่อแหงกุศลธรรมที่เปนไปดวยอํานาจการฟง 
ธรรมเปนตนในกาลนั้น   ๆ กาลเหลาน้ัน    จักแจมชัด   และจักเปนไป.   บทวา 
อาสวาน   ขย  ไดแก พระอรหัต. 
                              จบอรรถกถาทุติยกาลสูตรที่ ๗ 
                          ๘.   ปฐมจริตสูตร 

                                 วาดวยวจีทุจริต  ๔ 
            [๑๔๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  วจีทุจริต ๔ นี้  ฯลฯ  คือ 
            มุสาวาโท                    พูดเท็จ 
           ปสุณา  วาจา                พูดสอเสียด 
              ผรสุา  วาจา                  พูดคําหยาบ 
        สมฺผปฺปลาโป               พูดเหลวไหล 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล  วจีทุจริต   ๔. 
                                    จบปฐมจริตสูตรที่  ๘ 
            ปฐมจริตสูตรที่  ๘  งายทั้งน้ัน.  
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                ๙.  ทุติยจริตสูตร   

                                 วาดวยวจีสุจริต  ๔ 
            [๑๔๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วจีสุจริต ๔ นี้ ฯลฯ  คือ 
                สจฺจวาจา                     พูดจริง 
          อปสณุวาจา                 ไมพูดสอเสียด 
              สณหฺวาจา                   พูดสุภาพ 
              มนตฺาภาสา                 พูดดวยปญญา 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  วจีสุจริต  ๔. 
                          จบทุติยจริตสูตรที่ ๙ 
        อรรถกถาทุติยจริตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยจริตสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สณฺหวาจา  ไดแก วาจาออนโยน.   บทวา  มนฺตาภาสา 
ไดแก   เรื่องท่ีกําหนดดวยปญญา   ที่เรียกวามันตาแลว   จึงกลาว. 
                                จบอรรถกถาทุติยจริตสูตรที่  ๙ 
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                                     ๑๐. สารสูตร   

                             วาดวยสาระ  ๔  ประการ 
            [๑๕๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สาระ  ๔  นี้  ฯลฯ    คือ  สีลสาระ 
สมาธิสาระ  ปญญาสาระ  วิมุตติสาระ  นี้แล  สาระ  ๔  ประการ. 
                                          จบสารสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบอาภาวรรคที่  ๕ 
                                 จบตติยปณณาสก 
                              อรรถกถาสารสูตร 
            สารสูตรที่   ๑๐  บทวา สีลสาโร  คือศีลที่ใหถึงสาระ. แมในบทที่เหลือ 
ก็นัยนี้แล. 
                                      จบอรรถกถาสารสูตรที่  ๑๐ 
                              จบอาภาวรรควรรณนาที่  ๕ 
                   จบตติยปณณาสก 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ลาภาสูตร    ๒.  ปภาสูตร   ๓.  อาโลกสูตร      ๔.โอภาสสูตร 
๕.  ปชโชตสูตร    ๖.  ปฐมกาลสูตร  ๗. ทุติยกาลสูตร  ๘. ปฐมจริตสูตร 
๙. ทุติยจริตสูตร  ๑๐. สารสูตร  และอรรถกถา.  
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                                         จตุตถปณณาสก    
 
                  อนิทริยวรรคที่  ๑ 
 
                 ๑. อินทริยสูตร 

                     วาดวยอินทรีย  ๔  ประการ 
            [๑๕๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย  ๔ ประการนี้  ฯลฯ  คือ 
          สทฺธินทฺฺริย                    อินทรียคือศรัทธา 
             วิริยนิฺทฺริย                    อินทรยีคือวิริยะ 
              สมาธินฺทฺริย                  อินทรียคือสมาธิ 
           ปฺ ินฺทฺริย                  อินทรียคือปญญา 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  อินทรีย  ๔. 
                                               จบอินทริยสูตรที่  ๑ 
                                     จตุตถปณณาสก 
           อินทริยวรรควรรณนาที่  ๑ 
 
             อรรถกถาอินทริยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอินทริยสูตรที่  ๑  แหงปณณาสกที่  ๔ ดังตอไปนี้ :- 
            ชื่อวา  สัทธินทรีย  เพราะทําความเปนใหญในสัทธาธุระ.  แม 
ในบทที่เหลือก็นัยนี้แล. 
                              จบอรรถกถาอินทริยสูตรที่  ๑  
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                           ๒.  ปฐมพลสูตร   

                                    วาดวยพละ  ๔ 
            [๑๕๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ ๔ นี ้ ฯลฯ  คือ 
          สทฺธาพล                    พละคือศรัทธา 
             วิริยพล                         พละคือวิริยะ 
           สมาธพิล                      พละคือสมาธิ 
           ปฺาพล                    พละคือปญญา 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล   พละ  ๔. 
                                    จบปฐมพลสูตรที่  ๒ 
            ปฐมพลสูตรที่   ๒   ชื่อวา สัทธาพละ  เพราะอรรถวาไมหว่ันไหวใน 
อัสสัทธิยะ   (ความไมเชื่อ).   เเมในบทที่เหลือก็นัยนี้แล. 
                              ๓. ทุติยพลสูตร 

                          วาดวยพละ  ๔ 
            [๑๕๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๔ นี ้ ฯลฯ  คือ 
             ปฺาพล                   พละคือปญญา 
             วิริยพล                       พละคือวิริยะ 
             อนวชฺชพล                  พละคือกรรมอันไมมีโทษ 
         สงฺคาหกพล                  พละคือการสงเคราะหคนที่ควร 
                                                   สงเคราะห 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  พละ ๔. 
                                         จบทุติยพลสูตรที่  ๓  
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                    อรรถกถาทุติยพลสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในทุติยพลสูตรที่  ๓   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อนวชฺชพล  คือ  พละคือกรรมที่ไมมีโทษ.  บทวา  สงฺคา- 
หกพล  ไดแก พละคือการสงเคราะหคนที่ควรสงเคราะห. 
                             จบอรรถกถาทุติยพลสูตรที่  ๓ 
                             ๔.  ตติยพลสูตร 

                                        วาดวยพละ  ๔ 
            [๑๕๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๔ นี ้ ฯลฯ  คือ 
        สติพล                       พละคือสติ 
              สมาธิพล                     พละคือสมาธิ 
             อนวชฺชพล                   พละคือกรรมไมมโีทษ 
              สงฺคาหกพล                  พละคือการสงเคราะหคนที่ควร 
                                                    สงเคราะห 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  พละ   ๔. 
                                       จบตติยพลสูตรที่  ๔ 
            ตติยพลสูตรที่  ๔  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
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                 ๕.  จตุตถพลสูตร   

                                        วาดวยพละ  ๔ 
            [๑๕๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๔ นี ้ ฯลฯ  คือ 
               ปฏสิงฺขานพล               พละคือการพิจารณา 
              ภาวนาพล                    พละคือการทํากุศล 
          อนวชชฺพล                  พละคือกรรมไมมีโทษ 
            สงฺคาหกพล                  พละคือการสงเคราะหคนที่ควร 
                                                       สงเคราะห 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  พละ    ๔. 
                                  จบจตุตถพลสูตรที่  ๕ 
            จตุตถพลสูตรที่  ๕  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                                     ๖.   กัปปสูตร 

                             วาดวยอสงไขย  ๔  แหงกัป 
            [๑๕๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสงไขย  (คือระยะกาลท่ีนานนับไมได) 
แหงกัป  ๔   นี้   อสงไขย  ๔  เปนไฉน  คือ 
            ๑.  สงัวัฏกัป    คือระยะกาลเม่ือกัปเสื่อม    ยากท่ีจะนับวาเทาน้ันป 
เทาน้ันรอยป  เทาน้ันพันป  หรือเทาน้ันแสนป  
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            ๒.   สังกัฏฏัฏฐายีกัป  คือระยะกาลเมื่อกัปอยูในระหวางพินาศ  ก็ยาก   
ที่จะนับวาเทาน้ันป  เทาน้ันรอยป  เทาน้ันพันป  หรือเทาน้ันแสนป  
            ๓.   วิวัฏกัป  คือระยะกาลเมื่อกัปกลับเจริญ ก็ยากท่ีจะนับวาเทาน้ัน  ป 
เทาน้ันรอยป   เทาน้ันพันป  หรือเทาน้ันแสนป 
            ๔.  ววิัฏฏัฏฐายีกปั   คือระยะกาลเมื่อกัปอยูในระหวางเจริญ  ก็ยากท่ี 
จะนับวาเทานั้นป   เทาน้ันรอยป  เทาน้ันพันป  หรือเทาน้ันแสนป 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ล   อสงไขย  ๔  แหงกัป. 
                                  จบกัปปสูตรที่  ๖ 
                          อรรถกถากัปปสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในกัปปสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทวา สวฏโฏ  นี้   ความเส่ือม  ๓  คือ  ความเสื่อมดวยนํ้า  ๑ 
ความเสื่อมดวยไฟ  ๑     ความเสื่อมดวยลม  ๑.  เขตความเสื่อมมี  ๓  คือ 
อาภัสสรพรหม   สภุกิณหพรหม   เวหัปผลพรหม. ในคราวท่ีกัปเสื่อม 
ดวยไฟ  ไฟยอมไหมภายใตแตอาภัสสรพรหม.   ในคราวท่ีเสื่อมดวยนํ้า น้ํายอม 
ละลายแตภายใตสุภกิณหพรหม.   ในคราวทรามเส่ือมดวยลม  ลมยอมทําลายภายใต 
แตเวหัปผลพรหม.    แตเมื่อกลาวโดยพิสดาร     พุทธเขตแหงหนึ่งยอมพินาศ 
ไดทุกเม่ือ.  นี้เปนความสังเขปในท่ีนี้.   สวนเรื่องพิสดาร  ผูศึกษาพึงทราบได 
โดยนัยอันกลาวไวแลว   ในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
                                     จบอรรถกถากัปปสูตรที่  ๖  
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                    ๗.  โรคสูตร    

                                       วาดวยโรค  ๒  อยาง 
            [๑๕๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โรค ๒ อยางนี้  โรค ๒ อยางเปนไฉน 
คือ  โรคกาย   ๑   โรคใจ  ๑     ปรากฏอยูวาสัตวทั้งหลายผูยืนยันวาไมมีโรค 
ทางกายตลอดเวลา  ๑   ปก็มี     ยืนยันวาไมมีโรคทางกายตลอดเวลา  ๒  ปกม็ี 
๓  ปก็ม ี๔  ปก็มี ๕  ปกม็ี  ๑๐  ปกม็ ี ๒๐  ปก็มี  ๓๐  ปก็มี ๔๐  ปก็มี ๕๐  ปก็ม ี
๑๐๐  ปก็มี   ยิ่งกวา   ๑๐๐  ปก็ม ี    แตวาผูที่จะยืนยันวาไมมีโรคทางใจแมเพียง 
เวลาครูเดียวนั้นหาไดยากในโลก   เวนแตพระขีณาสพ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โรคของบรรพชิต ๔ อยางนี้  โรคของบรรพชิต 
๔ อยางเปนไฉน  คือ 
            ๑.  ภิกษุเปนผูมักมาก   มีความรอนใจอยูเสมอ   ไมสนัโดษดวยจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  คิลานปจจัยทามมีตามได 
            ๒.  ภิกษุนั้นเมื่อเปนผูมักมาก    มีความรอนใจอยูเสมอ   ไมสันโดษ 
ดวยจีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ   คิลานปจจัยตามมีตามไดแลว   ยอมต้ังความ 
ปรารถนาลามก  เพื่อจะไดความยกยองเพื่อจะไดลาภสักการะและความสรรเสริญ 
            ๓.  ภิกษุนั้นว่ิงเตนขวนขวายพยายาม    เพ่ือจะไดความยกยองเพ่ือจะ 
ไดลาภสักการะและความสรรเสริญ 
            ๔.  ภิกษุนั้น เขาสูตระกูลเพ่ือใหเขานับถือ นั่งอยู  (ในตระกูล)   เพ่ือ 
ใหเขานับถือ    กลาวธรรม    (ในตระกูล)    เพ่ือใหเขานับถือ    กลั้นอุจจาระ 
ปสสาวะอยู   (ในตระกูล)  ก็เพ่ือใหเขานับถือ 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล  โรคของบรรพชิต  ๔ อยาง.  
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            เพราะเหตุนั้น    ทานท้ังหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา    เราทั้งหลายจัก   
ไมเปนผูมักมาก  มีความรอนใจ   ไมสันโดษดวยจีวร  บิณฑบาต    เสนาสนะ 
คิลานปจจัยตามมีตามได    จักไมต้ังความปรารถนาลามกเพ่ือจะไดความยกยอง 
เพ่ือจะไดลาภสักการะและความสรรเสริญ    จักไมว่ิงเตนขวนขวายพยายามเพื่อ 
ใหไดความยกยอง   เพ่ือใหไดลาภสักการะและความสรรเสริญ  จักเปนผูอดทน 
ตอ  หนาว  รอน  หิว  ระหาย    ตอสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด  และ 
สัตวเสือกคลานทั้งหลาย    ตอถอยคําอันหยาบคายรายแรงตาง ๆ  เปนผูอดกลัน้  
ตอเวทนาท่ีเกิดในกาย  อันเปนทุกขกลาแข็งเผ็ดรอนขมข้ึน   ไมเจริญใจพอจะ 
ปลนชีวิตเสียได  ภิกษุทัง้หลาย  ทานทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้แล. 
                                    จบโรคสูตรที่  ๗ 
                            อรรถกถาโรคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโรคสูตรที่ ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  วิฆาตวา  ไดแก ประกอบดวยความรอนใจคือทุกข  มีความ 
มักมากเปนปจจัย.  บทวา อสนฺตุฏโ ไดแก เปนผูไมสันโดษ   ดวยสันโดษ 
๓  ในปจจัย  ๔.    บทวา  อนวฺปฏิลาภาย  ไดแก เพ่ือไดความยกยอง 
จากผูอ่ืน.  บทวา  ลาภสกฺการสิโลกปฏิลาภาย   ไดแก  เพ่ือไดลาภสักการะ 
อันไดแกปจจัย ๔   ที่เขาจัดไวเปนอยางดี   และความสรรเสริญ   อันไดแกการ 
กลาวยกยอง.  บทวา  สงฺขาย   กลุานิ   อุปสงฺกมติ   ไดแก  เขาไปสูตระกูล 
เพ่ือรูวา  ชนเหลาน้ีรูจักเราไหม.  แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
                                    จบอรรถกถาโรคสูตรที่  ๗  
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                                    ๘.   ปริหานิสูตร   

                              วาดวยพิจารณาเห็นธรรม  ๔ 
            [๑๕๘]    พระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมา  ฯลฯ     แสดงธรรมวา 
อาวุโสท้ังหลาย    ผูใดผูหน่ึง   เปนภิกษุก็ตาม   ภิกษุณีก็ตาม   พิจารณาเห็น 
ธรรม  ๔  ประการมีอยูในตน   ผูนั้นพึงสันนิษฐานไดวาตนเส่ือมจากกุศลธรรม 
ทั้งหลาย     เพราะการท่ีมีธรรม  ๔ ประการอยูในคนนั่น    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวาเปนความเส่ือม    ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน    คือ    ความมีราคะ 
หนาแนน  ๑   ความมีโทสะหนาแนน   ๑   ความมีโมหะหนาแนน   ๑ 
ไมมีปญญาจักษุกาวไปในฐานะและอฐานะอันลึก  ๑  ผูใดผูหน่ึง  เปน 
ภิกษุก็ตาม   ภิกษุณีก็ตาม    พิจารณาเห็นธรรม  ๔   ประการนีม้ีอยูในตน  พึง 
สันนิษฐานไดวาตนเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย  เพราะการท่ีมีธรรม ๔ ประการ 
นี้อยูในตนนั่น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนความเสื่อม 
            อาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหน่ึง  เปนภิกษุก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม  พิจารณา 
เห็นธรรม  ๔ ประการนีม้ีอยูในตน    พึงสันนิษฐานไดวาคนไมเสื่อมจากกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย    เพราะการท่ีมีธรรม  ๔  ประการน้ันอยูในตนนั่น     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวาเปนความไมเสื่อม  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ความ 
มีราคะเบาบาง  ๑  ความมีโทสะเบาบาง  ๑   ความมีโมหะเบาบาง  ๑ 
มีปญญาจักษุกาวไปในฐานะและอฐานะอันลึก  ๑  ผูใดผูหน่ึง  เปนภิกษุ 
ก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม   พิจารณาเห็นธรรม  ๔   ประการท่ีมีอยูในตน   พึงสัน- 
นิษฐานไดวาตนไมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย  เพราะการท่ีมีธรรม  ๔  ประการ 
นี้อยูในตนนั่น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนความไมเสื่อม. 
                                          จบปริหานิสูตรที่  ๘  
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                      อรรถกถาปริหานิสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในปริหานิสูตรที่ ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  คมฺภีเรส ุ ไดแก  ลกึโดยอรรถ.    บทวา   านาาเนสุ 
ไดแก  ในเหตุและมิใชเหตุ.  บทวา น  กมติ  ไดแก ไมนําไปคือไมเปนไป. 
ในบทวา  ปฺาจกฺขุ   นี้     แมปญญาเกิดจากการเรียน  การสอบถามก็ควร 
แมปญญาเกิดจากการพิจารณา  การแทงตลอดก็ควร. 
                                 จบอรรถกถาปรหิานิสูตรที่  ๘ 
                                  ๙.   ภิกขุนีสูตร 

              วาดวยภิกษุณีสงบุรุษไปหาพระอานนท 
            [๑๕๙]    สมัยหนึ่ง  พระอานนทอยู  ณ  โฆสิตาราม   กรุงโกสัมพี  
ครั้งน้ัน    ภิกษุณีรูปหน่ึงเรียกบุรุษผูหน่ึงมาสั่งวา  มานีแนะทาน  ขอทานจงไป 
หาพระผูเปนเจาอานนท      ไปถึงแลวจงกราบเทาพระผูเปนเจาอานนทตามคํา 
ของขาพเจาวา   ภิกษุณีชือ่น้ีอาพาธเสวยทุกขเวทนาเปนไขหนัก   เธอกราบเทา 
พระผูเปนเจาอานนท  ดังนี้แลวจงกราบเรียนวา  สาธุ   ขอพระผูเปนเจาอานนท 
จงไดกรุณาไปเยี่ยมภิกษุณีนั้น  ณ สํานักภิกษุณีดวยเถิด 
            บุรุษนั้นรับคําแลว     ไปหาพระอานนท    ไปถึง    อภิวาทแลวน่ังลง 
ขางหน่ึง  จึงกราบเรียนตามท่ีภิกษุณีนั้นสั่งมา  พระอานนทรับโดยดุษณีภาพ 
            ครั้งน้ัน    เวลาเชา     พระอานนทครองสบงแลวถือบาตรและจีวรไป 
สํานักภิกษุณี  ภิกษุณีรูปนัน้เห็นทานแตไกล  (แสรง) นอนคลุมโปงอยูบนเตียง  
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ทานเขาไปถึงท่ีภิกษุณีนั้นแลว  นั่ง ณ อาสนะที่เขาจัดไว  ครั้นนั่งแลวจึงกลาว   
กะภิกษุณีนั้นวา 
            ดูกอนนองหญิง  รางกายนี้เกิดเปนมาดวยอาหาร  เธอพึงอาศัยอาหาร 
ละอาหารเสีย  
            รางกายน้ีเกิดเปนมาดวยตัณหา  เธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหาเสีย 
            รางกายน้ีเกิดเปนมาดวยนานะ   เธอพึงอาศัยมานะละมานะเสีย 
            รางกายน้ีเกิดเปนมาดวยเมถุน  ควรละเมถนุนั้นเสีย  เมถุนนั้น    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสสอนใหชักสะพานเสีย 
            ดูกอนนองหญิง   ก็ขอท่ีเรากลาววา   รางกายน้ีเกิดเปนมาดวยอาหาร 
เธอพึงอาศัยอาหารละอาหารเสีย    ดงัน้ี    เราอาศัยอะไรกลาวแลวนองหญิง 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีพิ้จารณาโดยแยบคายแลวจึงกลืนกินอาหาร    มใิช 
บริโภคเพื่อเลน  มิใชเพ่ือเมา  มิใชเพ่ือประดับ    มิใชเพ่ือประเทืองผิว   เพียง 
เพ่ือความต้ังอยูไดแหงกายน้ี  เพ่ือยังชีวิตใหเปนไป  เพ่ือระงับความกระหายหิว 
เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย   ดวยคิดวา    ดวยการกินอาหารน้ี     เราจักระงับ 
เวทนาเกาดวย    จักไมยังเวทนาใหมใหเกิดข้ึนดวย    ความเปนไปได    ความ 
ไมมีโทษ  และความอยูผาสุกจักมีแกเรา  ตอมา  ภิกษุนั้นก็อาศัยอาหารละอาหาร 
เสีย   ดูกอนนองหญิง      ขอท่ีเรากลาววา      รางกายน้ีเกิดเปนมาดวยอาหาร 
เธอพึงอาศัยอาหารละอาหารเสีย   ดังนี้    เราอาศัยขอน้ีแลกลาวแลว 
            ก็ขอท่ีวา  รางกายนี้เกิดเปนมาดวยตัณหา  เธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหา 
เสีย  นี้    เราอาศัยอะไรกลาวแลว ?     ภิกษุในพระธรรมวินัยนีไ้ดยินขาววา 
ภิกษุชื่อน้ัน      เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย    ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได    ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองสําเร็จอยูในปจจุบันนี่    เธอมี 
ความปรารถนาวา  เมื่อไรนะ   เราจักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  ฯลฯ 
  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 378 

สําเร็จอยูในปจจุบันบาง     ตอมาเธอก็อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย     นองหญิง    
ขอท่ีวา    รางกายนี้เกิดเปนมาดวยตัณหา   เธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหาเสีย  นี้  
เราอาศัยขอนี้แลกลาวแลว 
            ขอท่ีวา  รางกายนี้เกิดเปนมาดวยมานะ  บุคคลพึงอาศัยมานะละมานะ 
เสีย    นั้น      เราอาศัยอะไรกลาวแลว    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไดยินขาววา 
ภิกษุชื่อน้ัน   เพราะสิ้นอาสวะท้ังหลาย  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ 
ฯลฯ  สําเร็จอยูในปจจุบันนี่  เธอคิด  (เปรียบเทียบ) วา   ที่ทานผูนั้นยังทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  ฯลฯ    สําเร็จอยูในปจจุบันนี้ได    ก็เราเปน 
ไรเลา  ตอมา  เธอก็อาศัยมานะละมานะได   นองหญิง   ขอท่ีวา  รางกายนี้เกิด 
เปนมาดวยมานะ    บุคคลพึงอาศัยมานะละมานะเสีย    นั้น   เราอาศัยขอน้ีแล 
กลาวแลว 
            ดูกอนนองหญิง    รางกายนี้เกิดเปนมาดวยเมถุน    ตองละเมถุนนั้น 
เมถุนนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนใหชักสะพานเสีย 
            พอพระอานนทกลาวจบความน้ีลง     ภิกษุณีรูปนั้นลุกข้ึนลงจากเตียง 
หมผาเฉวียงบา  หมอบลงแทบเทาพระอานนท  กลาวคําขอขมาวา   ขาแตพระ 
ผูเปนเจาผูเจริญ    ความผิด  (ฐานอคารวะ)   ไดเกดิแกขาพเจาแลว   โดยที่เขลา 
โดยที่หลง   โดยที่ไมฉลาด    ซึ่งขาพเจาไดการทําอยางนี้     ขอพระผูเปนเจา 
อานนทจงยกโทษ  เพ่ือขาพเจาจะสังวรตอไป 
            พระอานนทกลาววา   เอาเถอะ   นองหญิง   ความผิดเกิดแกเธอแลว 
โดยที่เขลา  โดยที่หลง  โดยท่ีไมฉลาด  ซึ่งเธอไดกระทําอยางนี้   เมื่อเธอเห็น 
ความผิดแลวทําคืนตามวิธีที่ชอบ     เรายอมยกโทษให      อันการท่ีเห็นความ 
ผิดแลวทําคืนตามวิธีที่ชอบ   ถึงความสังวรตอไป   นั่นเปนความเจริญในวินัย  
ของพระอริยะ. 
                                      จบภิกขุนีสูตรที่  ๙  
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                         อรรถกถาภิกขุนีสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุนีสูตรที่   ๙  ดังตอไปนี้  :-  
            บทวา  เอหิ  ตฺว  ไดแก ภิกษุณีมีจิตปฏิพัทธในพระเถระ  จึงกลาว 
อยางนี้  เพ่ือสงบุรุษน้ันไป.    บทวา     สสีส  ปารปุตฺวา  ไดแก  คลุมกาย 
ตลอดศีรษะ.  บทวา  มจฺเก   นิปชฺช ิ ไดแก  ภิกษุณีรีบลาดเตียงแลวนอน 
บนเตียงนั้น.    บทวา     เอตทโวจ   ความวา   พระอานนทสังเกตอาการของ 
ภิกษุณีนั้น.  จึงไดกลาวกะภิกษุณีนั้น    เพ่ือแสดงอสุภกถาโดยนิ่มนวล  เพ่ือให 
ภิกษุณีละความโลภ. 
            บทวา   อาหารสมภฺูโต    ไดแก   รางกายนี้เกิดเปนมาเพราะอาหาร 
คือเจริญข้ึนเพราะอาศัยอาหาร.  บทวา  อาหาร  นสิฺสาย  อาหาร   ปชหติ 
ความวา  บุคคลอาศัยกวฬีการาหารอันเปนปจจุบัน   เสพอาหารน้ันโดยแยบคาย 
อยางนี้     ยอมละอาหารกลาวคือกรรมเกา   พึงละตัณหา   อันเปนความใครใน 
กวฬีการาหารแมอันเปนปจจุบัน.   บทวา  ตณฺห   ปชหติ  ความวา  บุคคล 
อาศัยตัณหาอันเปนปจจุบันที่เปนไปแลวอยางนี้   ในบัดนี้    ยอมละบุพตัณหา 
อันมีวัฏฏะเปนมูล.    ถามวา    ก็ตัณหาอันเปนปจจุบันนี้เปนกุศลหรืออกศุล. 
ตอบวา  เปนอกุศล.   ถามวา  ควรเสพหรือไมควรเสพ.   ตอบวา  ควรเสพ. 
ถามวา จะชักปฏิสนธิมาหรือไมชักมา.  ตอบวา ไมชักมา.  แตควรละความใคร 
ในตัณหาที่ควรเสพ   อันเปนปจจุบันแมนี้เสียทีเดียว.    บทวา  กิมงฺค  ปน 
ในบทวา  โส   หิ  นาม  อายสฺมา  อาสวาน  ขยา  ฯเปฯ   อุปสมปฺชฺช 
วิหริสฺสติ  กมิงฺค  ปนาห  นี้  นั่นเปนความปริวิตกถึงเหตุ.  ทาน 
อธิบายขอน้ีไววา    ภิกษุนั้นจักทําอรหัตผลใหแจงอยู   ดวยเหตุไรเราจึงจักไม   
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ทําใหแจงอยูเลา     แมภิกษุนั้น  ก็เปนบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา     แมเราก็    
เปนบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือนกัน   อรหัตผลน้ัน  จักเกิดแกเราบาง. 
            บทวา  มาน  นิสสฺาย ไดแกอาศัยมานะที่ควรเสพอันเกิดข้ึนแลวอยางนี้. 
บทวา มาน ปชหติ  ไดแกบุคคลละบุพมานะอันมีวัฏฏะเปนมูล.  อธิบายวา 
ก็บุคคลน้ัน อาศัยมานะใดละมานะนั้นได   แมมานะนั้นก็เปน  อกุศล  ควรเสพ 
และไมชักปฏิสนธิมาดุจตัณหา  แตควรละความใครแมในมานะน้ันเสีย.  บทวา 
เสตุฆาโต   วุตฺโต    ภควตา   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะ 
ตรัสสอนใหทําลายทาง  คือ ทําลายปจจัยเสีย.   เมื่อพระเถระยักเยื้องเทศนาดวย 
องค ๔ เหลาน้ีแลว  ฉันทราคะ อันปรารภพระเถระเกิดข้ึนแกภิกษุณีนั้นไดหมด 
ไปแลว.  แมภิกษุณีนั้นก็ขอโทษท่ีลวงเกิน  เพ่ือใหพระเถระยกโทษให.    แม 
พระเถระก็รูโทษที่ลวงเกินของภิกษุณีนั้น.    เพ่ือแสดงถึงขอน้ันทานจึงกลาว 
คําเปนอาทิวา  อถโข  สา  ภิกฺขุน ี ดังนี.้ 
                                    จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่  ๙ 
                                      ๑๐. สุคตสูตร 

               วาดวยแบบแผนคําส่ังสอนของพระสคุต 
            [๑๖๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระสุคตก็ดี  วินัยพระสุคตก็ดี ยัง  
ประดิษฐานอยูในโลก  อันนั้นเปนไปเพ่ือเกื้อกูลแกคนมาก   เพ่ือความสุขของ 
คนมาก    เพ่ืออนุเคราะหโลก   เปนความเจริญ   เปนผลดี   เปนความสุขแก 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
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            ก็พระสุคตเปนไฉน ?   คือ   ตถาคตเกิดข้ึนในโลกน้ี   (อรห)  เปน      
พระอรหันต   (สมฺมาสมพฺุทฺโธ)   เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ   (วชิฺชาจรณ- 
สมฺปนฺโน)    เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    (สุคโต)    เปนผูไปดี 
(โลกวิทู)  เปนผูรูแจงโลก   (อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ)    เปนสารถีฝก 
คนไมมีใครย่ิงกวา    (สตฺถา  เทวมนุสสฺาน)   เปนผูสอนเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   (พุทฺโธ)   เปนผูต่ืนแลว   เปนผูเบิกบานแลว    (ภควา)   เปนผู 
จําแนกธรรม  นี้คือ  พระสุคต 
            วินัยพระสุคตเปนไฉน ?   คือพระสุคตนั้นแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน 
งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด    ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ัง 
พยัญชนะ    บริบูรณบริสทุธิ์สิ้นเชิง    (ธรรมที่พระสุคตแสดง    พรหมจรรย 
ที่พระสุคตประกาศ)  นี้คือ  วินัยพระสุคต 
            ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระสุคตก็ดี  วินัยพระสุคตก็ดี    นีย้ังประดิษฐาน 
อยูในโลก  อันนั้นเปนไปเพ่ือเกื้อกูลแกคนมาก  เพ่ือความสุขของคนมาก  เพ่ือ 
อนุเคราะหโลก   เปนความเจริญ  เปนผลดี   เปนความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๔   ประการน้ีเปนเหตุใหพระสัทธรรม 
เลอะเลือนอันตรธานไป  ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  คือ 
            ภิกษุทั้งหลายในพระวินัยนี้        เลาเรียนสูตรอันถือกันมาผิดดวยบท 
พยัญชนะที่ใชผิด   เนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีใชผิด  ยอมมีนัยอันผิดไปดวย 
นี้ธรรมประการท่ี  ๑  เปนเหตุใหพระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายเปนผูวายาก    ประกอบดวยธรรมอัน 
ทําความวายาก ไมอดทน ไมรับคําส่ังสอนโดยเบ้ืองขวา  นี้ธรรมประการที่  ๒ 
เปนเหตุใหพระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป  
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            อีกประการหน่ึง  ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต   เลาเรียนนิกาย  ทรงธรรม    
ทรงวินัย  ทรงมาติกา    ภิกษุเหลาน้ันไมเอาใจใสบอกสอนแกผูอ่ืน   เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ันลวงไป  สูตรก็ขาดผูเปนมูล  (อาจารย)   ไมมีที่อาศัยสืบไป   นี้ธรรม 
ประการที่  ๓  เปนเหตุใหพระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป 
            อีกประการหน่ึง  ภิกษุผูใหญ ๆ เปนผูสะสมบริขาร  ปฏิบัติยอหยอน 
มุงไปทางจะลาสิกขา  ทอดธุระในปวิเวก  ไมทําความเพียร  เพ่ือถึงธรรมที่ยัง 
ไมถึง เพ่ือบรรลุธรรมท่ียงัไมบรรลุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง 
ปจฉิมชนตา  (ประชุมชนผูเกิดภายหลัง  คือสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกเปนตน ) 
ไดเยี่ยงอยางภิกษุผูใหญเหลาน้ัน   กพ็ลอยเปนผูสะสมบริขาร   ปฏิบัติยอหยอน 
มุงไปทางจะลาสิกขา    ทอดธุระในปวิเวก    ไมทาํความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยัง 
ไมถึง  เพ่ือบรรลุธรรมท่ียงัไมบรรลุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง 
ไปตามกัน  นี้ธรรมประการท่ี  ๔ เปนเหตุใหพระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธาน 
ไป 
            ภิกษุทั้งหลาย    นีแ้ลธรรม   ๔   ประการ    เปนเหตุใหพระสัทธรรม 
เลอะเลือนอันตรธาน  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๔  ประการน้ีเปนเหตุใหพระสัทธรรม 
ต้ังอยู  ไมเลอะเลือนอันตรธานไป  ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  คือ 
            ภิกษุทั้งหลายในพระวินัยนี้เลาเรียนสูตรอันถือกันมาดวยบทพยัญชนะ 
ที่ใชถูกตอง  เนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีใชถูกตองยอมมีนัยอันถูกตองเชนกัน 
นี้ธรรมประการท่ี  ๑ เปนเหตุใหพระสัทธรรมต้ังอยู  ไมเลอะเลือนอันตรธานไป 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุทั้งหลายเปนผูวางาย    ประกอบดวยธรรมอัน 
ทําความวางาย  เปนผูอดทน  รับคําสัง่สอนโดยเบ้ืองขวา  นี้ธรรมประการที ่  ๒ 
เปนเหตุใหพระสัทธรรมต้ังอยูไมเลอะเลือนอันตรธานไป   
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            อีกประการหน่ึง  ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต    เลาเรียนนิกาย  ทรงธรรม   
ทรงวินัย  ทรงมาติกา  ภิกษุเหลาน้ันเลาใจใสบอกสอนสูตรแกผูอ่ืน  เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ันลวงไป  สูตรก็ไมขาดมูล   (อาจารย)    มทีี่อาศัยสืบกันไป   นี้ธรรม 
ประการที่  ๓  เปนเหตุใหพระสัทธรรมต้ังอยูไมเลอะเลือนอันตรธานไป 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุผูใหญ  ๆ  ไมเปนผูสะสมบริขาร   ไมปฏิบัติ 
ยอหยอน  เปนผูทอดธุระในการลาสิกขา  มุงหนาไปทางปวิเวก    ทําความเพียร 
เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง  เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรม 
ที่ยังมิไดทําใหแจง  หมูชนผูเกิดมาภายหลัง  ไดเยีย่งอยางภิกษุผูใหญเหลาน้ัน 
ก็พากันเปนผูไมสะสมบริขาร ไมปฏบิัติยอหยอน  เปนผูทอดธุระในการลาสิกขา 
มุงหนาไปทางปวิเวก   ทาํความเพียรเพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง    เพ่ือบรรลุธรรม 
ที่ยังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจงไปตามกัน     นี้ธรรม 
ประการที่  ๔   เปนเหตุใหพระสัทธรรมต้ังอยูไมเลอะเลือนอันตรธานไป 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้แลธรรม ๔ ประการ เปนเหตุใหพระสัทธรรม 
ต้ังอยู   ไมเลอะเลือนอันตรธาน.  
                                           จบสุคตสูตรที่  ๑๐ 
                                 จบอินทริยวรรคที่  ๑ 
                 อรรถกถาสุคตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสุคตสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้  :-  
            บทวา ทุคฺคหิต  ไดแก  ถือกันมานอกลําดับ.  บทวา ปริยาปุณนฺติ   
ไดแก ถายทอดมาคือกลาว.   ก็ในบทวา  ปทพฺยฺชเนหิ  นี ้   ทานกลาววา  
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บทของความน่ันแหละเปนพยัญชนะโดยพยัญชนะ.   บทวา  ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส    
ไดแกใชผิด  คือต้ังไวนอกลําดับ.  บทวา   อตฺโถป   ทุนฺนโย  โหติ  ไดแก 
ไมอาจจะนําอรรถกถาออกมากลาวได.    บทวา  ฉนิฺนมูลโก    ไดแก   ชื่อวา 
ฉินฺนมูลก   เพราะขาดภิกษุผูเปนมูล  (อาจารย).  บทวา อปฺปฏิสรโณ   คือ 
ไมมีที่พ่ึง. บทวา พาหุลฺลิกา ไดแก ปฏบิัติเพ่ือสะสมปจจัย.  บทวา  สาถลิกา 
ไดแก  ถือไตรสิกขายอหยอน.    บทวา   โอกฺกมเน   ปุพฺพงฺคมา   ไดแก 
นิวรณ ๕ ทานเรียกวา  โอกกมนะ  เพราะเดินลงตํ่า   (เสื่อม)    อธิบายวา 
มุงไปในโอกกมนะน้ัน   (มุงไปในทางจะลาสิกขา).    บทวา  ปวิเวเก   ไดแก 
วิเวก  ๓.  บทวา  นิกฺขิตฺตธุรา    ไดแก  ไมมีความเพียร.  พึงทราบความใน 
ที่ทั้งปวงในสูตรนี้ .                                  
                                  จบอรรถกถาสุคตสูตรที่  ๑๐ 
                           จบอินทริยวรรควรรณนาท่ี ๑ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
            ๑.  อินทริยสูตร  ๒.  ปฐมพลสูตร  ๓.  ทุติยพลสูตร   ๔.  ตติยพล- 
สูตร   ๕.  จตุตถพลสูตร   ๖.  กัปปสูตร   ๗.  โรคสตูร   ๘.  ปรหิานิสูตร 
๙.  ภิกขุนีสตูร  ๑๐.  สุคตสูตร  และอรรถกถา.  
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                                     ปฏิปทาวรรคท่ี  ๒   
 
                  ๑. สังขิตตสูตร 

                                           วาดวยปฏิปทา  ๔ 
            [๑๖๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทา  ๔  นี้  ปฏิปทา ๔ เปนไฉน 
คือ 
           ทุกฺขา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา         ปฏิบัติลาํบาก  ทั้งรูไดชา 
            ทุกขฺา  ปฏิปทา   ขิปฺปาภิฺา         ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว 
            สขุา  ปฏิปทา   ทนฺธาภิฺา         ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา 
            สขุา  ปฏิปทา   ขปฺิปาภิ ฺา         ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเร็ว 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล   ปฏิปทา  ๔. 
                            จบสังขิตตสูตรที่  ๑ 
                       อรรถกถาสังขิตตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังขิตตสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๒  ดงัตอไปนี้ :- 
            ชื่อวา ปฏิบัติลําบาก  เพราะปฏิเสธการปฏบิัติสะดวก    ชื่อวาปฏิปทา 
เพราะควรปฏิบัติ.  ชื่อวา  ทันธาภิญญา  เพราะมีความรูไดชา    โดยความเปน 
ของหนัก   เพราะปฏิบัติไดไมเร็ว.   พึงทราบความแมในบททั้งปวงโดยนัยนี้. 
                                            จบอรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๑  
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                                      ๒.    วิตถารสูตร 

                                         วาดวยปฏิปทา  ๔ 
            [๑๖๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา   ๔  นี ้  ฯลฯ  คือ 
          ทุกขฺา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา        ปฏิบัติลําบาก  ทั้งรูไดชา 
          ทุกขฺา  ปฏิปทา  ขปิปาภิฺา        ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว 
              สขุา  ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา        ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา 
             สุขา  ปฏิปทา  ขปฺิปาภิฺา        ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเร็ว 
            ปฏิบติัลําบาก    ทัง้รูไดชาเปนไฉน ?  บุคคลบางคนโดยปกติเปนคน 
มีราคะกลา   ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคะเนือง ๆ บาง  โดยปกติเปนคน 
มีโทสะกลา   ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะเนือง ๆ บาง โดยปกติเปนคน 
มีโมหะกลา   ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิด   เพราะโมหะเนือง ๆ บาง   อินทรีย   ๕ 
คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา ของเขาก็ออน เพราะอินทรีย  ๕  นี้ออน 
เขายอมบรรลุอนันตริยคุณเพ่ือความส้ินอาสวะไดชา  นี้เรียกวา  ปฏิบัติลําบาก  
ทั้งรูไดชา 
            ปฏิบติัลําบาก  แตรูไดเร็วเปนไฉน    บุคคลบางคนโดยปกติเปนคน 
มีราคะกลา  ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคะเนือง ๆ บาง  โดยปกติเปนคน 
มีโทสะกลา   ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะเนือง ๆ บาง โดยปกติเปนคน 
มีโมหะกลา  ไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโมหะเนือง ๆ  บาง    แตอินทรีย  ๕ 
คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ   ปญญา  ของเขาแกกลา   เพราะอินทรีย ๕ นี ้ 
แกกลา        เขายอมบรรลุอนันตริยคุณเพ่ือความส้ินอาสวะไดเร็ว    นี้เรียกวา 
ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเรว็  
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            ปฏิบติัสะดวก  แตรูไดชาเปนไฉน ?   บุคคลบางคนโดยปกติ    มิใช    
เปนคนมีราคะกลา   มใิครไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคะ    มิใชเปนคนมี 
โทสะกลา     มิใครไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะ    อน่ึง    โดยปกติมิใช 
เปนคนมีโมหะกลา   มิใครไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโมหะ   แตอินทรีย ๕ 
คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  ของเขาออน  เพราะอินทรีย  ๕ นี้ออน 
เขายอมบรรลุอนันตริยคุณ    เพ่ือความส้ินอาสวะไดชา    นี้เรียกวา    ปฏิบติั  
สะดวก   แตรูไดชา 
            ปฏิบติัสะดวก  ทั้งรูไดเร็วเปนไฉน ๆ  บุคคลบางคนโดยปกติ    มิใช 
เปนคนมีราคะกลา    มิใครไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะราคะ    โดยปกติมิใช 
เปนคนมีโทสะกลา  มิใครไดรับทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโทสะ  อนึ่ง  โดยปกติ 
มิใชเปนคนมีโมหะกลา    มิใครไดรบัทุกขโทมนัสที่เกิดเพราะโมหะ  ทั้งอินทรีย 
๕  คือ   สัทธา  วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปญญา   ของเขาก็แกกลา    เพราะอินทรีย 
๕ นี้แกกลา   เขายอมบรรลุอนันตริยคุณเพ่ือความส้ินอาสวะไดเร็ว    นี้เรียกวา 
ปฏิบัติสะดวก   ทั้งไดรูเร็ว 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลปฏิปทา  ๔. 
                                 จบวิตถารสูตรที่  ๒ 
                       อรรถกถาวิตถารสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในวิตถารสูตรที่   ๒   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    อภิกฺขณ   แปลวาเนือง ๆ.   บทวา   อนนฺตริย   ไดแก 
มรรคสมาธิอันใหผลเปนอนันตริยคุณ.    บทวา    อาสวาน  ขยา    ไดแก  
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เพ่ืออรหัตผล.    บทวา  ปฺจินฺทฺริยานิ   ไดแก  อินทรีย ๕ อันมีวิปสสนา   
เปนที่  ๕.   ก็ในบทวา   ปฺ ินฺทฺริย  นี้   ทานประสงคเอาวิปสสนาปญญา  
เทาน้ันวา  ปญญินทรีย.   คําท่ีเหลือในสูตรนี้งายท้ังนั้นโดยอํานาจ   ที่ตรัส 
ไวแลว   ในบาลี. 
            ก็กถาจําแนกปฏิปทาเหลาน้ีมีดังนี้ .  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมเคยทําการ 
ยึดถือมาเบ้ืองตน ยอมลําบากในการกําหนดรูป  ยอมลําบากในการกําหนดอรูป 
ยอมลําบากในการกําหนดปจจัย     ยอมลําบากในกาลท้ังสาม     ยอมลําบากใน 
มัคคามัคคะทางและมิใชทาง  เมื่อลําบากในฐานะ  ๕  อยางนี้  ยอมบรรลุวิปสสนา 
ครั้นบรรลุวิปสสนาแลว   กล็ําบากในวิปสสนาญาณ  ๙  เหลาน้ันคือ   ในอุทยัพ- 
พยานุปสสนาญาณ  (ปรีชาคํานึงเห็นทั้งความเกิดและความดับ)  ๑  ในภัง- 
คานุปสสนาญาณ    (ปรชีาคํานึงเห็นความดับ)  ๑   ในภยตุปฏฐานญาณ 
(ปรีชาคํานึงเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัว)  ๑  ในอาทีนวานุปสสนาญาณ 
(ปรีชาคํานึงเห็นโทษ)  ๑ ในนิพพิทานุปสสนาญาณ    (ปรชีาคํานึงถึงความ 
เบื่อหนาย) ๑ ในมุญจิตุกามยตาญาณ  (ปรีชาคํานึงดวยใครจะพนไป)  ๑ ใน 
สังขารุเบกขาญาณ  (ปรีชาคํานึงดวยความเฉยในสังขาร)  ๑  ในอนุโลมญาณ 
(ปรีชาคํานึงโดยสมควรแกกําหนดรูอริยสัจ) ๑  ในโคตรภูญาณ  (ปรีชากําหนด 
ญาณอันเปนลําดับอริยมรรค)  ๑  แลวจึงบรรลุโลกตุรมรรค  โลกุตรมรรคนัน้ 
ของภิกษุนั้น   ชื่อวาปฏิบติัลําบาก   ทัง้รูลําบาก    เพราะทําใหแจงโดยความ 
หนักไปดวยทุกขอยางนี้    ก็ภิกษุใดเบือ้งตนลําบากในญาณ  ๕  แตเบื้องปลาย 
ไมลําบากในวิปสสนาญาณ  ๙   ยอมทําใหแจงซ่ึงมรรค   มรรคน้ันของภิกษุนั้น 
ชื่อวาปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว  เพราะทําใหแจงโดยไมหนักดวยทุกข 
อยางนี้.  อีกสองปฏิปทาก็พึงทราบโดยอุบายน้ี.    
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            อน่ึง  ปฏิปทาเหลาน้ีจะพึงแจมแจวก็ดวยขออุปมาเปรียบดวยคนหาโค.   
โค ๔ ตัวของชายคนหนึ่งหนีเขาไปในดง.    เขาหาโคเหลาน้ันในปาซ่ึงมีหนาม 
หนาทึบ  ทางที่ไปก็ไปดวยความยากลําบาก  โคซอนอยูในที่อันหนาทึบเชนนั้น 
ก็เห็นดวยความยากลําบาก.  ชายคนหน่ึงไปดวยความลําบาก  โคยืนอยูในที่แจง 
ก็เห็นไดฉับพลันทันที.  อีกคนหน่ึงไปทางโลงไมหนาทึบ   โคซอนอยูเสียในที่ 
หนาทึบก็เห็นดวยความยากลําบาก. อีกคนหน่ึงไปสะดวกตามทางโลง  โคยืนอยู 
ในที่โลงก็เห็นไดฉับพลัน. ในขออุปมานั้น  อริยมรรค  ๔   พึงเห็นดุจโค ๔  ตัว 
พระโยคาวจรดุจชายหาโค การปฏิบัติลําบากในเบ้ืองตนของภิกษุผูลําบากในญาณ 
๕  ดุจไปทางหนาทึบดวยความยากลําบาก      การเห็นอริยมรรคในเบ้ืองปลาย 
ของผูเหน่ือยหนายในญาณ  ๙  ดุจการเห็นโคที่ซอนอยูในที่หนาทึบดวยความยาก. 
พึงประกอบแมขออุปมาท่ีเหลือโดยอุบายน้ี. 
                                   จบอรรถกถาวิตถารสูตรที่  ๒ 
                          ๓.  อสุภสูตร 

                         วาดวยปฏิปทา  ๔ 
            [๑๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา  ๔  นี้  ฯลฯ  คือ 
           ทุกฺขา ปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา         ปฏิบัติลาํบาก  ทั้งรูไดชา 
            ทุกขฺา ปฏิปทา  ขปฺิปาภิฺา        ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว 
             สุขา ปฏิปทา   ทนฺธาภิฺา        ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา 
               สุขา ปฏิปทา   ขิปฺปาภิฺา        ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเร็ว  
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            ปฏิบติัลําบาก     ทั้งรูไดชาเปนไฉน  ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    
พิจารณาเห็นความไมงาม   ในรางกาย   มีความสําคัญความปฏิกูล   ในอาหาร 
มีความสําคัญไมนาเพลิดเพลินยินดี  ในโลกท้ังปวง   พิจารณาเห็นความไมเที่ยง 
ในสังขารทั้งปวง อน่ึง  ต้ังมรณสัญญา (กําหนดความตาย) ไวอยางดีในภายใน 
ภิกษุนั้นอาศัยเสขพละ  (ธรรมอันเปนกําลังของพระเสขะ)  ๕ ประการนี้   คือ 
สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ  วิริยะ  ปญญา  อยู อินทรีย  ๕  คือ  สัทธา  วิริยะ 
สติ  สมาธิ  ปญญา   ของเธอออน   เพราะอินทรีย  ๕  นี้ออน   เธอยอมบรรล ุ
อนันตริยคุณเพ่ือความส้ินอาสวะไดชา   นี้เรียกวา  ปฏิบัติลําบาก  ทั้งรูไดชา. 
            ปฏิบติัลําบาก     แตรูไดเร็วเปนไฉน  ?     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  
พิจารณาเห็นความไมงาม   ในรางกาย    มีความสําคัญความปฏิกูล   ในอาหาร 
มีความสําคัญ ความไมนาเพลิดเพลินยินดี    ในโลกท้ังปวง   พิจารณาเห็นความ 
ไมเที่ยง ในสังขารทั้งปวง อน่ึง  ต้ังมรณสัญญา  (กาํหนดความตาย)  ไวอยางดี 
ในภายใน  ภิกษุอันอาศัยเสขพละ ๕ ประการ  คือ   สัทธา   หิร ิ  โอตตัปปะ 
วิริยะ  ปญญา  อยู  อินทรยี ๕ คือ   สัทธา   วิริยะ   สติ   สมาธิ   ปญญา 
ของเธอแกกลาเพราะอินทรีย  ๕  นี้แกกลา      เธอยอมบรรลุอนันตริยคุณเพ่ือ 
ความส้ินอาสวะไดเร็ว  นี้เรียกวา  ปฏิบัติลําบาก   แตรูไดเร็ว. 
            ปฏิบติัสะดวก    แตรูไดชาเปนไฉน ?       ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  ไดปฐมฌาน  ฯลฯ   ไดทุติยฌาน 
ฯลฯ   ไดตติยฌาน   ฯลฯ   ไดจตุตถฌาน  ฯลฯ   ภิกษุนั้นอาศัยเสขพละ  ๕ 
ประการคือ  สัทธา  หิริ   โอตตัปปะ  วิริยะ  ปญญา นี้อยู  แตอินทรีย  ๕  คือ 
สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา   ของเธอออน   เพราะอินทรีย  ๕  นี้ออน 
เธอยอมบรรลุอนันตริยคุณ    เพ่ือความส้ินอาสวะไดชา    นี้เรียกวา    ปฏิบติั  
สะดวก   แตรูไดชา.  
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            ปฏิบติัสะดวก     ทั้งรูไดเร็วเปนไฉน   ?   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย  ไดปฐมฌาน  ฯลฯ   ไดทุติยฌาน 
ฯลฯ  ไดตติยฌาน   ฯลฯ   ไดจตุตถฌาน   ฯลฯ   ภิกษุนั้นอาศัยเสขพละ  ๕ 
ประการ  คือ  สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ    วิริยะ  ปญญา  นี้อยู  ทั้งอินทรีย   ๕ 
คือ   สัทธา  วิริยะ  สติ   สมาธิ   ปญญา  ของเธอก็แกกลา   เพราะอินทรีย  ๕ 
นี้แกกลา     เธอยอมบรรลุอนันตริยคุณเพ่ือความส้ินอาสวะไดเร็ว    นี้เรียกวา 
ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเรว็. 
            ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลปฏิปทา   ๔. 
                                         จบอสุภสูตรที่  ๓ 
                          อรรถกถาอสุภสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอสุภสูตร  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อสุภานุปสฺสี    กาเย  วหิรติ  ความวา  ภิกษุพิจารณาเห็น 
ในกรชกายของตนวาไมงาม     ดวยการเขาไปเปรียบเทียบกับอสุภะ   ๑๐  ทีต่น 
เห็นแลวในภายนอกโดยนัยนี้วา  นั่นฉันใด  นี้ก็ฉันนั้น     อธิบายวา  เห็นกาย 
ของตนดวยญาณ  โดยเปนสิ่งไมงาม   โดยเปนสิ่งปฏิกูล.    บทวา    อาหาเร 
ปฏิกฺกุลสฺ ี    ความวา   มีความสําคัญในกวฬีการาหาร  วาเปนปฏิกูลดวย 
อํานาจปฏิกูล  ๙.    บทวา  สพฺพโลเก   อนภริตสฺ ี  ความวา  ประกอบ 
ดวยความไมนายินดี   คือดวยสัญญาวานาเอือมระอา   ในโลกสันนิวาสอันเปน 
ไตรธาตุ   แมทั้งหมด.    บทวา   สพฺพสขาเรสุ  อนิจฺจานุปสฺสี   ความวา 
พิจารณาเห็นสังขารอันเปนไปในภูมิ  ๓  แมทั้งหมด  โดยความเปนของไมเที่ยง.  
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บทวา   มรณสฺา ไดแก  สญัญาอันเกิดข้ึนเพราะปรารภความตาย.   บทวา    
อชฺฌตฺต  สุปฏ ิตา  โหติ  ไดแก  เขาไปต้ังไวดวยดีในภายในกายของตน. 
ทานกลาววิปสสนาอันมีกําลังดวยเหตุเพียงเทาน้ี .  บทวา  เสกขฺพลานิ  ไดแก 
กําลังของพระผูยังตองศึกษา.        คําท่ีเหลือในบทนี้งายทั้งน้ันโดยอํานาจบาลี. 
ก็บทวา    อสภุานุปสฺสี    เปนตน     ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงปฏิปทาลําบาก 
ปฐมฌานเปนตน     ทานกลาวเพ่ือแสดงปฏิปทาสะดวก.    ดวยวาอสุภะเปนตน 
มีปฏิกูลเปนอารมณ.        ก็ตามปกติจิตท่ีใฝรักยอมคิดอยูในอารมณเหลาน้ัน 
เพราะฉะนั้น    เมื่อจะเจริญอสุภะเปนตนเหลาน้ัน  ชื่อวา  ปฏิบติัปฏิปทาลําบาก. 
ปฐมฌานเปนตน   เปนสขุประณีต    เพราะฉะน้ัน   ผูปฏิบัติปฐมฌานเปนตน 
เหลาน้ันชื่อวา  ปฏิบัติปฏปิทาสะดวก.  
            ในขอน้ีมีอุปมาอันเปนสาธารณะดังตอไปน้ี  จริงอยู  บรุุษผูเขาสงคราม 
ทําซุมแผนกระดานแลวสอดอาวุธ  ๕  เขาสูสงความ  เขาประสงคจะพักในระหวาง 
จึงเขาไปยังซุมแผนกระดานพักผอน  และดื่มนาบริโภคอาหารเปนตน   จากนั้น  
เขาก็เขาสูสงความทําการรบตอไป.     ในขออุปมาน้ันพึงเห็นวา    การสงคราม 
กับกิเลสดุจเขาสงคราม  กําลังเปนที่อาศัย  ๕  ดุจซุมแผนกระดาน พระโยคาวจร 
ดุจบุรุษเขาสูสงความ  อินทรีย   มีวิปสสนาเปนที่  ๕    ดุจเครื่องสอดอาวุธ ๕ 
เวลาเจริญวิปสสนาดุจเวลาเขาสงความ        เวลาท่ีพระโยคาวจรเจริญวิปสสนา 
ขณะจิตตุปบาทไมมีความยินดี  ก็อาศัยพละ  ๕  ปลอบจิตใหราเริง   ดุจเวลาที่  
นักรบประสงคจะพัก   ก็เขาไปซุมแผนกระดาน  เวลาท่ีพระโยคาวจรครั้นปลอบ 
จิตใหราเริงดวยพละ  ๕ แลวเจริญวิปสสนาอีก  ก็หนักลับมายึดพระอรหัตไวได 
พึงทราบเหมือนเวลาที่นักรบพักผอนกินดื่มแลว    กลับเขาสูสงความตอไป.  ก ็
ในสูตรนี้ตรัสพละ  และอินทรียคละกัน 
                                      จบอรรถกถาอสุภสูตรที่  ๓  
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                                          ๔.  ปฐมขมสูตร   

                                              วาดวยปฏิปทา  ๔ 
            [๑๖๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา  ๔ นี้ ปฏิปทา  ๔  เปนไฉน คือ 
         อกฺขมา ปฏิปทา        ปฏิบัติไมอดทน 
          ขมา ปฏิปทา        ปฏิบัติอดทน 
               ทมา ปฏิปทา        ปฏิบัติขมใจ 
               สมา ปฏิปทา        ปฏิบัติรํางับ 
            ปฏิบติัไมอดทนเปนไฉน  ?   บุคคลบางคนเขาดา   ยอมดาตอบ  เขา 
โกรธ   ยอมโกรธตอบ  เขาวิวาท  ยอมวิวาทตอบ  นี้เรียกวา ปฏิบัติไมอดทน. 
            ปฏิบติัอดทนเปนไฉน  ?   บุคคลบางคน เขาดา ไมดาตอบ  เขาโกรธ 
ไมโกรธตอบ  เขาวิวาท  ไมวิวาทตอบ  นี้เรียกวา  ปฏิบัติอดทน. 
            ปฏิบติัขมเปนไฉน  ?    ภิกษุในพระธรรมวินัย    เห็นรปูดวยตาแลว 
เปนผูไมถือโดยนิมิต   ไมถือโดยอนุพยัญชนะ  อภิชฌา   โทมนสั   อกุศลบาป- 
ธรรมทั้งหลาย    จะพึงไหลไปตามภิกษุผูไมสํารวมอินทรียคือตา    เพราะเห ตุ 
ความไมสํารวมอินทรียคือตาอันใด       ปฏิบัติเพ่ือปดกั้นเสียซึ่งอินทรียคือตา 
อันนั้น   รักษาอินทรียคือตา   ถึงความสํารวมในอินทรียคือตา   ฟงเสียงดวยหู 
แลว   ดมกลิน่ดวยจมูกแลว   ลิ้มรสดวยลิ่นแลว   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว 
รูธรรมารมณดวยใจแลว      เปนผูไมถือโดยนิมิต      ไมถือโดยอนุพยัญชนะ. 
อภิชฌาโทมนัสอกุศลบาปธรรมทั้งหลายจะพึงไหลไปตามภิกษุ      ผูไมสํารวม 
อินทรีย  คือ  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  เพราะเหตุความไมสํารวมอินทรีย  คือ 
หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจอันใด  ปฏิบัติเพ่ือปดกั้นเสียซึ่งอินทรีย  คือ หู   จมูก  
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ลิ้น  กาย  ใจอันนั้น   รักษาอินทรีย  คือ  หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้เรียกวา   
ปฏิบัติขมใจ  
            ปฏิบติัรํางับเปนไฉน ?    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ไมรับเอากาม- 
วิตกท่ีเกิดข้ึน    ยอมละเสีย    ถายถอนเสีย    รํางับเสีย    ทําใหหายส้ินไปเสีย 
ทําใหไมมีในภายหลังอีก        ไมรับเอาพยาบาทวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ...วิหิงสา- 
วิตก   ที่เกิดข้ึนแลว ...อกุศลบาปธรรมท้ังหลายท่ีเกิด ๆ ข้ึนแลวไว    ละเสีย 
ถายถอนเสีย  รํางับเสีย  ทาํใหหายส้ินไปเสีย  ทําใหไมมีในภายหลังอีก   นี้เรียก 
วา  ปฏิบัติรํางับ.  
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ล   ปฏิปทา   ๔. 
                              จบปฐมขมสูตรที่   ๔ 
                          อรรถกถาปฐมขมสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมขมสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อกฺขมา ไดแก  ปฏิปทาของผูไมอดทน.   บทวา  ขมา ไดแก 
ปฏิปทาของผูอดทน.  บทวา  ทมา  ไดแก ปฏิปทาของผูฝกอินทรีย.  บทวา 
สมา  ไดแก  ปฏิปทาของผูสงบอกุศลวิตก.    บทวา   โรสนฺต    ปฏิโรสติ 
ไดแก  เขากระทบ   ยอมกระทบตอบ.  บทวา   ภณฑฺนฺต  ปฏิภณฺฑติ  ไดแก 
เขาประหาร  ยอมประหารตอบ. 
                                     จบอรรถกถาปฐมขมสูตรที่  ๔  
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                     ๕. ทุติยขมสูตร     

                         วาดวยปฏิปทา ๔ 
            [๑๖๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา  ๔   นี้  ปฏิปทา ๔ เปนไฉน คือ 
          อกขฺมา ปฏิปทา        ปฏิบัติไมอดทน 
            ขมา ปฏิปทา                    ปฏิบติัอดทน 
             ทมา ปฏิปทา                     ปฏบิัติขมใจ 
            สมา  ปฏิปทา                     ปฏบิัติรํางับ 
            ปฏิบติัไมอดทนเปนไฉน ?     บุคคลบางคนเปนผูไมทนทานตอ 
หนาว  รอน  หิว  ระหาย   ตอสัมผัสแหงเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตว 
เสือกคลานท้ังหลาย    ตอถอยคําหยาบคายรายแรง   ไมอดกลั้นตอเวทนาที่เกิด 
ในรางกาย    อันเปนทุกขกลาแข็งเผ็ดรอนขมข่ืนไมชื่นใจ    พอท่ีจะปลนชีวิต 
เสียได  นี้เรียกวา  ปฏิบัติไมอดทน. 
            ปฏิบติัอดทนเปนไฉน ?   บุคคลบางคนเปนผูทนทานตอหนาว  รอน 
ฯลฯ   ตอถอยคําอันหยาบคายรายแรง   อดกลั้นตอเวทนาที่เกิดในรางกาย  ฯลฯ 
พอที่จะปลนชีวิตเสียได  นี้เรียกวา  ปฏิบัติอดทน 
            ปฏิบติัขมใจเปนไฉน ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เห็นรปูดวยตาแลว 
ฟงเสียงดวยหูแลว   ดมกลิ่นดวยจมูกแลว  ลิ้มรสดวยลิ้นแลว  ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายแลว   รูธรรมารมณดวยใจแลว  ฯลฯ   ถึงความสํารวมในอินทรียคือตา 
หู   จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  นี้เรียกวา  ปฏบิติัขมใจ 
            ปฏิบติัรํางับเปนไฉน       ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมรับเอากาม- 
วิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  อกุศลบาปธรรมท่ีเกิด ๆ  ข้ึนไว  ฯลฯ  ทําให 
ไมมีในภายหลังอีก  นี้เรยีกวา  ปฏิบติัรํางับ.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 396 

            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลปฏิปทา   ๔.   
                                       จบทุติยขมสูตรที่  ๕ 
            ทุติยขมสูตรที่  ๕  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                                              ๖.   อุภยสูตร 

                                       วาดวยปฏิปทา ๔ 
            [๑๖๖]     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา  ๔  นี ้  ปฏิปทา ๔   เปนไฉน คือ 
               ทุกขฺา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา        ปฏิบัติลําบาก  ทั้งรูไดชา 
             ทุกฺขา ปฏิปทา ขปฺิปาภิฺา        ปฏิบัติลําบาก  แตรูไดเร็ว 
            สขุา ปฏิปทา ทนฺธาภิฺา        ปฏิบัติสะดวก  แตรูไดชา 
            สขุา ปฏิปทา ขิปฺปาภิ ฺา        ปฏิบัติสะดวก  ทั้งรูไดเร็ว 
            ในปฏิปทา   ๔  นัน้  ปฏิปทาท่ีลําบากท้ังรูไดชา  จัดวาเลวท้ังสองสถาน 
คือเลวท้ังโดยท่ีลําบาก   ทั้งโดยที่ชา   ปฏิปทาท่ีลําบากแตรูไดเร็ว    จัดวาเลว 
โดยที่ลําบาก  ปฏิปทาท่ีสะดวกแตรูไดชา   จัดวาเลวโดยที่ชา   ปฏิปทาท่ีสะดวก  
ทั้งรูไดเร็ว  จัดวาดีทั้งสองสถาน  คือ  ดีทั้งโดยที่สะดวก  ทั้งโดยท่ีเร็ว. 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลปฏิปทา  ๔. 
                                                   จบอุภยสูตรที่  ๖ 
            อุภยสูตรที่  ๖  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
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                            ๗.  โมคคัลลานสูตร   

     วาดวยพระสารบีุตรไปหาพระมหาโมคคัลลานะ 
            [๑๖๗]    ครั้งน้ัน     ทานพระสารีบุตรไปหาทานพระมหาโมคคัล-   
ลานะถึงทีอยู  ไดปราศรัยชื่นชมกับพระมหาโมคคัลลานะ    ครัน้กลาวถอยคํา 
ที่ทําใหเกิดความยินดีตอกันเปนที่ระลึกถึงกันแลว   นั่งลง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง 
ไดถามพระมหาโมคคัลลานะวา    อาวุโส    โมคคัลลานะ   ปฏิปทา ๔ นี ้  คือ 
ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา ฯลฯ  สขุาปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา  จิตของ 
ทานส้ินความยึดถือ  หลดุพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะอาศัยปฏิปทาอยางไหน 
ในปฏิปทา  ๔ นี ้
            พระมหาโมคคัลลานะตอบวา    อาวุโสสารีบุตร    ปฏปิทา ๔  นี ้  คือ 
ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา ฯลฯ   สขุาปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา  จิตของ 
ขาพเจาส้ินความยึดถือ    หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย   เพราะอาศัย     ทุกขฺา- 
ปฏิปทา  ขิปฺปาภิฺา 
                                        จบโมคคัลลานสูตรที่ ๗ 
                    อรรถกถาโมคคัลลานสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโมคคัลลานสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            มรรค ๓ เบื้องตํ่า  ของพระมหาโมคคัลลานเถระไดเปน  สขุาปฏิปทา 
ทนฺธาภิฺา   (ปฏิบัติงายรูไดชา)  อรหัตมรรค  เปนทุกฺขาปฏิปทา  
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ขิปฺปาภิฺา   (ปฏิบัติยากรูไดเร็ว).   เพราะฉะน้ัน   ทานมหาโมคคัลลานะ   
จึงกลาวอยางนี้วา  ยาย  ปฏิปทา  ทุกขฺา  ขิปฺปาภิฺา   อมิ   เม   ปฏิปท 
อาคมฺม  อนปุาทาย  อาสเวหิ   จิตฺต   วิมุตฺต    (จิตของผมหลุดพนแลว 
จากอาสวะท้ังหลาย   ไมถือม่ันดวยอุปาทาน    เพราะอาศัย    ทุกฺขาปฏิปทา 
ขิปฺปาภิฺา   (ปฏิบัติลําบาก  รูไดเร็ว)  ดังนี้. 
                             จบอรรถกถามหาโมคคัลลานสูตรท่ี  ๗ 
                                 ๘.  สารีปุตตสูตร 

      วาดวยพระมหาโมคคัลลานะไปหาพระสารบีุตร 
            [๑๖๘]     ครั้งน้ัน    พระมหาโมคคัลลานะ    ไปหาพระสารีบุตร 
ไดปราศรัยชืน่ชมกับพระสารีบุตร  ฯลฯ     ไดถามพระสารีบุตรวา     อาวุโส 
สารีบุตรูปฏปิทา  ๔  นี้  คือ ทุกฺขาปฏิปทา   ทนฺธาภิฺา  ฯลฯ  สขุาปฏิปทา 
ขิปฺปาภิฺา    จิตของทานสิ้นความยึดถือ  หลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะ 
อาศัยปฏิปทาอยางไหนในปฎิปทา  ๔ นี ้
            พระสารีบุตรตอบวา    อาวุโสโมคคัลลานะ     ปฎิปทา  ๔  นี้    คือ 
ทุกฺขาปฏิปทา  ทนฺธาภิฺา   ฯลฯ  สขุาปฏิปทา    ขิปฺปาภิฺา   จิตของ 
ขาพเจาส้ินความยึดถือ หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะอาศัย สุขาปฏิปทา 
ขิปฺปาภิฺา.  
                                           จบสารีบุตตสูตรที่  ๘  
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        อรรถกถาสารีปุตตสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในสารีปุตตสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            มรรค ๓  เบื้องตํ่า  ของพระธรรมเสนาบดีเถระไดเปน สุขาปฏิปทา 
ทนฺธาภิฺา    (ปฏิบัติงาย    รูชา)    อรหัตมรรคเปน    สขุาปฏิปทา 
ขิปฺปาภิฺา   (ปฏิบัติงาย  รูเร็ว)    เพราะฉะน้ัน    ทานพระสารีบุตรเถระ 
จึงกลาววา ยาย  ปฏิปทา  สุขา  ขิปฺปาภิฺา  ดังนี้ เปนอาทิ.  กใ็นสองสูตร 
เหลาน้ี   พึงทราบวาทานกลาวปฏิปทาคละกัน . 
                              จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่  ๘ 
                              ๙.  สสงัขารสูตร 

              วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๖๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก 
๔   จําพวกเปนไฉน    บคุคลบางคนเปนสสังขรปรินิพพายีในภพปจจุบัน   ๑ 
บุคคลบางคนเปนสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไป ๑ บุคคลบางคนเปนอสัง- 
ขารปรินิพพายีในภพปจจุบัน  ๑ บุคคลบางคนเปนอสังขารปรินิพพายีเพราะกาย 
แตกไป  ๑                                                                       
            บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีในภพปจจุบันเปนอยางไร   ?   ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้พิจารณาเปนความไมงามในรางกาย     มีความสําคัญปฏิกูลใน 
อาหาร  มีความสําคัญไมนาเพลิดเพลินดีในโลกทัง้ปวง  พิจารณาเห็นความ  
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ไมเที่ยงในสังขารทั้งหมด   อน่ึง   ต้ังความกําหนดความตายไวอยางดีในภายใน    
ภิกษุนั้นอาศัยเสขพละ ๕ นี้  คือ  สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ   วิริยะ  ปญญา  อยู 
อินทรีย  ๕  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  ของเธอแกกลา   เพราะ 
อินทรีย  ๕  นี้แกกลา       เธอยอมเปนสสังขารปรินิพพายีในภพปจจุบันนี้เอง 
อยางนี้แล   บุคคลเปนสสังขารปรินพิพานยีในภพปจจุบัน 
            บุคคลเปนสสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไปเปนอยางไร ?  ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไมงามในรางกาย     มีความสําคัญปฏิกูลใน 
อาหาร มีความสําคัญไมนาเพลิดเพลินยินดีในโลกทั้งปวง  พิจารณาเห็นความไม 
เที่ยงในสังขารท้ังหมด      อน่ึง   ต้ังความกําหนดความตายไวอยางดีในภายใน 
ภิกษุนั้นอาศัยเสขพละ  ๕  นี้คือ  สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ   วิริยะ  ปญญา  อยู 
แตอินทรีย ๕ คือ สัทธา  วิริยะ  สติ   สมาธิ   ปญญา  ของเธอออน  เพราะ 
อินทรีย  ๕  นี้ออน  เธอยอมเปนสสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไป  อยางนี้แล 
บุคคเปนสสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไป 
            บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายีในภพปจจุบันเปนอยางไร  ?    ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  ไดปฐมฌาน  ฯลฯ 
ไดทุติยฌาน  ฯลฯ  ไดตติยฌาน  ฯลฯ  ไดจตุตถฌาน  ฯลฯ   ภิกษุนั้นอาศัย 
เสขพละ  ๕  นี้คือ   สัทธา  หิร ิ โอตตัปปะ   วิริยะ   ปญญา  อยู  ทั้งอินทรีย 
๕ คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ   ปญญา  ของเธอก็แกกลา   เพราะอินทรีย 
๕ นี้แกกลา   เธอยอมเปนอสังขารปรินิพพายีในภพปจจุบัน  อยางนี้แล  บุคคล 
เปนอสังขารปรินิพพายีในภพปจจุบัน 
            บุคคลเปนอสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไปเปนอยางไร ? ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ไดปฐมฌาน ฯลฯ 
ไดทุติยฌาน  ฯลฯ  ไดตติยฌาน  ฯลฯ  ไดจตุตถฌาน  ฯลฯ   ภิกษุนั้นอาศัย  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 401 

เสขพละ ๕ นี้คือ  สัทธา  หิริ  โอตตัปปะ  วิริยะ  ปญญา  อยู   แตอินทรีย   
๕  คือ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา  ของเธอออน  เพราะอินทรีย   ๕ 
นี้ออน  เธอยอมเปนอสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไป   อยางนี้แล  บุคคล 
เปนอสังขารปรินิพพายีเพราะกายแตกไป 
            ภิกษุทั้งหลาย  นีแ้ลบุคคล ๔ จําพวกมีอยูในโลก. 
                                      จบสสังขารสูตรที่ ๙ 
                     อรรถกถาสสังขารสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสสังขารสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บุคคลท่ี  ๑  ที ่ ๒   เปนสุกขวิปสสก    ยังสังขารนิมิตใหปรากฏดวย 
ความเพียรเรี่ยวแรง.  ในบุคคลเหลานั้น    คนหน่ึง    ยอมปรินพิพานดวยกิเลส 
ปรินิพพานในอัตภาพนี้   เพราะอินทรียคือวิปสสนามีกําลัง  คนหนึ่งปรินิพาน 
ไมไดในอัตภาพน้ี   เพราะอินทรียไมมีกําลัง   ตอไดมูลกรรมฐานน้ันเทาน้ันใน 
อัตภาพลําดับไป        ยังสังขารนิมิตใหปรากฏดวยความเพียรเรี่ยวแรงแลวจึง 
ปรินิพพานดวยกิเลสปรินพิพาน  บุคคลท่ี ๓ ที่ ๔ เปนสมถยานิก (สมถะนําไป). 
บรรดาบุคคลเหลาน้ัน      พึงทราบวา     คนหน่ึงทํากิเลสใหสิ้นไปในอัตภาพน้ี 
เพราะอินทรียมีกําลังดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง      คนหน่ึงทํากิเลสให 
สิ้นไปไมไดอัตภาพในโลกน้ี    เพราะอินทรียไมมีกําลัง   ตอไดมูลกรรมฐานน้ัน  
เทาน้ัน    ในอัตภาพลําดับไปทํากิเลสใหสิ้นไปดวยไมตองใชความเพียรเรี่ยวแรง 
ดังน้ี.      
                                   จบอรรถกถาสสังขารสูตรที่  ๙  
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                                    ๑๐. ยุคนัทธสูตร    

                                 วาดวยมรรค  ๔  ประการ 
            [๑๗๐]    สมยัหน่ึง  พระอานนทอยู ณ  โฆสิตาราม    กรุงโกสัมพี  
ทานเรียกภิกษุทั้งหลายในท่ีนั้นมา    ฯลฯ    แสดงธรรมวา      อาวุโสท้ังหลาย 
สหธรรมิกผูใดผูหน่ึง   เปนภิกษุก็ตาม   ภิกษุณีก็ตาม    พยากรณ   การบรรล ุ
พระอรหัตในสํานักของเรา    ดวยมรรค  ๔  โดยประการท้ังปวง    หรือวาดวย 
มรรคใดมรรคหนึ่งในมรรค ๔  นั้น  มรรค ๘ เปนไฉน  
            ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บําเพ็ญวิปสสนามีสมถะเปนเบ้ืองหนาเมื่อเธอ 
บําเพ็ญวิปสสนามีสมถะเปนเบื้องหนาอยู   มรรคยอมบังเกิดข้ึน    เธอสองเสพ 
เจริญกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น    เมื่อเธอสองเสพเจริญการทําใหมากซ่ึงมรรค 
นั้นอยู  ยอมละสังโยชนได   อนุสัยก็ยอมส้ินไป 
            อีกอยางหน่ึง      ภิกษุในพระธรรมวินัยนีบ้ําเพ็ญสมถะมีวิปสสนาเปน 
เบื้องหนา  เมื่อเธอบําเพ็ญสมถะมีวิปสสนาเปนเบื้องหนาอยู   มรรคยอมบังเกิด 
ข้ึน   เธอสองเสพเจริญกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  เมื่อเธอสองเสพเจริญการทํา 
ใหมากซ่ึงมรรคนั้นอยู   ยอมละสังโยชนได  อนุสยัก็ยอมส้ินไป 
            อีกอยางหน่ึง      ภิกษุในธรรมวินัยนี้บําเพ็ญสมถะและวิปสสนาเปนคู 
กันไป  เมื่อเธอบําเพ็ญสมถะและวิปสสนาเปนคูกันไปอยู   มรรคยอมบังเกิดข้ึน 
เธอสองเสพเจริญกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นเม่ือเธอสองเสพเจริญกระทําใหมาก 
ซึ่งมรรคนั้นอยู   ยอมละสังโยชนได  อนุสัยก็ยอมส้ินไป 
            อีกอยางหน่ึง   ใจของภิกษุปราศจากอุทธัจจะในธรรมแลว    สมัยนัน้ 
จิตน้ันยอมต้ังม่ัน  หยุดนิง่อยูภายในเปนหน่ึงแนวแนเปนสมาธิ  มรรคยอมเกิดแก  
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ภิกษุนั้น   เธอสองเสพเจริญกระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น    เมื่อเธอสองเสพเจริญ   
กระทําใหมากซ่ึงมรรคนั้น  ยอมละสังโยชนได  อนุสัยก็ยอมส้ินไป 
            อาวุโสท้ังหลาย    ผูใดผูหน่ึง    เปนภิกษุก็ตาม    ภิกษุณีกต็าม   มา 
พยากรณการบรรลุพระอรหัตในสํานักของเรา    ดวยมรรค ๔ นี้   โดยประการ 
ทั้งปวง  หรือดวยมรรคใดมรรคหนึ่งใน  ๔  มรรคน้ัน. 
                                       จบยุคนันธสูตรที่  ๑๐ 
                                จบปฏิปทาวรรคท่ี ๒ 
                       อรรถกถายุคนัทธสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในยุคนัทธสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สมถปุพฺพงฺคม  ไดแก  ทําสมถะไปเบื้องหนา   คือ  ใหเปน 
ปุเรจาริก. บทวา มคฺโค  สฺชายติ  ไดแก โลกุตรมรรคท่ี  ๑  ยอมเกิดข้ึน. 
บทวา   โส  ต  มคฺค.   ความวา  ชื่อวาอาเสวนะเปนตน    ไมมแีกมรรคอัน 
เปนไปในขณะจิตเดียว.   แตเมือยังมรรคที่  ๒ ใหเกิดข้ึน   ทานกลาววา   เธอ 
สองเสพเจริญทําใหมากซ่ึงมรรคนั้นนั่นแล.   บทวา   วิปสฺสนา   ปุพฺพงฺคม 
ไดแกทําวิปสสนาไปเบ้ืองหนา   คือ  ใหเปนปุเรจาริก   บทวา   สมถ   ภาเวติ 
ความวา  โดยปกติผูไดวิปสสนาต้ังอยูในวิปสสนา  ยอมยังสมาธิใหเกิดข้ึน. 
            บทวา  ยุคนทฺธ   ภเวติ  ไดแก เจริญทําใหเปนคูติดกันไป.    ใน 
ขอน้ัน     ภิกษุไมสามารถจะใชจิตดวงนั้นเขาสมาบัติ   แลวใชจิตดวงนั้นนั่นแล 
พิจารณาสังขารได.       แตภิกษุนี้เขาสมาบัติเพียงใด       ยอมพิจารณาสังขาร 
เพียงนั้น     พิจารณาสังขารเพียงใด  ยอมเขาสมาบัติเพียงนั้น.   ถามวา  อยางไร.  
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ตอบวา ภิกษุเขาปฐมฌาน  ครั้นออกจากปฐมฌานแลว  พิจารณาสังขารทั้งหลาย   
ครั้น  พิจารณาสังขารทั้งหลายแลว   เขาทุติยฌาน ฯลฯ  เนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติ    ครัน้ออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแลว    พิจารณาสังขาร- 
ทั้งหลาย ดวยอาการอยางน้ี   ภิกษุนี้ชือ่วาเจริญปฐมวิปสสนาใหเปนคูติดกันไป. 
บทวา    ธมมฺุทฺธจฺจวิคฺคหิต  ความวา  อันอุทธัจจะไดแกวิปสสนูปกิเลส   ๑๐ 
ในธรรมคือสมถะและวิปสสนาจับแลว  คือ จับดแีลว .   ดวยบทวา   โหติ  โส 
อาวุโส  สมโย  นี้ทานกลาวถึงกาลท่ีไดสัปปายะ  ๗.   บทวา   ยนฺต   จิตฺต 
ไดแก  จิตที่กาวลงสูวิถีแหงวิปสสนาในสมัยใดเปนไปแลว.   บทวา  อชฺฌตฺต- 
เยว  สนฺติฏติ  ความวา  จิตกาวลงสูวิถีแหงวิปสสนาแลวหยุดอยูในอารมณ 
อันไดแก   อารมณภายในน้ันนั่นเอง.  บทวา สนฺนิสีทติ   ไดแก  นิ่งโดยชอบ 
ดวยอํานาจของอารมณ.  บทวา  เอโกทิ  โหติ  ไดแก  จิตมีอารมณเปนหน่ึง. 
บทวา สมาธิยติ  ไดแกจิตต้ังไวโดยชอบ  คือต้ังไวดีแลว.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้  
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                                  จบอรรถกถายุคนัทธสูตรที่  ๑๐ 
                            จบปฏปิทาวรรควรรณนาท่ี ๒ 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  สงัขิตตสูตร   ๒.  วิตถารสตูร  ๓.  อสุภสูตร    ๔.  ปฐมขมสูตร 
๕.  ทุติยขมสูตร    ๖.  อุภยสูตร    ๗.  โมคคัลลานสูตร    ๘.  สารีปุตตสูตร 
๙. สสังขารสูตร    ๑๐.   ยคุนัทธสูตร   และอรรถกถา.  
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                                 สัญเจตนิยวรรคที่  ๓   
 
                 ๑๐. เจตนาสูตร 

                       วาดวยความไดอัตภาพ  ๔  ประการ 
            [๑๗๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อกายมีอยู     สุขทุกขที่เปนภายใน 
(เกิดข้ึนแกตน)     ยอมเกิดข้ึนเพราะกายสัญเจตนา     (ความจงใจทําทางกาย) 
เปนเหตุ  หรือเมื่อวาจามีอยู   สุขทุกขที่เปนภายในยอมเกิดข้ึน   เพราะวจีสัญ- 
เจตนา  (ความจงใจทําทางวาจา)   เปนเหตุ  หรือเม่ือใจมีอยู   สขุทุกขที่เปน 
ภายในก็ยอมเกิดข้ึน   เพราะมโนสัญเจตนา   (ความจงใจทําทางใจ)   เปนเหตุ 
อีกอยางหนึ่ง     เพราะอวิชชาเปนปจจัย     บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร 
วจีสังขาร    มโนสังขาร   อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในน้ันเกิดข้ึนดวยตนเอง 
บาง     คนอ่ืนปรุงแตงกายสังขาร      วจีสังขาร      มโนสังขารของบุคคลน้ัน  
อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนแกบุคคลน้ันบาง        บคุคลน้ันรูอยู 
ปรุงแตงกายสังขาร   วจีสังขาร   มโนสังขารนั้น อันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายใน 
เกิดข้ึนบาง    บุคคลน้ันไมรู    ปรุงแตงกายสังขาร     วจีสังขาร   มโนสังขาร 
นั้นอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในเกิดข้ึนบาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อวิชชา 
ยอมติดตามไปในธรรมเหลาน้ี  
            เพราะอวิชชาดับสิ้นไปไมเหลือ  กาย  วาจา  ใจ  ยอมไมเปนปจจัย 
ใหสุขทุกขภายในนั้นเกิดข้ึนแกบุคคลนั้น  เขตอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายใน 
นั้นเกิดข้ึนยอมไมมี  วัตถุ  อายตนะ  อธิกรณะ  อันเปนปจจัยใหสุขทุกข 
ภายในน้ันเกิดข้ึน  ก็ยอมไมมี  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความไดอัตภาพ  ๔  นี้  ความไดอัตภาพ  ๔ คือ   
อะไรบาง  คือ  ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนนําไป    มใิชสัญเจตนาของ 
ผูอ่ืนนําไปก็มี  ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของผูอ่ืนนําไป   มิใชสัญเจตนาของ 
คนนําไปก็มี    ความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของคนนําไปบาง     สัญเจตนาของ 
ผูอ่ืนนําไปบางก็มี   ความไดอัตภาพท่ีสัญเจตนาของตนนําไปก็มิใช  สัญเจตนา 
ของผูอ่ืนนําไปก็มิใชก็มี  ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลความไดอัตภาพ  ๔ 
            เนื้อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     พระสารีบุตรกราบทูลข้ึนวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอน้ี  ขาพระพุทธเจา 
ทราบเนื้อความกวางออกไปอยางนี้คือ   ในความไดอัตภาพ ๔ นั้น      ความได 
อัตภาพที่สัญเจตนาของตนนําไป   มิใชสัญเจตนาของผูอ่ืนนําไปนี้   การจุติจาก 
อัตภาพนั้นแหงเหลาสัตว    (ผูไดอัตภาพนั้น)    ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตน 
เปนเหตุ     ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของผูอ่ืนนําไป.    มใิชสญัเจตนาของตน 
นําไปน้ี   การจุติจากอัตภาพน้ันแหงเหลาสัตว   (ผูไดอัตภาพนั้น)  ยอมมีเพราะ 
สัญเจตนาของผูอ่ืนเปนเหตุ    ความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนนําไปบาง 
สัญเจตนาของผูอ่ืนนําไปบางน้ี     การจุติจากอัตภาพน้ันแหงเหลาสัตว    (ผูได 
อัตภาพนั้น)  ยอมมีเพราะสัญเจตนาของตนบาง  สัญเจตนาของผูอ่ืนบางเปนเหตุ 
สวนความไดอัตภาพที่สัญเจตนาของตนนําไปก็มิใช    สัญเจตนาของผูอ่ืนนําไป 
ก็มิใชนี้  เหลาสัตว  (ผูไดอัตภาพนั้น)  ไดแกเทวดาจําพวกไหน.  
            พ.  ตรัสตอบวา  ไดแกเทวดาเหลาเนวสัตานาสัญญายตนะ. 
            พระสารีบุตรกราบทูลถามตอไปวา    อะไรหนอเปนเหตุ    เปนปจจัย 
พระพุทธเจาขา    ที่ทําใหเหลาสัตวบางพวกผูจุติจากอัตภาพ    (เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ) นั้นแลว   เปนอาคามี  มาสูอัตภาพอยางนี้อีก  อนึ่ง  อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัย    ที่ทําใหเหลาสัตวบางพวกผูจุติจากอัตภาพน้ันแลว     เปน 
อนาคามี  ไมมาสูอัตภาพอยางนี้อีก.  
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            พ.  ตรัสตอบวา     บุคคลละสังโยชนเบ้ืองตํ่ายังไมได     แตไดเนว-   
สัญญานาสัญญายตนะในปจจุบันนี้        บุคคลน้ันติดใจยินดีปลื้มเปรมดวย 
เนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน   ยับยั้งอยูในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน  ปกใจ 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน         ช่ําอยูดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน 
ไมเสื่อม   จนทํากาลกิริยา   ยอมไปเกดิอยูรวมกับเทวดาเหลาเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนะ   บคุคลน้ันจุติจากอัตภาพน้ันยอมเปนอาคามี   มาสูอัตภาพอยางนี้อีก 
สวนบุคคลบางคนละสังโยชนเบ้ืองตํ่าไดแลว     ไดเนวสัญญานาสัญญายตนะใน 
ปจจุบันนี้     บุคคลน้ันติดใจยินดีปลื้มใจดวยเนวสัญญานาสัญญายตนะน้ัน ฯลฯ 
ไมเสื่อม   จนทํากาลกิริยา    ยอมไปบังเกิดอยูรวมกับเทวดาเหลาเนวสัญญานา 
สัญญายตนะ   บุคคลน้ันจุติจากอัตภาพน้ันยอมเปน  อนาคามี  ไมมาสูอัตภาพ 
อยางนี้อีก   ดูกอนสารีบุตร   นี่แลเปนเหตุเปนปจจัยที่ทําใหเหลาสัตวบางพวก 
จุติจากอัตภาพนั้นแลวเปนอาคามี     มาสูอัตภาพอยางนี้อีก     บางพวกจุติจาก 
อัตภาพนั้นแลวเปนอนาคามี  ไมมาสูอัตภาพอยางนี้อีก. 
                 จบเจตนาสูตรที่ ๑ 
               สญัเจตนิยวรรควรรณนาที่ ๓ 
 
                          อรรถกถาเจตนาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในเจตนาสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กาเย ไดแก เมื่อกายทวาร  อธิบายวา  เมื่อความเคลื่อนไหว 
ทางกายมีอยู.  ในบทวา  กายสฺเจตนาเหตุ  เปนตน   ความสําเร็จแหงเจตนา  
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ในกายทวารชื่อวา  กายสัญเจตนา  (ความจงใจทําทางกาย)  กายสัญเจตนาน้ัน   
มี  ๒๐ อยาง  คือ   กามาวจรกุศล  ๘ อยาง  อกุศล ๑๒ อยาง.   วจีสัญเจตนา 
(ความจงใจทําทางวาจา)  ก็เหมือนกนั    มโนสัญญเจตนา    (ความจงใจทํา 
ทางใจ)  ก็เหมือนกัน.    อน่ึง   แมมหัคคตเจตนา  ๙  ก็ไดในบทน้ี.    บทวา 
กายสฺเจตนาเหตุ  ไดแก  เพราะกายสัญเจตนาเปนปจจัย. บทวา อุปฺปชฺชติ 
อชฺฌตฺต   สขุทุกฺข  ไดแก  สุขเกิดข้ึนภายในตนเพราะกุศลกรรม  ๘  เปน 
ปจจัย  ทุกขเกิดข้ึนเพราะอกุศลกรรม  ๑๒ เปนปจจัย.    แมในทวารท่ีเหลือก็มี 
นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  วา  ไดแก  เพราะอวิชชาเปนเหตุ. 
จริงอยู   ถาวาอวิชชาที่ถูกปกปดไวเปนปจจัย   เมื่อเปนเชนนั้น   เจตนาอันเปน 
ปจจัยแหงสุขและทุกขในทวาร  ๓  ยอมเกิดข้ึน.   นี้ทานกลาวดวยอํานาจปจจัย 
อันเปนมูล  ดวยประการฉะน้ี. 
            ในบทวา  อวิชฺชาปจฺจยา  วา  สาม วา  เปนตน   บุคคลอันคนอ่ืน 
ไมไดใช  เมือ่ปรุงแตงดวยตนเอง    ชือ่วา  ปรุงแตงกายสังขารเอง.   ชกัชวน 
คนอ่ืนใหปรุงกายสังขารใด     คนอ่ืน  ชื่อวา  ปรุงกายสังขารนั้นของเขา. 
ก็บุคคลใดรูกุศลวาเปนกุศล   รูอกุศลวาเปนอกุศล  รูกุศลวิบากวาเปนกุศลวิบาก 
รูอกุศลวิบากวาเปนอกุศลวิบาก ยอมปรุงสังขาร  ๒๐ อยางในกายทวารบุคคลน้ี 
ชื่อวา  รูปรุงสังขาร  บุคคลใดไมรูอยางนี้ปรุงสังขาร   บุคคลน้ี  ชื่อวา   ไมรู 
ปรุงสังขาร.  แมในทวารที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
            ในขอน้ันพึงทราบการการทําโดยไมรูตัวดังน้ี.    พวกเด็กรุน    คิดวา 
เราจะทํากิจที่มารดาบิดาทําไว  จึงไหวเจดีย  บูชาดวยดอกไม  ไหวหมูภิกษุสงฆ 
แมทั้งที่เขาไมรูวาเปนกุศล   การกระทํานั้นก็เปนกุศลทั้งน้ัน.   สัตวเดียรัจฉาน 
มีเนื้อและนกเปนตนก็เหมือนกัน  ฟงธรรม  ไหวสงฆ  ไหวเจดีย  ทั้งที่มันรูบาง 
ไมรูบาง  กระทําน้ันก็เปนกุศลเหมือนกัน.   แตพวกเด็กรุน  เอามือและเทา  
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เตะดีมารดาบิดา   ยกมือขูตะคอกขวางกอนดินดา.  แมโคไลตามหมูภิกษุ.  เหลา    
สุนัขไลตามกัด.  สีหะและพยัคฆเปนตน    ไลตามฆา.    ทั้งท่ีมันรูบางไมรูบาง 
พึงทราบวาเปนอกุศลกรรม. 
            บัดนี ้   พึงรวบรวมเจตนาอันประมวลลงในทวารแมทั้ง  ๓.    ถามวา 
อยางไร.  ตอบวา  ในกายทวาร  เจตนาที่ทําดวยตนเองเปนมูล  ๒๐ ที่คนอ่ืนใช 
เปนมูล  ๒๐   ที่รูตัวเปนมลู   ๒๐ ที่ไมรูตัวอยูเปนมูล   ๒๐  รวมเปนเจตนา   ๘๐. 
ในวจีทวารก็เหมือนกัน.  แตในมโนทวาร วิกัปหน่ึง ๆ วิกัปละ  ๒๙ (๔  วิกัป) 
รวมเปน  ๑๑๖.    ดังน้ัน   เจตนาแมทั้งหมดในทวาร  ๓  มีสองรอยเจ็ดสิบหก 
(๒๗๖)  เจตนาแมทั้งหมดน้ัน  ยอมนับไดวา  เปนสังขารขันธทั้งนั้น    การเสวย 
อารมณสัมปยุตดวยสังขารนั้นเปนเวทนาขันธ   อาการรูจําเปนสัญญา  จิต 
เปนวิญญาณขันธ    กายเปนอุปาทารูป    ธาตุ  ๔  ที่เปนปจจัยแหงอุปาทารมณ 
เปนภูตรูป  ๔   ขันธ  ๕  ดังกลาวมาเหลาน้ี     ชื่อวาทุกขสัจ.    บทวา   อิเมสุ 
ภิกฺขเว  ธมฺเมสุ  อวิชฺชานุปติตา  ความวา  อวิชชาตกไปแลวในเจตนา- 
ธรรมมีประเภทดังกลาวแลวเหลาน้ี    ดวยอํานาจสหชาตปจจัย   และอุปนิสสย- 
ปจจัย.  เปนอันทานแสดงถึงวัฏฏะและอวิชชา  ที่เปนมูลแหงวัฏฏะ   ดวยอาการ 
อยางนี้. 
            บัดนี ้   พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงสรรเสริญพระขีณาสพผูเจริญ 
วิปสสนาดวยเหตุเพียงเทาน้ีแลวบรรลพุระอรหัต   จึงตรัสวา   อวิชฺชายเตฺวว 
อเสสวิราคนิโรธา   ดังน้ีเปนอาทิ.   ในบทเหลาน้ัน     บทวา  อเสสวิราค- 
นิโรธา  ไดแก  สํารอกโดยไมเหลือ  และดับโดยไมเหลือ.  บทวา  โส  กาโย 
น   โหติ   ความวา   การกระทําทางกายของพระขีณาสพ   ยอมปรากฏเปนตน 
อยางนี้   คือ   การกวาดลานเจดีย    การกวาดลานโพธิ์       การกาวไปและการ 
ถอยกลับ  การทําวัตรปฏิบัติ.   แตในกายทวาร  เจตนา  ๒๐  ของพระขีณาสพนั้น  
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ยอมถึงความเปนกิจไมมีวิบากเปนธรรมดา.    ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  โส    
กาโย  น  โหติ  ยมฺปจฺจยาสฺส  ต  อุปฺปชฺชติ  อชฺฌตฺต  สุขทุกขฺ 
(กายอันเปนปจจัยใหสุขทุกขภายในของพระขีณาสพนั้นเกิดไมมี)     เจตนาอัน 
เปนไปในกายทวาร  ทานประสงควา  กายในที่นี้.  แมในสองบทที่เหลือก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  แมบทมีอาทิวา  เขตฺต   ดงัน้ี    ก็เปนชือ่ของกรรมท้ังท่ีเปนกุศล 
และอกุศลนัน่แล.     จริงอยู     สุขและทุกขนั้นทานกลาววาชื่อวาเขต   เพราะ 
อรรถกถาวา  เปนที่งอกแหงวิบาก   ชือ่วาวัตถุ    เพราะอรรถวา   เปนพ้ืนที่ต้ัง 
ชื่อวา   อายตนะ  เพราะอรรถวาเปนเหตุ    ชื่อวา   อธิกรณะ   เพราะอรรถวา 
เปนเรื่องราว.                                                    
            พระศาสดา  ครั้นทรงแสดงกรรมอันประมวลลงดวยทวาร  ๓  โดยฐานะ 
ประมาณเทาน้ีแลว    บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงถึงฐานะอันเปนผลของกรรมน้ัน 
จึงตรัสวา  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ดังนี้ เปนอาทิ.  ในบทน้ัน    บทวา  อตฺตภาว- 
ปฏิลาภา  ไดแก  อัตภาพที่ทนไดแลว.    บทวา  อตฺตสฺเจตนา    กมติ 
ไดแก    เจตนาที่ตนดําริไวยอมนําไป   คือ   ยอมเปนไป.     ในบทมีอาทิวา 
อตฺตสฺเจตนาเหตุ   เตส   สตฺตาน   ตมฺหา   กายา  จุติ   โหติ   (การจุติ 
จากกายน้ันของสัตวทั้งหลายเหลาน้ันยอมมี    เพราะสัญเจตนาของคนเปนเหตุ) 
ไดแก  พวกเทพผูเปนขิฑฑาปโทสิกะ  (มุงแตจะเลน. )  ยอมจุติเพราะสัญเจตนา 
ของตนเปนเหตุ.  ดวยวา  เมื่อทวยเทพเหลาน้ันดื่มด่ําอยูในความพอใจของทิพย 
ในสวนนันทวัน   จิตรลดาวันและปารุสกวันเปนตน  เหนื่อยออน   ลืมดื่มและ 
บริโภค.  เขายอมแหงไปเพราะขาดอาหาร  เหมือนดอกไมที่เหว่ียงไปในแดด. 
            มโนปโทสิกา    (ทวยเทพผูทํารายทางใจ)    ยอมจุติเพราะสัญเจตนา 
ของผูอ่ืนเปนเหตุ   ไดแก   ทวยเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา   ไดยินวา   บรรดา 
ทวยเทพเหลาน้ัน    เทพบุตรองคหน่ึง  หมายจักเลนนักขัตฤกษ   จึงพรอมดวย  
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บริวาร  ข้ึนรถไปตามทาง ที่นั้นเทพบุตรอีกองคหนึ่ง   ออกไปเห็นเทพบุตรนั้น    
กําลังไปขางหนา    จึงโกรธวา    อะไรกันพอเอย    คนขอทานผูเห็นเทพบุตร 
องคหน่ึงทําเหมือนไมเคยเห็นแลวเหอผยองราวกระบวนแหไปตามถนน.  เทพ- 
บุตรผูเดินไปขางหนาเหลียวดูเห็นเทพบุตรนั้นโกรธ  คิดวา  ข้ึนชื่อวา   คนโกรธ 
รูไดงาย  ครั้นรูวาเทพบุตรนั้นโกรธจริง  จึงโกรธตอบวาทานโกรธจักทําอะไร 
เราได  เราไดสมบัตินี้มาดวยอํานาจทานและศีลเปนตน   ไมใชไดมาดวยอํานาจ 
ของทาน    กเ็มื่อเทพบุตรองคหน่ึงโกรธ    อีกองคหน่ึงไมโกรธยังรักษาไวได 
แตเมื่อท้ังสองโกรธ  ความโกรธของเทพบุตรองคหน่ึงเปนปจจัยของอีกองคหน่ึง 
ความโกรธของเทพบุตรองคนั้นก็เปนปจจัยของเทพบุตรอีกองคหน่ึง     เพราะ 
ฉะน้ัน   เทพบุตรทั้งสองยอมจุติทั้งท่ีสนมเทพอัปสรคร่ําครวญอยู. 
            มนุษยทั้งหลายยอมจุติเพราะสัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผูอ่ืน 
เปนเหตุ  อธิบายวา  มนุษยทั้งหลายยอมจุติ   เพราะเหตุแหงสัญเจตนาของตน 
และแหงสัญเจตนาของผูอ่ืน.  จริงอยู  มนุษยทั้งหลายครั้นโกรธแลวก็เอามือบาง 
เทาบาง  ทุบตีตนดวยตนเอง  ผูกดวยเครื่องผูกคือเชือกเปนตนบาง   ตัดศีรษะ 
ดวยดาบบาง  กินยาพิษบาง  ยอมกระโดดเหวบาง  กระโดดน้ําบาง  เขากองไฟ 
บาง  เอาทอนไมศัสตราประหาร  แมคนอ่ืนใหตายบาง.   สญัเจตนาของตนก็ดี 
สัญเจตนาของผูอ่ืนก็ดี   ยอมเปนไปในมนุษยเหลาน้ัน    ดวยอาการอยางนี้. 
            บทวา   กตเม   เตน  เทวา   ทฏพฺพา    ความวา   จะพึงเห็นทวยเทพ 
เหลาน้ันเปนไฉน       หรอืความวาจะพึงเห็นทวยเทพดวยอัตภาพน้ันเปนไฉน 
ดังน้ีบาง. ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงถามปญหานี้  การกลาวดวยตนเอง 
ยังไมพอหรือ.  ตอบวา  ยังไมพอ.   กบ็ทนี้เปนปญหาพุทธวิสัยโดยสภาวะของ 
ปญหา  เพราะเหตุนั้น   พระเถระจึงไมกลาว.  บทวา  เตน   ทฏพฺพา   ไดแก 
พึงเห็นดวยอัตภาพนั้น.      ก็ปญหานี้ยอมไดในกามาวจรบาง   รูปาวจรบาง  
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ในเบื้องตํ่า    แตตรัสกําหนดดวยภวัคคพรหม  เปนอันตรัสโดยส้ินเชิง   เพราะ    
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้. บทวา  อาคนฺตาโร  อิตฺถตฺต 
ไดแก   เปนผูกลับมาสูความเปนอยางนี้   คือ  สูความเปนกามาวจรและเบญจ- 
ขันธนั่นเอง  หาไดเกิดในภพนั้นไม  มิไดเกิดในภพเบ้ืองบน. บทวา อนาคนฺ- 
ตาโร    อิตฺถตฺต   ไดแก  เปนผูไมกลับมาสูขันธบัญจกน้ีคือเปนผูไมเกิดใน 
เบื้องตํ่า  อธิบายวา  เปนผูเกิดในภพน้ันบาง   เปนผูเกิดในเบ้ืองบนบาง  เปนผู 
ปรินิพพานในภพนั้นนั่นเองบาง.  ในบทน้ีพึงทราบสัตวผูเกิดในเบื้องบน   แม 
ดวยอํานาจสัตวทั้งหลายผูเกิดแลวในภพชั้นตํ่า.    กขั็นธบัญจกน้ีไมมีในภวัคค- 
พรหม.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถาเจตนาสูตรที่  ๑ 
                                    ๒.   วิภัตติสูตร 

           วาดวยพระสารีบุตรปฏิญญาวาไดปฏิสัมภิทา  ๔ 
                   [๑๗๒]    พระสารีบุตร  เรียกภิกษุทั้งหลายมา   ฯลฯ  กลาววา  อาวุโส 
ทั้งหลาย    ขาพเจาอุปสมบทไดกึ่งเดือนก็ไดทําใหแจงอัตถปฏิสัมภิทา ธัมมปฏ-ิ 
สัมภิทา  นริตุติปฏิสัมภิทา  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา    โดยเปนสวน  โดยพยัญชนะ 
ขาพเจาบอก  แสดง  แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนกทําใหต้ืน      ซึ่งอัตถปฏิสัมภิทา 
ธัมมปฏิสัมภิทา    นิรุตติปฏิสัมภิทา    ปฏิภาณปฏสิัมภิทาน้ันไดโดยอเนกปริยาย 
ผูใดมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง      เชญิถามขาพเจา       ขาพเจาจักกลาแก 
พระศาสดาผูทรงฉลาดเลิศในธรรมท้ังหลาย  ก็ประทับอยูตอหนาเราทั้งหลาย. 
                     จบวิภัตติสูตรที่  ๒  
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                          อรรถกถาวิภัตติสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในวิภัตติสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา  อตฺถปฏิสมฺภิทา  ไดแก  ญาณอันถึงความแตกฉานในอรรถ 
ทั้งหลาย  ๕. บทวา  โอธิโส  คือโดยเหตุ. บทวา  พฺยฺชนโส  คือ โดยอักษร. 
บทวา อเนกปริยาเยน  คือ โดยเหตุหลายอยาง.   บทวา  อาจิกฺขามิ  แปลวา 
บอก   บทวา  เทเสมิ   คือ บอกกลาวทาํใหปรากฏ. บทวา     ปฺาเปมิ    คือ 
ใหเขารู.  บทวา ปฏเปมิ   คือ  กลาวยกข้ึนใหเปนไปแลว   บทวา  วิวราม ิ
คือ   บอกแบบเปดเผย.    บทวา    วิภชามิ   คือ   บอกแบบจําแนก.    บทวา 
อุตฺตานีกโรมิ  คือ  บอกทําขอท่ีลึกซ้ึงใหต้ืน.  บทวา  โส  ม  ปฺเหน 
ไดแก  ผูนั้นจงเขาไปถามปญหาเรา.  บทวา   อห   เวยฺยากรเณน  ความวา 
ขาพเจาจักยังจิตของผูนั้นใหยินดีดวยการแกปญหา.  บทวา   โย  โน  ธมมฺาน 
สุกุสโล  ความวา  พระศาสดาผูทรงฉลาดเลิศในธรรมท่ีเราบรรลุแลว  พระองค 
ประทับอยูตอหนาเรา    ตรัสวา    ผิวา    อัตถปฏสิัมภิทา   เรายังไมทําใหเจา 
ดูกอนสารีบุตร    เธอจงทําใหแจงกอนแลว     จักทรงหามเสีย.   เพราะเหตุนั้น 
พระสารีบุตรชื่อวาน่ังตอพระพักตรพระศาสดา  บันลือสีหนาท.   พึงทราบความ 
ในบททั้งหมดดวยอุบายน้ี.    ก็และในปฏิสัมภิทาเหลาน้ี    ปฏสิัมภิทา  ๓  เปน 
โลกิยะ   อัตถปฏิสัมภิทา  เปนทั้งโลกิยะและโลกุตระ  ดวยประการฉะน้ี. 
                                    จบอรรถกถาวิภัตติสูตรที่  ๒  
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                          ๓.  โกฏฐิตสูตร         

                       วาดวยผัสสายตนะ  ๖  ดับไมเหลือ 
            [๑๗๓]     ครั้งน้ันพระมหาโกฏฐิตะไปหาพระสารีบุตร  ฯลฯ ถาม 
พระสารีบุตรวา  อาวุโส  เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดบัไปไมเหลือแลว  อะไร ๆ อ่ืน 
ยังมีหรือ. 
            พระสารีบุตรตอบวา  ไมใชอยางนั้น  อาวุโส. 
            มหา.  เพราะผัสสาตนะ  ๖  ดบัไปไมเหลือแลว  อะไร ๆ อ่ืนไมมีหรือ. 
            สา. ไมใชอยางนั้น. 
            มหา.  เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดบัไปไมเหลือแลว   อะไร ๆ อ่ืนยังมีก็มิใช 
ไมมีบางหรือ. 
            สา. ไมใชอยางนั้น. 
            มหา.  เพราะผัสสายตนะ ๖ ดับไปไมเหลือแลว  อะไร ๆ อ่ืนยังมีก็มิใช 
ไมมีกมิใชหรือ. 
            สา. ไมใชอยางนั้น. 
            มหา.  เม่ือขาพเจาถามวา  เพราะผัสสายตนะ   ๖   ดับไปไมเหลือแลว 
อะไรอ่ืนยังมีหรือ    ทานก็ตอบวาไมใชอยางนั้น...ไมมีหรือ   กว็าไมใช... 
มีบางไมมีบางหรือ   ก็วาไมใช...มีก็มใิชไมมีก็มิใชหรือ  ก็วาไมใช   ก็ความ 
แหงคําท่ีกลาวนี้จะพึงเขาใจไดอยางไร. 
            สา.  ดูกอนอาวุโส  เมื่อกลาววา  เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับไปไมเหลือ 
แลว   อะไรอ่ืนยังมีอีก  ดังนี้  ชื่อวาทําเรื่องไมเปนไมเน่ินชาใหเนิ่นชา  เมื่อกลาววา 
เพราะผัสสายตนะ ๖  ดับไปไมเหลือแลว   อะไร ๆ อ่ืนไมมี ... มีบางไมมีบาง  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 415 

... มีก็มิใชไมมีก็มิใช  ดังน้ี ๆ ก็ชื่อวาทําเรื่องท่ีไมเน่ินชาใหเน่ินชา   นี่แนะ    
อาวุโส     ผัสสายตนะ ๖  ยังเปนไปอยูเพียงใด   ปปญจธรรม   (ธรรมอันทําให 
เนิ่นชา)  ก็ยังเปนไปอยูเพียงนั้น   ปปญจธรรมยังเปนไปอยูเพียงใด    ผัสสาย- 
ตนะ ๖  ก็ยังเปนไปอยูอยางนั้น  ผัสสายตนะ  ๖  ดบัไปไมเหลือแลว    ปปญจ- 
ธรรมก็ดับรํางับไป. 
                                จบโกฏฐิตสูตรที่ ๓ 
               อรรถกถาโกฏฐิตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโกฏฐิตสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้:- 
            บทวา   ผสฺสายตนาน  ไดแก  บอเกิดแหงผัสสะ.  อธิบายวา  ที่ที่ 
เกิดแหงผัสสะ.  บทวา   อตฺถฺ   กิจฺิ   ความวา  ทานมหาโกฏฐิตะถามวา 
เมื่อผัสสายตนะเหลาน้ันดับ  โดยไมเหลือ  กิเลสไรๆ   นอกจากน้ันแมจํานวน 
นอยยังมีอยูหรือ.  แมในบทวา   นตฺถฺ  กิฺจ ิ ทานมหาโกฏฐิตะก็ถามวา 
กิเลสแมจํานวนนอยก็ไมมีหรือ.  แมในสองบทท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  ทาน- 
มหาโกฎฐิตะถามปญหาแม  ๔  ขอเหลาน้ีดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิ  อุจเฉททิฏฐ ิ
เอกัจจสัสสตทิฏฐิ  (ความเห็นวาเทียงเปนบางอยาง)  และอมราวิกเขปทิฏฐ ิ
(ความเห็นดิ้นไดไมตายตัว).  ดวยเหตุนั้น    พระเถระ  (พระสารีบุตร)  เมื่อจะ 
คัดคานปญหาที่ทานมหาโกฏฐิตะถามแลวถามอีก  จึงกลาววา  มาเหว   ดังน้ี. 
คําวา  หิ  ในคําน้ี   (มาเหว)  เปนเพียงนิบาต.  อธิบายวา ทานอยาพูดอยางนี้. 
ทานมหาโกฏฐิตะถามโดยอาการมีสัสสตทิฏฐิเปนตนวา  สิ่งใด ๆ อ่ืนดวยอํานาจ 
การเขาไปถือวามีอัตตามีอยูหรือ  คือชื่อวา  อิตตาไร ๆ อ่ืนมีอยูหรือ.   ถามวา 
ก็พระเถระ     (พระมหาโกฏฐิตะ)  นี้เปนอัตตูปลัทธิถือลัทธิวามีอัตตา   หรอื.  
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ตอบวา  ไมใชอัตตูปลัทธิ  แตภิกษุรูปหนึ่งซ่ึงน่ังอยูในท่ีนั้นมีลทัธิอยางนี้  ภิกษุ    
นั้นไมอาจถามได. ทานมหาโกฏฐิตะถามอยางนี้เพ่ือจะใหพระสารีบุตรแก ลัทธ ิ
ในที่นั้น.  พระมหาโกฏฐิตะ  คิดวา  พระมหาสาวกท้ังหลายแกปญหานี้  แมใน 
พุทธกาลแกผูที่จักมีลัทธิอยางนี้ในอนาคตกาล  จึงถามเพ่ือตัดโอกาสท่ีจะพูดกัน . 
            บทวา  อปฺปมฺจ  ปปฺเจติ  ไดแก  ไมทําความเน่ินชาในท่ีอัน 
ควรทําใหเน่ินชา  คือหนวงทางอันไมควรหนวง.  บทวา  ตาวตา   ปฺจสฺส- 
คติ   ความวา     คติแหงผัสสายตนะ  ๖  ยังมีอยูเพียงใด    คติแหงปปญจธรรม 
(ธรรมอันทําใหเน่ินชา)  อันตางดวย   ตัณหา   ทิฏฐิ   มานะก็ยงัมีอยูเพียงน้ัน 
บทวา  ฉนฺน   อาวุโส    ผสฺสายตนาน   อเสสวิราคนิโรธา   ปปฺจนิโรโธ  
ปปฺจวูปสโม    (ดูกอนผูอาวุโส    เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับดวยสํารอกโดย 
ไมเหลือ  ปปญจธรรมกด็ับ   ปปญจธรรมก็ระงับไป)  ความวา เมื่ออายตนะ  ๖ 
เหลาน้ี   ดับโดยประการท้ังปวง    แมปปญจธรรมก็เปนอันดับไป    เปนอัน 
ระงับไป    แตในอรูปภพ  ผัสสายตนะ   ๕  ของเทวดาผูเปนปุถุชนดับไปก็จริง 
ถึงดังน้ัน    เพราะผัสสายตนะที่  ๖  ยงัไมดับ  ปปญจธรรมแม  ๓ กช็ื่อวา  ยงัละ 
ไมได.   ก็และทานกลาวปญหานี้    ดวยสามารถปญจโวหารภพ    ของสัตวที่มี 
ขันธ ๕ เทานั้น. 
                                   จบอรรถกถาโกฏฐิตสูตรที่  ๓  
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                ๔. อานนทสูตร    

                                 วาดวยอายตนะดับไมเหลือ 
            [๑๗๔]    ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะ 
ถึงท่ีอยู    ไดปราศรัยกับทานพระมหาโกฏฐิตะ    ครั้น  ผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดถามทานพระ- 
มหาโกฏฐิตะวา    ดูกอนอาวุโส    เพราะผัสสายตนะ  ๖   ดับสนิทโดยสํารอก 
ไมเหลือ  อะไร ๆ อ่ืนมีอยูหรือ ? ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา  ดูกอนอาวุโส 
อยาไดกลาวอยางนั้น. 
            อา.  ดูกอนอาวุโส   เพราะผัสสายตนะ ๖  ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ 
อะไร ๆ  อ่ืนไมมีอยูหรือ   
            มหา.  ดูกอนอาวุโส  อยาไดกลาวอยางนั้น. 
            อา.  ดูกอนอาวุโส  เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ 
อะไรอ่ืน ๆ  มีอยูดวย  ไมมีอยูดวยหรือ  ? 
            มหา.  ดูกอนอาวุโส  อยาไดกลาวอยางนั้น. 
            อา.  ดูกอนอาวุโส  เพราะผัสสายตนะ ๖  ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ 
อะไร ๆ  อ่ืนมีอยูก็มิใช  ไมมีอยูก็มิใชหรือ ? 
            มหา.  ดูกอนอาวุโส  อยาไดกลาวอยางนั้น. 
            อา.  ผมถามวา     เพราะผัสสายตนะ  ๖   ดบัสนิทโดยสาํรอกไมเหลือ 
อะไร ๆ  อ่ืนมีอยูหรือ    ทานกลาววา    ดูกอนอาวุโส    อยาไดกลาวอยางนั้น  
ผมถามวา   ดูกอนอาวุโส    เพราะผัสสายตนะ   ๖  ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ 
อะไร ๆ  อ่ืนไมมีหรือ   ทานก็กลาววา   ดูกอนอาวุโส   อยาไดกลาวอยูนั้น  
ผมถามวา    ดูกอนอาวุโส    เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับสนิทโดยสํารอกไมเหลือ  
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อะไร ๆ อ่ืนมีอยูดวย  ไมมีอยูดวยหรือ  ทานก็กลาววา  ดูกอนอาวุโส  อยาได   
กลาวอยางนั้น  ผมถามวา  ดูกอนอาวุโส   เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับสนิทโดย 
สํารอกไมเหลือ   อะไร ๆ  อ่ืนมีอยูก็มใิช   ไมมีอยูก็มิใชหรือ   ทานก็กลาววา 
ดูกอนอาวุโส  อยาไดกลาวอยางนั้น      ดูกอนอาวุโส   ก็เน้ือความแหงคําตามท่ี 
ทานกลาวแลวน้ี   จะพึงเห็นไดอยางไร ? 
            มหา.  อาวุโส   เมือ่กลาววา  เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดับสนิทโดยสํารอก 
ไมเหลือ  อะไร ๆ อ่ืนมีอยูหรือ...ไมมอียูหรือ...มีอยูดวย  ไมมีอยูดวยหรือ 
... มีอยูก็มิใช    ไมมีอยูก็มใิชหรือ   ดังน้ี    ชื่อวาทําความไมเนิ่นชาใหเน่ินชา 
ผัสสายตนะ  ๖  ยังดําเนินไปเพียงใด  ปปญจธรรมก็ดําเนินไปเพียงนั้น  ปปญจ- 
ธรรมยังดําเนินไปเพียงใด   ผัสสายตนะ ๖ ก็ดําเนินไปเพียงน้ัน   ดูกอนอาวุโส 
เพราะผัสสายตนะ  ๖  ดบัสนิทโดยสาํรอกไมเหลือ       ปปญจธรรมก็ดับสนิท 
สงบระงับ. 
                                        จบอนนทสูตรท่ี  ๔* 

                                 ๕. อปุวานสูตร 

                         วาดวยการกระทาํที่สุดทุกข 
            [๑๗๕]    ครั้งน้ันแล    ทานพระอุปวานเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง 
ที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว     นัง่    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา 
ดูกอนอาวุโส    บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยวิชชาหรือหนอ ?    ทานพระ- 
สารีบุตรกลาววา  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนั้น. 
* สูตรท่ีไมมีอรรถกถา  
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            อุ.  ดกูอนอาวุโส  บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ  ?   
            สา.  ดูกอนอาวุโส   ไมใชอยางนั้น. 
            อุ.   ดูกอนอาวุโส    บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยวิชชาและจรณะ 
หรือ ?  
            สา.  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนั้น. 
            อุ.  ดกูอนอาวุโส  บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขอ่ืนจากวิชชาและจรณะ 
หรือ  ? 
            สา.  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนั้น. 
            ผมถามวา  ดูกอนอาวุโส  บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกข  ดวยวิชชาหรอื 
ทานกลาววา  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนั้น    ผมถามวา  ดูกอนอาวุโส  บุคคล 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขดวยจรณะหรือ...  ดวยวิชชาและจรณะหรือ...  อ่ืนจาก 
วิชชาและจรณะหรือ   ทานก็กลาววา   ดูกอนอาวุโส   ไมใชอยางนั้น   ดูกอน 
อาวุโส  ก็บุคคลกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดอยางไรเลา  ? 
            สา.   ดูกอนอาวุโส  ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดดวยวิชชา 
แลวไซร  ก็จักเปนผูมีอุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  ถาบุคคลจักกระทํา 
ที่สุดไดดวยจรณะแลวไซร    ก็จักเปนผูมีอุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได 
ถาบุคคลจักกระทําท่ีสุดแหงทุกขไดดวยวิชชาและจรณะไซร        ก็จักเปนผูมี 
อุปาทานเทียวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได       ถาบุคคลจักการทําที่สุดแหงทุกขได 
นอกจากวิชชาและจรณะไซร  ปถุุชนก็จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  เพราะปุถุชน 
เวน จากวิชชาและจรณะ    ดูกอนอาวุโส    บุคคลผูมีจรณะสมบูรณจึงรูจึงเห็น 
ตามความเปนจริง  ยอมกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
                                        จบอุปวานสูตรที่  ๕  
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                      อรรถกถาอุปวานสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในอุปวานสูตรที่ ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  วิชฺชายนฺตกโร  โหติ    ความวา  บุคคลทําที่สุดวัฏทุกขได 
ดวยวิชชา  คือทําทางวัฏทุกขทั้งส้ินใหขาดเสียสิ้นต้ังอยู. แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา  สอุปาทาโน  แปลวา  เปนผูยังมีความยึดถืออยู.   บทวา 
อนฺตกโร  อภวิสฺส  คือบุคคลจักทําท่ีสุดแหงวัฏทุกขอยูได.    บทวา จรณ- 
สมฺปนฺโน  คือถึงพรอมแลวดวยจรณธรรม ๑๕ ประเภท.   บทวา   ยถาภูต  
ชาน  ปสฺส  อนฺตกโร   โหติ  ความวา  บุคคลรูเห็นดวยมรรคปญญาตาม 
ความเปนจริงแลว     ชื่อวา   เปนผูทําท่ีสุดแหงวัฏทุกขต้ังอยู     เพราะฉะนั้น 
พระสารีบุตรเถระ  จึงใหปญหาจบลงดวยอดธรรมคือพระอรหัต. 
                               จบอรรถกถาอุปวานสูตรที่  ๕ 
                              ๖. อายาจนสูตร 

                        วาดวยบริษัท  ๔  ปรารถนา 
            [๑๗๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีศรทัธาเม่ือปรารถนาโดยชอบ 
พึงปรารถนาอยางนี้วา    ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตร    และพระโมคคัลลานะ 
เถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรและโมคคัลลานะนี้เปนตราชู   เปนประมาณ 
แหงภิกษุทั้งหลายผูสาวกของเรา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีผูมีศรัทธา  เมื่อ 
ปรารถนาโดยชอบ   พึงปรารถนาอยางนี้วา  ขอเราจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 421 

และพระอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เขมาภิกษุณีและอุบล-    
วรรณาภิกษุณีนี้เปนตราชู     เปนประมาณแหงภิกษุณีทั้งหลายผูสาวิกาของเรา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสกผูมีศรัทธา  เมื่อปรารถนาโดยชอบ  พึงปรารถนา 
อยางนี้วา      ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตตคฤหบดีและหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้เปนตราชู 
เปนประมาณแหงอุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของเรา        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอยางนี้วา ขอเราจงเปน 
เชนนางขุชชุตราอุบาสิกา    และนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดาเถิด     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    นางขุชชุตราอุบาสิกา    และนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดาน้ีเปนตราช ู
เปนประมาทของอุบาสิกาท้ังหลายผูสาวิกาของเรา. 
                                       จบอายาจนสูตรที่  ๖ 
            อายาจนสูตรที่ ๖   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาเอกนิบาต  
ในหนหลัง. 
                                   ๗. ราหุลสูตร 

 วาดวยตรัสสอนพระราหุลใหมนสิการธาตุกรรมฐาน 
            [๑๗๗]    ครั้งน้ันแล    ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นัง่  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลว      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระราหุลวา     ดูกอนราหุล 
ปฐวีธาตุที่เปนภายในก็ดี  เปนภายนอกก็ดี  ปฐวีธาตุนั้นก็เปนแตสักวาปฐวีธาตุ  
เทาน้ัน        พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  
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นั่นไมใชของเรา    นั่นไมเปนเรา    นั่นไมใชตัวตนของเรา    เพราะเห็นดวย    
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนั้น  จิตยอมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ  ยอม 
คลายกําหนัดในปฐวีธาตุ  ดูกอนราหุล อาโปธาตุที่เปนภายในก็ดี  เปนภายนอก 
ก็ดี   อาโปธาตุนั้นก็เปนแตสักวาอาโปธาตุเทาน้ัน   พึงเห็นอาโปธาตุนั้น  ดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา   นั่นไมเปนเรา 
นั่นไมใชตัวตนของเรา        เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนั้น      จิตยอมเบื่อหนายในอาโปธาตุ      ยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ 
ดูกอนราหุล  เตโชธาตุที่เปนภายในก็ดี  เปนภายนอกก็ดี   เตโชธาตุนั้นก็เปน 
แตสักวาเตโชธาตุเทาน้ัน        พึงเห็นเตโชธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา   นั่นไมเปนเรา   นั่นไมใชตัวตนของเรา 
เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความจริงอยางนั้น   จิตยอมเบ่ือหนายใน 
เตโชธาตุ   ยอมคลายกําหนัดในเตโชธาตุ   ดูกอนราหุล  วาโยธาตุที่เปนภายใน 
ก็ดี   เปนภายนอกก็ดี    วาโยธาตุนั้นก็เปนแตสักวาวาโยธาตุเทานั้น      พึงเห็น 
วาโยธาตุนั้นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา 
นั่นไมเปนเรา  นั่นไมใชตัวตนของเรา  เพราะเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนั้น    จิตยอมเบื่อหนายในวาโยธาตุ  ยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ 
ดูกอนราหุล     เพราะเหตุที่ภิกษุพิจารณาเห็นวามิใชตัวตน     ไมเนื่องในตน 
ในธาตุ  ๔ นี ้   ภิกษุนี้เรากลาววา    ตัดตัณหาไดแลว    รื้อถอนสังโยชนเสียได 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลวเพราะละมานะไดโดยชอบ. 
                                        จบราหุลสูตรที่  ๗  
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                           อรรถกถาราหุลสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในราหุลสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา   อชฺฌตฺติกา   ไดแก ปฐวีธาตุใน  ๒๐  สวน  มีผมเปนตน 
มีลักษณะแข็ง.     บทวา  พาหิรา  ไดแก  พึงทราบปฐวีธาตุในแผนหินและ 
ภูเขาเปนตน   อันไมเนื่องดวยอินทรีย  เปนภายนอกมีลักษณะแข็ง.   พึงทราบ 
ธาตุแมที่เหลือโดยนัยนี้.  บทวา  เนต  มม  เนโสหมสฺมิ  น  เม  โส  อตฺตา 
(นั่นไมใชของเรา  นั่นไมใชเปนเรา  นัน่ไมใชอัตตาของเรา)  นี้  ทานกลาว 
ดวยอํานาจการปฏิเสธความยึดถือ.  ดวยตัณหามานะและทิฏฐิ.    บทวา   สม-ฺ 
มปฺปฺาย  ทฏพฺพ    ไดแก  พึงเห็นดวยมรรคปญญาโดยเหตุโดยการณ. 
            บทวา  ทิสฺวา  ไดแก  เห็นดวยมรรคปญญา  พรอมดวยวิปสสนา. 
บทวา  อจฺเฉชฺชิ   ตณฺห   ไดแก   ตัดตัณหาที่พึงฆาดวยมรรคพรอมดวยมูล. 
บทวา  วิวฏฏยิ    สฺโชน    ไดแกรือ้   คือเพิกถอนละสังโยชน   ๑๐  อยาง. 
บทวา  สมฺมามานาภิสมยา  ไดแก  เพราะละมานะ ๙ อยาง โดยเหตุโดยการณ. 
บทวา  อนฺตมกาสิ   ทุกฺขสฺส     ไดแก  กระทําวัฏทกุขใหขาดทาง  อธิบายวา 
กระทําแลวยังต้ังอยู  พระศาสดาตรัสวิปสสนาไวในราหุลวาทสูตรในสังยุตตนิกาย 
ดวยประการฉะน้ี.    แมในจูฬราหุโลวาทสูตรก็ตรัสวิปสสนาไว.     ตรัสการเวน 
จากมุสาวาทของภิกษุหนุมไวในราหุโลวาทสูตร   ณ   อัมพลฏัฐิการาม.    ตรัส 
วิปสสนาเทานั้นในมหาราหุโลวาทสูตร.    ตรัสจตุโกฏิกสุญญตาไวในอังคุคตร- 
นิกายน้ี. 
                                      จบอรรถกถาราหุลสูตรที่  ๗  
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                                    ๘. ชัมพาลีสูตร   

                                วาดวยบุคคล  ๔  จําพวก 
            [๑๗๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล  ๔  จําพวกนี้  มีปรากฏอยูในโลก  
๔  จําพวกเปนไฉน  ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    บรรล ุ
เจโตวิมุตติอันสงบอยางใดอยางหน่ึงอยู       ภิกษุนั้นมนสิการสักกายนิโรธ 
(ความดับสักกายะ  คือ  วัฏฏะอัน เปนไปในภูมิ  ๓)    เมื่อเธอมนสิการสักกาย-  
นิโรธอยู   จิตของเธอยอมไมแลนไป   ไมเลื่อมใส   ไมต้ังอยู   ไมนอมไปใน 
สักกายนิโรธ   เมื่อเปนเชนนี้   ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ   บรุุษมี 
มือเปอนยางเหนียวจับกิ่งไม     มือของเขานั้นพึงจับติดกิ่งไมอยู     แมฉันใด 
ภิกษุบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใดอยางหน่ึงอยู      ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 
เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ    เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู    จิตยอมไม 
แลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมต้ังอยู   ไมนอมไปในสักกายนิโรธอยู   เมื่อเปนเชนนี้  
ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดสักกายนิโรธ. 
            อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใดอยาง 
หน่ึงอยู   ภิกษุนั้นยอมมนสิการสักกายนิโรธ   เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธอยู 
จิตยอมแลนไป  ยอมเลื่อมใส  ยอมต้ังอยู   ยอมนอมไปในสักกายนิโรธ   เมือ่ 
เปนเชนนี้   ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดสักกายนิโรธ  บรุุษมีมือหมดจดจับกิ่งไม  มือ 
ของเขาน้ันไมพึงจับติดอยูที่กิ่งไม    แมฉันใด    ภิกษุบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบ 
อยางใดอยางหนึ่งอยู   ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    เธอยอมมนสิการสักกายนิโรธ 
เมื่อเธอมนสิการสักกายนิโรธ   จิตยอมแลนไปยอมเลื่อมใส   ยอมต้ังอยู   ยอม 
นอมไปในสักกายนิโรธ  เม่ือเปนเชนน้ี   ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดสักกายนิโรธ.  
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            อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใดอยางหนึ่ง   
อยู   ภิกษุนั้นยอมมนสิการถึงการทําลายอวิชชา    เมื่อเธอมนสิการถึงการทําลาย 
อวิชชาอยู  จิตยอมไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมต้ังอยู   ไมนอมไปในการทําลาย 
อวิชชา  เมื่อเปนเชนนี้   ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดการทําลายอวิชชา  บอน้ําใหญ 
นับไดหลายป   คนพึงปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้นเสีย  และเปดทางไหลออกไว 
ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มเดิมตามฤดูกาล    เมื่อเปนอยางน้ี    บอนํ้าใหญนั้นก็ไมพึงหวัง 
ที่จะมีน้ําลนขอบออกไปได      แมฉันใด  ภิกษุบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใด 
อยางหน่ึงอยู   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เธอยอมมนสิการถึงการทําลายอวิชชา  เมื่อ 
เธอมนสิการถึงการทําลายอวิชชาอยู   จิตยอมไมแลนไป  ไมเลือ่มใส  ไมต้ังอยู 
ไมนอมไปในการทําลายอวิชชา    เมือ่เปนเชนนี้   ภิกษุนั้นแลไมพึงหวังไดการ 
ทําลายอวิชชา     อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใด 
อยางหน่ึงอยู    ภิกษุนั้นมนสิการถึงการทําลายอวิชชา    เนื้อเธอมนสิการถึงการ 
ทําลายอวิชชาอยู  จิตยอมแลนไป  ยอมเลื่อมใส  ยอมต้ังอยู  ยอมนอมไปในการ 
ทําลายอวิชชา เมื่อเปนเชนนี้  ภิกษุนัน้พึงหวังไดการทําลายอวิชชา  บอนํ้าใหญ 
นับไดหลายป  คนพึงเปดทางไหลเขาของบอน้ํานั้น ไว  และปดทางไหลออกเสีย 
ทั้งฝนก็ตกเพ่ิมเติมตามฤดูกาล   เมื่อเปนอยางนี้   บอนํ้าใหญนั้นก็พึงหวังที่จะมี 
น้ําลนขอบออกไปได  แมฉันใด  ภิกษุบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอยางใดอยางหน่ึง 
อยู    ก็ฉันนัน้เหมือนกัน   ภิกษุนั้นยอมมนสิการถงึการทําลายอวิชชา  เมื่อเธอ 
มนสิการถึงการทําลายอวิชชาอยู จิตยอมแลนไป  ยอมเลื่อมใส  ยอมต้ังอยู  ยอม 
นอมไปในการทําลายอวิชชา   เมื่อเปนเชนนี้   ภิกษุนั้นแลพึงหวังไดการทําลาย 
อวิชชา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔ จําพวกเหลาน้ี   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                           จบชัมพาลีสูตรที่  ๘  
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                     อรรถกถาชัมพาลีสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในชัมพาลีสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สนฺต  เจโตวิมุตฺตึ  ไดแก  สมาบัติ  ๘ อยางใดอยางหน่ึง  
บทวา  สกฺกายนิโรธ    ไดแก   ดับสักกายะอันไดแกวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓ 
อธิบายวา  นิพพาน.  บทวา  น  ปกขฺนฺทติ  ไดแก  ไมแลนไปดวยอํานาจ 
อารมณ.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน   บทวา   น  ปาฏกิงฺโข  ไดแก 
ไมพึงหวังได.  บทวา  ลปคเตน  ไดแก  เปอนยางเหนียว. 
            ก็และในความน้ี  ควรนํามาเปรียบดวยบุรษุผูประสงคจะขามไปฝงโนน. 
เขาวาบุรุษผูหน่ึงประสงคจะขามไปฝงโนนของแมน้ํา   ซึ่งมีกระแสเชี่ยวจัดมาก 
เต็มไปดวยปลาราย  คิดวา  ฝงในนารังเกียจ  มีภัยเฉพาะหนา   ฝงนอกเปนท่ีเกษม 
ปลอดภัย  เราจะทําอยางไรดีหนอ  จึงจักขามไปฝงโนนได   เห็นตนกุม  ๘ ตน 
ต้ังอยูเรียงกัน      จึงแนใจวาเรานาจะไปตามลําดับของตนไมนี้ได     ข้ึนชือ่วา 
ตนกุมมีกิ่งเกลี้ยง   มือจะจับกิ่งยึดไวไมได   จึงเอายางของตนไทรและตนเลียบ 
เปนตน   ตนใดตนหน่ึงทามือและเทา   เอามือขวาจับกิ่งหนึ่งไว.   มือก็ติดที่กิ่ง 
นั้นเอง.   เอามือซาย   เทาขวา   เทาซาย   จับเกาะก็ติดอีก   เพราะเหตุนั้น   มือ 
และเทาแมทั้ง  ๔  ก็ติดอยูที่กิ่งน้ันนั่นเอง.    เขาหอยหัวลง    เมื่อฝนตกลงบน 
แมน้ํา  เขาก็จมลงในกระแสแมน้ําที่เต็ม  กลายเปนเหยื่อจระเขเปนตน .   ในขอ 
นั้น    กระแสแหงสงสารพึงเห็นดุจกระแสน้ํา.   พระโยคาวจรดุจบุรุษประสงคจะ 
ขามฝงกระแสนํ้า  สักกายะดุจฝงใน  นพิพานดุจฝงนอก  สมาบัติ  ๘  ดุจตนกุม 
๘  ตนที่ต้ังเรียงอยู     การไมชําระธรรมท่ีเปนอันตรายตอฌานและวิปสสนาให 
หมดจดแลว   เขาสมาบัติดุจเอามือที่เปอนยางเหนียวจับกิ่งไม    เวลาท่ีถูกความ  
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ติดใจคลองไวในปฐมฌาน       ดุจเอามือและเทาเกี่ยวติดไวที่กิ่งไมหอยหัวลง    
เวลาท่ีกิเลสเกิดในทวาร  ๖  ดุจฝนตกกระแสนํ้า      เวลาท่ีผูจมอยูในกระแส 
สงสาร   เสวยทุกขในอบาย ๔   ดุจเวลาที่ผูจมลงในกระแสแมน้ําท่ีเต็ม    เปน 
เหยื่อของจระเขเปนตน. 
            บทวา  สุทฺเธน  หตฺเถน ไดแก  ดวยมือที่ลางสะอาดดีแลว.  แมใน 
ความขอน้ีก็พึงเปรียบเทียบเชนนั้นเหมือนกัน.  บรุุษผูประสงคจะขามฝง คิดวา 
ข้ึนชื่อวาตนกุมกิ่งเกลี้ยง  ผูที่จับ ดวยมือที่สกปรกมือก็พึงคิด  จึงลางมือและเทา 
ใหสะอาด  แลวจับกิ่งหน่ึงข้ึนตนที่  ๑  ลงจากตนที่  ๑   ข้ึนตนที่   ๒ ฯลฯ    ลง 
จากตนที่ ๗  ข้ึนตนที่  ๘ ลงจากตนที่  ๘  แลวก็ถึงพ้ืนที่ปลอดภัย  ณ ฝงโนน . 
ในขอน้ัน   เวลาที่พระโยคีคิดวา  เราจักเขาสมาบัติ   ๘ ครั้นออกจากสมาบัติแลว 
จักยึดเอาพระอรหัตใหไดดังน้ี   พึงทราบดุจเวลาท่ีบุรุษน้ันคิดวา  เราจักขามไป 
ฝงโนนดวยตนไมเหลาน้ี    การชําระธรรมอันเปนอันตรายตอฌานและวิปสสนา 
แลวเขาสมาบัติ    ดุจการยึดกิ่งไมดวยมือสะอาด   เวลาเขาปฐมฌาน   ดุจเวลา 
ข้ึนตนไมตนท่ี  ๑ ในตนไมเหลาน้ัน   เวลาท่ีไมถูกความติดใจผูกไวในปฐมฌาน 
ออกจากปฐมฌานน้ันแลวเขาทุติยฌาน ฯลฯ  ดุจเวลาลงจากตนไมตนที่  ๑ แลว 
ข้ึนตนที่   ๒  ฯลฯ     เวลาท่ีไมถูกความติดใจผูกไวในอากิญจัญญายตนสมสมาบัติ 
ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นแลว     เขาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
ดุจลงจากตนไมตนที่  ๗    แลวข้ึนตนที่  ๘    เวลาที่ไมถูกความติดใจผูกไวใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ    ออกจากสมาบัติแลว     พิจารณาสังขารบรรลุพระ-  
อรหัต    ดุจเวลาที่บุรุษลงจากตนไมตนที่    ๘  แลวก็ไปถึงฝงโนนอันเปนพ้ืนที่  
มีความปลอดภัย. 
            บทวา อวิชฺชาปฺปเภท  มนสิกโรติ  ไดแกภิกษุมนสิการพระอรหัต 
กลาวคือธรรมเครื่องทําลายอวิชชาใหญหนาทึบ   อันเปนความไมรูในฐานะ ๘  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 428 

อวิชชา  ๘.  บทวา  น  ปกฺขนฺทติ  ไดแก ไมแลนไปโดยอารมณ.   บทวา   
ชมฺพาลี   ไดแก  บอน้ําขนาดใหญเปนที่ขังนํ้าซ่ึงไหลออกจากหมูบาน.  บทวา 
อเนกวสฺสคณิกา  ไดแก  บอน้ําชื่อวา  อเนกวสฺสคณิกา  เพราะมีบอนํ้า 
เกิดข้ึนนับไดหลายป  เพราะบอนํ้าน้ันเกิดข้ึนในเวลาที่หมูบานหรือนครเกิดข้ึน. 
บทวา   อายมุขานิ  ไดแก  ลํารางไหลเขา  ๔   แหง.    บทวา  อปายมุขาน ิ
ไดแก ชองไหลออก. 
            บทวา  น  ปาลิปฺปเภโท  ปาฏิกงฺโข  ไดแก  ไมพึงหวังท่ีจะมีน้ํา 
ลนขอบออกไปได  เพราะวา  น้ําที่เออข้ึนจากนั้น     หาทําลายขอบแลวพัดเอา 
หยากเยื่อไปลงสูมหาสมุทรไดไม   เพ่ือไขความน้ีใหแจมแจง   ควรนําเรื่องคน 
แสวงหาสวนมาเปรียบ.   มีเรื่องเลาวา  กุลบุตรชาวเมืองคนหน่ึง   แสวงหาสวน 
ไดเห็นบอใหญไมไกลไมใกลจากเมืองนัก.    เขาเขาใจวา  ณ  ที่นี้จักเปนสวน 
นารื่นรมย    จึงถือเอาจอบปดทาง  ๔  ดานแลว    เปดชองใหน้ําไหล.    ฝนไม 
ตกเพ่ิม.   น้ําที่เหลือก็ไหลไปตามชองน้ําไหล   ชิ้นหนังและผาข้ีริ้วเปนตน   ก ็
เกิดเนาในท่ีนั้นเอง.     ชนท้ังหลายก็หยุดอยูรอบ ๆ  ไมยอมเขาไป.      แมที่ 
เขาไปก็ตองปดจมูกเดินหลีกไป.    ลวงไป  ๒-๓ วัน    เขามาถอยไปฝนแลดู 
ไมอาจเขาไปไดแลว   กห็ลีกไป.  ในขออุปมานั้น  โยคาวจรพึงเห็นดุจกุลบุตร 
ชาวเมือง.  กายคือมหาภูตรูป  ๔  ดุจเวลาที่กุลบุตรผูแสวงหาสวนเห็นบอน้ําใหญ 
ใกลประตูบาน  เวลาท่ีตนไมไดน้ําคือการฟงธรรม  ดุจเวลาที่ปดทางน้ําไหลเขา 
เวลาท่ีสละความสํารวมในทวาร  ๖  ดจุเวลาที่เปดทางน้ําไหลออก  เวลาท่ีไมได 
กรรมฐานเปนที่สบาย  ดจุเวลาที่ฝนไมตกถูกตองตามฤดูกาล  เวลาท่ีคุณภายใน 
เสื่อม  ดุจเวลาที่น้ําท่ีเหลือไหลไปทางน้ําไหลออก เวลาท่ีไมสามารถทําลายขอบ 
คันคืออวิชชาไดดวยอรหัตมรรคแลว  กําจัดกองกิเลสเสียทําพระนิพพานใหแจง  
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ดุจเวลาที่น้ําเออ   แลวไมสามารถทําลายขอบคันพัดพาหยากเยื่อลงไปมหาสมุทร    
ได    เวลาท่ีเต็มไปดวยกิเลสมีราคะเปนตนในภายใน    ดุจชิ้นหนังและผาข้ีริ้ว 
เปนตน    เนาอยูในบอนํ้านั่นเอง    เวลาท่ีบุคคลผูมีความพรอมเพรียงในวัฏฏะ 
เพลิดเพลินในวัฏฏะ  ดุจเวลาท่ีเขามาเห็น (บอนํ้า) แลวมีความรอนใจกลับไป. 
            บทวา   ปาลิปฺปเภโท   ปาฏิกงฺโข   ไดแก   พึงหวังน้ําลนขอบบอ 
ไปได.   อธิบายวา  จริงอยู   น้ําที่เออจากนั้นจักสามารถทําลายขอบบอแลวพัด 
หยากเยื่อลงไปสูมหาสมุทรได.      แมในขอน้ีก็พึงนําขอเปรียบเทียบนั้นมาได. 
เวลาท่ีไดฟงธรรมเปนที่สบาย   พึงทราบดุจเวลาท่ีเปดทางน้ําไหลออกในบอนํ้า 
นั้น  เวลาสํารวมในทวาร  ๖  ต้ังม่ันแลว   ดุจเวลาที่ปดทางไหลออก  เวลาท่ีคน 
ไดกรรมฐานเปนที่สบาย      ดุจเวลาที่ฝนตกตองตามฤดูกาล     เวลาคนทําลาย 
อวิชชาเสียไดดวยอรหัตมรรคแลวกําจัดกองกิเลส   ทํานิพพานใหแจง   ดุจเวลา 
น้ําไหลเออข้ึนทําลายขอบคันพัดเอาหยากเยื่อลงไปสูมหาสมุทร  เวลาท่ีเต็มเปยม 
ดวยโลกุตรธรรมในภายใน       ดุจเวลาที่สระเต็มเปยมดวยนํ้าท่ีเขาไปทางน้ํา 
ไหลเขา  เวลาท่ีข้ึนสูธรรมปราสาท  นั่งเอิบอ่ิมผลสมาบัติมีนิพพานเปนอารมณ 
ดุจการท่ีบุคคลสรางรั้วไวโดยรอบ   แลวปลูกตนไม  สรางปราสาทในทามกลาง 
สวน  หานักฟอนมาบํารุงบําเรอแลวนั่งบริโภคอาหารที่ดี.    คําท่ีเหลือในบทนี้ 
มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.   กเ็ทศนาตรัสคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ. 
                                   จบอรรถกถาชัมพาลีสูตรที่  ๘  
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                        ๙.  นิพพานสูตร 

                   วาดวยสัญญา ๔   

            [๑๗๙]    ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทเขาไปหาทานพระสารีบุตรถงึ 
ที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร  ครั้งผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว     นัง่  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา 
ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวบางพวกใน 
โลกนี ้  ไมปรินิพพานในปจจุบัน  ?    ทานพระสารีบุตรตอบวา  ดูกอนอาวุโส 
อานนท    สตัวทั้งหลายในโลกน้ี   ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา   นี้หาน- 
ภาคิยสัญญา   (สัญญาฝายเสื่อม)  นี้ฐติิภาคิยสัญญา  (สัญญาฝายดํารงอยู) 
นี้วิเสสภาคิยสัญญา (สัญญาฝายวิเศษ) นี้นิพเพธภาคิยสัญญา  (สัญญาฝาย 
ชําแรกกิเลส)    ดูกอนอาวุโสอานนท   นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตวบางพวก 
ในโลกน้ี   ไมปรินิพพานในปจจุบัน   
            อา.  ดูกอนอาวุโสสารีบุตร     ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตว 
บางพวกในโลกน้ี    ปรินพิพานในปจจุบัน  ?    
            สา.  ดูกอนอาวุโสอานนท  สัตวทั้งหลายในโลกนี ้  ยอมทราบชัดตาม 
ความเปนจริงวา   นี้หานภาคิยสัญญา   นี้ฐิติภาคิยสัญญา   นี้วิเสสภาคิยสัญญา. 
นี้นิพเพธภาคิยสัญญา    ดูกอนอาวุโสอานนท   นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหสัตว 
บางพวกในโลกน้ี   ปรินพิพานในปจจุบัน. 
                                            จบนิพพานสูตรที่  ๙  
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                          อรรถกถานิพพานสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในนิพพานสูตรที่   ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทท้ังหลายมีอาทิวา  หานภาคิยา   สฺา  พึงทราบความโดยนัย 
ที่ทานกลาวไวแลวในอภิธรรมน่ันแล   อยางนี้วา   การมนสิการดวยสัญญาอัน 
สหรคตดวยกาม   ยอมทําผูไดปฐมฌานใหฟุงซาน  สัญญาก็ชือ่  หานภาคินี 
(สัญญาฝายเส่ือม).   บทวา   ยถาภูติ  นปฺปชานาติ  ไดแก  ไมรูดวยมรรค- 
ญาณตามความเปนจริง. 
                                   จบอรรถกถานิพพานสูตรที่  ๙ 
                               ๑๐. มหาปเทสสูตร 

                                  วาดวยมหาประเทศ  ๔ 
            [๑๘๐]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  อานันทเจดีย 
ใกลโภคนคร ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมหาประเทศ  ๔  นี ้ เธอท้ังหลาย 
จงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็มหาประเทศ  ๔  เปน 
ไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พึงกลาวอยางนี้วา  ดูกอนอาวุโส  ขอน้ีขาพเจาได 
สดับมาไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  นี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย  
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นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายไมพึงยินดี   
ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น    ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลาน้ัน 
ใหดี  แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร  พึงสอบสวนในพระวินัย  ถาเมื่อเทียบเคียง 
ในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย   บทและพยัญชนะเหลาน้ัน    เทียบเคียงกัน 
ไมไดในพระสูตร   สอบสวนกันไมไดในพระวินัย    ในขอน้ีพึงลงสันนิษฐาน 
ไดวา    นี้มิใชคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท     ภิกษุ 
นี้รับมาผิดแลว   เธอทั้งหลายพึงท้ิงคําน้ีเสียทีเดียว  อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
พึงกลาวอยางนี้วา    ดูกอนอาวุโส   ขอน้ีขาพเจาไดสดับมา    ไดรับมาเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  นี้เปนธรรม   นี้เปนวินัย    นี้เปนคําส่ังสอน 
ของพระศาสดา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายไมพึงยินดี   ไมพึงคัดคาน 
คํากลาวของภิกษุนั้น    ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลาน้ันใหดี    แลว 
เทียบเคียงในพระสูตร    สอบสวนในพระวินัย    ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร 
สอบสวนในพระวินัย  บทและพยัญชนะเหลาน้ัน    เทียบเคียงกันไดในพระสูตร 
สอบสวนกันไดในพระวินัย  ในขอน้ีพึงลงสันนิษฐานไดวา  นี้เปนคําของพระ- 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท    และภิกษุนี้รับมาดีแลว    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนมหาประเทศขอท่ี  ๑  เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว. 
            อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    พึงกลาวอยางนี้วา    สงฆอยูในอาราส 
ชื่อโนน     พรอมท้ังพระเถระพรอมท้ังทานท่ีเปนประธาน    ขาพเจาไดสดับมา 
ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา  นี้เปนธรรม    นี้เปนวินัย    นี้เปนคําส่ังสอนของ   
พระศาสดา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายไมพึงยินดี  ไมพึงคัดคานคํากลาว 
ของภิกษุนั้น   ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลาน้ันใหดี  แลวเทียบเคียง 
ในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย  ถาเมื่อเทียบเคียงในพระสูตร  สอบสวนใน 
พระวินัย  บทและพยัญชนะเหลาน้ัน  เทียบเคียงกันไมไดในพระสูตร  สอบสวน  
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กันไมไดในพระวินัย    ในขอน้ีพึงลงสันนิษฐานไดวา    นี้มใิชคําของพระผูมี   
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท     และสงฆนั้นรับมาผิดแลว      เธอ 
ทั้งหลายพึงทิ้งคําน้ีเสียทีเดียว   อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    พึงกลาวอยางน้ีวา 
สงฆอยูในอาวาสชื่อโนน         พรอมทั้งพระเถระพรอมท้ังทานท่ีเปนประธาน 
ขาพเจาไดสดับมา   ไดรบัมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา   นี้เปนธรรม   นี้เปนวินัย 
นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายไมพึงยินดี 
ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น    ครั้นแลวพึงเรียนบทและพยัญชนะเหลาน้ัน 
ใหดี  แลวเทียบเคียงในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย   ถาเมื่อเทียบเคียงใน 
พระสูตร สอบสวนในพระวินัย  บทและพยัญชนะเหลาน้ันเทียบเคียงกันไดใน 
พระสูตร  สอบสวนกันไดในพระวินัย   ขอน้ีพึงลงสันนิษฐานไดวา   นี้เปนคํา 
ของพระผูมีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจาแนแท    และสงฆนั้นรับมาดีแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนมหาประเทศขอท่ี ๒  เธอท้ังหลายพึงทรงจําไว. 
            อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    พึงกลาวอยางน้ีวา   ภิกษุผูเปนพระเถระ 
มากดวยกันอยูในอาวาสช่ือโนน    เปนพหูสูต    ชาํนาญในนิกาย     ทรงธรรม 
ทรงวินัย  ทรงมาติกา   ขาพเจาไดสดับมา   รับนาเฉพาะหนาพระเถระเหลาน้ัน 
... ขาพเจาไดสดับมารับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลาน้ันวา  นี้เปนธรรม  นี้เปน 
วินัย  นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายไมพึง 
ยินดี  ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น    ครั้นแลว   พึงเรียนบทและพยัญชนะ 
เหลาน้ันใหดี   แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร   สอบสวนในพระวินัย   ถาเนื้อ 
เทียบเคียงในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย   บทและพยัญชนะเหลาน้ันเทียบ 
เคียงกันไดในพระสูตร  สอบสวนกันไดในพระวินัย  ในขอน้ีพึงลงสันนิษฐาน 
ไดวา   นี้เปนคําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท  
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และพระเถระเหลาน้ันรับมาดีแลว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนมหาประเทศขอ   
ที่  ๓  เธอท้ังหลายพึงทรงจําไว.  
            อน่ึง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พึงกลาวอยางนี้วา ภิกษุผูเปนเถระรูปหน่ึง 
อยูในอาวาสช่ือโนน     เปนพหูสูต     ชํานาญในนิกาย    ทรงธรรม    ทรงวนิัย 
ทรงมาติกา ขาพเจาไดสดับมา  ไดรบัมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้น... ขาพเจา 
ไดสดับมา   ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระรูปนั้นวา   นี้เปนธรรม   นี้เปนวินัย 
นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายไมพึงยินดี 
ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น   ครั้นแลว  พึงเรียนบทและพยัญชนะเหลาน้ัน 
ใหดี  แลวพึงเทียบเคียงในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัยถาเมื่อเทียบเคียง 
ในพระสูตร  สอบสวนในพระวินัย  บทและพยัญชนะเหลาน้ันเทียบเคียงกันได 
ในพระสูตร สอบสวนกันไดในพระวินัย ในขอน้ีพึงลงสันนิษฐานไดวา  นี้เปน 
คําของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแนแท    และพระ- 
เถระรูปนั้นรบัมาดีแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนมหาประเทศขอท่ี ๔  เธอ 
ทั้งหลายพึงทรงจําไว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหาประเทศ ๔  นี้แล. 
                                      จบมหาปเทสสูตรที่  ๑๐ 
                               จบสัญเจตนิยวรรคที่  ๓ 
                    อรรถกถามหาปเทสสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในมหาปเทสสูตรที่  ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  โภคนคเร  วิหรติ ไดแก  ในปรินิพพานสมัย   พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จจาริกไปนครน้ันแลว ประทับอยู.    บทวา  อานนฺทเจติเย  
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ไดแก  ในวิหารอันต้ังอยูตรงสถานท่ีเปนภพของอานันทยักษ.  บทวา  มหาป-   
เทเส  แปลวา โอกาสใหญหรือขออางใหญ   อธิบายวา  เหตุใหญ   ที่กลาวอาง 
คนใหญ ๆ มพีระพุทธเจาเปนตน .    บทวา  เนว  อภินนฺทิตพฺพ  ความวา 
ภาษิตนั้น   อันเธอท้ังหลายผูราเริงยินดี   ใหสาธุการแลวไมพึงฟงกอนอยาเพ่ิง 
เชื่อ   เพราะเมื่อมีผูกระทําอยางนี้    ภิกษุนั้นแมจะถูกตอวาในภายหลังวา   คําน้ี 
ไมสม   ก็ยังกลาววา  เมื่อกอนน้ีเปนธรรม  บัดนี้ ไมใชธรรมเสียแลวหรือ  ดงัน้ี  
แลวไมยอมสละลัทธิ.  บทวา  นปฺปฏิกฺโกสิตพฺพ ไดแกไมพึงกลาวกอนวา 
คนโงนี้พูดอะไร.   เพราะเม่ือกลาวอยางนี้แลว   ภิกษุนั้นจักไมกลาวถึงแมขอท่ี 
ถูกและไมถกู.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา    อนภินนฺทิตฺวา 
อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  ดังนี้. 
            บทวา   ปทพฺยฺชนานิ    ไดแก  พยญัชนะกลาวคือบท.    บทวา 
สาธุก  อุคฺคเหตฺวา  ไดแก  เรียนดวยดีวา  ทานกลาวบาลีไวในท่ีนี้   กลาว 
ความไวในที่นี้  กลาวอนุสนธิไวในท่ีนี้   กลาวคําตนคําปลายไวในที่นี้   ดังน้ี. 
            บทวา    สุตฺเต     โอตาเรตพฺพานิ   ไดแก   พึงเทียบเคียงกันใน 
พระสูตร. บทวา วินเย  สนฺทสฺเสตพฺพานิ ไดแกพึงสอบสวนในพระวินัย. 
ในที่นี้ทานกลาววินัยวาเปนสูตร   ดังท่ีทานกลาวไวในสุตตวิภังควา  คัดคานไว 
ในที่ไหน  คัดคานไวในกรุงสาวัตถี.  ขันธกะทานเรียกวาวินัย   ดังท่ีทานกลาว 
ไววา   โกสมพิฺย  วินยาติสาเร  ดังนี้.  ไมยึดถือเอาแมวินัยปฎกอยางนี้   แต 
ถือเอาวินัยปฎกอยางนี้วา    อุภโตวิภังคเปนพระสูตร     ขันธกะแลปริวารเปน 
พระวินัยดังน้ี.    อีกอยางหนึ่ง    ถือเอาปฎกสองอยางน้ีคือ   สุตตันตปฎกเปน 
พระสูตร  วินัยปฎกเปนพระวินัย.   หรือวาไมถือเอาปฎกสามอยางนี้กอน   คือ 
สุตตันตปฎก   และอภิธัมมปฎกเปนพระสูตร   วินัยปฎกเปนพระวินัย    จรงิอยู  
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ชื่อวา   พุทธพจนที่ไมมีชื่อวาสูตรมีอยู   คือ   ชาดก   ปฏิสัมภิทา   นิเทศ    
สุตตนิบาต   ธรรมบท  อุทาน  อิติวุตตกะ  วิมานวัตถุ   เปตวัตถุ   เถรคาถา 
เถรีคาถา    อปทาน    แตพระสุทินนเถระคัดคานพุทธพจนนั้นทั้งหมดวา 
พุทธพจนที่ไมมีชื่อวาสูตรนั้นไมมีดังนี้      แลวกลาววาปฎก  ๓  เปนพระสูตร 
แตวินัยเปนการณะ.     เมือ่จะแสดงถึงการณะตอจากน้ัน       จึงกลาวสูตรนี้วา 
ดูกอนโคตมี    ทานพึงรูธรรมเหลาใด    ธรรมเหลาน้ียอมเปนไปเพ่ือประกอบ 
ดวยราคะ  ไมเปนไปเพ่ืออปราศจากราคะ  ยอมเปนไปเพ่ือสังโยชน  ไมเปนไป 
เพ่ือปราศจากสังโยชน    ยอมเปนไปเพ่ือความยึดม่ัน   ไมเปนไปเพ่ือความไม 
ยึดมั่น   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักมาก   ไมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักนอย 
ยอมเปนไปเพ่ือความไมสันโดษ   ไมเปนไปเพ่ือความสันโดษ     ยอมเปนไป 
เพ่ือความเกียจคราน  ไมเปนไปเพ่ือปรารภความเพียร   ยอมเปนไปเพ่ือความ 
คลุกคลี   ไมเปนไปเพ่ือความวิเวก    ยอมเปนไปเพ่ือความสะสม   ไมเปนไป 
เพ่ือความไมสะสม    ดูกอนโคตมี    ทานพึงรูโดยสวนเดียววา    นี้ไมใชธรรม 
นี้ไมใชวินัย  นี้ไมใชคําสอนของพระศาสดา   ดังน้ี    ดูกอนโคตมี  ทานพึงรู 
ธรรมเหลาใด  ธรรมเหลาน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือความปราศจากราคะ  ไมเปนไป 
เพ่ือความมีราคะ   ยอมเปนไปเพ่ือปราศจากสังโยชน   ไมเปนไปเพ่ือสังโยชน 
ยอมเปนไปเพ่ือความไมยึดมั่น     ไมเปนไปเพ่ือความยึดมั่น    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความมักนอย   ไมเปนไปเพ่ือความมักมาก  ยอมเปนไปเพ่ือความสันโดษ  ไม 
เปนไปเพ่ือความไมสันโดษ   ยอมเปนไปเพ่ือความปรารภความเพียร  ไมเปน 
ไปเพ่ือความเกียจคราน    ยอมเปนไปเพ่ือวิเวก    ไมเปนไปเพ่ือความคลุกคล ี
ยอมเปนไปเพ่ือความไมสะสม  ไมเปนไปเพ่ือความสะสม  ดูกอนโคตมี  ทาน 
พึงรูโดยสวนเดียววา  นี้เปนธรรม   นีเ้ปนวินัย  นี้เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา. 
เพราะฉะนั้น   ความในขอน้ีจึงมีดังน้ีวา  บทวา สุตฺเต ไดแก พึงเทียบเคียง  
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ในพุทธพจนคือปฎก ๓. บทวา  วินเย  นี้  ไดแก  พึงสอบสวนในเหตุแหงการ   
กําจัดกิเลส   มีราคะเปนตน    อยางหน่ึง.  
            บทวา น เจว  สุตฺเต  โอตรนฺติ  ความวา  บทพยัญชนะท้ังหลาย 
ไมมาในท่ีไหน ๆ  ตามลาํดับ   ในพระสูตร  ยกเปลือกข้ึนแลว  ปรากฏชัดวามา 
จากคัมภีร  คุฬหเวสสันตระ  คุฬหอุมมัคคะ  คุฬหวินัยและเวทัลลปฎกอยางใด  
อยางหน่ึง  (เปนคัมภีรปายมหายาน).  ก็บทพยัญชนะท่ีมาแลวอยางนี้   และไม 
ปรากฏในการนํากิเลสมีราคะเปนตนออกไป  ก็พึงทิ้งเสีย.  ดวยเหตุนั้น  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  อิติ  หิท  ภิกฺขเว  ฉฑฺเฑยฺยาถ  ดังนี้.  พึงทราบ 
ความในบททุกบท  โดยอุบายน้ี.  บทวา  อิท   ภิกขฺเว   จตุตฺถ  มหาปเทส 
ธาเรยฺยาถ  ความวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงทรงจําไว    ซึ่ง 
โอกาสเปนที่ประดิษฐานธรรมขอท่ี  ๔ นี้ไว. 
                                 จบอรรถกถามหาปเทสสูตรที่  ๑๐ 
                           จบสัญเจตนิยวรรควรรณนาท่ี  ๓ 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  เจตนาสูตร  ๒.  วิภัตติสูตร  ๓.  โกฏฐิตสูตร   ๔. อานนทสูตร 
๕.  อุปวานสูตร   ๖.  อายจนสูตร   ๗.  ราหุลสูตร    ๘.  ชัมพาลสีูตร    ๙. 
นิพพานสูตร   ๑๐.  มหาปเทสสูตร  และอรรถกถา.  
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                                   โยธาชีววรรคที่  ๔   
 
                                         ๑.  โยธสูตร 

          วาดวยองค   ๔  ของนักรบและของพระภิกษุ 
            [๑๘๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นักรบประกอบดวยองค ๔  จึงเปนผู 
ควรแกพระราชา  เปนผูควรที่พระราชาใชสอย  ยอมถึงซ่ึงการนับ วาเปนองคา- 
พยพของพระราชาทีเดียว  องค  ๔  เปนไฉน ?  คือ นักรบในโลกนี้เปนผูฉลาด 
ในฐานะ ๑  เปนผูยิงไดไกล  ๑  เปนผูยิงไดเร็ว  ๑    ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นักรบประกอบดวยองค ๔ เหลาน้ีแล  ยอมเปนผูควรแก 
พระราชา   เปนผูควรท่ีพระราชาใชสอย   ยอมถึงการนับวาเปนองคาพยพของ 
พระราชาทีเดียว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  ยอมเปนผูควรของคํานับ    เปนผูควรของตอนรับ  เปน 
ผูควรแกทักษิณา   เปนผูควรทําอัญชลี   เปนนาบุญของโลก    ไมมีนาบุญอ่ืน 
ยิ่งกวาธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  ?   คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูฉลาด 
ในฐานะ  ๑  เปนผูยิงไดไกล  ๑   เปนผูยิงไดเร็ว   ๑  ทําลายขาศึกหมูใหญได  ๑ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะอยางไร ?    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ     สมาทานศึกษาในสิกขาบทท้ังหลาย    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูฉลาดในฐานะอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเปนผูยิงไดไกลอยางไร    ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีวา    รูปอยางใด 
อยางหน่ึงท้ังที่เปนอดีต     อนาคตและปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก  หยาบ  
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หรือละเอียด   เลวหรือประณีต   ทั้งไกลและใกล  รปูทั้งหมดน้ันไมใชของเรา    
ไมเปนเรา     ไมใชตัวตนของเรา    ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
จริงอยางนี้วา  เวทนาอยางใดอยางหน่ึง.. .สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง. . . สังขาร 
เหลาใดเหลาหน่ึง...    วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง    ทั้งท่ีเปนอดีต     อนาคต 
และปจจุบัน     เปนภายในหรือภายนอก   หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต 
ทั้งไกลและใกล   วิญญาณท้ังหมดน้ันไมใชของเรา   ไมเปนเรา   ไมใชตัวตน 
ของเรา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูยิงไดไกล    อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเปนผูยิงไดเร็วอยางไร    ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข 
นี้ปฏิปทาใหถงึความดับทุกข     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูยิงไดเร็ว 
อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญได  อยางไร ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมทําลายกองอวิชชาใหญเสียได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเปนผูทําลายขาศึกหมูใหญได  อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล   ยอม 
เปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ     เปนผูควรแกทักษิณา  เปนผู 
ควรทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                             จบโยธสตูรที่  ๑  
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         โยธาชีววรรควรรณนาที่  ๔  
 
                               อรรถกถาโยธสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโยธสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    านกุสโล   ไดแก  เปนผูฉลาดในฐานะท่ีตนยืนอยูสามารถ 
ยิงไมผิด.  บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล  
                                      จบอรรถกถาโยธสูตรที่  ๑ 
                               ๒.   ปาฏิโภคสูตร 

                วาดวยธรรมที่ไมมีใครรับประกันได  ๔ 
            [๑๘๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใคร ๆ  ซึ่งจะเปนผูรับประกันธรรม  ๔ 
อยางได   ไมมี  จะเปนสมณะ  หรือพราหมณ  หรือเทวดา   หรือมาร   หรือ 
พรหม  หรือใคร ๆ ก็ตามในโลก  ธรรม ๔  อยางเปนไฉน  คือ 
            ๑.  ใครๆ ซึ่งจะเปนผูรับประกันวา  สิ่งท่ีมีความแกเปนธรรมดา 
อยาแก  ดังน้ีไมมีเลย  จะเปนสมณะ  หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร 
หรือพรหม  หรือใคร ๆ กต็ามในโลก 
            ๒.  ใคร ๆ  ซึ่งจะเปนผูรับประกันวา     สิ่งที่มีความเจ็บไขเปน 
ธรรมดา  อยาเจ็บไข   ดังน้ีไมมีเลย  จะเปนสมณะ หรือพราหมณ  หรือเทวดา 
หรือมาร  หรอืพรหม  หรอืใครๆ ก็ตามในโลก  
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            ๓.  ใครๆ  ซึ่งจะเปนผูรับประกันวาสิ่งท่ีมีความตายเปนธรรมดา     
อยาตาย   ดังนี้ไมมีเลย  จะเปนสมณะ  หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร 
หรือพรหม  หรือใคร ๆ กต็ามในโลก 
            ๔.  ใคร ๆ  ซึ่งจะเปนผูรับประกันวาบาปกรรมเหลาใดอันประกอบ 
ดวยสังกิเลส  ทําใหมีภพใหม   เปนไปกับดวยความเรารอน    มีทุกขเปนวิบาก 
อํานวยใหมีชาติชรามรณะตอไป  วิบากของกรรมเหลาน้ันอยาเกิดขึ้นดังน้ี 
ไมมีเลย  จะเปนสมณะ   หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร   หรือพรหม 
หรือใคร ๆ กต็ามในโลก 
            ภิกษุทั้งหลาย ใครๆ ซึ่งจะเปนผูรับประกันธรรม ๔  อยางนี้แล  ไมมี 
จะเปนสมณะ  หรือพราหมณ  หรือเทวดา  หรือมาร  หรือพรหม  หรือใครๆ 
ก็ตามในโลก.  
                                       จบปาฏิโภคสูตรที่  ๒ 
                       อรรถกถาปาฏิโภคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปาฏิโภคสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  นตฺถิ   โกจิ   ปาฏิโภโค  ความวา   ชื่อวาผูสามารถจะเปน 
ผูรับประกันอยางนี้วา  เราเปนผูรับประกันในธรรมน้ีดังน้ี   ยอมไมมี.   บทวา 
ชราธมฺม  ไดแก  ภาวะที่มีความแก.  ในบทท้ังหมดก็นัยนี้เหมือนกัน . 
                                จบอรรถกถาปาฏิโภคสูตรที่  ๒  
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                   ๓. สุตสูตร    

                 วาดวยส่ิงที่ควรกลาวและไมควรกลาว 
            [๑๘๓]    สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหาร- 
เวฬุวัน   กลนัทกนิวาปสถาน   ใกลพระนครราชคฤห   ครั้งน้ันแล   วัสสการ-  
พราหมณผูเปนมหาอํามาตยในแควนมคธ    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี 
ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันแลว    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  พระโคดมผูเจริญ   ขาพเจามีวาทะอยางนี้  มีทฏิฐิอยางนี้วา   ผูใด 
ผูหน่ึงยอมกลาวสิ่งท่ีตนเห็นวา  เราเห็นอยางนี้   โทษแตการพูดนั้นไมมี  ผูใด 
ผูหน่ึงยอมกลาวสิ่งท่ีตนไดฟงมาวา    เราไดฟงมาอยางนี้     โทษแตการพูดนั้น 
ไมมี  ผูใดผูหน่ึงยอมกลาวสิ่งท่ีตนทราบ  (ทางจมูก  ลิ้น กาย)  วา  เราทราบ 
อยางนี้   โทษแตการพูดน้ันไมมี  ผูใดผูหน่ึงยอมกลาวสิ่งท่ีตนรูแจง   (ทางใจ) 
วา   เรารูแจงอยางนี้  โทษแตการพูดนั้นไมมี. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนพราหมณ    เราไมกลาวสิ่งท่ีเห็น 
ทั้งหมดวา  ควรกลาว  และไมกลาวสิ่งท่ีเห็นทั้งหมดวา  ไมควรกลาว   เราไม 
กลาวสิ่งท่ีไดฟงทั้งหมดวา  ควรกลาว  และไมกลาวส่ิงท่ีไดฟงทั้งหมดวา   ไม 
ควรกลาว    เราไมกลาวสิ่งท่ีทราบท้ังหมดวา    ควรกลาว    และไมกลาวสิ่งที่ 
ทราบท้ังหมดวา    ไมควรกลาว   เราไมกลาวสิ่งท่ีรูแจงท้ังหมดวา    ควรกลาว 
และไมกลาวสิ่งท่ีรูแจงท้ังหมดวา    ไมควรกลาว    ดูกอนพราหมณ    แทจรงิ 
เมื่อบุคคลกลาวสิ่งท่ีไดเห็นอันใด     ทําใหอกุศลธรรมเจริญข้ึน     กุศลธรรม 
เสื่อมไป   เรากลาวสิ่งท่ีไดเห็น  เห็นปานน้ันวา  ไมควรกลาว  แตเมื่อบุคคล  
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กลาวสิ่งท่ีไดเห็นอันใด   ทําใหอกุศลธรรมเสื่อมไป   กุศลธรรมเจริญข้ึน  เรา   
กลาวสิ่งท่ีไดเห็น  เห็นปานน้ันวา ควรกลาว  ดูกอนพราหมณ เมื่อบุคคลกลาว 
สิ่งท่ีไดฟงมาอันใด... สิ่งท่ีไดทราบอันใด ... สิ่งท่ีรูแจงมาอันใดทําใหอกุศล 
ธรรมเจริญข้ึน    กุศลธรรมเสื่อมไป    เรากลาวสิ่งที่ไดฟงมาเห็นปานน้ัน ... 
สิ่งท่ีไดทราบมาเห็นปานนั้น  . . .   สิ่งที่รูแจงเห็นปานน้ันวา  ไมควรกลาว   แต 
เมื่อบุคคลกลาวสิ่งท่ีไดฟงมาอันใด...   สิ่งท่ีไดทราบมาอันใด. . .   สิ่งท่ีรูแจง 
อันใด  ทําใหอกุศลธรรมเสื่อมไป  กุศลธรรมเจริญข้ึน   เรากลาวส่ิงท่ีไดฟงมา 
เห็นปานน้ัน ...  สิ่งท่ีไดทราบมาเห็นปานน้ัน . . .  สิ่งท่ีรูแจงเห็นปานน้ันวา 
ควรกลาว.  ครั้งน้ันแล  วัสสการพราหมณ  มหาอํามาตยในแควนมคธ  ชื่นชม 
อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป. 
                                          จบสุตสูตรที่  ๓ 
                             อรรถกถาสุตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสุตสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  นตฺถิ   ตโต  โทโส    ความวา  ชื่อวา  โทษในการพูดนั้น 
ไมมี. 
                                    จบอรรถกถาสุตสูตรที่ ๓  
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                                       ๔. อภยสูตร   

       วาดวยบุคคลทีก่ลัวและไมกลัวตาย ๔ จําพวก  

            [๑๘๔]    ครั้งน้ันแล    พราหมณชื่อชานุโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพเจามีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิ 
อยางนี้วา   สตัวผูมีความตายเปนธรรมดา   ยอมไมกลัว   ไมถงึความสะดุงตอ 
ความตาย  ไมมี. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนพราหมณ   สัตวผูมคีวามตายเปน 
ธรรมดา   ยอมกลัว   ถึงความสะดุงตอความตาย   มอียู   สัตวผูมคีวามตายเปน 
ธรรมดา  ไมกลัว   ไมถึงความสะดุงตอความตาย  มีอยู   ดกูอนพราหมณ    ก็ 
สัตวผูมีความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว   ถึงความสะดุงตอความตายเปนไฉน  
บุคคลบางคนในโลกนี ้    เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด    ยังไมปราศจาก 
ความพอใจ    ยังไมปราศจากความรัก    ยังไมปราศจากความกระหาย    ยังไม 
ปราศจากความเรารอน    ยังไมปราศจากควานทะยานอยากในกามท้ังหลาย   ม ี
โรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา    เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูก 
ตองแลว  ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา  กามอันเปนที่รักจักละเราไปเสียละหนอ 
และเราก็จะตองละกามอันเปนที่รักไป  เขายอมเศราโศก   ยอมลําบากใจ  ยอม 
ร่ําไร  ทุบอกคร่ําครวญถึงความหลงใหล  ดูกอนพราหมณ   บุคคลน้ีแล   ผูม ี
ความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว   ยอมถึงความสะดุงตอความตาย.  
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            อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูยังไมปราศจากความ   
กําหนัด   ยังไมปราศจากความพอใจ    ยังไมปราศจากความรัก   ยังไมปราศจาก 
ความกระหาย  ยังไมปราศจากความเรารอน  ยังไมปราศจากความทะยานอยาก 
ในกาย    มีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองเขา    เมื่อเขามีโรคหนักอยางใด 
อยางหน่ึงถูกตองแลว   ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา  กายอันเปนที่รักอยางใด 
ไปละหนอ  และเราก็จักละกายอันเปนที่รักไป   เขายอมเศราโศก...  ดูกอน- 
พราหมณ  แมบุคคลน้ีแล  ผูมีความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว   ยอมถึงความ 
สุดุงตอความตาย. 
            อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูไมไดทําความดีไว 
ไมไดทํากุศลไว   ไมไดทําความปองกันความกลัวไว  ทําแตบาป  ทําแตกรรม 
ที่หยาบชา   ทําแตกรรมท่ีเศราหมอง   มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา 
เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองแลว     ยอมมีความปริวิตกอยางนี้วา 
เราไมไดทําความดีไว    ไมไดทํากุศลไว    ไมไดทําความปองกัน ความกลัวไว 
ทําแตบาป  ทําแตกรรมที่หยาบชา   ทําแตกรรมท่ีเศราหมอง  ดูกอนพราหมณ 
คติของคนไมไดทําความดี  ไมไดทํากุศล  ไมไดทําความปองกันความกลัว 
ทําแตบาป  ทําแตกรรมที่หยาบชา   ทําแตกรรมท่ีเศราหมอง  มีประมาณเทาใด 
เราละไปแลวยอมไปสูคตินั้น  เขายอมเศราโศก...ดูกอนพราหมณ  แมบุคคล 
นี้แล  ผูมีความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว  ยอมถึงความสะดุงตอความตาย. 
            อีกประการหน่ึง     บุคคลบางคนในโลกน้ี      เปนผูมีความสงสัย 
เคลือบแคลง  ไมถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม  มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง 
ถูกตองเขา  เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว  ยอมมีความปริวิตก 
อยางนี้วา   เรามีความสงสัยเคลือบแคลง   ไมถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม 
เขายอมเศราโศก...ดูกอนพราหมณ  แมบุคคลน้ีแล   มีความเปนธรรมดา  
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ยอมกลัว  ยอมถึงความสะดุงตอความตาย  ดูกอนพราหมณ  บุคคล  ๔  จําพวกน้ี    
มีความตายเปนธรรมดา  ยอมกลัว   ถงึความสะดุงตอความตาย.  
            ดูกอนพราหมณ  บุคคลมีความตายเปนธรรมดา  ยอมไมกลัว   ไมถงึ 
ความสะดุงตอความตาย  เปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูปราศจาก 
ความกําหนัด    ปราศจากความพอใจ    ปราศจากความรัก   ปราศจากความ 
กระหาย   ปราศจากความเรารอน   ปราศจากควานทะยานอยากในกามท้ังหลาย 
มีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่งถูกตองเขา      เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหนึ่ง 
ถูกตองแลว   ยอมไมมีความปริวิตกอยางนี้วา   กามทั้งหลายอันเปนที่รักจักละ 
เราไปเสียละหนอ     และเราก็จักละกามอันเปนที่รักไป     เขายอมไมเศราโศก 
ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ   ไมถึงความหลงใหล  ดูกอนพราหมณ 
บุคคลน้ีแล    ผูมีความตายเปนธรรมดา    ยอมไมกลัว    ไมถึงความสะดุงตอ 
ความตาย. 
            อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูปราศจากความกําหนัด 
ปราศจากความพอใจ   ปราศจากความรัก    ปราศจากความกระหาย  ปราศจาก  
ความเรารอน    ปราศจากความทะยานอยากในกาย    มโีรคหนักอยางหนึ่งถูก 
ตองเขา    เม่ือเขามีโรคหนักยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว      ยอมไมมีปริวิตก 
อยางนี้วา  กายอันเปนที่รักจักละเราไปละหนอ  และเราก็จักละกายอันเปนท่ีรัก 
นี้ไป   เขายอมไมเศราโศก...ดูกอนพราหมณ   บุคคลแมนี้แล   มีความตาย 
เปนธรรมดา  ยอมไมกลัว  ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย. 
            อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปนผูไมไดกระทําบาป 
ไมไดทํากรรมที่หยาบชา     ไมไดทํากรรมที่เศราหมอง   เปนผูทําความดีไว 
ทํากุศลไว    ทําธรรมเครื่องปองกันความกลัวไว    มีโรคอยางใดอยางหน่ึงถูก 
ตองเขา  เมื่อเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว  ยอมมีความปริวิตก  
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อยางนี้วา    เราไมไดทํากรรมอันเปนบาป    ไมไดทํากรรมหยาบชา   ไมไดทํา    
กรรมท่ีเศราหมอง    เปนผูทํากรรมดีไว   ทํากุศลไว    ทํากรรมเครื่องปองกัน 
ความกลัวไว  คติของบุคคลผูไมไดทําบาปไว  ไมไดทํากรรมหยาบชา  ไมได 
ทํากรรมที่เศราหมอง  ทํากรรมดีไว  ทาํกุศลไว  ทํากรรมเครื่องปองกันความ 
กลัวไวเพียงใด  เราละไปแลว   จักไปสูคตินั้น   เขายอมไมเศราโศก...ดูกอน 
พราหมณ  แมบุคคลน้ันแล   มีความตายเปนธรรมดา  ยอมไมกลัว   ยอมไมถึง 
ความสะดุงตอความตาย. 
            อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูไมมีความสงสัย ไมมี 
ความเคลือบแคลง     ถึงความตกลงใจในพระสัทธรรม     มโีรคหนักอยางใด 
อยางหน่ึงถูกตองเขา    เม่ือเขามีโรคหนักอยางใดอยางหน่ึงถูกตองแลว    ยอมมี 
ความปริวิตกอยางนี้วา   เราไมมีความสงสัย   ไมมคีวามเคลือบแคลง   ถึงความ 
ตกลงใจในพระสัทธรรม   เขายอมไมเศราโศก   ไมลําบากใจ    ไมร่ําไร   ไม 
ทุบอกคร่ําครวญ      ไมถงึความหลงใหล    ดกูอนพราหมณ     แมบุคคลน้ีแล 
มีความตายเปนธรรมดา    ยอมไมกลัว     ยอมไมถงึความสะดุงตอความตาย 
ดูกอนพราหมณ  บุคคล ๔ จําพวกนี้แล  มีความตายเปนธรรมดา  ยอมไมกลวั 
ยอมไมถึงความสะดุงตอความตาย. 
            พราหมณชานุโสณีไดกราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิต- 
ของพระองคแจมแจงนัก  ฯลฯ    ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.  
                                          จบอภยสูตรที่  ๔  
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                อรรถกถาอภยสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอภยสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            โรคนั่นแหละ  ชือ่วา  โรคาตัวกะ เพราะอรรถวา  เปนเหตุทําชีวิตให 
ลําบาก. บทวา    ผุฏสฺส  ไดแกประกอบดวยโรคาตังกะนั้น . บทวา  อุรตฺตาฬี 
กนฺทติ  ไดแก ทุบตีอกคํ่าไห.    บญุกรรมทานเรียกวา  กัลยาณะ  ในบทม ี
อาทิวา  อกตกลฺยาโณ  ดังนี้.   ชื่อวา  อกตกลฺยาโณ   เพราะเขาไมไดทํา 
บุญกรรมนั้นไว.  แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  จริงอยู  บุญกรรมน่ันแล 
ชื่อวา  กุศล  เพราะเกิดจากความฉลาด.  กุศลทานเรยีกวา ภีรุตตาณะ เพราะ 
เปนเครื่องปองกันสําหรับคนกลัว.    อกุศลกรรมอันลามก  ทานเรียกวา  บาป 
ในบทมีอาทิวา   กตปาโป   ดังน้ี.  บทวา   ลุทฺท   ไดแก  กรรมหยาบชา. บทวา 
กิพฺพิส  ไดแก  กรรมไมบริสุทธิ์มีมลทิน.    บทวา    กงฺข ี โหติ   ไดแก 
เปนผูประกอบดวยความสงสัยในฐานะทั้ง   ๘  คือ ในพุทธคุณ  ธรรมคุณ และ 
สังฆคุณ    ในสิกขา   ในอดีต     ในอนาคต     ทั้งในอดีตและอนาคต   และใน 
ปฏิจจสมุปบาท.   บทวา  วิจิกิจฺฉี    ไดแก เปนผูประกอบดวยความลังเลใจ 
คือไมถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมคําส่ังสอน   ไมสามารตกลงใจดวยการ 
เรียนและการสอบถาม.  พึงทราบความในบทท้ังหมดโดยนัยนี้ . 
                                     จบอรรถกถาอภยสูตรที่  ๔  
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               ๕. พราหมณสัจจสูตร   

      วาดวยสัจจะของพราหมณในธรรมวินัย ๔ อยาง 
            [๑๘๕]    สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ ภูเขาคิชฌกูฎ 
ใกลพระนครราชคฤห    สมัยนั้นแล    ปริพาชกผูมชีื่อเสียงมากดวยกัน     คือ 
ปริพาชกชื่ออันนภาระ ชื่อวธระ   ชื่อสกุลุทายี และปริพาชกผูมีชื่อเสียงเหลาอ่ืน 
อาศัยอยูในปริพาชการามฝงแมน้ําสัปปนี    ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น   แลวเสด็จเขาไปทางปริพาชการามริมฝงแมน้ํา 
สัปปนี  สมัยน้ันแล  ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน    กําลังประชุมสนทนา 
กันอยูวา  สัจจะของพราหมณแมอยางนี้  ๆ ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
เขาไปหาปริพาชกเหลาน้ัน     ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว     ครั้นแลวได 
ตรัสถามปรพิาชกเหลาน้ันวา    ดกูอนปริพรชกทั้งหลาย   บัดนีท้านท้ังหลายนั่ง 
ประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ    และทานท้ังหลายกําลังน่ังสนทนาอะไร 
กันคางอยู  ?   ปริพาชกเหลาน้ันกราบทูลวา   พระโคดมผูเจริญ   ขาพระองค 
ทั้งหลายกําลังน่ังประชุมสนทนากันอยูวา  สัจจะของพราหมณ  แมอยางนี้  ๆ. 
                            วาดวยสัจจะของพราหมณ ๔ ประการ 
            พ.  ดกูอนปริพาชกทั้งหลาย  สัจจะของพราหมณ ๔ ประการน้ี   อัน 
เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  ประกาศแลว  ๔ ประการเปนไฉน ?  คือ 
พราหมณบางคนในโลกนี้  กลาวอยางนี้วา สัตวทั้งปวงไมควรฆา เมื่อพราหมณ 
กลาวดังน้ี   ชื่อวากลาวจริง  มิใชกลาวเท็จ  และดวยการกลาวจริงน้ัน    เขาไม 
สําคัญตัววา    เราเปนสมณะ    เราเปนพราหมณ    เราเปนผูประเสริฐกวาเขา  
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เราเปนผูเสมอกับเขา  เราเปนผูเลวกวาเขา   อน่ึง   เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัติ    
นั้นแลวเปนผูปฏิบัติเพ่ือเอ็นดูอนุเคราะหเหลาสัตวนั่นแหละ. 
            อีกประการหน่ึง     พราหมณกลาวอยางนี้วา     กามท้ังปวงไมเที่ยง 
เปนทุกข    มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา    เมื่อพราหมณกลาวดังน้ี    ชื่อวา 
กลาวจริง   มใิชกลาวเท็จ   และดวยการกลาวจริงน้ัน    เขายอมไมสําคัญตัววา 
เราเปนสมณะ...  อน่ึง   เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว     เปนผูปฏิบติั  
เพ่ือความเบ่ือหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพื่อดับกามท้ังหลายน่ันแหละ. 
            อีกประการหน่ึง     พราหมณกลาวอยางนี้วา     ภพทั้งปวงไมเที่ยง 
เปนทุกข    มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา    เมื่อพราหมณกลาวดังน้ี     ชื่อวา 
กลาวจริง   มใิชกลาวเท็จ   และดวยการกลาวจริงน้ัน      เขายอมไมสําคัญตัววา 
เราเปนสมณะ...    อน่ึง  เขารูยิ่งสัจจะในความปฏิบัตินั้นแลว    เปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือความเบ่ือหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพื่อดับภพทั้งหลายน่ันแหละ... 
            อีกประการหน่ึง   พราหมณกลาวอยางนี้วา    เรายอมไมมีในอะไร ๆ 
เรายอมไมมีในความเปนอะไร ๆ  ของใคร ๆ อน่ึง ใคร ๆ ยอมไมมีในอะไร ๆ 
ความเปนอะไร ๆ   ของใคร ๆ  ยอมไมมีในความเปนอะไร ๆ  ของเรา  เมื่อ 
เขากลาวดังนี้     ชื่อวากลาวจริง    มใิชกลาวเท็จ     และดวยการกลาวจริงนั้น 
เขายอมไมสําคัญตัววา  เราเปนสมณะ  เราเปนพราหมณ   เราเปนผูประเสริฐ 
กวาเขา   เราเปนผูเสมอเขา   เราเปนผูเลวกวาเขา  อน่ึง  เขารูยิ่งสัจจะในความ 
ปฏิบัตินั้นแลว    ยอมเปนผูดําเนินปฏิปทาอันหาความกังวลมิไดทีเดียว   ดกูอน 
ปริพาชกทั้งหลาย  สัจจะของพราหมณ  ๔  ประการน้ีแล   อันเราทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง  ประกาศแลว. 
                                      จบพราหมณสัจจสูตรที่  ๕  
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              อรรถกถาพราหมณสัจจสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในพราหมณสัจจสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   พฺราหมฺณสจฺจานิ   แปลวา   สัจจะของพราหมณทั้งหลาย. 
บทวา  โส  เตน  น  สมโณติ    มฺติ    ความวา   โดยสัจจะน้ัน    พระ- 
ขีณาสพน้ัน    ยอมไมสําคัญดวยตัณหา  มานะ  ทฏิฐิ  วาเราเปนสมณะ   ดังน้ี   
แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน .  บทวา  ยเทว  ตตฺถ  สจฺจ    ตทภิฺาย  
ความวา  สัจจะใดเปนความจริงแท  ไมแปรผันในการปฏิบัตินั้นวา  สัตวทั้งปวง 
ไมควรฆา  ดังนี้.    ดวยบทน้ี    ทรงทาํวจีสัจไวในภายใน   แสดงนิพพานเปน 
ปรมัตถสัจ.  บทวา   ตทภิฺาย   ไดแก  รูสัจจะทั้งสองน้ัน    ดวยปญญาอัน 
วิเศษยิ่ง.  บทวา  อนุทยาย  อนุกมฺปาย   ปฏิปนฺโน  โหติ  ความวา  เปนผู 
ปฏิบัติปฏิปทาเพ่ือความเอ็นดู    และเพ่ือความอนุเคราะห    อธบิายวา   เปนผู 
บําเพ็ญเต็มที่.   บทวา   สพฺเพ   กามา  ไดแก  วัตถุกานท้ังหมด   กิเลสกาม 
ทั้งหมด.  แมในปฏิปทาท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา  อิติ วท พฺราหฺมโณ 
สจฺจ  อาห   ไดแก   พราหมณผูเปนขีณาสพ    แมกลาวอยูอยางนี้   กช็ื่อวา 
กลาวจริงท้ังนั้น.  บทวา   สพฺเพ  ภวา  ไดแก  ภพ  ๓ มีกามภพเปนตน. 
            ก็ในบทวา  นาห  กวฺจินิ  นี ้    ตรัสสุญญตาความสูญไว  ๔  เง่ือน 
จริงอยู  พระขีณาสพน้ีไมเห็นตนในที่ไหน ๆ วาเรายอมไมมีในอะไร ๆ.  บทวา 
กสฺสจิ  กิฺจนตสฺมึ  ความวาไมเห็นตนของตน   ที่พึงนําเขาไปในความกังวล 
สําหรับใครอ่ืน อธิบายวาไมเห็นวาพ่ีชายควรสําคัญนําเขาไปในฐานะพ่ีชายสหาย 
ในฐานะสหายหรือบริขารในฐานะบริขาร ดังน้ี . ในบทวา น จ มม กวฺจินิ  นี ้ 
เวนมมศัพทไวกอน  มีความดังน้ีวา  พระขีณาสพไมเห็นตนวามีกังวลอยูในสิ่ง  
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ไหน ๆ ของใคร  และความกังวลในสิ่งไหน ๆ ในใคร  บัดนี ้  นํามมศัพทมา   
มีความวา  ความกังวลในสิ่งไร ๆ ไมมแีกเรา   เพราะเหตุนั้น     ผูใดไมเห็นวา 
ตนของคนอ่ืนยอมมีแกเราในความกังวลในสิ่งไหน ๆ  ผูนั้นชือ่วา   ไมเห็นตน 
ของคนอ่ืนควรนําเขามาดวยความกังวลนี้     ไมวาในฐานะไร ๆ คือ   พ่ีชายใน 
ฐานะเปนพ่ีชายของตน   สหายในฐานะเปนสหาย   บริขารในฐานะเปนบริขาร 
ดังน้ี.   เพราะเหตุที่พราหมณนี้เปนอยางนี้     ฉะน้ันจึงไมเห็นตนในที่ไหน ๆ 
ไมเห็นตน      ที่ควรนําเขาไปในความกังวลของคนอ่ืน       ไมเห็นตนของคน 
อ่ืนที่ควรนําเขาไปในความกังวลของตน.  บทวา   อติิ  วท พฺรหมฺโณ  พึง 
ทราบความวา  พราหมณผูเปนขีณาสพ   แมกลาวสุญญตาความสูญท้ัง ๔  เง่ือน 
ชื่อวากลาวความจริงท้ังน้ัน     เพราะรูแจงโดยชอบปฏิปทาน้ันแลว    มิไดกลาว 
เท็จเลย  ทั้งไมสําคัญ    เพราะตนละความสําคัญท้ังหลายในทุกวาระไดแลว. 
            บทวา   อากิฺจฺเยว  ปฏิปท   ไดแก ปฏิปทาอันเวนจากความ 
กังวล  ไมมหีวงใย   ไมยดึถือน้ันเอง.   บทวา   ปฏปินฺโน   โหติ   ไดแก 
บําเพ็ญเต็มที่.   บทวา   อมิานิ   โข   ปริพฺพาชกา    ฯเปฯ   ปเวทิตานิ 
ความวา  เรารูสัจจะ ๔ เหลาน้ีของพราหมณผูมีบาปอันลอยแลว   นอกไปจาก 
สัจจะของทานพราหมณ   ที่ทานกลาวดวยมรรค  ๔  กิจ   ๑๖  อยาง  แลวจึง 
ประกาศแสดงอยางชัดแจง     ในสูตรนี้ตรัสวจีสัจอยางเดียวสําหรับพระขีณาสพ 
ในฐานะแม  ๔  แล. 
                                จบอรรถกถาพราหมณสัจจสูตรที่  ๕  
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                                     ๖. อุมมังคสูตร    

            พระพุทธองคทรงตอบปญหาของพระภิกษุ  
            [๑๘๖]    ครั้งน้ันแล     ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่  
ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  โลกอันอะไร 
หนอแลนําไป    โลกอันอะไรชักมา  และบุคคลยอมลุอํานาจของอะไรท่ีบังเกิด 
ข้ึนแลว ?    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดีละ   ดลีะ   ภิกษุ    ปญญาของเธอ 
หลักแหลม   ปฏิภาณของเธอดีจริง  ปริปุจฉาของเธอเขาที   เธอถามอยางนี้วา 
โลกอันอะไรหนอแลนําไป    โลกอันอะไรชักมา    และบุคคลยอมลุอํานาจของ 
อะไรท่ีบังเกิดข้ึนแลว   ดงัน้ีหรือ ? 
            ภิก.  อยางนั้น   พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภิกษุ  โลกอันจิตแลนําไป  อันจิตชักมา  และบุคคลยอมลุ 
อํานาจของจิตท่ีบังเกิดข้ึนแลว. 
            ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวา       ดีแลว 
พระเจาขา   แลวไดทูลถามปญหายิ่งข้ึนไปวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา 
บุคคลเปนพหูสูต    เปนผูทรงธรรม    เปนพหูสูต    เปนผูทรงธรรม   ดังน้ี  ?  
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล  บุคคลจึงเปนพหูสูต   เปนผูทรงธรรม  ? 
            พ.  ดลีะ   ดีละ   ภิกษุ   ปญญาของเธอหลักแหลม  ปฏิภาณของเธอ 
ดีจริง     ปรปิุจฉาของเธอเขาที     เธอถามอยางนี้วา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ที่เรียกวา  บคุคลเปนพหูสูต    เปนผูทรงธรรม  เปนพหูสูต   เปนผูทรงธรรม 
ดังน้ี  ดวยเหตุเพียงไรหนอแล  บุคคลจึงเปนพหูสูต  เปนผูทรงธรรม 
ดังน้ีหรือ ?  
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            ภิก.  อยางนั้น   พระเจาขา.    
            พ.  ดกูอนภิกษุ  เราแสดงธรรมเปนอันมาก  คือ  สุตตะ.. .เวทัลละ 
ถาแมภิกษุรูทั่วถึงอรรถ    รูทั่วถึงธรรมแหงคาถา  ๔  บาทแลว     เปนผูปฏบิัติ  
ธรรมสมควรแกธรรมไซร  ก็ควรเรียกวา  เปนพหูสูต  เปนผูทรงธรรม. 
            ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวา       ดีแลว 
พระเจาขา   แลวไดทูลถามปญหายิ่งข้ึนไปวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา 
บุคคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส  ผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส  ดังน้ี  ดวยเหตุ   
เพียงเทาไรหนอแลบุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส   
            พ.   ดีละ   ดีละ  ภิกษุ  ปญญาของเธอหลักแหลม    ปฏภิาณของเธอ 
ดีจริง     ปรปิุจฉาของเธอเขาที     เธอถามอยางนี้วา     ขาแตพระองคผเจริญ  
ที่เรียกวา  บคุคลผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส  ผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส  ดงัน้ี 
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล    บุคคลจึงเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลส    ดังน้ี 
หรือ ? 
            ภิก.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
            พ.   ดูกอนภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวา   นี้ทุกข  และเห็นแจง 
แทงตลอดเนื้อความ. แหงคําท่ีสดับนั้นดวยปญญา     ไดสดับวา    นี้ทุกขสมุทยั 
และไดเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําท่ีสดับนั้นดวยปญญา     ไดสดับวา 
นี้ทุกขนิโรธ       และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคําท่ีสดับน้ันดวยปญญา 
ไดสดับวา  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   และเห็นแจงแทงตลอดเนื้อความแหงคํา 
ที่สดับนั้นดวยปญญา  ดกูอนภิกษุ  บคุคลเปนผูสดับมีปญญาชําแรกกิเลสอยาง 
นี้แล. 
            ภิกษุนั้นชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวา     ดีแลว 
พระเจาขา   แลวไดทูลถามปญหายิ่งข้ึนไปวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  
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บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก   ผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก  ดังน้ี    ดวยเหตุ   
เพียงเทาไรหนอแล  บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก ? 
            พ.  ดลีะ   ดีละ  ภิกษุ   ปญญาของเธอหลักแหลม    ปฏภิาณของเธอ 
ดีจริง     ปรปิุจฉาของเธอเขาที     เธอถามอยางนี้วา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ที่เรียกวาบุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก      บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามาก 
ดังน้ี   ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล  บุคคลจึงเปนบัณฑิตมีปญญามาก  ดังนี้หรือ ? 
            ภิก.  อยางนั้น    พระเจาขา. 
            พ.   ดูกอนภิกษุ    บุคคลผูเปนบัณฑิตมีปญญามากในธรรมวินัยนี้ 
ยอมไมคิดเพ่ือเบียดเบียนตน   ยอมไมคิดเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน   ยอมไมคิดเพ่ือ 
เบียดเบียนคนและผูอ่ืน   เมื่อคิด   ยอมคิดเพ่ือเกื้อกูลแกตน    เกื้อกูลแกผูอ่ืน 
เกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน   และเกื้อกูลแกโลกทั้งหมดทีเดียว    ดูกอนภิกษุ   บคุคล 
เปนบัณฑิตมีปญญามากอยางนี้แล. 
                                       จบอุมมังคสูตรที่  ๖ 
                      อรรถกถาอุมมังคสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุมมังคสูตรที่  ๖   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  ปริกสฺสติ  ไดแก  อันสิง่อะไรครามา.   บทวา   อมฺุมงฺโค 
ไดแก  ผุดข้ึน    อธิบายวา    ไปดวยปญญา.    อีกอยางหน่ึง     ปญญาน่ันเอง 
เรียกวาอุมมงัคะ  เพราะอรรถกถาวา  ผุดข้ึน อุมมังคปญญาน้ัน  ชื่อวาปฏิภาณ 
เพราะอรรถวา  แจมแจงทันที.  บทวา  จิตฺตสฺส  อปฺุปนฺนสฺส  วส  คจฺฉติ 
ความวา บุคคลเหลาใด  ยอมตกอยูในอํานาจจิต   พึงทราบการยึดถือของบุคคล  
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เหลาน้ันในเพราะอํานาจจิตน้ี.  บทวา    อตฺถมฺาย  ธมมฺมฺาย   ไดแก    
รูอรรถและบาลี.   บทวา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  โหติ   ความวา  เปนผู 
ปฏิบัติธรรม   คือ   ปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน     พรอมดวยศีลที่สมควรแก 
โลกุตรธรรม.    บทวา   นพฺิเพธิกปฺโ       ไดแก   ปญญาเปนเครื่องชําแรก. 
บทวา  อิท  ทุกฺข   ทานอธิบายวา    ขันธหาเปนไปในภูมิสามท่ีเหลือ    เวน 
ตัณหาเปนทุกข.  บทวา   ปฺาย  คือดวยมรรคปญญา.  บทวา   อย  ทุกฺข- 
สมุทโย  ทานอธิบายวา  ตัณหาเปนมูลของวัฏฏะ   เปนเหตุเกิดทุกขนั้น.  แม 
ในสองบทท่ีเหลือ    พึงทราบเน้ือความโดยอุบายน้ี.    อรหัตผล   พึงทราบวา 
ตรัสดวยการตอบปญหาขอท่ี  ๔.                       
                                 จบอรรถกถาอุมมังคสูตรที่  ๖ 
                               ๗.  วสัสการสูตร 

     พระพทุธองคทรงตอบปญหาวัสสการพราหมณ 
            [๑๘๗]    สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหาร- 
เวฬุวัน   กลนัทกนิวาปสถาน    ใกลพระนครราชคฤห   ครั้งน้ัน  แล  วัสสการ- 
พราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา        ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว   นั่ง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ       อสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันไดหรือหนอวา 
ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ ?     พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนพราหมณ  
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ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูอสัตบุรุษดวยกันวา   ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ  ดังนี้   ไมใช   
ฐานะ   ไมใชโอกาสที่จะเปนไดเลย. 
            วัส.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษไดหรือหนอวา 
ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ. 
            พ.  ดกูอนพราหมณ    แมขอที่อสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา   ทานผูนี้ 
เปนสัตบุรุษ  ดังนี้   ก็ไมใชฐานะ  ไมใชโอกาสจะพึงเปนได.    
            วัส.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ      สัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันไดหรือ 
หนอแลวา  ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ. 
            พ.  ดกูอนพราหมณ    ขอท่ีสัตบุรุษพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา    ทานผูนี ้ 
เปนสัตบุรุษ  ดังนี้   เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได. 
            วัส.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     สัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษไดหรือหนอวา 
ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ. 
            พ.  ดกูอนพราหมณ  แมขอท่ีสัตบุรุษพึงรูอสัตบุรุษวา  ทานผูนี้เปน 
อสัตบุรุษ   ดงัน้ี   ก็เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได. 
            วัส.   ขาแตพระองคผูเจริญ      นาอัศจรรย    ไมเคยมีมาแลว     ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ    ขอท่ีพระโคดมตรัส   ชอบแลววา   ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรู 
อสัตบุรุษดวยกันวา    ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ   ดังน้ี   ไมใชฐานะไมใชโอกาส 
ที่จะเปนได     ขอท่ีอสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษวา    ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ    ดงัน้ี  
ก็ไมใชฐานะไมใชโอกาสที่จะเปนได       ขอท่ีสัตบุรุษจะพึงรูสัตบุรุษดวยกันวา 
ทานผูนี้เปนสัตบุรุษ   ดังนี้    เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได    และขอท่ีสัตบุรุษ 
จะพึงรูอสัตบุรุษวา ทานผูนี้เปนอสัตบุรุษ  ดังนี้   ก็เปนฐานะเปนโอกาสที่มีได 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ  สมัยหน่ึง  ในบริษัทของโตเทยยพราหมณ  พวกบรษัิท 
กลาวติเตียนผูอ่ืนวา        พระเจาเอเฬายยะผูทรงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร  
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เปนพาล     ทรงการทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานนี้    คือ  ทรงอภิวาท   ทรง   
ลุกรับ   ทรงกระทําอัญชลีกรรม  และสามีจิกรรมในสมณรามบุตร   แมขาราช- 
บริพารของพระเจาเอเฬยยะเหลาน้ี    คือ   ยมกะ   โมคคัลละ  อุคคะ   นาวินากี 
คันธัพพะ  และอัคคิเวสสะ  ผูเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร   ก็เปนพาล  และ 
กระทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานน้ี    คือ   อภิวาท    ลุกรับ    อัญชลีกรรม 
และสามีจิกรรม ในสมณรามบุตร  สวนโตเทยยพราหมณแนะนําบริษัทเหลานั้น 
โดยนัยนี้วา    ทานผูเจริญท้ังหลาย    จะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน   พระเจา 
เอเฬยยะเปนบัณฑิต      ทรงสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็น 
ประโยชน     ในกิจที่ควรทําและกิจท่ีควรทําอันยิ่ง      ในคําท่ีควรพูดและคําที่ 
ควรพูดอันยิ่ง  ?    พวกบริวารรับวา    เปนอยางนั้น    ทานผูเจริญ  โตเทยย- 
พราหมณกลาวตอไปวา   ทานผูเจริญท้ังหลาย    เพราะเหตุที่สมณรามบุตรเปน 
ผูฉลาดกวาพระเจาเอเฬยยะ    เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวา     ฉะน้ัน 
พระเจาเอเฬยยะจึงทรงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร      และทรงกระทําความ 
เคารพอยางยิ่งเห็นปานน้ี   คือ  ทรงอภิวาท  ทรงลุกรับ    ทรงทําอัญชลีกรรม 
และสามีจิกรรมในสมณรามบุตร       ทานผูเจริญท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  ขาราชบริพารของพระเจาเอเฬยยะ  คือ  ยมกะ  โมคคัลละ   อุคคะ 
นาวินากี   คันธัพพะ   อัคคิเวสสะ   เปนผูฉลาดสามารถเล็งเห็นประโยชนยิ่งกวา 
ผูสามารถเล็งเห็นประโยชน     ในกิจท่ีควรทําและกิจที่ควรทําอันยิ่ง    ในคําท่ี 
ควรพูดและคําท่ีควรพูดอันยิ่ง ?     พวกบริวารรับวาเปนอยางนั้นทานผูเจริญ 
โตเทยยพราหมณกลาวตอไปวา   เพราะเหตุที่สมณรามบุตร  เปนบัณฑิตยิ่งกวา 
ขาราชบริพารผูเปนบัณฑิตของพระเจาเอเฬยยะ เปนผูสามารถเล็งเห็นประโยชน 
ยิ่งกวาผูสามารถเล็งเห็นประโยชน   ในกิจที่ควรทําและกิจท่ีควรทําอันยิ่ง  ในคํา 
ที่ควรพูดและคําพูดที่ควรพูดอันยิ่ง    ฉะน้ัน     พวกขาราชบริพารของพระเจา-  
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เอเฬยยะ    จึงเลื่อมใสยิ่งนักในสมณรามบุตร    และกระทําความเคารพ  อยางยิ่ง   
เห็นปานน้ี    คือ   อภิวาท   ลุกรับ    อัญชลกีรรม   และสามีจิกรรม   ในสมณ- 
รามบุตร    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   นาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว    ขอท่ีพระ- 
โคดมผูเจริญตรัสนั้นชอบแลว ...ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บัดนี ้    ขาพระองค 
ทั้งหลายขอทูลลาไป     ขาพระองคทั้งหลายมีกิจมาก  มีกรณียะมาก  
            พ.  ดกูอนพราหมณ  ทานจงรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
            ครั้งน้ันแล    วัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควนมคธ    ชื่นชม 
อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา    ลุกจากอาสนะแลวหลีกไป. 
                                       จบวัสสการสูตรที่  ๗ 
                     อรรถกถาวัสสการสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในวัสสการสูตรที่  ๗   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา     โตเทยฺยสฺส   คือพราหมณชาวตุทิคาม.   บทวา   ปริสติ 
ไดแก  ในบรษัิทผูประชุมพรอมกันแลว.   บทวา   ปรูปารมฺภ   วตฺเตนฺติ 
ความวา  ประพฤติแลวติเตียนผูอ่ืน.   บทวา  พาโล    อย   ราชา   เปนอาทิ 
ทานกลาวเพ่ือแสดงคําติเตียน   ซึ่งชนเหลาน้ันประพฤติกัน.   บทวา   สมเณ 
รามปุตฺเต  ไดแก  อุททกดาบสรามบุตร.   บทวา  อภิปฺปสนฺโน   ไดแก 
เลื่อมใสเหลือเกิน.  บทวา   ปรมนิปจฺจการ   ไดแก  กริิยาที่ออนนอมอยาง 
ยิ่งยวด   คือประพฤติถอมตน.   บทวา   ปรหิารกา   ไดแก  บรวิาร.   บท 
เปนตน วา  ยมโก   เปนชื่อของบริวารชนเหลาน้ัน    จริงอยู  บรรดาบริวารชน 
เหลาน้ัน    คนหน่ึงชื่อยมกะ  คนหน่ึงชื่อโมคคัลละ  คนหน่ึงชื่ออุคคะ  คนหน่ึง  
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ชื่อนาวินากี   คนหน่ึงชื่อคันธัพพะ   คนหน่ึงชื่ออัคคิเวสสะ.   บทวา  อสฺสุท   
ในบทวา  ตฺยาสฺสุท  นี้   เปนเพียงนิบาต.  อธิบายวา   ซึ่งบริวารชนเหลาน้ัน 
ผูนั่งในบริษัทของตน.   บทวา   อิมินา   นเยน   เนติ    ความวา   โตเทยย- 
พราหมณกลับแนะนํา  คือ  ใหเขารูดวยเหตุนี้. 
            บทวา   กรณียาธิกรณีเยสุ   ความวา  ในกิจอันบัณฑิตควรทํา  และ 
กิจท่ีควรทําอันยิ่ง.     บทวา     วจนียาธิวจนีเยสุ     ความวา     ในถอยคํา 
ควรกลาว     และถอยคําควรกลาวอันยิ่ง.      ในบทวา      อลมตฺถทสตเรหิ 
นี้   ความวา  ผูสามารถเห็นประโยชนทั้งหลาย   ชือ่วา อลมัตถวาส  ผูสามารถ 
เห็นประโยชนเกินบริวารชนเหลาน้ัน       ชื่อวาอลมัตถทัสตระกวาชนเหลาน้ัน 
ผูสามารถเห็นประโยชน.  บทวา  อลมตฺถทสตโร  ความวา พระเจาเอเฬยยะ 
เปนผูยิ่งกวา    เพราะสามารถเห็นประโยชน.    โตเทยยพราหมณ    เมื่อถามวา 
สมณรามบุตรเปนผูฉลาดกวาผูฉลาดท้ังหลาย   เปนบัณฑิตกวาบัณฑิตทั้งหลาย 
จึงกลาวอยางนี้.  เมื่อเปนเชนนั้น  บรวิารเหลาน้ัน    เมื่อจะยอนถาม   จึงกลาว 
คําเปนตนวา  เอว  โภ  แตโตเทยยพราหมณนั้น .  ดงัน้ัน    พราหมณสรรเสริญ 
พระเจาเอเฬยยะบาง  บริวารของพระเจาเอเฬยยะนั้นบาง   อุททกดาบสรามบุตร 
บาง  เพราะคนเปนสัตบุรุษ. อสัตบุรุษเปนเหมือนคนบอด  สัตบุรุษเปนเหมือน 
คนมีจักษุ.  คนบอดยอมมองไมเห็นทั้งคนไมบอด  ทั้งคนบอดดวยกัน  ฉันใด 
อสัตบุรุษยอมไมรูจักทั้งสัตบุรุษ   ทั้งอสัตบุรุษฉันน้ัน.   คนมีจักษุ   ยอมเห็น 
ทั้งคนบอด  ทั้งคนไมบอดฉันใด  สัตบุรุษ  ยอมรูจักทั้งสัตบุรุษ  ทั้งอสัตบุรุษ 
ฉันนั้น.     พราหมณไดอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา        แมโตเทยยพราหมณ 
ไดรูแลวซ่ึงอสัตบุรุษท้ังหลาย   เพราะเปนสัตบุรุษ  ดังน้ี  จึงมีใจยินดีกลาวคํา 
เปนอาทิวา  อจฺฉริย   โภ  โคตม  ดังนี้   อนุโมทนาภาษิตของพระตถาคตแลว 
ทําสักการะก็กลับไป. 
                                   จบอรรถกถาวัสสการสูตรที่  ๗  
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                          ๘.  อุปกสูตร   

       พระพทุธองคทรงโตวาทะกับอุปกมัณฑิกาบุตร 
            [๑๘๘]    สมยัหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
ใกลกรุงราชคฤห   ครั้งน้ันแล   อุปกมณัฑิกาบุตรเขาไฝเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง   ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจามี 
วาทะอยางนี้   มีทฏิฐิอยางนี้วา  ผูใดผูหน่ึงกลาวติเตียนผูอ่ืน  ผูนั้นทั้งหมดยอม 
ไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได   เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได    ยอมเปนผู 
ถูกครหาติเตียน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอุปกะ  ถาบุคคล. กลาว 
ติเตียนผูอ่ืน  เมื่อเขากลาวติเตียนผูอ่ืนอยู    ยอมไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได 
เมื่อไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได   ยอมเปนผูถูกครหาติเตียนไซร  ดูกอนอุปกะ 
ทานน่ันแหละกลาวติเตียนผูอ่ืนยอมไมอาจใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได     เมื่อไมอาจ 
ใหกุศลกรรมเกิดข้ึนได  ยอมเปนผูถูกครหาติเตียน. 
            อุป.   ขาแตพระองคผูเจริญ        บุคคลพึงจับปลาที่พอผุดข้ึนเทาน้ัน  
ดวยแหใหญ   แมฉันใด   ขาพระองคก็ฉันนั้น  เหมือนกัน    พอเอยข้ึนเทาน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงจับดวยบวงคือวาทะอันใหญ. 
            พ.  ดกูอนอุปกะ  เราบัญญัติแลววา   นี้เปนอกุศลแล  บท  พยัญชนะ 
ธรรมเทศนาของตถาคตในขอน้ัน      หาประมาณมิไดวา  นี้เปนอกุศลแมเพราะ 
เหตุนี้  อนึ่ง  เราบัญญัติวา  อกุศลน้ีนั้นแล  ควรละเสีย  บท  พยญัชนะ  
ธรรมเทศนา    ของตถาคตในขอน้ัน  หาประมาณมิไดวา  แมเพราะเหตุนี้ 
อกุศลนี้ควรละเสีย  อนึ่ง  เราบัญญัติไวแลววา  นี้เปนกุศลแล  บทพยัญชนะ  
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ธรรมเทศนาของตถาคตในขอน้ัน      หาประมาณมิไดวา    นี้เปนกุศลแมเพราะ    
เหตุนี้   อนึ่ง  เราบัญญัติวา  กุศลนี้นั้นแลควรบําเพ็ญ    บท พยญัชนะ   ธรรม- 
เทศนาของตถาคตในขอนั้น      หาประมาณมิไดวา  กุศลนี้ควรบําเพ็ญแมเพราะ 
เหตุนี้. 
            ลําดับนั้นแล     อุปกมัณฑิกาบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ลุกจากอาสนะ  ถวายอภิวาท   การทําประทักษิณแลว    เขาไปเฝา 
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร       ครั้นแลวไดกราบทูล 
การสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาท้ังหมดนั้น       แกพระเจาแผนดิน 
มคธพระนามวาอาชาตศัตรูเวเทหิบุตร     เมื่ออุปกุมัณฑิกาบุตรกราบทูลอยางน้ี 
แลว   พระเจาแผนดินมคธพระนามวา  อชาตศัตรูเวเทหิบุตรทรงกริ้ว  ไมทรง 
พอพระทัย     ไดตรัสกะอุปกมัณฑิกาบุตรวา     เจาเด็กลูกชาวนาเกลือน่ีอวดดี 
ปากกลา  บังอาจ จักสําคัญพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   พระองค 
นั้นวาควรรุกราน  เจาอุปก็จงหลีกไป จงพินาศ  ฉันอยาไดเห็นเจาเลย. 
                                          จบอุปกสูตรที่  ๘ 
                          อรรถกถาอุปกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุปกสูตรที่  ๘   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา อุปโก   เปนชื่อของมัณฑิกาบุตรนั้น. บทวา   มณฑฺิกาปุตฺโต 
แปลวา  บุตรของนางมัณฑิกา.  บทวา  อุปสงฺกมิ  ความวา  ไดยินวา   อุปก- 
มัณฑิกาบุตรนั้น      เปนอุปฏฐากของเทวทัต      จึงเขาไปเฝา    เพ่ือกําหนดวา 
เมื่อเราเขาไปเฝา    พระศาสดาจักตรัสยกยองหรือตรัสตําหนิหนอ    อาจารย 
บางพวกกลาวดังน้ีก็มี  วาเขาไปเฝาประสงคจะฟงคําวา  เทวทัตตกนรก  ดํารง  
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อยูชั่วกัป ใครก็แกไขมิไดดังน้ี  แลวจะไดเสียดสีพระศาสดา. บทวา ปรูปารมฺภ   
วตฺเตติ  ไดแก กลาวติเตียนผูอ่ืน     บทวา   สพฺโพ  โส  น  อุปฺปาเทติ 
ความวา   ผูนั้นทั้งหมด   ไมทํากุศลธรรมใหเกิดข้ึน   หรือไมอาจเพ่ือจะทําคํา 
ของตนใหสมควรไดเลย.  บทวา  อนปฺุปาเทนฺโต   คารยฺโห  โหติ  ความวา 
เมื่อไมอาจใหกุศลธรรมเกิดข้ึนได  เมื่อไมอาจทําคําของตนใหสมควรได ก็ยอม 
เปนผูถูกติเตียน.  บทวา อปุวชฺโช  ความวา  ยอมเปนผูถูกติถูกวาเหมือนกัน 
หรือเปนผูประกอบดวยโทษ  อธิบายวา  มีโทษ. 
            ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงจับวาทะของอุปกะน้ันแลว   เมื่อจะ 
ทรงสวมคอของอุปกะนั้นแล    จึงตรสัวา    ปรูปารมฺภ    เปนอาทิ.    บทวา 
อุมฺมุชฺชมานกเยว  ไดแก    พอยกหัวข้ึนจากนํ้าเทานั้น.    ในบทวา    ตตฺถ 
อปริมาณา   ปทา  เปนอาทิ    พึงทราบวินิจฉัยดังน้ี.   บทก็ด ี   อักขระก็ดี 
ธรรมเทศนาก็ดี   นับไมไดในการบัญญัติวา   อกุศลน้ัน.    บทวา   อิติปท 
อกุสล    ความวา    แมบททั้งหลายท่ีมาแลวในอกุศลบัญญัติอยางนี้วา    แมนี้ 
ก็อกุศล  แมเพราะเหตุนี้   ๆ กอกุศลดงัน้ีก็นับไมได.  แมเม่ือเปนดังนั้น    พระ- 
ตถาคต    พึงทรงแสดงธรรมน้ัน   ดวยอาการอยางหนึ่ง   เทศนาของพระองค 
อยางนี้   ก็พึงนับไมได.  เหมือนท่ีทานกลาววาธรรมเทศนาของพระตถาคตนั้น 
กําหนดถือเอาไมได   บทพยัญชนะแหงธรรมก็กําหนดถือเอาไมได   เนื้อความ 
ในทุกวาระพึงทราบดวยอุบายน้ี. 
            บทวา   ยาวธสี   วตาย   คือ  เจาเด็กนี้ชางลบลางคุณ.     โลณการ- 
กทารโก   คือ เด็กในหมูบานชาวนาเกลือ.  คําวา   ยตฺร    ห ิ นาม  แกบทเปน 
โย  ห ิ นาม  แปลวา  ชื่อใด.  บทวา   อปสาเทตพฺพ   มฺ ิสฺสติ   คือ  
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จักสําคัญพระพุทธเจาวาควรระราน.  บทวา   อเปหิ  ความวา  เจาจงหลีกไป    
อยามายืนตอหนาขานะ  ก็พระเจาอชาตศัตรู   ตรสัอยางนี้แลว  โปรดใหบริวาร 
จับคอคราออกไปแล. 
                                     จบอรรถกถาอุปกสูตรที่  ๘ 
                     ๙. สัจฉิกริิยสูตร 

               วาดวยธรรมที่ควรทาํใหแจง  ๔  ประการ 
            [๑๘๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท่ีควรกระทําใหแจง  ๔  ประการน้ี  
๔ ประการเปนไฉน ?    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมท่ีควรกระทําใหแจงดวย 
กายก็มี    ที่ควรกระทําใหแจงดวยสติก็มี   ที่ควรกระทําใหแจงดวยจักษุก็มี   ที่  
ควรกระทําใหแจงดวยปญญาก็มี    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมที่ควรกระทํา 
ใหแจงดวยกายเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิโมกข  ๘ ควรกระทําใหแจง 
ดวยกาย.    กธ็รรมที่ควรกระทําใหแจงดวยสติเปนไฉน ?      ปุพเพนิวาสควร 
กระทําใหแจงดวยสติ.   กธ็รรมที่ควรกระทําใหแจงดวยจักษุเปนไฉน   การจุติ 
และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย    ควรกระทําใหแจงดวยจักษุ.  กธ็รรมที่ควรกระทํา 
ใหแจงดวยปญญาเปนไฉน ?   ความส้ินอาสวะทั้งหลาย  ควรกระทําใหแจงดวย 
ปญญา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกระทําใหแจง  ๔  ประการน้ีแล. 
                    จบสัจฉิกิริยสูตรที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 465 

         อรรถกถาสัจฉิกิริยสูตร             
            พึงทราบวินิจฉัยในสัจฉิกิริยสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กาเยน  ไดแก  ดวยนามกาย.  บทวา   สจฺฉิกรณียา ไดแก 
พึงทําใหประจักษ.   บทวา  สติยา   ไดแก   ดวยปุพเพนิวาสานุสติ.   บทวา 
จกฺขุนา  คือดวยทิพจักษุ.    บทวา    ปฺาย    ความวา    วิปสสนาปญญา 
พึงทําใหแจงดวยฌานปญญา  มรรคปญญา   พึงทําใหแจงดวยวิปสสนาปญญา 
ผลปญญา  พึงทําใหแจงดวยมรรคปญญา   ปจจเวกขณปญญา  พึงทําใหแจง 
ดวยผลปญญา.  อธิบายวา  พึงบรรลุ.  สวนพระอรหัตกลาวคือความส้ินอาสวะ 
ชื่อวา  พึงทําใหแจงดวยปจจเวกขณปญญา. 
                               จบอรรถกถาสัจฉิกิริยสูตรที่  ๙ 
                   ๑๐. อุโปสถสูตร 

               พระพุทธองคทรงสรรเสริญภิกษุบริษทั 
            [๑๙๐]    สมยัหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   บุพพาราม- 
ประสาทของมิคารมารดา   ใกลพระนครสาวัตถี    กโ็ดยสมัยนั้นแล   พระผูมี- 
พระภาคเจาแวดลอมดวยภิกษุสงฆ    ประทับนั่งในวันอุโบสถ    ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูภิกษุสงฆซึ่งเปนผูนิ่งเงียบแลว       ตรัสกะภิกษุ 
ทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บริษัทนี้เงียบ    ปราศจากเสียงสนทนา 
บริสุทธิ์    ต้ังอยูในสาระ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้ก็เปนเชนนั้น  บริษัท  
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เชนใดที่บุคคลหาไดยาก     แมเพ่ือจะเห็นในโลก     ภิกษุสงฆนี้เปนเชนนั้น    
บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น      บริษัทเชนใดเปนผูควรของคํานับ     เปนผูควรของ 
ตอนรับ  เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควรทําอัญชล ี เปนนาบุญของโลก ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา   ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น   บริษัทนี้ก็เปนเชนนั้น   แม 
ของนอยท่ีเขาใหในบริษัทเชนใด  ยอมเปนของมาก  ของมากท่ีเขาใหในบริษัท 
เชนใด   ยอมเปนของมากย่ิงกวา   ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น     บริษัทนี้ก็เปน 
เชนนั้น     การไปเพ่ือจะดูบริษัทเชนใด    แมจะนับดวยโยชน     ถึงจะตองเอา 
เสบียงทางไปก็ควร   ภิกษุสงฆนี้ก็เปนเชนนั้น    ภิกษุสงฆนี้เห็นปานน้ัน   คือ 
ในภิกษุสงฆนี้    ภิกษุทั้งหลายท่ีถึงความเปนเทพก็มี    ภิกษุทั้งหลายท่ีถึงความ 
เปนพรหมก็มี  ภิกษุทั้งหลายท่ีถึงชั้นอาเนญชาก็มี  ภิกษุทั้งหลายท่ีถึงความเปน 
อริยะก็มี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนเทพ  ?  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ บรรลุทติุยฌาน ฯลฯ 
บรรลุตติยฌาน ฯลฯ  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล 
ภิกษุชื่อวาถึงความเปนเทพ.                                        
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อยางไร  ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหม   
ภิกษุในธรรมวินัยนี้     มใีจประกอบดวยเมตตาแผไปสูทิศหน่ึงอยู.    ทิศทีส่อง 
ทิศที่สาม     ทิศที่สี่     ก็เหมือนกัน      ตามนัยนี้      ทั้งเบ้ืองบน    เบื้องตํ่า 
เบื้องขวาง  แผไปตลอดโลก   ทั่วสัตวทุกเหลา  ในที่ทุกสถาน  ดวยใจประกอบ 
ดวยเมตตาอันไพบูลย   ถงึความเปนใหญ   หาประมาณมิได  ไมมีเวร   ไมม ี
ความเบียดเบียนอยู     มใีจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... 
มีใจประกอบดวยอุเบกขา   แผไปสูทิศหน่ึงอยู   ทศิที่สอง  ทิศที่สาม   ทิศทีส่ี่ 
ก็เหมือนกัน    ตามนัยนี้   ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง   แผไปตลอดโลก  
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ทั่วสัตวทุกเหลา    ในทีทุ่กสถาน   ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  ถึง    
ความเปนใหญ   หาประมาณมิได   ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อยางไรภิกษุจึงชื่อวาถึงชั้นอาเนญชา  ? ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง    เพราะดับสิ้นปฏฆิ- 
สัญญา     เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา     บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน 
ดวยบริกรรมวา  อากาศไมมีที่สุด  เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้ง 
ปวง  บรรลุวิญญาจายตนฌาน  ดวยบริกรรมวา  วิญญาณไมมีที่สุด  เพราะ 
ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง    บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ดวย 
บริกรรมวา   อะไร ๆ ไมมี    เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง 
บรรลุเนวสญัญานาสัญญายตนฌาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล  ภิกษุจึง 
ชื่อวาถึงช้ันอาเนญชา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อยางไร  ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ ? 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมรูชัดตามความจริงวา   นี้ทุกข   นี้ทกุขสมุทัย    นี้  
ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แลภิกษุ 
จึงชื่อวาถึงความเปนอริยะ. 
                                         จบอุโปสถสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบโยธาชีวรรคที่  ๔  
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            อรรถกถาอุโปสถสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอุโปสถสูตรที่  ๑๐  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    ตุณฺหีภูต  ตุณฺหีภูต   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
เหลียวดูทางทิศใด ๆ  ทางทิศนั้น ๆ  ภิกษุสงฆนิ่งเงียบอยู.    บทวา    ภกิฺข ู
อามนฺเตสิ   ความวา ทรงเหลียวดูดวยพระจักษุอันเลื่อมใสแลว   เกิดปราโมทย 
ในธรรม  จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลาย   ผูถึงพรอมดวยขอปฏิบัติ   เพราะทรงประสงค 
จะยกยองธรรม.  บทว1   อปฺปลาปา   ไดแก   บริษัทเวนการสนทนา.    บท  
นอกน้ีเปนไวพจนของบทวา  อปฺปลาปา  นั้นนั่นเอง.  บทวา  สุทฺธา  คือ 
หมดมลทิน. บทวา  สาเร   ปติฏ ิตา   ไดแก  ต้ังอยูในธรรมสาระมีศีลสาระ 
เปนตน. บทวา  อล  แปลวา  ควร.  บทวา  โยชนคณนานิ  ความวา 
ระยะทางโยชนหน่ึง  แม  ๑๐  โยชน  มากกวาน้ัน  ก็เรียกวานับเปนโยชน. แตใน 
ที่นี้ประสงคเอารอยโยชนบาง  พันโยชนบาง.    บทวา  ปุโฏเสนาป   ไดแก 
เสบียงทาง   เรียก   ปุโฏส   อธิบายวา   แมจะตองถือเอาเสบียงทางเขาไปหา  
ก็ควรแท.  บาลีวา    ปุฏเสน   ดังน้ีก็มี.   เนื้อความของบทน้ันวา   หอของมีอยู 
ที่บาของบุคคลน้ัน  เหตุนั้น  บุคคลน้ันชื่อวา   มีหออยูที่บาดวย  หออยูที่บาน้ัน. 
มีอธิบายวา  สะพายเสบียงไปดังน้ี.  
            บัดนี ้ ตรัสวา   สนฺติ  ภิกฺขเว  เปนอาทิ  เพ่ือทรงแสดงวา ภิกษุทั้งหลาย 
ผูประกอบดวยคุณท้ังหลายท่ีเห็นปานน้ี    มีอยูในท่ีนี้.    บรรดาบทเหลาน้ัน  
บทวา  เทวปฺปตฺตา  ความวา   ภิกษุทั้งหลาย   ถึงชัน้ทิพวิหารท่ีเปนเหตุเกิด  
เปนอุปปตติเทพ  และชั้นพระอรหัตดวยทิพวิหาร.    บทวา  พฺรหมปฺปตฺตา 
ความวา  ภิกษุทั้งหลาย  ถึงชั้นพรหมวิหารเหตุสําเร็จเปนพรหม    ดวยอรรถ  
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วาไมมีโทษ  และชั้นพระอรหัตดวยพรหมวิหาร.   บทวา  อาเนฺชปฺปตฺตา    
ความวา  ภิกษุทั้งหลาย  ถึงชั้นอาเนญชาเหตุสําเร็จเปนความไมหว่ันไหว  และ 
ชั้นพระอรหัตดวยอาเนญชา.  บทวา อริยปฺปตฺตา  ความวา  ลวงภาวะปุถุชน 
ถึงภาวะพระอริยะ. 
            ในบทวา  เอว   โข  ภิกฺขเว  ภกิฺขุ   เทวปฺปตฺโต  โหติ  เปนอาทิ 
มีวินิจฉัยดังน้ี  ภิกษุต้ังอยูในจตุตถฌานท่ีเปนรูปาพจร  อยางนี้แลว  จึงกลับจิต 
ไปบรรลุพระอรหัต    ชือ่วาเปนผูถึงชั้นเทพ.    ภิกษุต้ังอยูในพรหมวิหาร  ๔ 
กลับจิตไปบรรลุพระอรหัต    ชื่อวาเปนผูถึงชั้นพรหม.   ต้ังอยูในอรูปฌาน ๔ 
กลับจิตไปบรรลุพระอรหัต   ชื่อวาเปนผูถึงชั้นอาเนญชา.  มรรค  ๔  และผล ๓ 
ตรัสดวยสัจจะ      มีบทวา  อิท  ทุกฺข  ดังน้ี เปนอาทิ  เพราะฉะน้ัน   ภิกษุ 
ผูบรรลุอริยธรรมนี้   จึงไดชื่อวาเปนผูถึงชั้นอริยะ. 
                               จบอรรถกถาอุโปสถสูตรที่  ๑๐ 
                          จบโยธาชีวรรควรรณนาท่ี  ๔ 

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑. โยธสูตร     ๒.  ปาฏิโภคสูตร     ๓.  สุตสูตร   ๔.  อภยสูตร 
๕. พราหมณสัจจสูตร    ๖.  อุมมังคสูตร   ๗.  วัสสการสูตร    ๘.  อุปกสูตร 
๙. สัจฉิกิริยสูตร  ๑๐.  อุโปสถสูตร  และอรรถกถา.  
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                                    มหาวรรคที่  ๕   
 
              ๑.  โสตานุคตสูตร  

               วาดวยอานิสงสการฟงธรรม  ๔  ประการ 
            [๑๙๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส  ๔  ประการแหงธรรมทั้งหลาย 
ที่บุคคลฟงเนือง ๆ คลองปาก  ข้ึนใจ   แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ    อันบุคคล 
พึงหวังได    อานิสงส  ๔  ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนีย้อมเลาเรียนธรรม  คือ  สตุตะ...เวทัลละ    ธรรมเหลาน้ันเปน 
ธรรมอันภิกษุนั้นฟงเนือง  ๆ  คลองปาก    ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ 
เธอมีสติ     หลงลืม     เมือ่การทํากาละ    ยอมเขาถึงเทพนิกายหมูใดหมูหน่ึง 
บทแหงธรรมทั้งหลาย  ยอมปรากฏแกเธอผูมีความสุขในภพนั้น  สติบังเกิดข้ึนชา 
แตสัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปน 
อานิสงสประการที่  ๑ แหงธรรมทั้งหลายท่ีบุคคลฟงเนือง ๆ คลองปาก    ข้ึนใจ 
แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  อันบุคคลพึงหวังได. 
            อีกประการหน่ึง     ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ...เวทัลละ 
ธรรมเหลาน้ันเปนธรรมอันภิกษุนั้นฟงเนือง ๆ คลองปาก  ข้ึนใจ   แทงตลอด 
ดวยดีดวยทิฏฐิ    เธอมีสติหลงลืม     เมื่อกระทํากาละ     ยอมเขาถึงเทพนิกาย 
หมูใดหมู  หนึ่ง  บทแหงธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏแกเธอ  ผูมีความสุขอยูใน 
ภพนั้นเลย  แกภิกษุผูมีฤทธิ์  ถึงความชํานาญแหงจิต  แสดงธรรมแกเทพบริษัท 
เธอมีความปริวิตกอยางนี้วา   ในกาลกอนเราไดประพฤติพรหมจรรยในธรรม-  
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วินัยใด  นี้คือธรรมวินัยนั้น   สติบังเกิดข้ึนชา   แตวาสัตวนั้นยอมบรรลุคุณวิเศษ    
เร็วพลัน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุรุษผูฉลาดตอเสียงกลอง    เขาเดินทางไกล 
ฟงไดยินเสียงกลอง   เขาไมพึงมีความสงสัย    หรือเคลือบแคลงวา    เสียงกลอง 
หรือไมใชหนอ    ที่แทเขาพึงถึงความตกลงใจวา    เสียงกลองทีเดียว    ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ยอมเลาเรยีนธรรม ฯลฯ ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ 
เร็วพลัน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนอานิสงสประการที่  ๒  แหงธรรมทั้งหลาย 
ที่ภิกษุฟงเนือง ๆ คลองปาก    ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ    อันบุคคล 
พึงหวังได. 
            อีกประการหน่ึง  ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม คือสุตตะ...บทแหงธรรม 
ทั้งหลาย    ยอมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพนั้นเลย   ทั้งภิกษุผูมีฤทธ์ิ  
ถึงความชํานาญแหงจิต    ก็ไมไดแสดงธรรมในเทพบริษัท    แตเทพบุตรยอม 
แสดงธรรมในเทพบริษัท เธอมีความคิดอยางนี้วา  ในกาลกอนเราไดประพฤติ 
พรหมจรรยในธรรมวินัยใด   นี้คือธรรมวินัยนั้นเอง  สติบังเกิดข้ึนชา    แตวา 
สัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษผูฉลาด 
ตอเสียงสังขเขาเดินทางไกล  พึงไดฟงเสียงสังขเขา   เขาไมพึงมีความสงสัยหรือ 
เคลือบแคลงวา  เสียงสังขหรือมิใชหนอ  ที่แทเขาพึงถึงความตกลงใจวา เสียงสังข 
ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมเลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  ฯลฯ  ยอม 
เปนผูบรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนอานิสงสประการที่  ๓ 
แหงธรรมทั้งหลายท่ีภิกษุฟงเนืองๆคลองปาก  ข้ึนใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ 
อันบุคคลพึงหวังได. 
            อีกประการหน่ึง     ภิกษุยอมเลาเรียนธรรม   คือ   สุตตะ...บทแหง 
ธรรมทั้งหลาย     ยอมไมปรากฏแกเธอผูมีความสุขอยูในภพน้ันเลย    แมภิกษุ  
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ผูมีฤทธิ์   ถึงความชํานาญแหงจิต  ก็มิไดแสดงธรรมในเทพบริษัท  แมเทพบุตร    
ก็ไมไดแสดงธรรมในเทพบริษัท  แตเทพบุตรผูเกิดกอนเตือนเทพบุตรผูเกิด 
ทีหลังวา    ทานผูนฤทุกขยอมระลึกไดหรือวา    เราไดประพฤติพรหมจรรยใน 
กาลกอน  เธอกลาวอยางนี้วา  เราระลึกไดทานผูนฤทุกข ๆ    สติบังเกิดข้ึนชา 
แตวาสัตวนั้นยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ    เร็วพลัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สหาย 
ของคนเลนฝุนดวยกัน    เขามาพบกัน   บางครั้งบางคราว  ในท่ีบางแหง  สหาย  
คนหน่ึง  พึงกลาวกะสหายคนนั้นอยางนี้วา  สหาย  ทานระลึกกรรมแมนี้ไดหรือ 
เขาพึงกลาวอยางนี้วา  เราระลึกได  เราละลึกได  ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยอมเลาเรียนธรรม  ฯลฯ  ยอมเปนผูบรรลุคุณวิเศษ  เร็วพลัน    ดูกอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย    นีเ้ปนอานิสงสประการที่  ๔  แหงธรรมท้ังหลายท่ีภิกษุฟงเนือง ๆ 
คลองปาก  ข้ึนใจ  แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  อันบุคคลพึงหวังได. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อานิสงส  ๔  ประการน้ี     แหงธรรมทั้งหลายท่ี 
ภิกษุฟงแลวเนือง ๆ  คลองปาก    ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  อันบุคคล 
พึงหวังได. 
                                          จบโสตานุคตสูตรที่  ๑  
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                     มหาวรรควรรณนาท่ี  ๕   
 
                     อรรถกถาโสตานุคตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในโสตานุคตสูตรที่   ๑  ดงัตอไปนี้ :- 
            บทวา   โสตานุคตาน  ความวา  ธรรมท่ีบุคคลเง่ียโสตประสาทฟง 
แลวกําหนดดวยโสตญาณ.  บทวา  จตฺตาโร  อานิสสา  ปาฏิกงฺขา  ความวา 
คุณานิสงส ๔ ประการ  พึงหวังได.  ก็สูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ 
ดวยอํานาจอัตถุปปตติ    เหตุเกิดเรื่อง.   ถามวา   ดวยอํานาจเหตุเกิดเรื่องอะไร. 
ตอบวา     ดวยอํานาจเหตุเกิดเรื่อง  คือ  การท่ีภิกษุทั้งหลายไมเขาไปฟงธรรม. 
ไดยินวา   พวกพราหมณ    ๕๐๐ บวชแลว    ไมไปฟงธรรมดวยคิดวา   พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา  เมื่อตรัสแตลิงค  วจนะ  วิภัติ บท  และพยัญชนะเปนตน 
จักตรัสแตขอท่ีพวกเรารูแลวท้ังน้ัน       ขอท่ีเรายังไมรู  จักตรัสอะไรได  ดังนี้ . 
พระศาสดาไดสดับเรื่องนั้นแลว       จึงใหเรียกพราหมณที่บวชเหลาน้ันมาแลว 
ตรัสวา เพราะอะไร  พวกเธอจึงทําอยางนี้  พวกเธอจงฟงธรรมโดยความเคารพ 
เมื่อฟงธรรมโดยความเคารพ  และสาธยายธรรม  อานิสงสเหลานี้    เทาน้ีเปน 
หวังไดดังน้ี   เมื่อทรงแสดงจึงเริ่มเทศนานี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ธมฺม   ปริยาปุณาติ    ความวา   ภิกษุ 
ยอมเลาเรียนธรรม คือ  บาลี     ซึ่งเปนนวังคสัตถุศาสนคําสอนของพระศาสดา 
มีองค  ๙  มสีุตตะ   เคยยะเปนอาทิ.  บทวา    โสตานุคตา  โหนฺติ   ความวา 
ธรรมเหลาน้ันก็ยอมตามไปเขาโสตเนือง  ๆ.     บทวา      มนสานุเปกฺขิตา 
ไดแก   ตรวจดูดวยจิต.  บทวา   ทิฏ ิยา   สุปฺปฏิวทิฺธา  ความวา  รูทะล ุ
ปรุโปรงดี   คือทําใหแจมแจงดวยปญญาท้ังโดยผล  ทั้งโดยเหตุ.  พระพทุธพจน 
บทวา     มฏุสฺสติ   กาล  กุรุมาโน   นี ้ มิใชตรัส  เพราะไมมีสติระลึกถึง  
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แตตรัสหมายถึง   การตายของปุถุชน.    จริงอยู    ปุถุชนชื่อวาหลงลืมสติตาย.    
บทวา   อุปปชฺชติ    ความวา    ภิกษุต้ังอยูในศีลอันบริสุทธิ์แลว   ยอมเกิดข้ึน 
เทวโลก.  บทวา    ธมฺมปทา   ปลปนติฺ  ความวา  ธรรมคือพระพุทธวจนะ 
ที่คลองปาก  อันมีการสาธยายเปนมูลมาแตกอนท้ังหมด  ยอมลอยเดนปรากฏรู 
ไดชัด   แกภิกษุผูมีสุข   ซึ่งเกิดในระหวางภพ  เหมือนเงาในกระจกใส.  บทวา 
ทนฺโธ   ภิกขฺเว  สตุปฺปาโท  ความวา  การระลึกถึงพระพุทธพจนเกิดข้ึนชา 
คือ  หนัก.  บทวา  อล  โส  สตฺโร   ขิปฺปเมว  วิเสสคามี    โหติ  ความวา 
ยอมบรรลุนพิพาน.  บทวา อิทฺธิมา  เจโตวสิปฺปตฺโต   ไดแก  พระขีณาสพ 
ผูถึงพรอมดวยฤทธิ์ถึงความเชี่ยวชาญแหงจิต.  ในบทวา  อย  วา  โส   ธมฺม- 
วินโย   นี ้ วา  ศัพทมีอรรถวา  กระจางแจง.      
                  บทวา  ยตฺถ     คือ  ในธรรมวินัยใด.  บทวา   พฺรหมฺจริย   อจร ึ
ไดแก  เราไดอยูประพฤติพรหมจรรย.   บทนั้น     ตรัสดวยอํานาจการะลึกถึง 
พระพุทธพจนวา  ชื่อวาพระพุทธพจนแมนี้     เรากไ็ดเลาเรียนมาแลวแตกอน. 
บทวา   เทวปุตฺโต    ไดแก  เทวบุตรผูเปนธรรมกถกึองคหน่ึง  ดุจปญจาล- 
จัณฑเทวบุตร  ดุจหัตถกมหาพรหมและดุจสนังกุมารพรหม.   บทวา   โอปปา-  
ติโก   โอปปาติก   สาเรติ ความวา  เทวบุตรผูเกิดกอนใหเทวบุตรผูเกิด 
ภายหลังระลึก  ทรงแสดงความท่ีสหายเหลาน้ันสนิทสนมกันมานาน  ดวยบทวา 
สหปสุกีฬกานั้น.  บทวา   สมาคจฺเฉยฺยุ  ความวา  สหายเหลาน้ัน  พึงไป 
พรอมหนากันที่ศาลาบาง    ที่โคนตนไมบาง.  บทวา  เอว  วเทยฺย   ความวา 
สหายผูนั่งกอนท่ีศาลาบาง     ที่โคนตนไมบาง      พึงกลาวอยางนี้กะสหายผูมา 
ภายหลัง.   บทที่เหลือทุกแหง  พึงทราบโดยนัยที่กลาวมาแลวแล. 
                      จบอรรถกถาโสตานุคตสูตรที่  ๑  
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                                      ๒.   ฐานสูตร   

                   วาดวยฐานะ  ๔  ที่พึงรูดวยฐานะ  ๔ 
            [๑๙๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๔ ประการน้ี   พึงรูดวยฐานะ ๔ 
ฐานะ ๔ เปนไฉน  ?  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน 
และศีลนั้น  พึงรูไดดวยกาลนาน  ไมใชเล็กนอย  มนสิการอยูจึงจะรู  ไมมนสิการ 
อยูหารูไม คนมีปญญาจึงจะรู  คนมีปญญาทรามหารูไม  ความสะอาดพึงรูได 
ดวยถอยคํา  และความสะอาดน้ันพึงรูไดโดยกาลนาน ไมใชเล็กนอย มนสิการ 
อยูจึงจะรู   ไมมนสิการหารูไม   คนมปีญญาจึงจะรู   คนมีปญญาทรามหารูไม 
กําลังใจพึงรูไดในอันตราย  และกําลังใจน้ันแล  พึงรูไดโดยกาลนาน  ไมใช 
เล็กนอย มนสิการจึงจะรู  ไมมนสิการหารูไม  คนมีปญญาจึงจะรู  คนมีปญญา- 
ทรามหารูไม   ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา และปญญาน้ันแลพึงรูไดโดย 
กาลนาน  ไมใชเล็กนอย   มนสิการจึงจะรู   ไมมนสิการหารูไม   คนมีปญญา 
จึงจะรู  คนมีปญญาทรามหารูไม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็คําท่ีเรากลาววา  ศีลพึงรูไดดวยการอยูรวมกัน 
... คนมีปญญาทรามหารูไม   ดังน้ี   นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ?   บุคคล 
ในโลกน้ี       เมื่ออยูรวมกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา      ทานผูนี้มักทําศีลใหขาด 
มักทําใหทะลุ   มักทําใหดาง   มักทําใหพรอย    ตลอดกาลนานแล  ไมกระทํา 
ติดตอไป    ไมประพฤติติดตอในศีลทั้งหลาย    ทานผูนี้เปนคนทุศีล    หาใช 
เปนคนมีศีลไม  อนึ่ง  บคุคลในโลกนี้   เมื่ออยูรวมกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา 
ทานผูนี้มีปกติไมทําศีลใหขาด   ไมทําใหทะลุ    ไมทําใหดาง   ไมทําใหพรอย 
ตลอดกาลนาน   มีปกติทําติดตอไป   ประพฤติตอในศีลท้ังหลาย   ทานผูนี้  
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เปนผูมีศีล  หาใชเปนผูทุศีลไม   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําท่ีเรากลาววา  ศีลพึงรู    
ไดดวยการอยูรวมกัน...คนปญญาทรามหารูไม   ดงัน้ี   นี้เรากลาวแลวเพราะ 
อาศัยขอน้ี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็คําท่ีเรากลาววา     ความสะอาดพึงรูไดดวย 
ถอยคํา...คนมีปญญาทรามหารูไม   ดงัน้ี    นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร   
บุคคลในโลกน้ี  สนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา   ทานผูนี้พูดกันตัวตอตัว 
เปนอยางหน่ึง   พูดกันสองตอสองเปนอยางหน่ึง  พูดกันสามคนเปนอยางหน่ึง 
พูดกันมากคนเปนอยางหน่ึง  ทานผูนี้พูดคําหลังผิดแผกไปจากคํากอน  ทานผูนี้ 
มีถอยคําไมบริสุทธิ์     ทานผูนี้หามีถอยคําบริสุทธ์ิไม   อน่ึง   บุคคลในโลกน้ี  
เมื่อสนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา     ทานผูนี้พูดกันตัวตอตัวเปนอยางไร 
พูดกันสองคน  สามคน  มากคน   ก็อยางนั้น   ทานผูนี้พูดคําหลังไมผิดแผกจาก 
คํากอ  มีถอยคําบริสุทธิ์  ทานผูนี้หามีถอยคําไมบริสุทธิ์ไม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คําท่ีเรากลาววา    ความสะอาดพึงรูไดดวยถอยคํา ... คนมีปญญาทรามหารูไม 
ดังน้ี    นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็คําท่ีเรากลาววา    กําลังใจพึงรูไดในอันตราย 
... คนมีปญญาทรามหารูไม   ดังน้ี   นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร ? บุคคล 
บางคนในโลกนี้   กระทบความเส่ือมญาติ  กระทบความเส่ือมโภคทรัพย  หรอื 
กระทบความเส่ือมเพราะโรค    ยอมไมพิจารณาอยางนี้วา   โลกสันนิวาสน้ีเปน 
อยางนั้นเอง     การไดอัตภาพเปนอยางนั้น        ในโลกสันนิวาสตามท่ีเปนแลว 
ในการไดอัตภาพตามท่ีเปนแลว   โลกธรรม  ๘  คือ  ลาภ  ๑   ความเส่ือมลาภ  ๑ 
ยศ   ความเสื่อมยศ  ๑ นินทา  ๑ สรรเสริญ   ๑  สุข  ๑  ทุกข   ๑  ยอมหมุนเวียน 
ไปตามโลก   และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ดังนี้    บคุคลน้ันกระทบ  
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ความเสื่อมญาติ   กระทมความเส่ือมโภคทรัพย    หรือกระทบความเส่ือมเพราะ   
โรค  ยอมเศราโศก   ลําบากใจ    ร่ําไร   ทุนบอกคร่าํครวญ   ถึงความหลงใหล 
สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี    กระทบความเส่ือมญาติ   กระทบความเส่ือมโภค- 
ทรัพย  หรือกระทบความเส่ือมเพราโรค   ยอมพิจารณาอยางนี้วาโลกสันนิวาส 
นี้เปนอยางนั้นเอง  การไดอัตภาพเปนอยางนั้น    ในโลกสันนวิาสตามท่ีเปนแลว 
ในการไดอัตภาพตามท่ีเปนแลว   โลกธรรม  ๘  คือ ลาภ  ๑   ความเสื่อมลาภ  ๑ 
ยศ  ๑   ความเสื่อมยศ  ๑  นินทา ๑   สรรเสริญ  ๑  สุข  ๑  ทกุข  ๑  หมุนเวียน 
ไปตามโลก   และโลกยอมหมุนเวียนตามโลกธรรม  ๘  ดังนี้   บุคคลน้ันกระทบ 
ความเสื่อมญาติ   กระทบความเส่ือมโภคทรัพย   หรือกระทบความเส่ือมเพราะ 
โรค  ยอมไมเศราโศก  ไมลําบากใจ  ไมร่ําไร  ไมทบุบอกคร่ําครวญ ไมถึงความ 
หลงใหล   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คําท่ีเรากลาววา   กําลังใจพึงรูไดในอันตราย... 
คนมีปญญาทรามหารูไม   ดังน้ี   นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็คําทําเรากลาววา  ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา 
... คนมีปญญาทรามหารูไม   ดังน้ี   นีเ้รากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร    บุคคล 
บางคนในโลกนี้     สนทนากับบุคคลยอมรูอยางนี้วา   ความลึกซึ้งของทานผูนี้  
เพียงไร  อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร  และการถามปญหาของทานผูนี้เพียงไร 
ทานผูนี้ปญญาทราม  ทานผูนี้ไมมีปญญา    ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะทานผูนี้  
ไมอางบทความอันลึกซึ้ง  อันสงบ  ประณีต   ที่สามัญชนคาดไมถึง   ละเอียด 
อันบัณฑิตพึงรูได  อนึ่ง  ทานผูนี้กลาวธรรมอันใด   ทานผูนี้ไมสามารถจะบอก 
แสดง  บัญญติั   แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก   กระทาํใหต้ืน  ซึ่งเนื้อความแหง 
ธรรมเปนได   โดยยอหรอืโดยพิสดาร   ทานผูนี้มีปญญาทราม   ทานผูนี้ไมมี 
ปญญา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรุุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝงหวงนํ้า  พึงเห็นปลาเล็ก ๆ 
ผุดอยู  เขาพึงทราบไดวา   กริิยาผุดของปลาตัวน้ีเปนอยางไร   ทําใหเกิดคลื่น  
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เพียงไหน   และมีความเร็วเพียงไร   ปลาตัวน้ีเล็ก   ไมใชปลาตัวใหญ   ดังน้ี   
ฉันใด  บุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ยอมรูอยางนี้วา  ความ 
ลึกซ้ึงของทานผูนี้เพียงไร  ฯลฯ   ทานผูนี้มีปญญาทราม   ทานผูนี้ไมมีปญญา 
ดังน้ี   สวนบุคคลในโลกนี้   สนทนาอยูกับบุคคลยอมรูอยางนี้วา   ความลึกซึ้ง 
ของทานผูนี้เพียงไร    อภินิหารของทานผูนี้เพียงไร    การถามปญหาของทาน 
ผูนี้เพียงไร   ทานผูนี้มีปญญา   ทานผูนี้ไมใชทรามปญญา   ขอน้ันเพราะเหตุ  
อะไร  เพราะทานผูนี้ยอมอางบทความลึกซึ้ง   สงบ  ประณีต    สามัญชนคาด- 
ไมถึง  ละเอียด    อันบัณฑิตพึงรูได   และทานผูนี้ยอมกลาวธรรมใด  ทานผูนี้ 
เปนผูสามารถเพื่อจะบอก   เพ่ือแสดง   บัญญัติ    แตงต้ัง     เปดเผย   จําแนก 
กระทําใหต้ืน  ซึ่งเนื้อความแหงธรรมนั้น    ทั้งโดยยอหรือพิสดารได  ทานผูนี้ 
เปนผูมีปญญา  ทานผูนี้หาใชเปนผูมีปญญาทรามไม   ดังน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษผูมีจักษุยืนอยูที่ฝงหวงน้ํา  พึงเห็นปลาตัวใหญกําลังผุด   เขาพึงรูอยางนี้วา 
กิริยาผุดของปลาตัวนี้เปนอยางไร    ทําใหเกิดคลื่นไดเพียงไหน    มีความเร็ว 
เพียงไร  ปลาตัวนี้ใหญ  หาใชปลาตัวเล็กไม   ดังน้ี   ฉันใด  บุคคลสนทนาอยู 
กับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอมรูอยางนี้วา  ความลึกซึ่งของทานผูนี้เพียงไร 
ฯลฯ ทานผูนี้มีปญญา  หาใชเปนผูมีปญญาทรามไม  ดังนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คําท่ีเรากลาววา   ปญญาพึงรูไดดวยการสนทนา...  คนมีปญญาทรามหารูไม 
ดังน้ี   นี้เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฐานะ  ๔  ประการน้ีแล  อันบุคคลพึงรูไดดวย 
ฐานะ  ๔  นี.้ 
                    จบฐานสูตรที่  ๒  
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                  อรรถกถาฐานสูตร  1 
            พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  านานิ   คือเหตุทั้งหลาย.    บทวา    าเนหิ   คือดวยเหตุ 
ทั้งหลาย.  ความสะอาดชื่อ   โสเจยฺย.  บทวา  สวสมาโน  แปลวา  เมื่ออยู 
รวมกัน.  บทวา  น  สตตการี  น  สตตวุตฺตี  สีเลสุ  ความวา  ทานผูนี้ 
จะมีชีวิตเปนอยูดวยศีลอยูเนืองนิตยทุกเวลา   ก็หามไิด.  บทวา  สโวหรมาโน 
คือเมื่อพูด.    บทวา  เอเกน    เอโก   โวหรติ  ความวา  ทานผูนี้พูดกันตัว 
ตอตัว. บทวา   โวกฺกมติ  คือพูด.  บทวา  ปุริมโวหารา  ปจฺฉมิโวหาร  คือ 
ทานผูนี้พูดคําหลับผิดแผกไปจากคํากอน.  อธิบายวา   คําหลังกับคํากอน  และ 
คํากอนกับคําหลังไมสมกัน.  ในบทเปนตนวา    าติพฺยสเนน  คือเส่ือมญาติ 
อธิบายวา  เสียญาติ.  แมในบทที่สอง   ก็นัยนี้แล.   สวนในการเกิดโรค  โรค 
นั้นแล   ชื่อวาเสีย   เพราะทําความไมมีโรคใหเสียไป. 
            บทวา  อนุปริวตฺตนฺติ   คือติดตาม.  ในบทวา  ลาโภ  จ เปนอาทิ 
พึงนํานัยไปอยางน้ีวา     ลาภยอมหมุนไปตามอัตภาพหน่ึง     ความเส่ือมลาภ 
ยอมหมุนไปตามอัตภาพหนึ่ง.    บทวา   สากจฺฉายมาโน  ความวา   เมื่อทํา 
การสนทนาดวยอํานาจการถามและการตอบปญหา.    บทวา    ยถา    แปลวา 
โดยอาการใด.  อุมมงคแหงปญญา  ชือ่  อุมมังคะ.  อภินิหารแหงจิตดวยอํานาจ 
การแตงปญหา  ชื่อ  อภนิิหาร.  การถามปญหา  ชื่อ   สมุทาหาร.   บทวา 
สนฺต  ความวา  ไมกลาวใหสงบ  เพราะขาศึกสงบ.  บทวา  ปณตี  ไดแก 
ถึงความล้ําเลิศ.  บทวา  อตกฺกาวจร  ความวา  ทานผูนี้ไมกลาวโดยประการ  
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ที่อาจถือเอาไดดวยการเดา    ดวยการคาดคะเน.    บทวา    นปุิณ    แปลวา     
ละเอียด.    บทวา   ปณฺฑติเวทนีย   แปลวา  อันพวกบัณฑิตพึงรูได.   บท 
ที่เหลือในที่ทุกแหง  พึงทราบโดยทํานองท่ีกลาวแลวน้ันแล.                             
                                  จบอรรถกถาฐานสูตรที่  ๒ 
                                  ๓. ภัททิยสูตร 

           วาดวยไมควรเช่ือถือโดยอาการ  ๑๐  อยาง 
            [๑๙๓]    สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  กูฎาคารศาลา 
ปามหาวัน   ใกลเมืองเวสาลี  ครั้งน้ันแล  ภัททิยลิจฉวีเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลว   นั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับมา 
ดังน้ีวา พระสมณโคดมทรงมีมายา  ยอมทรงรูมายาเครื่องกลับใจสาวกของ 
พวกอัญญเดียรถียใหมานับถือ    พวกเขาเหลาน้ันพากันกลาวอยางนี้วา    พระ- 
สมณโคดมทรงมีมายา  ยอมทรงรูมายาเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย 
ใหมานับถือ     ขาแตพระองคผูเจริญ    คนเหลาน้ันเปนอันกลาวตามท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสแลหรือ      ไมไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมเปนจริง 
ยอมพยากรณธรรมสมควรแกธรรม      และการคลอยตามวาทะอันชอบแกเหตุ 
ไร ๆ  ยอมไมมาถึงฐานะอันควรติเตียนแลหรือ  แทจริง  ขาพระองคไมประสงค 
จะกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาเลย. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภัททิยะ  ทานจงมาเถิด   ทานท้ัง 
หลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา  อยาไดถือโดยสืบตอกันมา  อยาได  
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ถือโดยต่ืนขาว  อยาไดถือโดยอางตํารา  อยาไดถือโดยนึกเดาเอาเอง   
อยาไดถือโดยคาดคะเน  อยาไดถือโดยตรึกตามอาการ  อยาไดถือ 
โดยชอบใจวาถูกกับลัทธิของตน  อยาไดถือโดยเห็นวาผูพูดเปนคน 
ควรเชื่อได   อยาไดถือโดยเชื่อวาสมณะเปนครูของเรา  ดูกอนภัททิยะ 
เมื่อใด   ทานพึงรูไดดวยตนเองวา   ธรรมเหลาน้ีเปนอกุศล    ธรรมเหลาน้ีมี 
โทษ     ธรรมเหลาน้ีอันวิญูชนติเตียน     ธรรมเหลาน้ีอันบุคคลสมาทานให 
บริบูรณแลว   ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูลเพ่ือทุกข  เมื่อน้ัน  ทานทั้ง 
หลายพึงละเสียเถิด      ดกูอนภัททิยะ     ทานจะพึงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ความโลภเม่ือเกิดข้ึนภายในบุคคล    ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน    หรือเพ่ือมิใช 
ประโยชน  ? 
            ภัท.  เพ่ือมิใชประโยชน  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  ก็บุคคลผูโลภมาก   ถูกความโลภครอบงําย่ํายีจิต  
ยอมฆาสัตวก็ได   ลักทรพัยก็ได  คบชูก็ได   พูดเท็จก็ได   ยอมชักชวนผูอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนั้นก็ได    ขอน้ียอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน    เพ่ือทุกข 
ตลอดกาลนานหรือ  ? 
            ภัต.  อยางนั้น   พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ    ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน    โทสะ... 
โมหะ...การแข็งดี   เมื่อเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ  ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน 
หรือเพ่ือมิใชประโยชน 
            ภัต.  เพ่ือมิใชประโยชน  พระเจาขา. 
            พ.   ดูกอนภัททิยะ    บุคคลผูแขงดี     ถูกความแข็งดีครอบงําย่ํายีจิต 
ยอมฆาสัตวก็ได   ลักทรพัยก็ได   คบชูก็ได   พูดเท็จก็ได   ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนั้นก็ได     ขอน้ียอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน   เพ่ือทุกขตลอด 
กาลนานหรือ ?  
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            ภัท.  อยางนั้น   พระเจาขา.     
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ธรรมเหลาน้ี 
เปนกุศลหรอืเปนอกุศล ? 
            ภัต.   เปนอกุศล   พระเจาขา. 
            พ.  มโีทษหรือไมมีโทษ  ?  
            ภัท.  มีโทษ  พระเจาขา. 
            พ.  วิญูชนติเตียนหรือวิญูชนสรรเสรญิ  ? 
            ภัต   วิญูชนติเตียน  พระเจาขา. 
            พ.  บคุคลสมาทานใหบริบูรณแลว   เปนไปเพ่ือมิใชประโยชน  เพ่ือ 
ทุกข  หรือมิใช  หรือวาทานมีความเห็นอยางไรในขอน้ี. 
            ภัท.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมเหลาน้ี บุคคลสมาทานใหบริบูรณ 
แลว   ยอมเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน   เพ่ือทุกข   ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ 
ในขอน้ีพระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  เราไดกลาวคําใดกะทานวา  ทานทั้งหลายอยาถือ 
โดยฟงตามกันมา...   เมื่อใด     ทานพึงรูไดดวยตนเองวาธรรมเหลาน้ีเปน 
อกุศล...  ทานท้ังหลายควรละเสียเถิด  ดังนี้    คําน้ันเรากลาวเพราะอาศัยขอนี้  
ดูกอนภัททิยะ    ทานท้ังหลายอยาไดถือโดยฟงตามกันมา....  เมื่อใด    ทาน 
ทั้งหลายพึงรูไดดวยตนเองวา   ธรรมเหลาน้ีเปนกุศล   ธรรมเหลาน้ีไมมีโทษ 
ธรรมเหลาน้ีวิญูชนสรรเสริญ     ธรรมเหลาน้ีบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน    เพ่ือสุข    เมื่อน้ัน    ทานท้ังหลายพึงเขาถึงธรรม 
เหลาน้ันอยูเถิด   ดูกอนภัททิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ความไม 
โลภเมื่อเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ       ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนหรือเพ่ือมิใช 
ประโยชน ?  
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            ภัท.  เพ่ือประโยชน  พระเจาขา.    
            พ.  ดกูอนภัททิยะ    ก็บุคคลผูไมโลภนี้     ไมถูกความโลภครอบงํา 
ย่ํายีจิต   ยอมไมฆาสัตว   ไมลักทรัพย   ไมคบชู   ไมพูดเท็จ  และชักชวนผูอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนั้น   ขอน้ียอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือสุขตลอด 
กาลนานหรือ  ? 
            ภัท.  อยางนั้น   พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ    ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน    ความไม 
โกรธ...ความไมหลง. ..ความไมแขงดี    เกิดข้ึนในภายในของบุรุษ    ยอม 
เกิดข้ึนเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  หรือเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล ? 
            ภัท.  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  พระเจาขา. 
            พ.   ดูกอนภัททิยะ   ก็บุคคลผูไมแขงดีนี้    ไมถูกความแข็งดีครอบงํา 
ย่ํายีจิต   ยอมไมฆาสัตว   ไมลักทรัพย  ไมคบชู   ไมพูดเท็จ  และชักชวนผูอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนั้น    ขอน้ียอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือสุขตลอด 
กาลนานหรือ   ? 
            ภัท.  อยางนั้น    พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน  ธรรมเหลาน้ี  
เปนกุศล  หรอืเปนอกุศล ? 
            ภัท.  เปนกุศล  พระเจาขา. 
            พ.  มโีทษหรือหาโทษมิได  ?   
            ภัท.  หาโทษมิได   พระเจาขา. 
            พ.  วิญูชนติเตียนหรือสรรเสริญ ?  
            ภัท.  วิญูชนสรรเสริญ  พระเจาขา.   
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            พ.  ธรรมเหลาน้ีอันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว    ยอมเปนไปเพ่ือ     
ประโยชนเกือ้กูล  เพ่ือสุขหรือมิใช  หรือทานมีความเห็นอยางไรในขอน้ี. 
            ภัท.  ธรรมเหลาน้ีอันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือสุข   ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้ในขอน้ี  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  เราไดกลาวคําใดกะทานวา  ทานทั้งหลายจงมาเถิด 
ทานท้ังหลายอยาไดถือฟงตามกันมา . ..   ทานท้ังหลายพึงเขาถึงธรรมเหลาน้ัน 
อยูเถิด  ดังนี้    คําน้ันเรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี   ดูกอนภัททิยะ  คนเหลาใด 
เปนคนสงบเปนสัตบุรุษ  คนเหลาน้ันยอมชักชวนสาวกอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญ 
ทานจงมา  จงปราบปรามความโลภเสียเถิด   เมื่อปราบปรามความโลภได   จัก-  
ไมกระทํากรรมอันเกิดแตความโลภดวยกายวาจาใจ     จงปราบปรามความโกรธ 
เสียเถิด     เมือ่ทานปราบปรามความโกรธได      จักไมกระทํากรรมอันเกิดแต 
ความโกรธดวยกาย  วาจา  ใจ  จงปราบปรามความหลงเสียเถิด   เมื่อปราบปราม 
ความหลงได      จักไมกระทํากรรมอันเกิดแตความหลงดวยกาย    วาจา    ใจ 
จงปราบปรามความแขงดีเสียเถิด   เมื่อปราบปรามความแขงดีได   จักไมกระทํา 
กรรมอันเกิดแตความแข็งดีดวยกาย   วาจา   ใจ. 
            เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ภัททิยลิจฉวีไดกราบทูลพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก    ผูถึงสระตลอด 
ชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
            พ.  ดกูอนภัททิยะ  ก็เราไดกลาวชักชวนทานอยางนี้วา  ดูกอนภัททิยะ 
ขอทานจงมาเปนสาวกของเราเถิด   เราจักเปนศาสดาของทาน  ดังนี้ หรือ ? 
            ภัต.  มิใชเชนนั้น  พระเจาขา.  
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            พ.  ดกูอนภัททิยะ     สมณพราหมณพวกหน่ึงกลาวตูเราผูมีปกติกลาว   
อยางนี้   มีปกติบอกอยางนี้    ดวยคําอันไมแนนอน    เปนคําเปลา    คําเท็จ 
คําไมจริง     วาพระสมณโคดมมีมายา    รูจักมายาเครื่องกลับใจสาวกของพวก 
อัญญเดียรถยีใหนานับถือ. 
            ภัต.   ขาแตพระองคผูเจริญ   มายาเครื่องกลับใจนี้ดีนัก   งามนัก  ถา 
ญาติสาโลหิตอันเปนที่รักของขาพระองค  พึงกลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับ 
ใจชนิดนี้   ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือสุข    แกบรรดาญาติ 
สาโลหิตอันเปนที่รักของขาพระองค   ตลอดกาลนาน  ถาแมกษัตริยทั้งปวงจะพึง 
กลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้   ขอน้ันก็จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล    เพ่ือสุข    แกกษัตริยทั้งปวงตลอดกาลนาน   ถาพราหมณทั้งปวง... 
แพศย...ศูทรทั้งปวงจะพึงกลับใจมาดวยมายาเปนเครื่องกลับใจชนิดนี้   ขอน้ัน 
ก็จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือสุข  แกศูทรแมทั้งปวงตลอดกาลนาน. 
            ดูกอนภัททิยะ   คําท่ีทานกลาวน้ีเปนอยางนั้น ๆ ถาแมกษัตริยทั้งปวง 
พึงทรงกลับใจมาเพ่ือละอกุศลธรรม  บําเพ็ญกุศลธรรม   ขอน้ันก็จะพึงเปนไป 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือสุข  แกกษัตริยทั้งปวงตลอดกาลนาน  ถาแมพราหมณ 
...แพศย...ศูทรพึงกลับใจมาเพ่ือละอกุศลธรรม  บําเพ็ญกุศลธรรม  ขอน้ัน 
ก็พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือสุข       แกศูทรท้ังปวง  ตลอดกาลนาน 
ถาแมโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษย  พึงกลบัใจมาเพ่ือละอกุศลธรรม   บําเพ็ญกุศลธรรม   ขอน้ัน 
ก็พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือสุขแกโลกพรอมท้ังเทวโลก     มารโลก 
พรหมโลก แกหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ตลอดกาลนาน 
ดูกอนภัททิยะถาแมพวกมหาศาลเหลาน้ี  จะพึงกลับใจมาดวยมายาเครื่องกลับใจ  
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นี้  เพ่ือละอกุศลธรรม  บําเพ็ญกุศลธรรม   ขอน้ัน  กจ็ะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน   
เกื้อกูล    เพ่ือสุข    แกพวกมหาศาลเหลาน้ีตลอดกาลนาน    ถามหาศาลเหลาน้ี 
พึงต้ังใจ  จะปวยกลาวไปไยถึงผูที่เปนมนุษยเลา. 
                                        จบภัททิยสูตรท่ี  ๓ 
                       อรรถกถาภัททิยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในภัททิยสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :-  
            บทวา   อุปสงฺกม ิ  ความวา   เจาภัททิยลิจฉวี  ผูบริโภคอาหารเชา 
เสร็จแลว    ถือดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล    เขาไปเฝาดวยคิดวา    เราจัก 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาดังน้ี.  ในบทวา   มา   อนุสลฺเวน   เปนอาทิ 
พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้วา  ทานทั้งหลายอยาถือคําของเราดวยอํานาจการฟง 
ตามกันมา.  บทวา  สารมโฺภ   ไดแก    ความคิดแขงดีกันเปนลักษณะแขงกัน 
เกินกวาเหตุ.  ธรรมมีอโลภะเปนตน  พึงทราบโดยนัยที่ตรงกันขามกับความโลภ 
เปนตน .  บทวา    กุสลธมฺมูปสมฺปทาย    ไดแก  เพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรมให 
ถึงพรอม  ทานอธิบายวา  เพ่ือใหไดกุศลธรรม.  บทวา  อิเม  เจป  ภทฺทิย 
มหาสาลา  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงแสดงตนสาละที่ยืนตนอยู 
ขางหนา    จึงตรัสอยางนี้ .  บทที่เหลอืในสูตรนี้   พึงรูไดงายเพราะมีนัยอันกลาว 
แลวในหนหลัง   และเพราะมีอรรถงาย.    แตเมื่อพระศาสดาทรงยักเยื้องเทศนา 
เจาภัททิยะก็เปนโสดาบันบุคคลแล. 
                                   จบอรรถกถาภัททิยสูตรที่  ๓  
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                      ๔.  สามุคิยสูตร     

     องคเปนที่ต้ังแหงความเพยีรเพื่อความบริสุทธิ์  ๔ 
            [๑๙๔]    สมยัหน่ึง ทานพระอานนท อยูที่นิคมของพวกโกฬิยะ  ชือ่ 
สาปุคะ  ในแควนโกฬิยะ ครั้งน้ันแล   โกฬิยบุตรชาวนิคมสาปุคะมาก 
ดวยกัน  เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวทานพระอานนทไดกลาวกะโกฬิยบุตรชาวสาปุคนิคมวา  ดูกอนพยัคฆ- 
ปชชะท้ังหลาย    องคเปนที่ต้ังแหงความเพียรเพื่อความบริสุทธ์ิ   ๔  ประการน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
ตรัสไวชอบแลว    เพ่ือความหมดจดของสัตวทั้งหลาย    เพ่ือกาวลวงความโศก 
และความร่ําไร  เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลญุายธรรม 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงนิพพาน   องค  ๔  ประการเปนไฉน  คือองคเปนที่ต้ังแหง 
ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์  คือ  ศีล  ๑ จิต   ๑  ทฏิฐิ  ๑  วมิุตติ   ๑  ดูกอน 
พยัคฆปชชะท้ังหลาย    กอ็งคเปนที่ต้ังแหงความเพียร   เพ่ือความบริสุทธิ์   คือ 
ศีลเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  นี้เรียกวา   สีลปาริสุทธิ   ความพอใจ   ความพยายาม   ความอุตสาหะ 
ความขะมักเขมน     ความไมทอถอย    สติและสัมปชัญญะในสีลปาริสุทธินั้นวา 
เราจักยังสีลปาริสุทธิเห็นปานน้ันอันยังไมบริบูรณ   ใหบริบรูณ   จักใชปญญา 
ประคับประคองสีลปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะนั้น   ๆ   นี้เรียกวาองคเปน 
ที่ต้ังแหงความเพียร  คือ  สีลปาริสุทธิ. 
            ดูกอนพยัคฆปชชะท้ังหลาย   ก็องคเปนที่ต้ังแหงความเพียร  คือ 
จิตตปาริสุทธิเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌาน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 488 

...ทุติยฌาน...ตติยฌาน...จตุตถฌานอยู  นี้เรียกวาจิตตปาริสุทธิ  ความ.    
พอใจ ...สติและสัมปชัญญะในจิตตปาริสุทธินั้นวา        เราจักยังจิตตปาริสุทธิ 
เห็นปานน้ันอันยังไมบริบูรณใหบริบรูณ     จักใชปญญาประดับประคองจิตต- 
ปาริสุทธิอันบริบูรณไวในฐานะน้ัน ๆ นี้เรียกวาองคเปนที่ต้ังแหงความเพียร 
คือ  จิตตปาริสุทธิ. 
            ดูกอนพยัคฆปชชะท้ังหลาย      ก็องคเปนที่ต้ังแหงความเพียร   คือ 
ทิฏฐิปาริสุทธิเปนไฉน     ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทกุขนิโรธ  นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวา 
ทิฏฐิปาริสุทธิ   ความพอใจ... สติและสัมปชัญญะในทิฏฐิปาริสุทธินั้นวา  เรา 
จักยังทิฏฐิปาริสุทธิ    เห็นปานน้ันอันยังไมบริบูรณใหบริบูรณ    จักใชปญญา 
ประดับประคองทิฏฐิปาริสุทธิอันบรบิูรณไวในฐานะน้ัน ๆ นี้เรียกวาองคเปน 
ที่ต้ังแหงความเพียร  คือ  ทิฏฐิปาริสุทธิ. 
            ดูกอนพยัคฆปชชะท้ังหลาย        ก็องคเปนที่ต้ังแหงความเพียร   คือ 
วิมุตติปาริสุทธิเปนไฉน  อริยสาวกน้ีแล   เปนผูประกอบดวยองคเปนที่ต้ังแหง 
ความเพียร  คือ   สีลปารลิุทธิ...จิตตปาริสุทธิ...ทฏิฐิปาริสุทธิแลว     ยอม 
คลายจิตในธรรมเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ยอมเปลื้องในธรรมท่ีควรเปลื้อง 
ครั้นแลวยอมถูกตองสัมมาวิมุตติ   นี้เรียกวา วิมุตติปาริสุทธิ   ความพอใจ... 
สติและสัมปชัญญะในวิมตุติปาริสุทธินั้นวา   เราจักยังวิมุตติปาริสุทธิเห็นปานน้ี  
อันยังไมบริบูรณใหบริบรูณ     จักใชปญญาประดับประคองวิมุตติปาริสุทธิอัน 
บริบูรณไวในฐานะน้ัน  ๆ  นี้เรียกวา   องคเปนที่ต้ังแหงความเพียร  คือ 
วิมุตติปาริสุทธิ. 
            ดูกอนพยัคฆปชชะท้ังหลาย     องคเปนที่ต้ังแหงความเพียรเพื่อความ 
บริสุทธิ์  ๔ ประการนี้แล    อันพระผูมีพระภาคเจา    ผูรู   ผูเห็น  เปนพระ-  
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อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ตรัสไวชอบแลว   เพ่ือความหมดจดของ   
สัตวทั้งหลาย   เพ่ือกาวลวงความโศกและการคร่ําครวญ   เพ่ือความดับสูญแหง 
ทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลญุายธรรม  เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงนิพพาน. 
                                         จบสามุคิยสูตรที่  ๔       
                       อรรถกถาสามุคิยสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสามุคิยสูตรท่ี  ๔   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา สาปุคิยา  ไดแก  กลุบุตรชาวนิคมสาปุคะ.  บทวา  พยคฺฆปชฺช 
ความวา  พระอานนท   เมื่อเรียกโกฬยิบุตรเหลาน้ัน   จึงกลาวอยางนี้   โกฬนคร 
มีสองชื่อ  คือ  นครโกฬะ  เพราะเขานําไมกระเบามาสราง  ๑ ชื่อวา พยัคฆปช- 
ชะ เพราะเขาสรางในทางเสือผาน  ๑.  บรรพบุรุษของชาวโกฬิยะเหลาน้ัน  อาศัย 
อยูในพยัคฆปชชนครนั้น    เพราะฉะน้ัน    ทานเรยีกวา  พยัคฆปชชะ  เพราะ  
อาศัยอยูในพยัคฆปชชนคร. ดวยเหตุนัน้     พระอานนทเมื่อเรียกชาวโกฬิยะ 
เหลาน้ัน     จึงกลาวอยางนี้. 
            บทวา  ปาริสุทฺธิปธานิยงฺคานิ   ไดแกองคเปนที่ต้ังแหงความเพียร 
เพ่ือความบริสุทธิ์   อธิบายวา  องคคือสวนแหงความเพียรท่ีควรต้ังไว.  บทวา 
สีลปาริสุทฺธิปธานิยงฺค  นี้เปนชื่อของความเพียรอันยังศีลใหบริสุทธิ์.  จรงิอยู 
ปาริสุทฺธิปธานิยงฺค  นี้เปนองคเปนที่ต้ังแหงความเพียรเพื่อใหความบริสุทธ์ิ 
แหงศีลเต็มบริบูรณ  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  สีลปาริสุทธิปธานิยังคะ.  แมใน 
บทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน .  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 490 

            บทวา   ตตฺถ   ตตฺถ   ปฺาย    อนุคฺคเหสสฺามิ  ความวา  เราจัก   
ประคับประคองดวยวิปสสนาปญญาไวในท่ีนั้น  ๆ.  ในบทวา  โย  ตตฺถ  ฉนฺโท 
เปนตน   พึงทราบความโดยนัยนี้วา  กตัตุกัมมยตาฉันทะความพอใจ  คือ ความ 
ใครทําในการประคับประคองน้ันอันใด.  ก็ สติ  สมัปชัญญะ    ทานกลาวใน 
ที่นี้เพ่ือภิกษุเขาไปต้ังสติไวแลวกําหนดดวยญาณ     ยังความเพียรใหดําเนินไป  
บทวา   รชฺชนีเยสุ  ธมฺเมสุ  จิตฺต  วริาเชติ  ความวา   ยอมทําโดยอาการ 
ที่จิตคลายกําหนดในอิฏฐารมณอันเปนปจจัยแหงราคะ.  บทวา  วิโมจนีเยสุ 
ธมฺเมสุ   จิตฺต   วิโมเจติ   ความวา ยอมทําโดยอาการท่ีจิตเปลื้องไปจากอารมณ 
ซึ่งจิตควรจะเปลื้อง.   ในบทวา   วิราเชตฺวา   นีช้ื่อวา  คลายกําหนัดในขณะ 
แหงมรรค  ชือ่วา   คลายกาํหนัดแลวในขณะแหงผล.     แมในบทท่ีสองก็นัยนี้  
เหมือนกัน .    บทวา   สมมฺาวิมุตตึ  ผุสติ  ไดแก  ถกูตองอรหัตผลวิมุตติ 
ตามเหตุตามนัยดวยญาณผัสสะ. 
                                 จบอรรถกถาสามุคิยสูตรที่  ๔ 
                         ๕.  วัปปสูตร 

 วาดวยเจาวัปปะเสด็จเขาไปหาพระมหาโมคคลัลานะ 
            [๑๙๕]    สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในนิโครธาราม 
เมืองกบิลพัสดุ   แควนสักกะ   ครั้งน้ันแล   เจาศากยะพระนามวาวัปปะ   เปน 
สาวกของนิครนถ  เสด็จเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู  ทรงอภิวาท 
แลว   ประทบันั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ไดกลาววา  ดูกอนวัปปะ   บุคคลในโลกน้ี    พึงเปนผูสํารวมดวยกาย   สํารวม  
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ดวยวาจา  สํารวมดวยใจ  เพราะวิชชาดับไป  วิชชาเกิดข้ึน   ทานเห็นฐานะ    
ที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพ 
หรือไม    วัปปศากยราชตรัสวา    ขาแตทานผูเจริญ    ขาพเจาเห็นฐานะนั้น  
บุคคลกระทําบาปกรรมไวในปางกอนซึ่งยังใหผลไมหมด     อาสวะทั้งหลายอัน 
เปนปจจัยแหงทุกขเวทนา    พึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพอันมีบาปกรรมนั้น 
เปนเหตุ    ทานพระมหาโมคคัลลานะสนทนากันวัปปศากยราชสาวกของนิครนถ 
คางอยูเพียงนี้เทาน้ัน     ครั้งน้ันแล   เวลาเย็น  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจาก 
ที่เรน   เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว  ครั้นแลว 
ไดตรัสถามทานพระมหาโมคคลัลานะวา    ดูกอนโมคคัลลานะ    บัดนี้     เธอ 
ทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร   และเธอทั้งหลายพูดอะไรคางกัน ไว 
ในระหวาง. 
            ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
ประทานพระวโรกาส   ขาพระองคไดกลาวกะวัปปศากยราชสาวกของนิครนถวา 
ดูกอนวัปปะ    บุคคลในโลก      พึงเปนผูสํารวมดวยกาย      สาํรวมดวยวาจา 
สํารวมดวยใจ   เพราะอวิชชาดับไป   วิชชาเกิดข้ึน   ทานเห็นฐานะที่เปนเหตุ 
ใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาไปตามบุคคลในสัมปรายภพน้ันหรือไม 
เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว    วัปปศากยราชสาวกของนิครนถ  ไดกลาวกะ 
ขาพระองควา   ขาแตทานผูเจริญ    ขาพเจาเห็นฐานะนั้น    บุคคลกระทําบาป- 
กรรมไวในปางกอนซ่ึงยังใหผลไมหมด        อาสวะทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง 
ทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ  อันมีบาปกรรมน้ันเปนเหตุ   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขาพระองคสนทนากับวัปปศากยราชสาวกของนิครนถคางอยู 
เพียงนี้แล   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จมาถึง. 
            ครั้งน้ันแล       พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกับวัปปศากยราชสาวกของ 
นิครนถวา  ดูกอนวัปปะ   ถาทานจะพึงยินยอมขอท่ีควรยินยอม   และคัดคาน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 492 

ขอท่ีควรคัดคานตอเรา    และทานไมรูความแหงภาษิตของเราขอใด    ทานพึง    
ซักถามในขอน้ันยิ่งข้ึนไปวา      ขอน้ีอยางไร      ความแหงภาษิตขอน้ีอยางไร 
ดังน้ีไซร    เราพึงสนทนากันในเรื่องนี้ได    วัปปศากยราชกราบทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคจักยินยอมขอท่ีควรยินยอม    และจักคัดคานขอท่ี  
ควรคัดคานตอพระผูมีพระภาคเจา    อน่ึง  ขาพระองคไมรูความแหงภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจาขอใด     ขาพระองคจักซักถามพระผูมีพระภาคเจาในขอน้ัน  
ยิ่งข้ึนไปวา   ขอน้ีอยางไร   ความแหงภาษิตขอน้ีอยางไร   ขอเราจงสนทนากัน 
ในเรื่องนี้เถิด   พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนวัปปะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  อาสวะเหลาใด 
กอทุกข   เดอืดรอน   เกิดข้ึนเพราะการกระทําทางกายเปนปจจัย    เมื่อบุคคล 
งดเวนจากการกระทําทางกายแลว   อาสวะเหลาน้ันที่กอทุกข   เดือนรอน    
ยอมไมมีแกเขา     เขาไมทํากรรมใหมดวย     รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย 
นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ    ผูปฏิบัติพึงเห็นไดเอง    ไมประกอบดวยกาล 
ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามา  วิญูชนพึงรูเฉพาะตน  ดูกอนวัปปะ  ทาน 
ยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา       พึงไปตาม 
บุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม. 
            วัป.  ไมเห็น  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนวัปปะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  อาสวะเหลาใด 
กอทุกข   เดอืดรอน   เกิดข้ึนเพราะการกระทําทางวาจาเปนปจจัย   เมื่อบุคคล 
งดเวนจากการกระทําทางวาจาแลว      อาสวะเหลาน้ันที่กอทุกข      เดือดรอน 
ยอมไมมีแกเขา   เขาไมทํากรรมใหมดวย   รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย 
นี้เปนปฏิปทาเผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน  ดูกอนวัปปะ  ทาน 
ยอมเห็นฐานะที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา       พึงไปตาม 
บุคคลในสัมปรายภพนั้นหรือไม  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 493 

            วัป.   ไมเห็น  พระเจาขา.    
            พ.  ดกูอนวัปปะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  อาสวะเหลาใด  
กอทุกข    เดือดรอน    เกดิข้ึนเพราะการการทําทางใจเปนปจจัย    เมื่อบุคคล 
งดเวนจากการกระทําทางใจแลว   อาสวะที่กอทุกข  เดือดรอน  ยอมไมมีแกเขา 
เขาไมทํากรรมใหมดวย    รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย    นี้เปนปฏปิทา 
เผากิเลสใหพินาศ...วิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกอนวัปปะ   ทานยอมเห็นฐานะ 
ที่เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ 
นั้นหรือไม. 
            วัป.  ไมเห็น  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนวัปปะ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  อาสวะเหลาใด 
กอทุกข    เดือดรอน    เกดิข้ึนเพราะอวิชชาเปนปจจัย    เพราะอวิชชาดับไป 
วิชชาเกิดข้ึน  อาสวะที่กอทุกข  เดือดรอน  เหลาน้ันยอมไมมีแกเขา   เขาไม 
ทํากรรมใหมดวย  รับผลกรรมเกาแลวทําใหสิ้นไปดวย  นี้เปนปฏิปทาเผากิเลส 
ใหพินาศ...อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน   ดูกอนวัปปะ   ทานยอมเห็นฐานะที่ 
เปนเหตุใหอาสวะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาพึงไปตามบุคคลในสัมปรายภพ 
นั้นหรือไม. 
            วัป.  ไมเห็น  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนวัปปะ    เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว    ยอม  
บรรลุธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิตย  ๖ ประการ  เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวไมดีใจ 
ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู    ฟงเสียงดวยหู....สูดกลิ่นดวยจมูก... 
ลิ้มรสดวยลิน้...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวไม 
ดีใจ  ไมเสียใจ   มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู   เธอเม่ือเสวยเวทนามีกายเปน 
ที่สุด  ยอมรูชัดวา  เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด   เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเปน  
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ที่สุด   ยอมรูชัดวา   เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด   ยอมรูชัดวา   เมื่อกายแตก    
สิ้นชีวิตไป    เวทนาท้ังปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกน้ี     จักเปนของเย็น 
ดูกอนวัปปะ    เงาปรากฏเพราะอาศัยตนไม    ครั้งน้ัน    บุรุษพึงถือจอบและ 
ตะกรามา   เขาตัดตนไมนั้นที่โคน  ครั้นแลว   ขุดคุยเอารากข้ึน   โดยที่สุดแม 
เทาตนแฝกก็ไมใหเหลือ  เขาตัดผาตนไมนั้นใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย  กระทําให 
เปนซีก ๆ   แลวผ่ึงลมและแดด    ครั้นผ่ึงลมและแดดแหงแลวเผาไฟ    กระทํา 
ใหเปนข้ีเถา โปรยในที่มลีมพัดจัดหรือลอยในกระแสนํ้าอันเชี่ยวในแมน้ํา  เมื่อ 
เปนเชนนั้น    เงาท่ีปรากฏเพราะอาศัยตนไมนั้น    มีรากขาดสูญ    ประดุจตาล 
ยอดดวน ทําใหไมมี  ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา แมฉันใด  ดูกอนวัปปะ 
ฉันนั้นเหมือนกันแล      เมื่อภิกษุมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้แลว     ยอมได 
บรรลุธรรมเปนเครื่องอยูเนืองนิตย ๖ ประการ      เธอเห็นรูปดวยจักษุแลวไม 
ดีใจ  ไมเสียใจ   มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู     ฟงเสียงดวยหู...  สูดกลิ่น 
ดวยจมูก... ลิม้รสดวยลิ้น... ถูกตองโผฎฐัพพะดวยกาย... รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลวไมดีใจ   ไมเสยีใจ   มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู    เธอเมื่อเสวย 
เวทนามีกายเปนที่สุด  ยอมรูชัดวา   เราเสวนเวทนามีกายเปนที่สุด   เมื่อเสวย 
เวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรูชัดวา  เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรูชดัวา 
เมื่อกายแตกส้ินชีวิตไป   เวทนาท้ังปวงอันไมนาเพลิดเพลินในโลกนี้    จักเปน 
ของเย็น. 
            เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว         วัปปศากยราชสาวกของ 
นิครนถ  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   บรุษุตอง 
การกําไร  เลีย้งลูกมาไวขาย   (ถาลูกมาตายหมด)   เขาพึงขาดทุน   ซ้ํายังตอง 
เหน็ดเหน่ือยลําบากใจยิ่งข้ึนไป    แมฉันใด    ขาพระองคหวังกําไรเขาคบหา 
นิครนถผูโง   ตองขาดทุน   ทั้งตองเหน็ดเหน่ือยลําบากใจยิ่งข้ึนไป    ก็ฉันนั้น  
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เหมือนกัน      ขาแตพระองคผูเจริญ    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป    ขาพระองคนี้จัก    
โปรยความเลื่อมใสในพวกนิครนถผูโงเขลาเสียในที่ลมพัดจัด    หรือลอยเสียใน 
แมน้ํา อันมีกระแสเชี่ยว  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  พระผูมพีระภาคเจาทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า   เปดของที่ปด 
บอกทางแกคนหลงทาง    หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา    คนผูมีจักษุ 
จักเห็นรูปได  ฉะนั้น   ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  กับทั้งพระธรรม 
และพระภิกษุสงฆ  วาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองค 
วาเปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                           จบวัปปสูตรที่  ๕ 
               อรรถกถาวัปปสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในวัปปสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   วปฺโป   ไดแก   เจาศากยะผูเปนพระเจาอาของพระทศพล  
บทวา  นิคณฺสาวโก  ไดแก  เปนอุปฐากของนิคัณฐนาฏบุตร  ดุจสีหเสนาบดี 
ในกรุงเวสาลี  และดุจอุปาลิคฤหบดีในเมืองนาฬันทา.  บทวา  กาเยน  สวุโต 
ความวา  ชื่อวา  สํารวมดวยกาย   เพราะสํารวมคือปดกายทวาร.  แมในสองบท 
ที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน .  บทวา  อวชิฺชาวิราคา ไดแก เพราะอวิชชาคลาย 
สิ้นไป.  บทวา   วิชฺชุปฺปาทา  ไดแก เพราะมรรควิชชาเกิดข้ึน.   บทวา   ต 
าน   แปลวาเหตุนั้น . บทวา  อวิปกฺกวิปาก  ไดแก  ยังไมถึงวาระไดรับผล. 
บทวา   ตโตนิทาน  ไดแก มีกรรมนั้นเปนเหตุ   มีบาปกรรมนัน้เปนปจจัย.  
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บทวา  ทุกฺขเวทนิยา  อาสวา  อสฺสเวยฺยุ  ความวา  กิเลสทั้งหลายอันเปน    
ปจจัยแหงทุกขเวทนา   พึงไหลไปตาม   คือพึงเขาไปตาม   อธิบายวา   กิเลส 
ทั้งหลายพึงเกิดข้ึนแกบุรุษน้ัน.  บทวา   อภิสมฺปราย ไดแก ในอัตภาพท่ีสอง 
นั้นแล.   บทวา  กายสมารมฺภปจฺจยา  แปลวา  เพราะกายกรรมเปนปจจัย. 
บทวา  อาสวา ไดแก  กิเลสท้ังหลาย.  ในบทวา  วฆิาตปริฬาหา  นี้  ทุกข 
ชื่อวาวิฆาคะ  ความเรารอนทางกายและทางจิต  ซึ่งวาปริฬาหะ.   บทวา ผุสฺส 
ผุสฺสพฺยนฺตีกโรติ  ความวา   กรรมที่ญาณจะพึงฆา   พอกระทบญาณสัมผัส 
ก็สิ้นไป   กรรมที่วิบากจะพึงฆา   พอกระทบวิบากสัมผัส  ก็สิ้นไป.    บทวา 
นิชฺชรา    ไดแก   ปฏิปทาท่ีทํากิเลสใหโซมไป.    แมในวาระท่ีเหลือก็นัยนี้  
เหมือนกัน. 
            ภิกษุนี้ดํารงอยูในปฏิปทาน    ควรเปนพระขีณาสพ.   ควรนํามหาภูต- 
รูป  ๔  ออกแลวแสดงการกําหนดดวยอริยสัจ  ๔  แลวพึงบอกกรรมฐาน  จนถึง 
อรหัตผล.      ก็บัดนี้      พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงแสดงสตตวิหารธรรม 
ธรรมเครื่องอยูประจําของพระขีณาสพนั้น    จึงตรัสคํามีอาทิวา  เอว   สมมฺา- 
วิมุตฺตจิตฺตสฺส   ดังน้ี .    ในบทเหลาน้ัน    บทวา   สมฺมาวิมุตฺตสฺส  ไดแก 
พนแลวโดยชอบ   โดยเหตุการณ  โดยนัย.    บทวา     สตตวิหารา    ไดแก 
ธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิจ   ธรรมเปนเครื่องอยูประจํา.  บทวา  เนว  สุมโน 
โหติ  ไดแก  เปนผูไมเกิดโสมนัสดวยอํานาจความกําหนัดในอิฏฐารมณ. บทวา 
น ทุมฺมโน ไดแกไมเปนผูเกิดโทนนัสดวยอํานาจความขุนใจในอนิฏฐารมณ. 
บทวา   อุเปกฺขโก    วหิรติ   สโต    สมฺปชาโน   ไดแก  เปนผูมีอุเบกขา 
มีความเปนกลางในอารมณเหลาน้ัน   ดวยอุเบกขา   มีอาการคือความเปนกลาง 
เปนลักษณะกําหนดถือเอา  ดวยสติสัมปชัญญะอยู.  
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            บทวา   กายปริยนฺติก   ไดแก  เวทนามีกายเปนที่สุด    คือกําหนด   
ดวยกาย  อธบิายวา เวทนาเปนไปในทวาร ๕ ยังเปนไปอยูตราบเทาท่ีกาย คือ 
ทวาร ๕ ยังเปนไปอยู.  บทวา  ชีวิตปริยนฺติก  ไดแกเวทนามีชีวิตเปนที่สุด 
คือ กําหนดดวยชีวิต  อธิบายวา  เวทนาอันเปนไปในมโนทวาร  ยังเปนไปอยู 
ตราบเทาที่ชีวิตยังเปนไปอยู.  ในเวทนาเหลาน้ัน   เวทนาอันเปนไปในทวาร  ๕ 
เกิดทีหลังแตดับกอน.      เวทนาอันเปนไปในมโนทวารเกิดกอนแตดับทีหลัง  
เพราะเวทนาน้ันต้ังอยูในวัตถุรูปในขณะปฏิสนธิ.  เวทนาอันเปนไปในทวาร ๕ 
ยังเปนไปอยูดวยอํานาจปญจทวารในปจจุบัน  คราวมีอายุ  ๒๐  ป  ในปฐมวัย 
ยังมีกําลังแข็งแรงดวยอํานาจความรัก    ความโกรธและความหลง    คราวมีอายุ 
๕๐   ป   ยังคงที่อยู   จะลดลงต้ังแตอายุ  ๖๐  ป   คราวอายุ   ๘๐  - ๙๐  ป   ก็นอย 
เต็มที.  ดวยวาในครั้งน้ันสัตวทั้งหลาย   แมเม่ือมีผูกลาววา   พวกเราน่ังนอน 
รวมกันมานานแลว   ก็พูดวา  เราไมรูดังนี้ก็มี  พูดวา  เราไมเห็นอารมณมีรูป 
เปนตน  แมมีประมาณมาก  เราไมไดยิน  เราไมรูกลิ่นหอม กลิ่นเหม็น รสอรอย 
รสไมอรอย   หรือแข็งออน    ดังน้ีก็มี.    เวทนาเปนไปในทวาร  ๕ ของสัตว 
เหลาน้ัน     ถึงจะดับไป .  แตเวทนาเปนไปในมโนทวาร    ก็ยงัเปนไปอยูดวย 
ประการฉะน้ี.    เวทนานั้นเส่ือมไปโดยลําดับ    ในเวลาใกลตายอาศัยสวนของ 
หทยวัตถุเทานั้นยังเปนไปอยูได.    ก็เวทนานั้นยังเปนไปอยูไดเพียงใด    ทาน 
กลาววาสัตวยังมีชีวิตอยูไดเพียงนั้น.     เมื่อใดเวทนาเปนไปไมได     เมื่อน้ัน 
ทานกลาววา  สัตวตายแลว   ดับแลว  ดังนี้. พึงเปรียบความขอนี้นั้นดวยหนองนํ้า. 
            เหมือนอยางวา   บุรุษพึงทําหนองน้ําใหมีทางน้ํา  ๕ ทาง   เมื่อฝนตก 
ครั้งแรก พึงใหน้ําเขาไปโดยทางน้ําท้ัง   ๕  แลวขังนํ้าไวในบอ  ภายในหนองน้ํา 
ใหเต็ม    เมื่อฝนตกบอย ๆ  น้ําเต็มในทางของนํ้า  แลวทวมลนออกไปประมาณ  
คาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน  น้ํายังขังอยู   น้ําเมื่อไหลออกจากนั้น   เมื่อชาวนาเปด  
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คันกั้นน้ํา  ทํางานในนา  น้ําไหลออก   คราวขาวกลาแกน้ําก็ไหลออก  น้ํางวดไป    
ชาวนาก็พูดวา   เราจะจับปลา   จากน้ันลวงไป  ๒-๓ วัน     น้ําก็ขังอยูแตในบอ 
เทาน้ัน  ก็ตราบใดนํ้านั้นยังมีในบอ  ตราบน้ันก็นับไดวา   น้ํายังมีในหนองนํ้า 
แตเมื่อใด   น้ําในบอน้ันขาด  เมื่อน้ัน   ก็เรียกไดวา  น้ําไมมีในหนองนํ้า  ฉันใด 
ขออุปไมยพึงทราบฉันนั้น. 
            เวลาท่ีเวทนาอันเปนไปในมโนทวาร  ต้ังอยูในวัตถุรูปในขณะปฏิสนธิ 
ครั้งแรก    เหมือนเวลาที่เมื่อฝนตกครั้งแรก    เมื่อนํ้าไหลเขาไปโดยทางทั้ง   ๕ 
บอก็เต็ม  เมื่อวัตถุรูปยังเปนไปอยู  เวทนาอันเปนไปในทวาร ๕  ก็เปนไปอยูได 
เหมือนเวลาที่เม่ือฝนตกบอย ๆ น้ําเต็มทางทั้ง  ๕  ความที่เวทนานั้นมีกําลังมาก 
ยิ่งดวยอํานาจความรักเปนตน     คราวท่ีมีอายุ  ๒๐  ป    ในปฐมวัยเหมือนการท่ี 
น้ําทวมลนไปประมาณคาวุตหนึ่งแสะกึ่งโยชน        เวลาท่ีเวทนาน้ันยังคงที่อยู 
คราวที่มีอายุ  ๕๐ ป   เหมือนเวลาท่ีน้ํายังขังอยูเต็มในหนองน้ํา    ตราบเทาท่ีน้ํา 
ยังไมไหลออกจากหนองน้ํานั้น     เวทนาเสื่อมต้ังแตเวลาท่ีมีอายุ   ๖๐  ป  เหมือน 
เวลาท่ีเมื่อเปดคันกั้นน้ํา    เมื่อทํางานนํ้าก็ไหลออก    เวลาท่ีเวทนาอันเปนไป 
ในทวาร  ๕  ออนลง   เมือ่มีอายุ  ๘๐ - ๙0  ป    เหมือนเวทนาท่ีเมื่อนํ้างวด   ยังมี  
น้ําเหลืออยูนิดหนอยท่ีทางน้ํา    เวลาท่ีเวทนาในมโนทวารยังเปนไปอยูได 
เพราะอาศัยสวนแหงหทัยวัตถุ  เหมือนเวลาท่ีน้ํายังขังอยูในบอน่ันเอง ตราบใด 
ที่เวทนาน้ัน  ยังเปนไปอยูได  ตราบน้ันก็เรียกไดวา  สัตวยังมีชีวิตอยู   เหมือน 
เวลาท่ีควรจะพูดไดวา   เมื่อในบอมีน้ําแมนิดหนอย   น้ําในหนองน้ําก็ยังมีอยู. 
ก็เม่ือนํ้าในบอขาด  ก็เรียกไดวา  ไมมีน้ําในหนองนํ้า  ฉันใด  เมื่อเวทนาเปน 
ไปในมโนทวารเปนไปไมได   ก็เรียก ไดวา  สัตวตายฉันนั้น.    บทวา  ชีวิต- 
ปรียนฺติก   เวทน  เวทิยมาโน  ทานกลาวหมายถึงเวทนาน้ีแล.  
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            บทวา   กายสฺส  เภทา ไดแก  กายแตก.  บทวา อุทฺธ  ชวีิตปริยา-   
ทานา ไดแก เบื้องหนาแตสิ้นชีวิตไป. บทวา  อิเธว ไดแก ในโลกน้ีเทาน้ัน 
ไมไปขางหนา   ดวยอํานาจปฏิสนธิ.   บทวา  สีติ  ภวิสฺสนฺติ  ไดแก เวทนา 
ทั้งปวง   เวนจากความเปนไป   ความดิ้นรนและความกระวนกระวายก็จักเปน 
ของเย็น  มีอันไมเปนไปเปนธรรมดา . 
            บทวา  ถูณ  ปฏิจจฺ  ไดแก  อาศัยตนไม.   บทวา  กุทฺทาลปฏก  
อาทาย ความวา  ถือจอบ  เสียม  และตะกรา  แตเทศนาทานมุงแตจอบเทาน้ัน.   
บทวา  มูเล  ฉินฺเทยฺย  ไดแก พึงเอาจอบตัดที่โคน.   บทวา  ปลิขเณยฺย 
ไดแก เอาเสียมขุดโดยรอบ.  ในขอวา  เอวเมว  โข  นี้   เทียบดวยอุปมา ดังน้ี. 
อัตภาพพึงเห็นเหมือนตนไม         กุศลกรรมและอกุศลกรรมเหมือนเงาอาศัย 
ตนไม     พระโยคาวจรเหมือนบุรุษผูประสงคจะทําเงาไมใหเปนไป     ปญญา 
เหมือนจอบ    สมาธิเหมือนตะกรา   วิปสสนาเหมือนเสียม    เวลาท่ีตัดอวิชชา 
ดวยอรหัตมรรค  เหมือนเวลาที่เอาเสียมขุดราก   เวลาที่เห็นเปนกอง  เหมือน 
เวลาท่ีทําใหเปนชิ้นเล็กชิน้นอย    เวลาที่เห็นเปนอายตนะเหมือนเวลาที่ผาออก 
เวลาท่ีเห็นเปนธาตุเหมือนเวลาที่ทําใหเปนผง       เวลาท่ีทําความเพียรทางกาย 
ทางจิต     เหมือนเวลาท่ีตากใหเเหงท่ีลมและแดด      เวลาท่ีเผากิเลสดวยญาณ 
เหมือนเวลาที่เอาไฟเผา   เวลาท่ีขันธ   ๕  ยังทรงอยู   เหมือนเวลาที่ทําเปนเขมา 
การดับขันธ  ๕  ที่มรีากตัดขาดแลวโดยไมมีปฏิสนธิ   เหมือนเวลาที่โปรยไปใน 
พายุใหญ    เหมือนเวลาที่ลอยไปในกระแสนํ้า    ความที่ไมมีบัญญัติ    เพราะ 
วิบากขันธไมเกิดในภพใหม       พึงทราบเหมือนการเขาไปสูความไมมีบัญญัติ 
โดยโปรยไปและลอยไป. 
            บทวา  ภควนฺต   เอตทโวจ  ความวา  เมื่อพระศาสดาทรงยักเยื้อง 
เทศนาอยู    วัปปศากยราชบรรลุโสดาปตติผลแลว     ไดกราบทลูคําเปนตนวา  
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เสยฺยถาป  ภนฺเต  ดังนี้.  ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อทฺุรยตฺถิโก   คือเปน 
ผูมีความตองการกําไร.    บทวา อสฺสปณิย   โปเสยฺย  ความวา พึงเลี้ยง  ดวย 
คิดวา  เราจักซื้อลูกมา   ๕๐๐  ตัว  แลวจึงขายในภายหลัง.  ตองใชเครื่องอุปกรณ 
ประมาณ  ๕๐๐ เปนคาเลี้ยงดูมาท่ีมีราคาพันหน่ึง  โดยเปนของหอมและดอกไม 
เปนตน .   ตอมามาเหลานั้นของเขาเกิดโรควันเดียวเทาน้ันก็ตายหมด    เพราะ 
เหตุนั้น    เขากลาวอยางน้ี   ดวยความประสงคนี้.  บทวา   อุทรฺยฺเจว   นาธิ- 
คจฺเฉยฺย  ไดแก  ไมไดทั้งกําไร  ทั้งทุนที่ลงไป.   บทวา  ปยิรูปาสึ   ไดแก 
บํารุงดวยปจจัย  ๔.   บทวา  โสห  อุทฺรยฺเจว   นาธิคจฺฉึ  ความวา  ขา- 
พระองคไมไดกําไร  ทั้งขาดทุนอีกดวย.  ทานแสดงวา  เราชื่อวาเปนคนบํารุง 
มาไวขาย.  คําท่ีเหลือในบทนี้มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.      
                                   จบอรรถกถาวัปปสูตรที่  ๕                 
                        ๖. สาตถสูตร 

                      วาดวยตรัสองคแหงสมณธรรม 
            [๑๙๖]    สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กูฎาคาร  ศาลา 
ปามหาวัน  ใกลนครเวสาลี   ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวีพระนามวาสาฬหะและอภัย 
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ทรงถวายอภิวาทแลว   ประทับ 
นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลว     เจาสาฬหลิจฉวีไดทูลถามพระผูมี 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    มีสมณพราหมณพวกหน่ึงบัญญัติการ 
รื้อถอนโอฆะ    เพราะเหตุ  ๒  อยาง  คือ  เพราะเหตุสีลวิสุทธิ  ๑  เพราะเหตุ 
เกลียดตบะ  ๑  สวนในธรรมวินัยนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางไร  พระเจาขา.  
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            พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนสาฬหะ    เรากลาวสีลวิสุทธิ   
เเลวา    เปนองคแหงสมณธรรมอยางหนึ่ง    สมณพราหมณเหลาใด    มีวาทะ 
ยกยองการเกลียดตบะ    ถอืการเกลียดตบะเปนสาระ    ติดอยูในการเกลียดตบะ 
สมณพราหมณเหลาน้ันไมควร    เพ่ือจะรื้อถอนโอฆะออกได    อน่ึง   สมณ-   
พราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์   มีความประพฤติทางวาจา 
ไมบริสุทธิ์   มีความประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์  มอีาชีพไมบริสุทธิ์ สมณพราหมณ 
เหลาน้ันไมควรเพ่ือญาณทัศนะ     เพ่ือความตรัสรูชั้นเยี่ยม     ดกูอนสาฬหะ 
เปรียบเหมือนบุรุษใครจะขามแมน้ํา   พึงถือผ่ึงอันคมเขาไปสูปา  เขาพบตน 
รังใหญในปาน้ัน    ลําตนตรง   ยังหนุม    ไมมีที่นารังเกียจ    เขาพึงตัดที่โคน 
ตัดที่ปลาย  รดิกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว   ถากดวยผ่ึง  แลวเกลาดวยมีด  ขีดลง 
พอเปนรอย    ขัดดวยลูกหินแลวปลอยลงแมน้ํา   ดูกอนสาฬหะ   ทานจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  บุรษุน้ันควรจะขามแมน้ํานั้นไดหรือ. 
            สาฬหะ.   ขอน้ันเปนไมได  พระเจาขา. 
            พ.   ขอน้ัน   เพราะเหตุไร. 
            สาฬหะ.   ขาแตพระองคผูเจริญ       เพราะตนรังนั้นเขาแตงเกลี้ยงเกลา 
ในภายนอกไมเรียมรอยในภายใน  บุรษุน้ัน  พึงหวังขอนี้ไดวา  ไมรังจะตองจม 
และบุรุษน้ันจักถึงความพินาศ  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนสาฬหะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล   สมณพราหมณเหลาใดมี 
วาทะยกยองการเกลียดตบะ   ถือการเกลียดตบะเปนสาระ   ติดอยูในการเกลียด 
ตบะ  สมณพราหมณเหลานั้น ไมควรเพ่ือรื้อถอนโอฆะออก อนึ่ง สมณพราหมณ 
เหลาใดมีความพระพฤติทางกายไมบริสุทธิ์  มีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ 
มีความประพฤติทางใจไมบริสุทธิ์    มีอาชีพไมบริสุทธิ์  สมณพราหมณเหลาน้ัน 
ไมควรเพ่ือญาณทัศนะ   เพ่ือความตรัสรูชั้นเยี่ยม   สวนสมณพราหมณเหลาใด  
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ไมเปนผูมีวาทะยกยองการเกลียดตบะ    ไมถือการเกลียดตบะเปนสาระ   ไมติด    
อยูในการเกลียดตบะ       สมณพราหมณเหลาน้ันควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได 
อน่ึง  สมณพราหมณเหลาใดมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์    มีความประพฤติ 
ทางวาจาบริสุทธิ์    มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์     มีอาชีพบริสุทธิ์    สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันควรเพื่อญาณทัศนะ  เพ่ือความตรัสรูชั้นเยี่ยม  เปรียบเหมอืน 
บุรุษใครจะขามแมน้ํา   ถอืเอาผ่ึงอันคมเขาไปสูปา  เขาเห็นตนรังใหญในปาน้ัน 
ลําตนตรง   ยังหนุม   ไมมีที่นารังเกียจ     เขาพึงตัดมันที่โคน    แลวตัดปลาย 
ริดกิ่งและใบเรียบรอยดีแลว    ถากดวยผึง    เกลาดวยมีด   ขัดแตงดวยส่ิว   ทํา 
ภายในใหเรียบรอย   ขุดเปนรอง  แลวขัดดวยลูกหิน  กระทําใหเปนเรือ   ติด 
กรรเชียงและหางเสือ   แลวปลอยลงแมน้ํา  ดูกอนสาฬหะ   ทานจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  บุรุษนั้นควรขามแมน้ําไดหรือไม. 
            สาฬหะ.  ได  พระเจาขา. 
            พ.  ขอน้ัน   เพราะเหตุไร.                                  
            สาฬหะ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   เพราะตนรังนั้นเขาแตงเกลี้ยงเกลาดี 
ในภายนอก  เรียบรอยในภายใน  ทําเปนเรือ  ติดกรรเชียงและหางเสือ  บุรษุ 
นั้นพึงหวังขอน้ีไดวา  เรือจักไมจม   บุรุษจักถึงฝงไดโดยสวัสดี  พระเจาขา. 
            พ.  ดกูอนสาฬหะ    ฉันนั้นเหมือนกันแล    สมณพราหมณเหลาใด 
ไมมีวาทะยกยองการเกลียดตบะ   ไมถอืการเกลียดตบะเปนสาระ    ไมติดอยูใน 
การเกลียดตบะ    สมณพราหมณเหลานั้นควรเพื่อรื้อถอนโอฆะออกได    อน่ึง 
สมณพราหมณเหลาใด   มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์  มีความประพฤติทาง 
วาจาบริสุทธิ์   มีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์   มีอาชีพบริสุทธิ์   สมณพราหมณ 
เหลาน้ันควรเพื่อญาณทัศนะ  เพ่ือความตรัสรูชั้นเยีย่ม  ดูกอนสาพหะ  เปรียบ 
เหมือนนักรบ    ถึงแมจะรูกระบวนลกูศรเปนอันมาก    ถึงกระน้ัน     เขาจะได  
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ชื่อวาเปนนักรบคูควรแกพระราชา เปนผูควรท่ีพระราชาใชสอย ยอมถึงการนับ     
วาเปนองคของพระราชาทีเดียว ก็ดวยสถาน ๓ ประการ ๓ ประการเปนไฉน คือ 
เปนผูยิ่งไดไกล  ๑  ยิ่งไดไว  ๑ ทําลายขาศึกหมูใหญได ๑  ดูกอนสาฬหะ 
นักรบผูยิงไดไกล  แมฉันใด  อริยสาวกผูมีสัมมาสมาธิ   ก็ฉันน้ัน  อริยสาวกผู 
มีสัมมาสมาธิ  ยอมเห็นดวยปญญาอัน ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  รูปอยาง 
ใดอยางหน่ึง  เปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก    หยาบ 
หรือละเอียด    เลวหรือประณีต   ใกลหรือไกล   รปูทั้งหมดน้ี   ไมใชของเรา 
ไมเปนเรา  ไมใชตัวตนของเรา  ยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนี้วา    เวทนาอยางใดอยางหน่ึง. .. สัญญาอยางใดอยางหน่ึง.. .  สังขาร 
อยางใดอยางหนึ่ง...วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  เปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอน  หยาบหรือละเอียด   เลวหรือประณีต    ใกลหรือไกล 
วิญญาณทั้งหมดนี้ไมใชชองเรา    ไมเปนเรา    ไมใชตัวตนของเรา    ดังนี ้
ดูกอนสาฬหะ  นักรบผูยิ่งไดไวฉันใด อริยสาวกผูมสีัมมาทิฏฐิกฉั็นนั้น อริย- 
สาวกผูมีสัมมาทิฏฐิยอมรูชัดตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข    นีทุ้กขสมุทัย  นี้  
ทุกขนิโรธ   นี้ทุกชนิโรธคามินีปฏิปทา   ดูกอนสาฬหะ   นักรบผูทําลายขาศึก 
หมูใหญได   ฉันใด  อริยสาวกผูมีสัมมาวิมุตติก็ฉันนั้น    อริยสาวกผูมีสัมมา- 
วิมุตติยอมทําลายกองอวิชชาอันใหญเสียได. 
                                           จบสาตถสูตรที่  ๖  
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                       อรรถกถาสาตถสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในสาตถสูตรที่  ๖ ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา ทฺวเยน คือ เพราะสวนสอง.   บทวา  โอฆสฺส  นิตฺถรณ 
ไดแก การรือ้ถอนโอฆะ  ๔.  บทวา  ตโปชิคุจฺฉาเหตุ  ไดแก เพราะเหตุ 
เกลียดบาปดวยตบะ  กลาวคือการทําทุกรกิริยา. บทวา  อฺตร  สามฺงฺค  
ไดแก  สวนแหงสมณธรรมอยางหน่ึง.     ในบทมอีาทิวา  อปริสุทฺธกายสมา- 
จารา   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงศีล  ความประพฤติทางกาย  วาจา  และ 
ใจไมบริสุทธิ์    ดวยสามบทน้ี        แลวจึงทรงแสดงถึงความเปนผูมีอาชีวะไม 
บริสุทธิ์ดวยบทหลัง.     บทวา     าณทสฺสนาย    ไดแก  ทัสสนะอันไดแก 
มรรคญาณ.  บทวา  อนุตฺตราย  สมฺโพธาย  ไดแกพระอรหัต.   ทานอธิบาย 
วา  ไมควรเพ่ือสัมผัสดวยญาณผัสสะ  คือ อรหัต. 
            บทวา  สาลลฏ ึ  ไดแก  ตนสาละ.  บทวา  นว  คือ  หนุม.  บทวา 
อกุกฺกุจฺจกชาต  คือ   ไมเกิดความรังเกียจวา    ควรหรือไมควร.    บทวา 
เลขณิยา  ลิเขยฺย   ไดแก  ขีดพอเปนรอย.   บทวา  โธเปยฺย    ไดแก  ขัด. 
บทวา   อนฺโตอวิสุทฺธา   ไดแก  ไมเรยีบในภายใน  คือ  ไมเอาแกนออก. 
ในบทวา  เอวเมว  โข   นี ้  เทียบดวยอุปมาดังน้ี.    จริงอยู   อัตภาพพึงเห็น 
เหมือนตนสาละ   กระแสสงสารเหมือนกระแสน้ํา   คนยึดถือทิฏฐิ ๖๒ เหมือน 
คนที่ตองการจะไปฝงโนน    เวลาท่ียดึมั่นในอารมณภายนอก   เหมือนเวลาท่ีทํา 
ตนสาละใหเรียบดีในภายนอก   เวลาท่ีศีลในภายในไมบริสุทธิ์    เหมือนเวลาที่  
ไมทําขางในของตนสาละใหเรียบ  การท่ีคนถือทิฏฐิจมลงไปในกระแสสงสารวัฏ 
พึงทราบเหมือนการท่ีตนสาละจมลงไปขางลาง.  
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            บทวา  ชิยาริตฺต    พนฺเธยฺย  ไดแก  ติดกรรเชียงและหางเสือ.  บทวา    
เอวเมว  โข  เทียบดวยอุปมาดังน้ี    อัตภาพเหมือนตน สาละหนุม.    กระแส 
สงสารวัฏเหมือนกระแสน้ํา   พระโยคาวจร   เหมือนคนผูประสงคจะไปฝงโนน 
เวลาท่ีความสํารวมต้ังม่ันในทวาร ๖ เหมือนเวลาที่ทําภายนอกใหเรียบศีลอาจาระ 
บริสุทธิ์ในภายใน  เหมือนความที่ทําภายในใหเรียบ  การทําความเพียรทางกาย 
และใจ   เหมอืนการติดกรรเชียงและหางเสือ    การบําเพ็ญศีล  สมาธิ   ปญญา 
โดยลําดับ  แลวถึงนิพพาน  พึงเห็นเหมือนการไปถึงฝงโนนไดโดยสวัสดี. 
            บทวา      กณฺฑจิตฺตกานิ  ไดแก   กระบวนการท่ีควรทําดวยลูกศร 
มีไมนอย    เปนตนวา  คันศร  เชือกศร  รางศร  ฉากศร  สายศร  ดอกศร. 
บทวา  อถโข  โส   ตีห ิ   าเนหิ   ความวา  เขาแมรูกระบวนการลูกศรมาก 
อยางนี้   ก็ไมคูควรแกพระราชา  แตจะดูควรโดยฐานะ ๓ เทานั้น. 
            บทวา  สมมฺาสมาธิ  โหติ   ในบทน้ีมีความวา    เปนผูต้ังม่ันแลว 
ดวยมรรคสมาธิ  และผลสมาธิ.    บทวา   สมมฺาทฏิ ิ   ไดแก ประกอบแลว 
ดวยมรรคสัมมาทิฏฐิ.  ทานกลาวมรรค  ๔  ผล ๓ ดวยสัจจะ  ๔  มีอาทิวา  อิท 
ทุกข    ดังน้ี.   พึงทราบความวา   ก็ผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐินี้   พึงทราบวา 
ชื่อวา  ยิงไมพลาดดวยมรรคเทาน้ัน.  บทวา  สมฺมาวิมุตฺติ  ไดแก  ประกอบ 
แลวดวยวิมุตติ  คือ  อรหตัผล.  บทวา  อวิชฺชากฺขนธฺ  ปทาเลติ  ความวา 
ผูประกอบดวยสัมมาวิมุตติ   ทานกลาววา   ชื่อวาทําลายกองอวิชชาดวยอรหัต- 
มรรค.  จริงอยู  กองอวิชชาถูกทําลายดวยอรหัตมรรคนี้ในภายหลัง   แตในที่นี้ 
ควรกลาววา  ยอมทําลายอาศัยกองอวิชชาที่ถูกทําลายแลว. 
                                    จบอรรถกถาสาตถสูตรที่  ๖  
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                                      ๗. มัลลิกสูตร   

               ตรัสเหตุทีท่ําใหมาตุคามมีรปูงาม - ทราม  

            [๑๙๗]    สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ใกลพระนครสาวัตถี   ครั้งน้ันแล  พระ- 
นางมัลลิกาเทวีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาณเจงถึงที่ประทับ  ทรงถวายอภิวาท 
แลว  ประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนใน 
โลกนี ้ มีผิวพรรณทราม  รูปชั่ว  ไมนาดู  ยากจนขัดสนทรัพยสมบัติและตํ่าศักดิ์  
ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้  
มีผิวพรรณทราม รูปชั่ว ไมนาดู แตเปนคนม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติ 
มากและสูงศักดิ์   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคาม 
บางคนในโลกนี้   มีรูปงาม  นาดู  นาชม  ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณ 
อันงามยิ่งนัก    แตเปนคนยากจน   ขัดสนทรัพยสมบัติ   และตํ่าศักดิ?    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกน้ี   ม ี
รูปงาม  นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก   ทัง้ 
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนพระนางมัลลิกา   มาตุคามบางคน 
ในโลกน้ี   เปนผูมักโกรธ  มากไปดวยความแคนใจ     ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง 
ฉุนเฉียว   กระฟดกระเฟยด  กระดางกระเด่ือง   แสดงความโกรธความขัดเคือง 
และความไมพอใจใหปรากฏ    เปนผูไมใหทาน   คือ   ขาว   น้ํา    ยวดยาน 
ระเบียบ   ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน   ที่อยูอาศัย   และประทีปโคมไฟ  
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แกสมณะหรือพราหมณ    และเปนผูมีใจริษยาในลาภ   สักการะ  ความเคารพ    
ความนับถือ  การไหวและการบูชาของผูอ่ืน เกียดกัน   ตัดรอน  ผูกความริษยา 
ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพน้ันมาสูความเปนอยางนี้    กลับมาเกิดในชาติใด ๆ 
ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม  รูปชั่ว  ไมนาดู  ทั้งเปนคนยากจน   ขัดสนทรัพย 
สมบัติและตํ่าศักดิ์. 
            ดูกอนพระนางมัลลิกา     มาตุคามบางคนในโลกน้ี      เปนผูมักโกรธ 
มากไปดวยความแคนใจ    ถูกวาแมเล็กนอยก็ขัดเคือง    ฉุนเฉียว    กระฟด 
กระเฟยด    กระดางกระเด่ือง    แสดงความโกรธความขัดเคือง    และความไม 
พอใจใหปรากฏ  แตเขาเปนผูใหทาน คือ  ขาว  น้ํา  ผา   ยวดยาน  ระเบียบ 
ของหอม   เครื่องลูบไล  ที่นอน   ที่อยูอาศัย   และประทีปโคมไฟ   แกสมณะ 
หรือพราหมณ  และไมเปนผูมีใจริษยาในลาภ  สักการะ  ความเคารพ  ความ 
นับถือ  การไหวและบูชาของผูอ่ืน  ไมเกียดกัน  ไมตัดรอน  ไมผูกความริษยา 
ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพน้ันมาสูความเปนอยางนี้   กลับมาเกิดในชาติใด ๆ 
ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม   รูปชั่ว  ไมนาดู  แตเปนคนม่ังค่ัง   มีทรัพยมาก 
มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์.  
            ดูกอนพระนางมัลลิกา   มาตุคามบางคนในโลกน้ี   ไมเปนผูมักโกรธ 
ไมมากไปดวยความคับแคนใจ   ถกูวาแมมากก็ไมขัดเคือง   ไมฉุนเฉียว   ไม- 
กระฟดกระเฟยด  ไมกระดางกระเดื่อง   ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและ 
ความไมพอใจใหปรากฏ    แตเปนผูไมใหทาน   คือ   ขาว  น้ํา  ผา   ยวดยาน 
ระเบียบ   ของหอม  เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่อยูอาศัย    และประทีปโคมไฟ 
แกสมณะหรือพราหมณ   และเปนผูมีใจริษยาในลาภ   สกัการะ   ความเคารพ 
ความนับถือ  การไหวและการบูชาของผูอ่ืน  เกียดกัน  ตัดรอน  ผูกความริษยา  
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ถามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพน้ันแลว     มาสูความเปนอยางนี้    กลับมาเกิดใน    
ชาติใด ๆ   ยอมเปนผูมีรูปงาม    นาด ู   นาชม    ประกอบดวยความเปนผูมี 
ผิวพรรณงามยิ่งนัก   แตเปนคนเข็ญใจ  ยากจน  ขัดสนและตํ่าศักดิ์. 
            ดูกอนพระนางมัลลิกา    มาตุคามบางคนในโลกน้ี  ไมเปนผูมักโกรธ 
ไมมากไปดวยความคับแคนใจ   ถกูวาแมมากก็ไมขัดเคือง   ไมฉุนเฉียว   ไม 
กระพูดกระเฟยด   ไมกระดางกระเดื่อง   ไมแสดงความโกรธความขัดเคืองและ 
ความไมพอใจใหปรากฏ  เปนผูใหทาน คือ ขาว น้ํา ผา   ยวดยาน  ระเบียบ 
ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย  และประทีป โคมไฟ    แกสมณะ 
หรือพราหมณ  แลวถามาตุคามน้ันจุติจากอัตภาพน้ันแลว  มาสูความเปนอยางนี้ 
กลับมาเกิดในชาติใด ๆ  ยอมเปนผูมีรูปงาม  นาดู นาชม  ประกอบดวยความ 
เปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก    ทั้งเปนผูมั่งค่ัง   มีทรพัยมาก    มีโภคสมบัติมาก 
และสูงศักดิ์. 
            ดูกอนพระนางมัลลิกา    นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนใน 
โลกนี ้ มีผิวพรรณทราม  รูปชั่ว   ไมนาดู  ทั้งเปนคนเข็ญใจ   ยากจนขัดสน 
และตํ่าศักดิ์  อนึ่ง  นี้เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณ 
ทราม   รูปชัว่   ไมนาดู   แตเปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   มโีภคสมบัติมากและ 
สูงศักดิ์    นีแ้ลเปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกน้ีมีรูปงาม    นาดู 
นาชม ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก แตเปนคนเข็ญใจ  ยากจน 
ขัดสนและตํ่าศักดิ์     อน่ึง    นี้เปนเหตุเปนปจจัยใหมาตุคามบางคนในโลกน้ีมี 
รูปงาม  นาดู  นาชม  ประกอบดวยความเปนผูมีผิวพรรณงามยิ่งนัก    ทั้งเปน 
ผูมั่งค่ัง  มีทรพัยมาก  มีโภคสมบัติมากและสูงศักดิ์. 
            เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว       พระนางมัลลิกาเทวีได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ในชาติอ่ืนชรอย  
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หมอมฉันจะเปนผูมักโกรธ      มากไปดวยความแคนใจ     ถูกวาแมเล็กนอยก็    
ขัดเคือง   ฉุนเฉียว   กระฟดกระเฟยด    กระดางกระเดื่อง   แสดงความโกรธ 
ความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ   ในบดันี้    หมอมฉันจึงมีผิวพรรณ 
ทราม  รูปชั่ว  ไมนาดู  แตในชาติอ่ืน  หมอมฉันคงไดใหทาน คือ   ขาว  น้ํา 
ยวดยาน  ระเบียบ  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่อยูอาศัย  และประทีป 
โคมไฟ   บัดน้ี    หมอมฉันจึงเปนคนม่ังค่ัง    มีทรพัยมาก    มีโภคสมบัติมาก 
ในชาติอ่ืน  หมอมฉันคงจะไมมีใจริษยาในลาภ  สกัการะ  ความเคารพ   ความ 
นับถือ  การไหวและการบูชาของผูอ่ืน  ไมเกียดกนั    ไมตัดรอน  ไมผูกความ 
ริษยา  ในบัดนี้  หมอมฉันจึงมีศักดิ์สูง  ขาแตพระองคผูเจริญก็นางกษัตริยบาง 
นางพราหมณีบาง    นางคฤหบดีบาง    มีอยูในราชสกุลนี ้    หมอมฉันไดดํารง 
ความเปนใหญยิ่งกวาหญิงเหลาน้ัน     ขาแตพระองคผูเจริญ     ต้ังแตวันตนไป 
หมอมฉันจักไมโกรธ   ไมมากไปดวยความแคนใจ   ถึงถูกวากลาวมากก็จักไม 
ขัดเคือง   ไมฉุนเฉียว   ไมกระฟดกระเฟยด   ไมกระดางกระเดื่อง   ไมแสดง 
ความโกรธความขัดเคืองและความไมพอใจใหปรากฏ   จักใหทาน   คือ   ขาว 
น้ํา  ผา   ยวดยาน  ระเบียบ   ของหอม   เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่อยูอาศัย 
และประทีปโคมไฟ    แกสมณพราหมณ    จักไมมีใจริษยาในลาภ    สกัการะ 
ความเคารพ   ความนับถือ  การไหว   และบูชาของผูอ่ืน    จักไมเกียดกัน   ไม 
ตัดรอน  ไมผูกความริษยา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก  ฯลฯ    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสิกา   ผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                         จบมัลลิกสตูรที่  ๗  
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                       อรรถกถามัลลิกสูตร n 
            พึงทราบวินิจฉัยในมัลลิกสูตรที่  ๗   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   มลฺลิกา   เทวี  ไดแก  พระเทวีของพระเจาปเสนทิโกศล. 
บทวา  เยน   มิเธกจฺโจ  มาตุคาโม  ไดแก หญิงบางคนในโลกน้ี.  บทวา 
ทุพฺพณฺโณ ไดแก มีผิวนาเกลียด.  บทวา ทุรูโป  ไดแกมีทรวดทรงไมดี. 
บทวา  สุปาปโก  ไดแก  แสนชั่ว  แสนทราม.  บทวา  ทสฺสนาย  แปลวา 
เพ่ือเห็น.  บทวา  ทลิทฺโท  ไดแก จนทรัพย.  บทวา อปฺปสฺสโก ไดแก 
เวน จากทรัพยและขาวเปลือกเปนของตนเอง     บทวา   อปฺปโภโค   ไดแก 
เวนจากเครื่องใชสอย.  บทวา  อปฺเปสกฺโข  ไดแก  มีบริวารนอย.   บทวา 
อุทฺโธ   ไดแก เปนอิสระ.    บทวา  มหทฺธโน  ไดแก  มีทรัพยมาก  โดย 
ทรัพยสําหรับใชสอย.  บทวา  มหาโภโค  คือ  มีโภคะมาก   ดวยโภคะเครื่อง 
อุปโภคบริโภค  (ของใช  ของกิน).  บทวา   มเหสกฺโข  คือ   มบีริวารมาก. 
บทวา อภิรูโป  คือ  มรีูปงาม. บทวา   ทสฺสนีโย  คือ  ควรดู. บทวา ปาสาทิโก 
คือ  มีใจเลื่อมใสดวยการชม.  บทวา  วณฺณโปกฺขรตาย  คือ  ดวยผิวพรรณ 
และทรวดทรงแหงเรือนราง. 
            บทวา  อภิสชฺชติ  แปลวา  ขัดของ. บทวา  พฺยาปชฺชติ  ไดแก 
ละปกติ.    บทวา   ปฏิตฺถียติ   ไดแก  ถึงความเปนผูหดหูและกระดาง  ดวย 
ความโกรธ. บทวา  น  ทาตา  โหติ  คือ เปนหญิงไมให. ในบทวา  เสยฺยา- 
วสถปทีเปยฺย  นี ้ ที่นอน คือ  เตียงและแผนกระดานเปนตน   ชือ่วาท่ีนอน. 
เรือน   ที่อยูอาศัย  ชื่อวา  ที่อยู.  เครื่องประกอบประทีปมีไสและน้ํามันเปนตน 
ทานเรียกวา  ปทีเปยฺย.   บทวา  อิสฺสามนิโก  ไดแก  มีจิตประกอบดวยความ  
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ริษยา.  พึงทราบความในบทท้ังหมดโดยนัยนี้.   บทวา   โกธนา  อโหสึ  คือ   
เปนหญิงมักโกรธ.   บทวา   อนิสฺสามนิกา   อโหส ึ คือ  ไดเปนหญิงมีจิต  
เวนจากความริษยา.   คําท่ีเหลือในสูตรนี้มีเน้ือความงายทั้งน้ันแล. 
                                จบอรรถกถามัลลกิสูตรที่  ๗ 
                 ๘. อัตตันตปสูตร     

     บุคคลที่ทําตนหรือผูอ่ืนใหเดือดรอน  ๔  จําพวก 
            [๑๙๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน   คือ   บุคคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูทําตนใหเดือดรอน 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน  ๑    บางคนเปนผูทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน    ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ๑   บางคน 
ทําคนใหเดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน    และ 
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ๑ 
บางคนไมทําตนใหเดือดรอน       ไมประกอบความขวนขวายในการทําคนให 
เดือดรอน  และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทํา 
ใหผูอ่ืนเดือดรอน   ผูไมทําตนใหเดือดรอน  และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เปน 
ผูไมหิว   ดับรอน เย็นใจ  เสวยสุข  มีตนอันประเสริฐ   อยูในปจจุบันเทียว  ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร  บุคคลชื่อวาเปนผูทําตนใหเดือดรอน 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน       บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เปนชีเปลือย   ไรมารยาท   เลียมือ   เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา   เขาเชิญ 
ใหหยุดก็ไมหยุด  ไมยินดีภิกษาที่เขานํามาเฉพาะ   ไมยินดีภิกษุที่เขาทําเฉพาะ  
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ไมยินดีการเชิญ    ไมรับภิกษาที่เขาแบงไวกอน   ไมรับภิกษาจากปากหมอขาว   
ไมรับภิกษาท่ีคนยืนครอมธรณีประตูให   ไมรับภิกษาที่คนยืนครอมทอนไมให 
ไมรับภิกษาท่ีคนยืนครอมสากให    ไมรับภิกษาของคนสองคนผูกําลังบริโภคอยู 
ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ   ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม   ไมรับ 
ภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ   ไมรบัภิกษาที่นัดแนะกันไว   ไมรับภิกษาใน 
ที่ซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู  ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม  ไมกนิปลา 
ไมกินเน้ือ  ไมดื่มสุรา  ไมดื่มเมรัย  ไมดื่มยาดอง  เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว 
เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง   รับภิกษาที่เรือนสองหลัง   เยียวยาอัตภาพ 
ดวยขาวสองคําบาง   รับภิกษาที่เรือน  ๗  หลัง   เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คํา 
บาง  เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง   ๒  ใบบาง  ๗  ใบบาง 
กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง  ๒  วันบาง  ๗  วันบาง  เปนผูประกอบความ 
ขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้บาง   ชีเปลือยน้ัน  เปนผู 
มีผักดองเปนภักษาบาง    มีขาวฟางเปนภักษาบาง     มีลูกเดือยเปนภักษาบาง 
มีกากขาวเปนภักษาบาง   มียางเปนภักษาบาง   มสีาหรายเปนภักษาบาง  มีรํา 
เปนภักษาบาง   มีขาวตังเปนภักษาบาง   มีกํายานเปนภักษาบาง   มีหญาเปน 
ภักษาบาง  มีโคมัยเปนภักษาบาง  มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร   บริโภค 
ผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ   ชีเปลือยน้ันทรงผาปานบาง   ผาแกมกันบาง   ผา- 
หอศพบาง  ผาบังสุกุลบาง   ผาเปลือกไมบาง   หนังเสือบาง   หนังเสือท้ังเล็บ 
บาง  ผาคากรองบาง   ผาเปลือกปอกรองบาง   ผาผลไมกรองบาง   ผากัมพล 
ทําดวยผมคนบาง    ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง    ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง 
เปนผูถอนผมและหนวด  ประกอบดวยความขวนขวนในการถอนผมและหนวด 
บาง  เปนผูยืน  คือ หามอาสนะบาง  เปนผูกระโหยง  ประกอบควานขวนขวาย 
ในการกระโหยงบาง  เปนผูนอนบนหนาม  คือ  สําเร็จการนอนบนหนามบาง  
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เปนผูอาบนํ้าวันละ  ๓  ครั้ง คือ  ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง  เขา   
เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน      ใหเรารอนมีอยาง 
ตาง ๆ  เห็นปานน้ีอยู    ดวยประการฉะน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อยางนี้แล 
บุคคลชื่อวาเปนผูทําคนใหเดือดรอน   ประกอบความขวนขวายในการทําตนให 
เดือดรอน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร บุคคลชื่อวาเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน      บุคคลบางคนในโลกน้ี  
เปนผูฆาแพะ  ฆาสุกร  เปนนายพรานนก   เปนนายพรานเน้ือ  เปนผูหยาบชา 
เปนคนฆาปลา  เปนโจร  เปนผูฆาโจร  เปนนักโทษ  หรือเปนผูทํากรรมอัน 
หยาบชาชนิดใดชนิดหน่ึงก็ตาม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อยางนี้แล  บุคคลชื่อวา 
เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร  บุคคลชื่อวาเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน        และเปนผูทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี     เปนพระราชามหากษัตริยไดมูรธาภิเษก    หรือวาเปนพราหมณ. 
มหาศาล  บุคคลน้ันใหสรางสัณฐาคารใหมทางทิศตะวันออกแหงพระนคร  แลว 
ปลงผมและหนวด   นุงหนังสัตวมีเล็บ   ชโลมกายดวยเนยและนํ้ามัน    เกาหลัง 
ดวยเขามฤค   เขาไปสูสัณฐาคารพรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต   บุคคล 
นั้นสําเร็จการนอนบนพ้ืน  อันปราศจากการปูลาด  ไลดวยมูลโคสด  น้ํานมใด 
มีอยูในนมเตาหนึ่งของแมโคลูกออนตัวหนึ่ง   พระราชายอมยังพระชนมใหเปน 
ไปดวยนํ้านมเตาน้ัน   น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่  ๒  พระมเหสียอมยังพระชนม 
ใหเปนไปดวยนํ้านมเตาน้ัน    น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่ ๓   พราหมณปุโรหิต 
ยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยนํ้านมเตาน้ัน     น้ํานมใดมีอยูในนมเตาที่  ๔  ยอม  
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บูชาไฟดวยนํ้านมเตาน้ัน     ลูกโคยอมยังอัตภาพใหเปนไปดวยนํ้านมท่ีเหลือ   
พระราชานั้นตรัสอยางนี้วา    ทานท้ังหลายจงฆาโคเทานี้เพ่ือบูชายัญ     จงฆา 
ลูกโคผูเทาน้ีเพ่ือบูชายัญ     จงฆาลูกโคเมียเทาน้ีเพ่ือบูชายัญ    จงฆาแพะเทาน้ี  
เพ่ือบูชายัญ    จงฆาแกะเทาน้ีเพ่ือบูชายัญ    จงตัดตนไมเทาน้ีเพ่ือทําหลัก  จง 
เกี่ยวหญาคาเทานี้เพ่ือบังและลาด   แมชนเหลาใดท่ีเปนทาสก็ดี   เปนคนรับใช 
ก็ดี  เปนคนงานก็ดี  ของพระราชานั้น    แมชนเหลาน้ันก็สะดุงตออาญา  สะดุง 
ตอภัย  มีหนานองดวยนํ้าตารองไหทําการงานอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยาง 
นี้แล   บุคคลชื่อวาเปนผูทําคนใหเดือดรอน    ประกอบดวยความขวนขวายใน 
การทําคนใหเดือดรอน     และเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อยางไร    บุคคลชือ่วาไมทําทนใหเดือดรอน 
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน     และไมทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  บุคคลน้ัน 
เปนผูไมทําคนใหเดือดรอน  และไมทาํผูอ่ืนใหเดือดรอน  เปนผูไมมีความหิว 
ดับรอน  เย็นใจ  เสวยสุข  มีตนอ่ืนประเสริฐอยูในปจจุบันเทียว  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ี    เปนพระอรหันต    ตรัสรูเอง 
โดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก   เปน 
สารถีฝกบุรษุท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกธรรม   พระตถาคตพระองคนั้น 
ทรงทําโลกนี้    พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก   ใหแจงชัดดวยพระ- 
ปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว      ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษยใหรูตาม  พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน   งานใน 
ทามกลาง  งามในท่ีสุด   ทรงประกาศพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถ  พรอมท้ัง  
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พยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง  คฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี  หรือบุคคล   
ผูเกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง   ยอมฟงธรรมนั้น    เขาฟงธรรมนั้นแลว   ยอม 
ไดศรัทธาในพระตถาคต     เขาประกอบดวยการไดซึ่งศรัทธานั้น      ยอมเห็น 
ตระหนักชัดดังน้ีวา    ฆราวาสดับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี   บรรพชาเปนทาง 
ปลอดโปรง  การท่ีบุคคลผูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดย 
สวนเดียว   ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว   ดุจสังขขัด    ไมใชทําไดงาย   ถากระไร 
เราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะ  ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด  สมัย-   
ตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ   ละเครือญาตินอยใหญ  ปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสายะ   ออกบวชเปนบรรพชิต   เมื่อเขาบวชแลวอยางนี้   ถึงความ 
เปนผูมีสิกขาและสาชีพ   เสมอดวยภิกษุทั้งหลาย   ละปาณาติบาต   งดเวนจาก 
ปาณาติบาท  วางอาชญา   วางศาสตรา  มีความละอาย  มีความเอ็นดู  อนุเคราะห 
เกื้อกูลสรรพสัตวอยูเสมอ    ละอทินนาทาน    งดเวนจากอทินนาทาน   ถือเอา 
แตของท่ีเขาให  จํานงแตของท่ีเขาให   มีตนไมเปนขโมย   สะอาดอยูเสมอ 
ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย   ประพฤติพรหมจรรย   ประพฤติหางไกล  
เวน จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน   ละมุสาวาท  งดเวน จากมุสาวาท  พูดแต 
คําจริง  ดํารงคําสัตย   พูดเปนหลักฐาน   ควรเชื่อได   ไมพูดลวงโลก   ละคํา 
สอเสียด   เวนขาดจากคําสอเสียด    ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน     เพ่ือ 
ใหคนหมูนี้แตกราวกัน   หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้    เพ่ือใหคน 
หมูโนนแตกราวกัน   สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง  สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียง 
กันแลวบาง     ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน      ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน 
เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน     กลาวแตคําท่ีทําใหพรอมเพรียงกัน     ละ 
วาจาหยาบ    เวนขาดจากวาจาหยาบ    กลาวแตคําท่ีปราศจากโทษ    เสนาะโสต 
ชวนใหรัก   จับใจ   สุภาพ   คนสวนมากรักใคร   พอใจ  ละคําเพอเจอ   เวนขาด  
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จากคําเพอเจอ    พูดถูกกาล   พูดแตคําท่ีเปนจริง   พูดอิงอรรถ   พูดอิงธรรม    
พูดอิงวินัย   พูดแตคํามีหลักฐาน  มีทีอ่าง   มีที่กําหนด   ประกอบดวยประโยชน  
โดยกาลอันควร    เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม    ฉันหนเดียว 
เวนการฉันในราตรี    งดจากการฉันในเวลาวิกาล    เวนขาดจากการฟอนรํา 
ขับรอง  ประโคมดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล   เวนขาดจากการ 
ทัดทรง     ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม     ของหอม     และเครื่อง 
ประเทืองผิว   อันเปนฐานะแหงการแตงตัว    เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่ง 
ที่นอนอันสูงใหญ   เวนขาดจากการรับทองและเงิน   เวนขาดจากการรับธัญชาติ  
ดิบ   เวนขาดจากการรับเน้ือดิบ   เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี   เวนขาด 
จากการรับทาสีและทาส   เวนขาดจากการรับแพะและแกะ    เวนขาดจากการรับ 
ไกและสุกร   เวนขาดจากการรับชาง  โค  มาและฬา   เวนขาดจากการรับไรนา 
และที่ดิน    เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช    เวนขาดจากการ 
ซื้อขาย  เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง  โกงดวยของปลอมและโกงดวยเครื่อง 
ตวงวัด    เวนขาดจากการรับสินบน    การลอลวงและการตลบแตลง    เวนขาด 
จากการตัด  การฆา  การจองจํา  การตีชิง  การปลนและกรรโชก   เธอเปนผู 
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย     ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ กถ็ือไปไดเอง  นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ 
ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นแล  เปนผูสันโดษดวย 
จีวรเปนเครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง    เธอจะไป 
ทางทิศาภาคใด ๆ  กถ็ือไปไดเอง   เธอเปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะ 
เชนนี้แลว   ยอมเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน   เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว 
ไมถือนิมิตร  ไมถืออนุพยัญชนะ   ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรยี   ที่เมื่อไม 
สํารวมแลว     จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คือ  อภิชฌา  และโทมนัส  
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ครอบงําน้ัน     ชื่อวารักษาจักขุนทรีย   ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย   ฟงเสียง    
ดวยหู...ดมกลิ่นดวยจมูก.. .ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... 
รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว  ไมถือนิมิต   ไมถืออนุพยัญชนะ  เธอยอมปฏบิัติ 
เพ่ือสํารวมมนินทรีย  ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก 
คือ  อภิชฌาและโสมนสัครอบงําน้ัน    ชื่อวารักษามนินทรีย   ถงึความสํารวม 
ในมนินทรีย    เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะ    เชนนี้   ยอมได 
เสวยสุขอัน  บริสุทธิ์ไมระคนดวยกิเลสในภายใน  เธอยอมทําความรูสึกตัวในการ 
กาวไป    ในการถอยกลับ  ยอมทําความรูสึกตัวในการแล  ในการเหลียว  ยอม 
ทําความรูสึกตัวในการคูเขา    ในการเหยียดออก    ยอมทําความรูสึกตัวในการ 
ทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร  ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน   การด่ืมการเค้ียว 
การลิ้ม   ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ   ยอมทําความรูสึกตัว 
ในการเดิน  การยืน  การนั่ง  การหลบั   การต่ืน  ความน่ิง  เธอประกอบดวย 
ศีลขันธ   อินทรียสังวร   และสติสัมปชัญญะ     อันเปนอริยะเชนนี้   ยอมเสพ- 
เสนาสนะอันสงัด   คือ  ปา   โคนไม   ภูเขา   ซอกเขา  ถ้ํา   ปาชา   ปาชัฏ 
ที่แจง    ลอมฟาง   เธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว    นั่งคูบัลลังก   ต้ัง 
กายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา   เธอละความโลภในโลก   มีใจปราศจากความ 
โลภอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ  ละความประทุษราย คือพยาบาท 
ไมคิดพยาบาท  มีความกรณุา  หวังประโยชนเกื้อกูล  แกสัตวทั้งปวงอยู  ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ   พยาบาท    ละถีนมิทธะแลว  มี 
ความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง  มีสติ  มีสัมปชญัญะ  ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์  
จากถีนมิทธะ    ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว     เปนผูไมฟุงซาน    มีจิตสงบภายใน 
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ      ละวิจิกิจฉาแลว     เปนผูขาม 
วิจิกิจฉา   ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก  
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วิจิกิจฉา  เธอละนิวรณเหลาน้ีอันเปนอุปกิเลสของใจ   เปนเครื่องทําปญญาให    
ทุรพลแลว   สงัดจากกาม ฯลฯ  บรรลจุตุตถฌาน  ภิกษุนั้น   เมือ่จิตเปนสมาธิ 
บริสุทธิ์   ผองแผว  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออน  ควรแกการงาน 
ต้ังม่ัน     ไมหว่ันไหวอยางนี้     ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสติญาณ 
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติ 
บาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง  สามสิบ 
ชาติบาง   สี่สิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติ  
บาง    ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง   ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง    ตลอด 
สังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา  ในภพโนนเรามีชื่อออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขและทุกขอยางนั้น  ๆ มีกําหนด 
อายุเพียงเทานั้น    ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน     แมในภพน้ัน  
เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขและทุกขอยางนั้น ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
ไดมาเกิดในภพนี้   เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ     ดวยประการฉะน้ี     ภิกษุนั้น     เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสทุธิ์ 
ผองแผว   ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น 
ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติ   และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย 
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ    กําลงัอุปบัติ     เลว   ประณีต     มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา     สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต 
วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียนพระอริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทาํ 
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อตายไป   เขาเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินบิาต   นรก 
สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวย   กายสุจริต   วจีสุจริต    มโนสุจริต   ไมติเตียน  
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พระอริยเจา   เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เมื่อตาย   
ไป    เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ    กําลังอุปบัติ 
เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว    ผูเปนไปตามกรรม 
ดวยประการฉะน้ี   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์  ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออน  ควรแกการงาน    ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางนี้  
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวขยญาณ   ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคานินีปฏิปทา  เหลาน้ีอาสวะ  นี้เหตุ 
ใหเกิดอาสวะ  นี้ความดับอาสวะ  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ   เมื่อเธอรู 
เห็นอยางนี้     จิตยอมหลดุพนแมจากกามาสวะ     แมจากภวาสวะ     แมจาก 
อวิชชาสวะ   เมื่อจิตหลุดพนแลว    กม็ีญาณหย่ังรูวา   หลุดพนแลว    รูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล   บุคคลช่ือวาเปนผู 
ไมทําคนใหเดือดรอน     ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน 
และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให 
เดือดรอนและบุคคลน้ันเปนผูไมทําตนใหเดือดรอน   ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
เปนผูไมมีความหิว  เปนผูดับ   เย็นใจ  เสวยสุข   มตีนอันประเสริฐ   อยูใน 
ปจจุบัน.                                          
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกนี้แล  มีปรากฏอยูในโลก. 
                 จบอัตตันตปสูตรที่  ๘  
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                    อรรถกถาอัตตันตปสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอัตตันตปสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้ :- 
            บรรดาบทวา  อตฺตนฺตโป  เปนตน      ชื่อวา  ทําตนใหเดือดรอน 
เพราะเผาตน   คือ   ทําตนใหถึงทุกข.    การประกอบความเพียรทําตนเองให 
เดือดรอน   ชื่อวาความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน   ชือ่วา   ทําผูอ่ืน 
ใหเดือดรอน   เพราะเผาผูอ่ืน.    การประกอบความเพียรทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ชื่อวา  ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    บทวา    ทฏิเว    ธมฺเม 
ไดแก  ในอัตภาพนี้แหละ.   ในบทวา  นิจฺฉาโต   ตัณหา  ทานเรียกวา ฉาตะ 
ชื่อวา  นิจฉาตะ   เพราะไมมีตัณหา.     ชื่อวา    นิพพุตะ   เพราะกิเลสทั้ง  
หมดดับ    ชือ่วา  สีติภูตะ  เพราะเปนผูเย็น  เหตุที่ไมมีกิเลสเผาในภายใน  
ชื่อวา สุขปฏสิเวที  เพราะเสวยสุขใน  ฌาน  มรรค  ผล และนิพพาน.  บทวา 
พฺรหฺมภูเตน  อตฺตนา  ไดแก  มีตนประเสริฐ.    บทมีอาทิวา   อเจลโก 
มีเนื้อความดังกลาวไวแลว.  
            ในบทมี  การฆาแพะ  เปนตน   แพะ  ทานเรียก อรุพฺภา ชื่อวา โอรัพ 
ภิกะเพราะฆาแพะ.  แมในคําวา  สูกรกิะ  คนฆาสุกรเปนตน  กน็ัยนี้เหมือนกัน . 
บทวา ลุทฺโท คือ ทารุณ   หยาบชา. บทวา  มจฺฉฆาตโก  ไดแก  คนลาปลา 
คือ คนจับปลาชาวประมง.    บทวา  พนฺธนาคาริโก   ไดแก  ผูคุมเรือนจํา. 
บทวา   กูรรูกมฺมนฺตา   ไดแก  ผูมีการงานหยาบชา. 
            บทวา  มุทฺธาภิสตฺิโต  ไดแก พระราชาผูอันเขารดนํ้าบนพระเศียร 
โดยอภิเษกเปนกษัตริย.    บทวา   ปุรตฺถิเมน   นครสฺส   ไดแก  ทางทิศ 
ตะวันออกจากนคร.  บทวา   สณฺาคาร  ไดแกโรงบูชายัญ. บทวา  ขราชิน 
นิวาเสตฺวา   ไดแก  นุงหนังเสือมีเล็บติด.  บทวา  สปฺปเตเลน  ไดแก  ดวย  
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เนยใสและน้ํามัน.  เวนเนยใสนอกน้ันของมียางที่เหลือ  ทานก็เรียกวา  น้ํามนั.    
บทวา    กณฑฺุวมาโน  ไดแก  เพราะตัดเล็บหมด  คราวจะตองเกาก็เกาดวย 
เขาสัตวนั้น. 
            บทวา  อนตฺถรหติาย  ไดแก  ไมมีเครื่องปูลาด.    บทวา   สรูป- 
วจฺฉาย ไดแก ลูกโคมีสีเหมือนกัน.  อธิบายวา  หากแมโคมีสีขาว   แมลูกโค 
ก็มีสีขาว    หากแมโคมีสีดําแดงหรือสีแดง     แมลูกโคก็มีสีเชนนั้นเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  แมโคมีลูกท่ีมีสีเหมือนกัน.   บทวา  โส  เอวมาห 
คือ  พระราชานั้นตรัสอยางนี้.  บทวา  วจฺฉตรา ไดแก โคมีกําลงั  (โคงาน) 
เคยเปนโคหนุมแลว    แมในโคสาวก็นัยนี้เหมือนกัน.    บทวา  พริหิสตฺถาย 
ไดแก  เพ่ือลอมและเพ่ือลาด  ณ  พ้ืนทีบู่ชายัญ. 
            พระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือทรงแสดงถึงบุคคลท่ี  ๔  ต้ังแตพระพุทธเจา 
ทรงอุบัติ  จึงตรัสคําเปนอาทิวา  อิธ ภกิฺขเว  ตถาคโต  ดังนี้.  ในบทเหลาน้ัน 
บทวา    ตถาคโต   เปนตน    มีเนื้อความไดกลาวไวแลว.    บทวา  ต   ธมมฺ 
ไดแกธรรมอันสมบูรณโดยประการ   ดงัท่ีไดกลาวไวแลวน้ัน.  บทวา สุณาติ 
คหปติวา  ถามวา เพราะเหตุไรจึงทรงชี้คฤหบดีกอน.  ตอบวา เพราะคฤหบดี 
กําจัดมานะแลว   และเพราะมีจํานวนมาก  จริงอยู   โดยมากผูที่บวชจากตระกูล 
กษัตริย ทํามานะถือตัวเพราะอาศัยชาติ.  ผูที่บวชจากตระกูลพราหมณ ทํามานะ 
เพราะอาศัยมนต.  ผูที่บวชจากตระกูลที่มีชาติตํ่า ไมสามารถดํารงอยูได  เพราะ 
คาท่ีตนมีชาติตํ่า.    ก็พวกทารกของคหบดี    มีเหง่ือไหลจากรักแร    ข้ีเกลือ 
เต็มหลัง   ไถพ้ืนที่เปนผูหมดมานะและหยิ่ง  เพราะไมมีมานะเชนนั้น.    ทารก 
พวกน้ันครั้นบวชแลวก็ไมทํามานะหรือหยิ่ง  เรียนพุทธวจนะตามกําลัง บําเพ็ญ 
วิปสสนากัมมัฏฐาน   สามารถดํารงอยูในพระอรหัตได.    สวนผูที่ออกบวชจาก  
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ตระกูลนอกนี้มีไมมาก   ผูเปนคหบดีออกบวชมีมาก.  เพราะเหตุนั้น   พระผูมี  
พระภาคเจา   จึงทรงชี้คหบดีกอนเพราะจะกําจัดมานะ  และเพราะมีจํานวนมาก 
แล.  บทวา  อฺตรสฺมึ   วา  ไดแก ตระกูลนอกนี้  ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง. 
บทวา  ปจฺฉาชาโต  ไดแก เกิดในภายหลัง. 
            บทวา    ตถาคเต   สทฺธ  ปฏิลภติ   ความวา   เขาไดฟงธรรมอัน 
บริสุทธิ์แลว     ยอมไดศรทัธาในพระตถาคตผูเปนธรรมสามีเจาของธรรมวา 
พระผูมีพระภาคเขาพระองคนั้น   เปนพระสัมมาสัมพุทธะหนอ.    บทวา    อิติ 
ปฏิสฺจิกฺขติ  แปลวา  พิจารณาอยางนี้.    บทวา   สมฺพาโธ    ฆราวาโส 
ความวา    ถงึแมวาคูสามีภรรยาจะอยูในเรือนขนาด   ๖๐  ศอก     หรือระหวาง 
รอยโยชนกต็าม  การอยูครองเรือนก็ชื่อวา   คับแคบท้ังน้ัน    เพราะคูสามีภรรยา 
ยังมีความกังวลและความหวงใย.    บทวา    รชาปโถ    ทานกลาวไวในมหา  
อรรถกถาวาเปนที่เกิดของธุลีมีราคะเปนตน .  จะกลาววา  อาคมนปโถ  เปน 
ทางมาดังน้ีบางก็ควร.    ชือ่วา  อัพโภกาส   เพราะเปนดุจท่ีแจงดวยอรรถวา 
ไมมีที่เกี่ยวของ   จริงอยู  บรรพชิตผูบวชแลว  แมอยูในกูฎาคาร   รัตนปราสาท 
เทพวิมานเปนตน   ที่มีประตูและหนาตางปดสนิทเปนที่กําบัง  ก็ไมเกี่ยวไมของ 
ไมคิด.  ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา  บรรพชาเปนที่แจงดังน้ี.  อีกอยางหน่ึง  ฆราวาส 
เปนที่คับแคบ  เพราะไมมีโอกาสจะทํากุศลความดีไดตามสบาย. ชื่อวา  เปนทาง 
มาแหงธุลี   เพราะเปนที่รวมของธุลี  คือ  กิเลส  ดุจกองหยากเยื่อท่ีไมไดปดไว. 
บรรพชาชื่อวา   เปนที่แจง   เพราะมีโอกาสทํากุศลความดีไดตามสบาย. 
            ในคําวา  นยิท  สกุร   ฯเปฯ    ปพฺพเชยฺย   นี้  กลาวโดยยอดังน้ี. 
พรหมจรรยคือสิกขา  ๓  นี้ไดชื่อวาบริบูรณโดยสวนเดียว  เพราะผูบวชทําไมให 
ขาดแมวันเดียว    แลวก็พึงใหบรรลุจรมิกจิตได.    และชื่อวา    บริสุทธิ์   โดย 
สวนเดียว   เพราะผูบวชทําไมใหมีมลทิน  ดวยมลทินคือกิเลสแมวันเดียว  ก็พึง  
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ใหบรรลุจรมิกจิตได.   บทวา  สงฺขลขิิต   ไดแก พึงประพฤติใหเปนเสมือน   
สังขขัด   คือเทียบดวยสังขที่ขัดแลว.  อันผูอยูครองเรือนอยูทามกลางเรือน  จะ 
ประพฤติพรหมจรรยคือสิกขา ๓  นี้     ใหบริสุทธิบ์ริบูรณโดยสวนเดียว   ไมทํา 
ไดงายเลย  ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผาอันสมควรแกผูประพฤติ 
พรหมจรรย   ชื่อวาผากาสายะ   เพราะยอมดวยนํ้าฝาด  ออกจากเรือนบวชไมมี 
เรือนเกิด.  ก็เพราะเหตุที่กสิกรรม  พาณิชกรรมเปนตน   เปนประโยชนเกื้อกูล 
แกเรือน ทานจึงเรียกวา อคาริย  ก ็ อคาริยกิจนั้นไมมีในการบรรพชา ฉะน้ัน  
บรรพชาพึงทราบวาเปน  อนคาริยะ ไมมีเรือน ในขอน้ี   ไมมีเรือนน้ัน.  บท 
วา  ปพฺพเชยฺย  ไดแก  พึงปฏิบัติ. 
            บทวา  อปฺป  วา ไดแก กองโภคะตํ่ากวาพัน   ชื่อวา  นอย ต้ังแตพัน 
ข้ึนไป  ชื่อวา  มาก.     ญาตินั่นแล  ชือ่วา  ญาติปริวัฏ   เครือญาติ   เพราะอรรถ 
วาเกี่ยวพันกัน    เครือญาติตํ่ากวา  ๒๐  ชื่อวานอย   ต้ังแต  ๒๐ ข้ึนไปชื่อวามาก. 
บทวา  ภิกฺขนู   สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน   ความวา   สิกขาอันใดอันไดแก 
อธิสีล  ของภิกษุทั้งหลาย และภิกษุเหลาน้ันอยูรวมกัน  เปนอยูเปนอันเดียวกัน 
มีความประพฤติเสมอกัน  ในสิกขาใด   บรรพชิตเขาถึงสิกขาน้ัน และสาชพีแก 
สิกขาบทท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลวน้ัน   เพราะเหตุนั้น  บรรพชิต 
นั้นชื่อวา   เปนผูถึงพรอมแลวดวยสิกขาและความอยูรวมกันของภิกษุทั้งหลาย. 
บทวา   สมาปนฺโน   ความวา   บรรพชิตบําเพ็ญสิกขาใหบริบูรณ   และไม 
ละเมิดสาชีพความอยูรวมกัน    อธิบายวา   เขาถึงสิกขาและสาชีพท้ังสองน้ัน. 
            บทวา  ปาณาติปาต   ปหาย   เปนตน    มีเนื้อความดังที่กลาวแลว 
นั้นแล.  บทวา  อิเมส เภทาย  ไดแก เพ่ือใหผูที่ตนฟงมาขางนี้   แตกกัน. 
บทวา   ภินฺนาน   วา  สนธฺาตา   ความวา   เมื่อมิตรสองคน   หรอืผูรวม 
อุปชฌายกันแตกกัน    ดวยเหตุไร ๆ บรรพชิตเขาไปหาแตละคน   แลวกลาวคํา  
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เปนตนวา   นี้ไมสมควรแกทาน   ผูเกิดในตระกูลเชนนี้    ผูคงแกเรียนอยางนี้    
ดังน้ี   ชื่อวา  ทําความสมานกัน.   บทวา  อนุปฺปาทาตา  ความวา  สงเสริม 
คนที่สมานกัน  อธิบายวา  บรรพชิตเห็นคนสองคนสมัครสมานกัน   แลวกลาว 
คําเปนตนวา   นี้สมควรแกพวกทาน   ผูเกิดในตระกูลเห็นปานน้ี   ผูประกอบ 
ดวยคุณเห็นปานนี้  ดังนี้  และทําใหมั่นคงข้ึน.  ชื่อวา  สมัคคาราม  เพราะ 
วามีความสามัคคีเปนที่มายินดี  อธิบายวา  ไมปรารถนาแมแตจะอยูในที่ที่ไมมี 
ความสามัคคีกัน  ดังนี้. บาลีวา สมคฺคราโม  ดังนี้กม็ี  ความก็อยางเดียวกันนี้. 
บทวา สมคฺครโต   แปลวา ยินดีแลวในผูที่สามัคคีกัน   อธิบายวา ไมปรารถนา 
แมละผูทีสามัคคีเหลาน้ันแลวไปที่อ่ืน.    ชื่อวา   สมคฺคนนฺที   เพราะเห็นก็ดี 
ไดยินก็ดี  ซึง่คนสามัคคีกันก็ชื่นชม.    บทวา  สมตฺถกรณี  วาจ  ภาสิตา 
ความวา   วาจาใดทําใหคนสามัคคีกัน    ยอมกลาววาจาน้ันอันแสดงถึงคุณของ 
สามัคคีเทาน้ัน   ไมกลาวนอกเหนือไปจากน้ี.             
            ในบทวา  เนลา  โทษทานเรียกวา  เอละ.  ชือ่วา  เนลา   เพราะ 
ไมมีโทษ  อธิบายวา  หาโทษมิได.  ดจุ  เนล ศัพทที่ทานกลาวไวในบทนี้วา 
เนลงฺโค   เสตปจฺฉาโท   รถมีเครื่องประกอบไมมีโทษ  หลังคาขาว  ดังนี้. 
บทวา   กณณฺสุขา  ไดแก  เปนที่สบายหู   เพราะไพเราะดวยพยัญชนะ   ไม 
เกิดเปนดังหอกที่มหู  ดุจแทงดวยเข็ม.  ชื่อวา  ชวนใหรัก  เพราะไมเกิดความ 
เคืองในสกลกาย เกิดแตความรัก  เพราะไพเราะดวยอรรถ. ชื่อวา  จับใจ เพราะ 
จับถึงใจไมกระทบกระทั่งเขาไปถึงใจโดยสะดวก. ชื่อวา โปรี  (สุภาพ)  เพราะ 
เปนคําชาวเมือง  เพราะบริบูรณดวยคุณ.    ชื่อวา  โปรี  เพราะละเอียดออน 
ดุจนารีผูเจริญในเมืองดังนี้ก็มี.   ชื่อวา   โปรี   เพราะเปนคําของชาวเมืองดังนี้   
ก็มี  อธิบายวา  คําวา  ปุรสฺส  เอสา  ไดแก  คําพูดของชาวเมือง  จริงอยู  
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ชาวเมืองยอมกลาวคําที่สมควร  เรียกคนปูนพอวา  พอ  คนปนูพ่ีวา พ่ี  ดังนี้.   
ชื่อวา  พหุชนกนฺตา   เพราะคําพูดเห็นปานน้ี    เปนที่รักใครของชนเปนอัน 
มาก.   ชื่อวา  พหุชนมนาปา  เพราะเปนที่พอใจ  คือทําความเจริญจิตของ 
ชนเปนอันมาก  โดยเปนคํานารักใคร. 
            ชื่อวา   กาลวาที   เพราะพูดถูกกาละ  อธิบายวา  กําหนดกาลอันควร 
พูดแลวจึงพูด.    ชื่อวา    ภูตวาที    เพราะพูดแตเรื่องที่จริงแทที่มีอยูเทาน้ัน. 
ชื่อวา  อตฺถวาที  เพราะพูดอิงประโยชนปจจุบัน  และประโยชนในภพหนา. 
ชื่อวา  ธมมฺวาที  เพราะพูดอิงนวโลกุตรธรรม.  ชือ่วา วินยวาที  เพราะพูด 
อิงสังวรวินัยและปหานวินัย. โอกาสเปนที่ต้ังไว  ชื่อวา  นิธาน ก็นิธานคือหลัก 
ที่ต้ังของวาจาน้ันมีอยู  เหตุนั้น   วาจานั้น   ชื่อวา นิธานวตี   มหีลักที่ต้ัง  อธิบาย 
วา   เปนผูกลาวถอยคําควรฝงไวในใจ.   บทวา   กาเลน  ไดแก  แมเมื่อกลาว 
วาจาเห็นปานน้ี   ก็คิดวา  เราจักกลาววาจาท่ีนาจดจําดังน้ี   ไมกลาวพร่ําเพร่ือ 
อธิบายวา  พิจารณาถึงกาลที่ควรกอนแลวจึงกลาว  ดังนี้ .   บทวา  สาปเทส 
ไดแก มีขออุปมา   อธิบายวา  มีเหตุผล.  บทวา ปรยินฺตวตึ   ไดแก แสดง 
หัวขอ    อธบิายวา  กลาวโดยอาการที่วาจานั้นปรากฏหัวขอ.    บทวา  อตฺถ- 
สฺหิต  ไดแก มีผูจําแนกไวแมมากนัยก็ไมอาจกําหนดเอาได ชื่อวา ถึงพรอม 
ดวยอรรถ.    อีกอยางหนึ่ง   ทานอธิบายไววา   ยอมกลาววาจาท่ีประกอบดวย 
ประโยชน    เพราะวาจานั้นประกอบดวยประโยชน    ที่ผูกลาวอาศัยประโยชน 
มุงกลาว  หาใชยกเรื่องหน่ึงข้ึนแลวกลาวเรื่องอ่ืนเสียใหม. 
            บทวา   พีชคามภตูคามสมารมฺภา   ความวา  เปนผูเวนจากกําจัด 
คือ การทําลายโดยการตัดและการเผาซึ่งพีชคาม ๕ อยาง คือ พืชเกิดแตราก ๑ 
พืชเกิดแตลําตน  ๑   พืชเกิดแตขอ ๑   พืชเกิดแตยอด  ๑  พืชเกดิแตเมล็ด  ๑ 
และซึ่งพืชคามมีหญาสีเขียว  และตนไมเปนตน.  
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            บทวา  เอกภตฺติโก     ไดแก  ภัตร  (อาหาร) ๒ อยาง คือ ภัตรใน   
เวลาเชา  ๑   ภัตรในเวลาเย็น  ๑    ในภัตร  ๒  อยางนั้น    ภัตรในเวลาเชากําหนด 
ไวภายในเท่ียง     ภัตรในเวลาเย็นกําหนดไวหลังเท่ียงวันไป       เพราะฉะนั้น 
แมจะบริโภคสัก  ๑๐ ครัง้   ภายในเท่ียง   กช็ื่อวา   เปนเอกภัตติกะ   (บรโิภค 
มื้อเดียว)    ทานหมายถึง    เอกภัตติกะน้ันจึงกลาววา    เอกภตฺติโก     ดังน้ี. 
การบริโภคในกลางคืน ชื่อวา รตฺติ  ชือ่วา  รตฺตูปรตฺโต  เพราะเวนจากการ 
บริโภคในกลางคืน.    เมื่อเลยเที่ยงไปแลวบริโภคจนถึงพระอาทิตยตก    ชือ่วา 
บริโภคผิดเวลา เพราะเวนจากบริโภคผิดเวลานั้นชื่อวา  วิรโต  วิกาลโภชนา 
งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล.   
            บทวา  ชาตรูป   ไดแก  ทอง.  บทวา  รชต  ไดแกเงินที่ชาวโลก 
เขาเรียกกันวา  กหาปณะ  โลหมาสก   ชตุมาสก   (มาสกยางไม)    ทารมาสก 
(มาสกไม)  เวนจากการรับ    ทองและเงิน  แมทั้งสองนั้น   อธิบายวา  ไมรับ 
เอง  ไมใหผูอ่ืนรับ  ไมยนิดี   ของท่ีเขาเก็บไว. 
            บทวา อามกธฺปฏิคฺคหณา  ไดแกเวน จากการรับขาวดิบ ๗ อยาง 
กลาวคือ  ขาวสาลี ๑    ขาวเปลือกจาว   ๑   ขาวเหนียว ๑    ขาวละมาน ๑   ขาว 
ฟาง   ๑  ขาวลูกเดือย  ๑    หญากับแก ๑.   ไมใชแตรับขาวเหลานั้นอยางเดียว 
เทาน้ันไมควร แมลูบคลําก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลายโดยแท. ในบทวา  อามกมส 
ปฏิคฺคหณา  นี้  การรับเนื้อและปลาสดก็ไมควรลูบคลําก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลาย 
เวนแตที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวโดยเฉพาะ. 
            ในบทวา  อิตฺถีกุมาริกา   ปฏคฺคหณา   นี ้ หญิงท่ีอยูกับชาย  ชื่อวา 
อิตถี(นาง) หญิงนอกน้ันชื่อวา  กุมารกิา  (นางสาว) การรับก็ด ี การลูบคลําก็ดี 
ซึ่งหญิงเหลานั้น เปนอกัปปยยะ (ไมควร). ในบทวา ทาสีทาสปฏิคฺคหณา  นี้  
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การรับคนเปนทาสหญิง  ทาสชาย  ไมควร  ก็แตวาเมื่อยูอยางนี้วา  เราถวาย    
เปนกัปปยการก  เราถวายเปนคนวัด   ดังน้ี   ก็ควร. 
            แมในแพะและแกะเปนตน     มีนาและสวนเปนที่สุด   ควรตรวจสอบ 
ที่เปนกัปปยะและอกัปปยะโดยทางวินัย.   ในขอนั้น   ปุบพัณณชาติ    (ขาว) 
งอกข้ึนในที่ใด   ที่นั้นชื่อวา   นา   อปรพัณณชาติ  (ถั่วงา)   งอกข้ึนในที่ใด 
ที่นั้นชื่อวา  สวน.  อีกอยางหน่ึง  ทั้งสองอยาง งอกข้ึนในที่ใดท่ีนั้นชื่อวา นา. 
พ้ืนที่ที่ยังมิไดทําเพ่ือประโยชนแกนานั้น    ชื่อวา   ที่สวน.    แมบึงและหนอง 
เปนตน   ทานก็สงเคราะหเขาในบทนี้   ดวยหัวขอวาพาและสวน. 
            บทวา   กยวิกฺกยา    ไดแก  การซ้ือและการขาย    ทูตกรรมการทํา 
เปนทูต  ไดแก    การรับหนังสือ    หรอืขาวของพวกคฤหัสถแลวไปในท่ีนั้น ๆ 
ทานเรียกวา  ทูเตยยะ (ความเปนทูต)   การท่ีภิกษุถกคฤหัสถสงจากเรือนหลัง 
หน่ึงสูเรือนหลังหนึ่งเล็ก ๆ  นอย ๆ ทานเรียกวา  ปหิณคมนะ (รบัใช).  ทําท้ัง 
สองอยางนั้นชื่อวา อนุโยคะ (ประกอบเนืองๆ)  เพราะฉะน้ัน  พึงทราบความ 
ในบทนี้อยางนี้วา  เวนจากประกอบเนือง ๆ ซึ่งการเปนทูตและรับ ใชคฤหัสถ. 
            พึงทราบวินิจฉัยการโกงตาชั่งเปนตน  การหลอกลวง  ชื่อวา  โกง. 
ในการโกงนั้น   การโกงตาชั่งมี  ๔  อยาง  คือ  โกงดวยฟู   ๑  โกงดวยอวัยวะ 
๑  โกงดวยการจับ   ๑  โกงดวยการกําบัง   ๑.  ในการโกง  ๔  อยางนั้น  เขาทํา 
ตาชั่งสองอันมีรูปเทา ๆ กนั     เมื่อรับก็รับดวยตาซ่ึงอันใหญ   เม่ือใหก็ใหดวย 
ตาชั่งอันเล็ก  ชื่อวา  โกงดวยรูป.  เมื่อรบัก็ใชมือกดตาชั่งขางหลังไว  เมื่อให 
ก็ใชมือกดคาชั่งขางหนาไว    ชื่อวาโกงดวยอวัยวะ.   เมื่อรับก็จับเชือกไวที่โคน 
ตาชั่ง      เมื่อใหก็จับเชือกไวที่ปลายตาชั่ง    ชื่อวาโกงดวยการจับ.    ทําตราชั่ง 
ใหกลวง  ใสผงเหล็กไวภายใน  เมื่อรบัก็เลื่อนผงเหล็กนั้นไปปลายตาชั่ง  เมื่อให 
ก็เลื่อนผงเล็กนั้นไวหัวตาชั่ง    ชื่อวาโกงดวยการกําบัง    ถาดทองทานเรียกวา  
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กังสะ การหลอกลวงดวยถาดทองน้ัน    ชื่อวา กังสกูฏะ   โกงดวยสําริด.     ถาม  
วาโกงอยางไร.  ตอบวา ทําถาดทองไวใบหนึ่ง แลวทําถาดโลหะอ่ืน ๒-๓ ใบ 
ใหมีสีเหมือนทอง  จากน้ันเขาก็ไปสูชนบท  เขาไปสูตระกูลที่มั่งค่ังตระกูลหนึ่ง 
แลวพูดวา    ทานไดโปรดซื้อภาชนะทองเถิด  เมื่อถามถึงราคา   ประสงคจะ 
ใหราคาเทา ๆ กัน     เมื่อผูซื้อถามวา     จะรูไดอยางไรวาถาดเหลาน้ีเปนทอง 
ผูหลอกลวงกลาววาทดลองแลวคอยรับไป    แลวขูดถาดทองลงที่หิน   ขายถาด 
ทั้งหมดแลวก็ไป. 
            การโกงดวยเครื่องวัดมี  ๓ อยางคือ  หทยเภท ทําลายดวยรู  ๑  สิขาเภท 
ทําลายยอด  ๑ รัชชุเภท  ทําลายดวยเชือก  ๑.  ใน  ๓ อยางนั้น   หทยเภทไดใน 
เวลาตวงเนยใสและน้ํามันเปนตน    ดวยวา   เมื่อรับของเหลานั้น  ใชเครื่องวัด 
อันมีรูขางลาง    บอกวาใหคอย ๆ เท  แลวใหไหลลงในภาชนะของตนมาก ๆ 
แลวรับเอาไป  เมื่อใหก็ปดรูรับทําใหเต็มแลวให.  สิขาเภทไดในเวลาตวงงาและ 
ขาวสารเปนตน     ดวยวาเมื่อรับของเหลาน้ันคอย ๆ ทํายอดใหสูง    รับเอาไป 
เมื่อใหรีบทําใหเต็มแลวปาดยอดเสียจึงให.   รชัชุเภทไดในเวลาวัดนาและท่ีดิน 
เปนตน    ดวยวาเมื่อไมไดสินบน  แมนาไมใหญ  ก็วัดใหใหญได.   พึงทราบ 
วินิจฉัยในการฉอโกงเปนตน  บทวา ฉอโกง  ไดแก   รับสินบนเพ่ือทําเจาของ 
ไมใหเปนเจาของ. บทวา  วฺจน ไดแกการหลอกลวงผูอ่ืนดวยอุบายน้ัน   ๆ. 
ในบททั้งสองน้ันมีเรื่องหน่ึงเปนตัวอยางดังน้ี 
            ไดยนิวา  พรานคนหน่ึง   จันเนื้อและลูกเน้ือเดินมา.  นักเลงคนหน่ึง 
พูดกะพรานน้ันวา พอพราน  เนื้อราคาเทาไร  ลูกเน้ือราคาเทาไร.  เมื่อพราน 
บอกวา  พอเนื้อสองกหาปณะ   ลกูเน้ือหนึ่งกหาปณะ.   นกัเลงจึงใหกหาปณะ 
หน่ึงแลวเอาลูกเน้ือไป   ครั้นไปไดหนอยหน่ึงก็กลับมาอีก   พูดวา   พอพราน 
เราไมตองการลูกเน้ือ  จงใหพอเนื้อแกเรา.  พรานพูดวา  ถาเชนนั้น   ทานจง  
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ใหเราสองกหาปณะ.    นกัเลงน้ัน  พูดวา    พอพราน.      เราใหไปหนึ่งกหาปณะ   
กอนแลวมิใชหรือ. พรานบอกวา จริงทานใหหน่ึงกหาปณะแลว.  นักเลงพูดวา 
นั่นกหาปณะหนึ่ง และลูกเนื้อน้ีก็มีราคาหน่ึงกหาปณะ เพราะฉะนั้นจึงรวมเปน 
สองกหาปณะ.    พรานเขาใจวา    นักเลงพูดดวยเหตุผล    จึงรับลูกเน้ือคืนมา 
แลวใหเนื้อไป. 
            บทวา นิกติ ไดแกหลอกลวงดวยของเทียม  คือ ทําส่ิงท่ีมิใชสังวาล 
ใหเปนสังวาล ทําส่ิงท่ีมิใชแกวมณี ใหเปนแกวมณี  ทําสิ่งท่ีมิใชทอง  ใหเปน 
ทอง  โดยประกอบข้ึนหรือดวยกลลวง.   บทวา   สาวิโยโค  ไดแก  วิธีโกง 
คําน้ีเปนชื่อของการฉอโกงเปนตนเหลาน้ันแล.  เพราะฉะน้ัน     พึงทราบความ 
ในบทนี้อยางนี้วา    วิธีโกงดวยการฉอโกง  การหลอกลวง  วิธโีกงดวยการทํา 
ของเทียม ดังน้ี .   อาจารยบางพวกกลาววา   การแสดงของอยางหนึ่งแลวเปลี่ยน 
เปนของอีกอยางหน่ึง   ชือ่วา   วิธีโกง.    ก็บทนั้นสงเคราะหดวยการหลอกลวง 
นั้นเอง. 
            พึงทราบวินิจฉัยในการตัดเปนตน. บทวา เฉทน ไดแก การตัดมือ 
เปนตน . บทวา วโธ   ไดแก  ทําใหตาย. บทวา พนฺโธ  ไดแกมัดดวยเครื่อง 
มัดคือเชือกเปนตน.   บทวา  วิปราโมโส  ไดแก การตีชิง  สองอยาง  คือ 
หิมวิปราโมสะ  บังหิมะตีชิง ๑  คุมพวิปราโมสะ  บังพุมไมตีชิง  ๑  ในคราว 
หิมะตก  โจรทั้งหลายเอาหิมะกําบังตีชิงชนเดินทาง  ชื่อวา หิมวิปราโมสะ โจร 
ทั้งหลายเอาพุมไมเปนตนกําบังแลวตีชิง  ชื่อคุมพวิปราโมสะ  วิธีโกงดวยการปลน 
ชาวบานและชาวนิคมเปนตน   ทานเรียกวา  อาโลปะ  (ปลน ).  บทวา    สหสา- 
กาโร   ไดแกการทําอยางรุนแรง.   คือ   การเขาไปเรือนเอาศัสตราจออกของ 
พวกมนุษยแลวเก็บของท่ีคนตองการ.    เพราะฉะนั้น     ภิกษุนั้นเปนผูเวนขาด 
จากการทํารุนแรง  คือ  ฟนแทง  ฆา   มัด   ตีชิง  ปลน    ดวยประการฉะน้ีแล   
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            บทวา   โส   สนฺตุฏโ   โหติ  ไดแก ภิกษุนี้นั้นเปนผูประกอบ    
ดวยความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได  ๑๒  อยางในปจจัย  ๔  ที่กลาวไวแลว 
ในหนหลัง. บริขาร  ๘ คือ  ไตรจีวร  บาตร  มีดเหลาไมสีฟน  เข็ม  ๑ เลม 
รัดประคต   เครื่องกรองนํ้า    ยอมสมควรแกภิกษุผูประกอบดวยสันโดษความ 
ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ๑๒ อยางนี้   ดังท่ีทานกลาวไว  วา 
            ติจีวรฺจ  ปตฺโต  จ                วาสิ  สูจิ  จ  พนฺธน 
          ปริสฺสาวเนน อฏเเต                ยุตฺตโยคสฺส  ภิกฺขุโน. 
                          บริขาร  ๘   เหลาน้ี  คือ  ไตรจีวร 
                     บาตร มีด   เข็ม รัดประคต เครื่องกรองน้ํา 
                   สําหรับภิกษผูุประกอบความเพียร. 
                   บริขารเหลานั้นทั้งหมด  เปนเครื่องบริหารกายบาง  บริหารทองบาง. 
ถามวา  บริหารอยางไร.    ตอบวา    กอนอ่ืนไตรจีวรยอมบริหารรักษากายใน 
เวลาภิกษุนั่งและหมแลวจาริกไป    เพราะฉะน้ัน      จึงเปนเครื่องบริหารกาย. 
ไตรจีวรยอมบริหารหลอเลี้ยงตองในเวลาเอาชายจีวรกรองน้ําด่ืม    และในเวลา 
หอของควรเค้ียวและผลไม  เพราะฉะน้ัน   จึงเปนเครื่องบริหารทอง.   แมบาตร 
ก็เปนเครื่องบริหารกาย   ในเวลาเอาบาตรน้ันตักน้ําอาบ   และในเวลาทําความ 
สะอาดกุฎิ    เปนเครื่องบริหารตองในเวลารับอาหารบริโภค.    แมมีดก็เปน 
เครื่องบริหารกายในเวลาเอามีดนั้นเหลาไมสีฟน  และในเวลาตกแตงสวนแหง 
เทาของเตียงและตั่ง  และคันกลด เปนเครื่องบริหารทองในเวลาคว่ันออย   และ 
ปอกมะพราวเปนตน.   เข็มเปนเครื่องบริหารกายในเวลาเย็บจีวร   เปนเครื่อง 
บริหารทองในเวลาจ้ิมขนมหรือผลไมเค้ียวกิน.     รดัประคตเปนเครื่องบริหาร 
กายในเวลารัดกายเที่ยวไป     เปนเครื่องบริหารทองในเวลามัดออยเปนตน 
แลวห้ิวไป.    เครื่องกรองน้ํา   เปนเครื่องบริหารกายในเวลาเอาเครื่องกรองนํ้า  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 531 

นั้นกรองน้ําอาบ  และในเวลาทําความสะอาดเสนาสนะ  เปนเคร่ืองบริหารทอง    
ในเวลากรองนํ้าดื่ม   และในเวลาเถือเอางา  ขาวสาร  และขาวเมาเปนตน    ดวย 
เครื่องกรองน้ําน้ันเค้ียวกิน.   นี้เปนเพียงบริขารของภิกษุผูมีบริขาร ๘ เทาน้ัน. 
แตสําหรับภิกษุผูมีบริขาร  ๙  ผูเขาไปยังท่ีนอน   เครื่องลาดอันต้ังอยูบนที่นอน 
นั้นหรือกุญแจ  ยอมควร.    สําหรับภิกษุผูมีบริขาร  ๑๐  ที่นั่งหรือแผนหนัง 
ยอมควร.    สําหรับภิกษุผูมีบริขาร  ๑๑  ไมเทา หรอืขวดนํ้ามัน    ยอมควร. 
สําหรับ ภิกษุผูมีบริขาร ๑๒ รม หรือรองเทา  ยอมควร.  บรรดาภิกษุผูมีบริขาร 
เหลาน้ี  ภิกษุผูมีบริขาร  ๘   เทาน้ันเปนผูสันโดษ.  ไมควรวา  ภิกษุนอกน้ันวา 
เปนผูไมสันโดษ   เปนผูมักมากอยากใหญ.   แมภิกษุเหลาน้ี    ก็เปนผูมักนอย 
สันโดษ    เลีย้งงาย    มีความประพฤติเบา.    แตพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัส 
พระสูตรนี้   โดยหมายเอาภิกษุเหลาน้ัน.   ตรัสโดยหมายเอาภิกษุผูมีบริขาร  ๘. 
จริงอยู   ภิกษุผูมีบริขาร  ๘ นั้น      ใสมีดเล็กและเข็มลงในหมอกรองน้ําแลววาง 
ไวในบาตร   คลองบาตรท่ีบา   กระทําจีวรใหกระชับกาย  หลกีไปหาความสุข 
ตามปรารถนา.    ชื่อวา    ภิกษุนั้นจะกลับมาถือเอาอะไรอีกเปนไมมี    ดังน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงวา   ภิกษุนี้เปนผูมีความประพฤติเบา    จึง 
ตรัสวา  สนฺตุฏโ  โหติ  กายปริหารเกน   จีวเรน   ภิกษุเปนผูสันโดษ 
ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกายเปนตน . 
            ในบทเหลาน้ัน   บทวา   กายปริหาริเกน  ไดแก  เปนเพียงเครื่อง 
บริหารกาย.   บทวา   กุจฉฺปิริหาริเกน  ไดแก  เปนเพียงเครื่องบริหารทอง. 
บทวา  สมาทาเยว  ปกฺกมติ  ความวา   ภิกษุถือเอาบริขารน้ันทั้งหมดเพียง 
๘  อยาง  ติดไปกับกาย.   ภิกษุนั้นมิไดมีความเกี่ยวของผูกพันวา  วิหารของเรา 
บริเวณของเรา  อุปฐากของเรา  ดังนี้ .  ภิกษุนั้น     ใชสอยเสนาสนะ  ไพรสณฑ 
โคนไม   ปา   เง้ือมภูเขา  ที่ตนปรารถนาแลว  ๆ  ดจุลูกศรพนจากสายธนู   ดุจ  
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ชางซับมันหลีกออกจากโขลง  ฉะนั้น   ยืนรูปเดียว  นั่งรูปเดียว   รูปเดียวทุก   
อิริยาบถไมมีเพ่ือน  ถึงความเปนดุจนอแรด  ที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา 
                  ภกิษุผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได 
           เท่ียวไปทั้ง    ๔    ทิศ     ไมกระทบกระทั่ง 
            อดทนตออันตราย   ไมหว่ันสะดุง เท่ียวไป 
          ผูเดียว  เชนกับนอแรด 
            บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสาธกเนื้อความน้ัน  ดวยขออุปมา 
จึงตรัสคําเปนอาทิวา  เสยฺยถาป   ดังนี้. ในบทเหลาน้ัน    บทวา  ปกฺขี  สกโุณ 
ไดแก นกมีปก.  บทวา  เฑติ   แปลวา  บินไป.    ความยอในเรื่องนี้มีดังน้ี 
ธรรมดานกท้ังหลาย  รูวาถิ่นโนนมีตนไม   มีผลสกุ   จึงพากันมาจากทิศตาง ๆ 
เอาเล็บ  ปก  และจะงอยปากเปนตน    แทง   จิก   กนิ  ผลไมของตนไมนั้น 
นกเหลาน้ันมิไดคิดวา  ผลไมนี้สําหรับวันนี้  ผลนีส้ําหรับพรุงน้ี    ก็เม่ือผลไม 
หมด  นกทั้งหลายมิไดวางการปองกันรักษาตนไม  มิไดวางปก   ขน เล็บ หรอื 
จะงอยปากไวที่ตนไมนั้น   ไมหวงใยตนไมนั้น    ปรารถนาจะไปทิศใด  กม็ีภาระ 
คือปกเทานั้น    บินไปทางทิศนั้น    ภิกษุนี้ก็เหมือนกัน    หมดความของ  หมด 
ความหวงใย  หลีกไป  คือ ถือเอาเพียงบริวาร  ๘  แลวก็หลีกไป. 
            บทวา  อริเยน  ไดแก ไมมีโทษ.  บทวา  อชฺฌตฺต   ไดแก  ใน 
อัตภาพของตน.  บทวา  อนวชฺชสุข   ไดแก ความสุขอันไมมีโทษ.  บทวา 
โส  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  ความวา ภิกษุนั้นผูประกอบแลวดวยสีลขันธอันเปน 
อริยะน้ี   เพราะเห็นรูปดวยจักขุวิญญาณ.  แมในบทท่ีเหลือคําที่ควรกลาว  ก็ได 
กลาวไวหมดแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  บทวา อพฺยาเสกสุข ไดแก  ความสุข 
ที่ไมชุมดวยกิเลส.  ทานกลาววา อวิกิณฺณสุข  ดังนี้บาง.  ดวยวา  สุขเกิดจาก  
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อินทรีสังวร  ชื่อวา  เปนความสุขท่ีไมวุนวาย    เพราะเปนไปเพียงสักวาเห็น   
เปนตน   ในอารมณมีรูปที่ตนเห็นเปนอาทิเทาน้ัน. 
            บทวา  โส  อภกิฺกนฺเต   ปฏิกฺกนฺเต   ความวา   ภิกษุผูประกอบ 
ดวยความสํารวมอินทรีย    อันมีใจเปนที่หก   ยอมเปนผูทําความรูตัวดวยสติ- 
สัมปชัญญะในฐานะ  ๗  มีกาวไป และถอยกลับเปนตน. ในบทเหลาน้ัน บทวา 
อภิกฺกนฺต  ไดแก  เดินไปขางหนา.  บทวา  ปฏิกฺกนฺต  ไดแก  ถอยกลับ 
บทวา   สมฺปชานการี   โหติ   ความวา    ภิกษุเขาไปต้ังสติไวดวยสามารถ 
สัมปชัญญะ  อันสัมปยุตดวยสติ  ๔  เหลาน้ี  คือ สาตถกสัมปชัญญะ  (ความ 
รูตัวในกิจท่ีเปนประโยชนแกตน)  สปัปายสัมปชัญญะ   (ความรูตัวในปจจัย 
ที่สบาย)   โคจรสัมปชัญญะ  (ความรูตัวในธรรมเปนโคจร)   อสัมโมห- 
สัมปชัญญะ   (ความรูตัวในความไมหลงงมงาย)  แลวกําหนดดวยญาณ กระทํา  
การกาวไปและถอยกลับเหลาน้ัน     แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   นีเ้ปน 
ความยอในที่นี้    สวนความพิสดารผูปรารถนาพึงดูไดจากอรรถกถาสามัญญผล- 
สูตรในทีฆนิกาย  หรือจากอรรถกถาสติปฏฐานสูตร  ในมัชฌิมนิกาย. 
            ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไรดวยบทเปนอาทิวา   โส 
อิมินา  จ  ดังน้ี.   ตอบวา ทรงแสดงถึงปจจัยสมบัติของภิกษุผูอยูปา. ดวยวา 
ปจจัย ๔ เหลาน้ี   ไมมีแกภิกษุใด  การอยูปาของภิกษุนั้นยอมไมสําเร็จ  ภิกษุ 
นั้นนาจะตองถูกกลาวดวยสัตวเดียรัจฉาน หรือพวกพราน.   เทวดาท่ีสิงอยูในปา 
จะพากันสงเสียงอันนากลัววา    ประโยชนอะไรดวยการอยูในปาของภิกษุลามก 
เห็นปานน้ี   ดังน้ี   แลวเขกศีรษะไลใหหนีไป.    ความไมมีเกียรติยศก็จะแพร 
ออกไปวา  ภิกษุรูปโนนเขาไปปา  ไดกระทํากรรมอันลามกอยางนี้ ๆ. 
            ก็ปจจัย   ๔  เหลาน้ีมีอยูแกภิกษุใด   การอยูปาของภิกษุนั้นยอมสําเร็จ. 
ดวยวาภิกษุนั้นพิจารณาศีลของคนเมื่อไมเห็นจุดดํา   หรือตกกระไร ๆ  เกิดปติ  
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เมื่อเห็นปตินั้นโดยความส้ิน  โดยความเส่ือม  ยอมหยั่งลงสูอริยภูมิ.  เหลาเทวดา    
ที่สิงอยูในปามีใจเปนของตนก็พากันสรรเสริญ    เกียรติยศของภิกษุนั้น   ยอม 
แพรออกไปดุจหยาดนํ้ามันที่เขาใสลงในนํ้า  ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา  วิวิตฺต  ไดแกปามีเสียงนอย. อธิบายวา   มีเสียงอึกทึกนอย. 
ในวิภังคหมายถึง  เสียงอึกทึกนอยน้ัน    จึงกลาวไววา   บทวา วิวิตฺต ความวา 
แมหากวาเสนาสนะอยูใกลกัน   แตเสนาสนะน้ันไมวุนวายดวยคฤหัสถบรรพชิต  
ดวยเหตุนั้น    เสนาสนะน้ันจึงชื่อวาสงัด.    ชื่อเสนาสนะเพราะเปนที่นอนและ 
ที่นั่ง.   คําน้ีเปนชื่อของเตียงและต่ังเปนตน.  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา บทวา 
เสนาสน  ไดแก   เตียงบาง  ที่นอนท่ีนั่งบาง   ต่ังบาง   ฟูกบาง   หมอนบาง 
วิหารบาง    เรือนมุงดานเดียวบาง    ปราสาทบาง     ปราสาทโลนบาง   ถาบาง 
ปอมบาง  เรือนยอดบาง  ปราสาทบาง  ปราสาทโลนบาง  ถ้ําบาง 
ก็หรือวาภิกษุทั้งหลายหลีกออกไปในท่ีใด    ที่ทัง้หมดน้ันชื่อวา  เสนาสนะ.   อีก 
อยางหน่ึง  เสนาสนะน้ีคือ  วิหาร  เรือนมุงดานเดียว  ปราสาท ปราสาทโลน   ถ้ํา 
ชื่อเสนาสนะคือวิหาร.  เสนาสนะน้ีคือ  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน  ชือ่วาเสนาสนะ 
คือเตียงต่ัง.   เสนาสนะน้ี   คือ   แผนหนังทําปลอกหมอน   เครือ่งลาดดวยหญา 
เครื่องลาดดวยใบไม  ชื่อวา  เสนาสนะคือสันถัต . บทวา  ยตฺถ  วา  ปน  ภิกขฺ ู
ปฏิกฺกมนฺติ  ก็หรือวา ภิกษุทั้งหลายหลีกออกไปในท่ีใด  นี ้ ชือ่วา  เสนาสนะ 
คือโอกาส   เสนาสนะมี  ๔  อยาง  ดวยประการฉะน้ี.   แมเสนาสนะน้ัน      ทาน 
ใชศัพทวา  เสนาสนะเหมือนกันหมด. 
            ก็พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงถึงเสนาสนะอันสมควรแกภิกษุ 
ผูจาริกไปในทิศทั้ง ๔ เชนกับนกนี้   จึงตรัส วา    อรฺ   รุกขฺมูล   เปนอาทิ. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อร ฺ   ไดแก  ที่ๆ  ออกไปภายนอกเสาเข่ือนท้ังหมด. 
บทวา   อรฺ    นี้จัดวาปาท่ีมาเพราะอํานาจภิกษุณี.    (บทบญัญัติของภิกษุณี  
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หามไมใหอยูปา)   ชื่อวาเสนาสนะปา  ไดแก   เสนาสนะท่ีกําหนดไว  ชั่ว   ๕๐๐   
ลูกธนู.    เพราะฉะน้ัน  เสนาสนะนี้จึงสมควรแกภิกษุนี้. ลักษณะของเสนาสนะ  
นั้น    กลาวไวแลวในธุตังคนิเทศคัมภีรวิสุทธิมรรค.  
            บทวา    รุกฺขมูล    ไดแก     โคนไมที่สงัดมีเงาทึบแหงใดแหงหนึ่ง 
บทวา   ปพฺพต   ไดแก   ภูเขาศิลา.    จริงอยูในที่นั้น   ภิกษุอาบนํ้าที่แองนํ้า 
แลวน่ังใตเงาไมอันเย็นเมื่อทิศตาง  ๆ  ปรากฏอยู     ถูกลมเย็นโชยมา   จิตก็มี 
อารมณเปนหนึ่ง.  บทวา  กนฺทร  ความวา  น้ํา  ทานเรียกวา  ก   เอกเทศ 
แหงภูเขาที่ถูกน้ําเซาะพังเพราะน้ํา   ที่เขาเรียกวานิตัมพะไหลเขาบาง  นทีกุญชะ 
ทองเขาบาง.   ก็ในท่ีนั้นมทีรายสีคลายแผนเงิน.    น้ําคลายกอนแกวมณีไหลไป 
เบื้องบนปาชัฏ   เหมือนเพดานแกวมณี   ภิกษุลงไปสูแองน้ํา  เห็นปานน้ี  ดื่มน้ํา 
เอานํ้าลูบตัวใหเย็น    พูนทรายข้ึนแลวปูผาบังสุกุลจีวร    นั่งบําเพ็ญสมณธรรม 
จิตก็มีอารมณเปนหน่ึง.   บทวา   คิริคุห   ไดแก   ระหวางภูเขาสองลูก  หรอื 
ชองใหญคลายอุโมงคในภูเขาลูกหนึ่ง    ลักษณะปาชา    กลาวไวแลวในคัมภีร 
วิสุทธิมรรค.  บทวา  วนปตฺถ   ไดแก  ที่อันเลยอุปจาระของพวกมนุษย   ซึ่ง 
เขาไมไถ    ไมหวาน.    ดวยเหตุนั้นแล    ทานจึงกลาวคําเปนอาทิวา      คําวา 
วนปตฺถ    นี้เปนชื่อของเสนาสนะท่ีอยูไกล.    บทวา    อพฺโภกาส    ไดแก 
ที่ไมไดมุงบังไว.  ก็ภิกษุเมื่อหวังก็ทํากลดในที่นี้แลวอยูได. บทวา  ปลาลปฺุช 
ไดแก  ลอมฟาง.    จริงอยู  ภิกษุทั้งหลายชักฟางมาจากลอมฟางใหญแลวทําให 
เปนที่อยูคลายท่ีเรนในเง้ือมเขา   ใสฟางไวขางบนกอไม   พุมไมเปนตน  แลว 
นั่งภายใตบําเพ็ญสมณธรรม.   ทานกลาวคําน้ีหมายถึงลอมฟางน้ัน. 
            บทวา    ปจฺฉาภตฺต    ไดแก   ภายหลังภัตร    (อาหาร).     บทวา 
ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต    ไดแก     กลับจากการแสวงหาบิณฑบาต.    บทวา 
ปลฺลงฺก   ไดแก   นั่งขดขาโดยรอบ   (นั่งขัดสมาธิ).    บทวา   อาภุชิตฺวา  
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ไดแก  ขด.  บทวา   อุชุ   กาย   ปณิธาย  ไดแก  ต้ังสรีระเบื้องบนใหตรง    
ใหปลายกับปลายกระดูกสันหลัง  ๑๘   ขอจดเรียงกัน     เมื่อน่ังอยางนี้หนังเนื้อ  
และเอ็นก็ไมคอม    เม่ือเปนเชนนั้น    เวทนาเหลาใดอันมีความคอมเปนปจจัย 
จึงเกิดข้ึนทุกขณะแกภิกษุเหลาน้ัน      เวทนาน้ันก็จะไมเกิดข้ึน    เม่ือเวทนา 
เหลาน้ันไมเกิด   จิตก็ยอมมีอารมณเปนหน่ึง    กรรมฐานก็ไมตก    มีแตเจริญ 
งอกงาม. 
            บทวา ปริมุข    สติ   อุปฏเปตฺวา   ความวา  ต้ังสติอันมีหนาเฉพาะ 
ตอกรรมฐาน    หรือกระทําไวใกลหนา.    ดวยเหตุนั้นแล    ทานจึงกลาวไวใน 
วิภังควา สตินี้เปนอันเขาไปทั้งไวแลว  เขาไปต้ังไวแลวดวยดี   ที่ปลายจมูกหรือ 
ที่มุขนิมิตใกลหนา  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปริมุข  สตึ    อปุฏเปตฺวา  
(เขาไปจ้ังสติไวเฉพาะหนา) ดังน้ี. อีกนัยหน่ึง  ศัพท  ปร ิ มีอรรถวา  กําหนด. 
ศัพทวา  มุข  มีอรรถวา  นําออกไป.  บทวา  สติ    มีอรรถวา  เขาไปต้ังไว. 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   ปริมขุ   สตึ   ดังน้ี  พึงทราบความในบทน้ีโดย 
นัยที่กลาวไวแลวในปฏิสมัภิทา ดวยประการฉะน้ี.    ความยอในปฏิสัมภิทาน้ันวา 
การทําสติอันกําหนดไวและนําออกไป.   
            ในบทวา  อภิชฺฌ  โลเก  นี ้ อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวาโลก  เพราะ 
อรรถวาชํารดุทรุดโทรมไป.     เพราะฉะนั้น    พึงเห็นความในบทน้ีอยางนี้วา 
ละราคะ   ขมกามฉันทะในอุปาทานขันธ  ๕  ดังน้ี .   บทวา   วิคตาภิชฺเฌน 
ความวา  มีใจ    ชื่อวาปราศจากอภิชฌา     เพราะละไดดวยการขมไวมิใชมีใจ 
เชนกับจักขุวิญญาณ.  บทวา  อภิชฺฌาย  จิตฺต   ปริโสเธติ   ไดแก ชําระ 
จิตใหหมดจดจากอภิชฌา.  อธิบายวา   ภิกษุกระทําโดยประการทําอภิชฌาปลอย 
จิตน้ันแลวจะไมกลับมาเกาะจิตอีก.   แมในบทวา  พฺยาปาทปฺปโทส  ปหาย 
เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน .  ชื่อวา พยาบาทเพราะเบียดเบียน คือจิต   ตองละ  
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ปกติที่เคยมีมาในกอนดวยพยาบาทน้ีดุจขนมบูดเปนตน .  ชื่อโทสะ  เพราะยอม    
ประทุษรายเอง    หรือใหผูอ่ืนประทุษราย    คือใหพินาศโดยใหถึงความพิการ. 
ทั้งสองนี้เปนชื่อของความโกรธน้ันแล. 
            ความปวยทางจิต  ชื่อวา   ถีนะ  ความปวยทางเจตสิกชื่อวา  มิทธะ 
ถีนะความงวงเหงาและมิทธะความหาวนอน     ชื่อวา    ถีนมิทธะ.     บทวา 
อาโลกสฺ ี   ความวา   ภิกษุประกอบดวยสัญญาอันบริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ 
สามารถจําหมายแสงสวางที่เห็นทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน .  บทวา   สโต   สมปฺ- 
ชาโน  ไดแก  ประกอบดวยสติและญาณ.  ทานกลาวไวทั้งสองน้ีก็เพราะเปน 
ธรรมอุปการะแกอาโลกสัญญา.      ความฟุงซาน    และความรําคาญ    ชื่อวา 
อุทธัจจกุกกุจจะ. 
            บทวา   ติณฺณวิจิกจิฺโฉ  ไดแก  ขาม  คือลวงวิจิกิจฉาได.   ชื่อวา 
อกถกถี  (ไมมีความสงสัย)  เพราะไมมีความสําคัญ หมายวาน้ีอยางไร. บทวา 
กุสเลสุ   ธมฺเมสุ  ไดแก  ในธรรมอันไมมีโทษ.  อธิบายวา  ไมสงสัย   คือ 
ไมแคลงใจอยางนี้วา   ธรรมเหลาน้ีไมเปนกุศล  ธรรมเหลาน้ีเปนกุศลอยางไร. 
นี้เปนความสังเขปในบทนี้.    ก็ในนิวรณเหลาน้ี    คําท่ีควรกลาวโดยตางแหง 
ถอยคํา  ความ และลักษณะเปนตน   ก็กลาวไวหมดแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
            บทวา   ปฺาย   ทุพฺพลีกรเณ  ความวา  เพราะเหตุที่นิวรณ  ๕ 
เหลาน้ีเมื่อเกิด  ยอมไมใหเกิดปญญาอันเปนโลกิยะและโลกุตระซ่ึงยังไมเกิดข้ึน 
แมเกิดข้ึนแลวก็กําจัดสมาบัติ  ๘ หรืออภิญญา ๕  ใหตกไป  ฉะนั้น   จึงตรัสวา 
ปฺาย    ทพฺุพลีกรณา   (ทําปญญาใหหมกกําลัง)  ดังนี้.   บททั้งหลายมี 
อาทิวา  วิวิจฺเจว  กเมหิ  กลาวไวพิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
            บทเปนตนวา   อเิม  อาสวา    ตรัสเพ่ือประกาศสัจจะสี่โดยปริยาย   
อ่ืนอีก  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีลัทธิภายนอกไมมีผล  ดวยองค  ๓  
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ในภายหลังแลว ทรงประกาศความท่ีคําสอนของพระองคลึกซ้ึงดวยองคที่  ๔    
ทรงจบเทศนาดวยอดธรรมคือพระอรหัต      ดวยบทเพียงเทาน้ีวา     นาปร 
อิตฺถตฺตายาติ    ปชานาติ   ดังน้ี   บัดนี้    เมื่อจะทรงกระชับพระเทศนาให 
หนักแนน  จึงตรัสคําเปนอาทิวา   เอว  โข ภิกขฺเว  ดังนี้ 
                              จบอรรถกถาอัตตันตปสูตรที่  ๘ 
                                  ๙. ตัณหาสูตร 

               วาดวยตัณหาเปนดังขาย 
            [๑๙๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงตัณหาเชนดังขาย  ทองเท่ียว 
ไป  แผซานไป  เกาะเกี่ยวอยูในอารมณตาง ๆ  เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตว 
โลกนี ้    ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง    ขอดเปนปมเปนเหมือนหญาปลอง 
ไมไหลวงพนอบาย    ทคุติ    วินิบาต    และสงสารไปได    เธอท้ังหลายจงพึง 
จงใสใจใหดี   เราจักกลาว  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ตัณหาเชนดังขาย  ทองเที่ยวไป 
แผซานไป  เกาะเกี่ยวอยูในอารมณตาง ๆ  เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้ 
ซึ่งนุงเหมือนกลุมดายอันยุงเหยิง    ขอดเปนปม    เปนเหมือนหญามุงกระตาย 
และหญาปลอง    ไมใหลวงพนอบาย   ทุคติ   วินิบาต    และสงสารไปไดนั้น 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัณหาวิจริต  ๑๘ ประการนี้   อาศัยขันธบัญจก 
ภายใน  ตัณหาวิจริต  ๑๘  ประการน้ี   อาศัยขันธบัญจกภายนอก    ตัณหาวิจริต 
๑๘ ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายในเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่มี 
ความถือวา  เรามี  ก็ยอมมีความถือวา    เราเปนอยางนี้    เราเปนอยางนั้น   



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 539 

เราเปนอยางอ่ืน  เราไมเปนอยู   เราพึงเปนอยางนี้   เราพึงเปนอยางนั้น  เรา   
พึงเปนอยางอ่ืน   แมไฉนเราพึงเปน   แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้   แมไฉนเรา 
พึงเปนอยางนั้น    แมไฉนเราพึงเปนอยางอ่ืน   เราจักเปน   เราจักเปนอยางน้ี  
เราจักเปนอยางนั้น       เราจักเปนอยางอ่ืน    ตัณหาวิจริต   ๘  ประการน้ีอาศัย 
ขันธบัญจกภายใน.    ตัณหาวิจริต   ๑๘  ประการอันอาศัยขันธบัญจกภายนอก 
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อมีความถือวา    เรามีดวยขันธบัญจกน้ี  
ก็ยอมมีความถือวา    เราเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้      เราเปนอยางนั้นดวย 
ขันธบัญจกน้ี    เราเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี    เราเปนอยูดวยขันธบัญจกนี้ 
เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกน้ี   เราพึงเปนดวยขันธบัญจกน้ี   เราพึงเปนอยางนี้  
ดวยขันธบัญจกน้ี    เราพึงเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี    เราพึงเปนอยางอ่ืน 
ดวยขันธบัญจกน้ี   แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี    แมไฉนเราพึง 
เปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี       แมไฉนเราพึงเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี 
เราจักเปนดวยขันธบัญจกน้ี     เราจักเปนอยางนี้ดวยขันธบัญจกนี้    เราจักเปน 
อยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี   เราจักเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี    ตัณหาวิจริต 
๑๘  ประการน้ีอาศัยขันธบัญจกภายนอก   ตัณหาวิจริต ๑๘ ประการอาศัยขันธ- 
บัญจกภายใน  ตัณหาวิจริต  ๑๘ ประการอาศัยขันธบัญจกภายนอก  ดวยประการ 
ฉะน้ี   รวมเรยีกวา   ตัณหาวิจริตเห็นปานนี้   ที่เปนอดีต ๓๖  อนาคต ๓๖ เปน 
ปจจุบัน  ๓๖ รวมเปนตัณหาวิจริต ๑๐๘ ดวยประการฉะน้ี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตัณหานี้นั้นแล เชนดงัขายทองเที่ยวไปแผซานไป 
เกาะเกี่ยวอยูในอารมณตางๆ เปนเครื่องปกคลุมหุมหอสัตวโลกนี้  ซึ่งนุงเหมือน 
ดายอันยุงเหยิง   ขอดเปนปมเปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง  ไมให 
ลวงพนอบาย   ทุคติวินิบาต  และสงสารไปได. 
                                         จบตัณหาสูตรที่  ๙  
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             อรรถกถาตัณหาสูตร  
            พึงทราบวินิจฉัยในตัณหาสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :-   
            บทวา  ชาลินึ   คือ   เสมือนตาขาย.   อธิบายวา   ข้ึนชือ่วาตาขายที 
เขาถักไวยุงเหยิงโดยรอบ  ฉันใด   แมตัณหาก็ฉันน้ัน   ทานเรียกวา   ชาลิน ี
เพราะเปนเสมือนตาขาย.   ตัณหาชื่อวา   ชาลิน ี  เพราะตัณหาน้ีครอบงําภพ 
๓ อยู   มีตาขายอันเปนสวนของตนในภพนั้น  ๆ ดงัน้ีก็มี.  บทวา  สสริต คือ 
ทองไปในภพนั้น  ๆ อยู.  บทวา   วิสฏ  ไดแก  แผไป คือ ซานไป.  บทวา 
วิสตฺติก   ไดแก  ของติดอยูในภพน้ัน ๆ.  อีกอยางหนึ่ง  พึงเห็นความโดยนัย 
เปนตนวา  ตัณหาชื่อวิสัตติกา   มีรากเปนพิษ  ตัณหาชื่อวิสัตติกา มีผลเปนพิษ 
ดังน้ี.  บทวา  อุทฺธสฺโต     ไดแก ปกคลมุเบ้ืองบน.   บทวา  ปริโยนทฺโธ  
ไดแก หุมรัดไวโดยรอบ  
            บทวา   ตนฺตากุลกชาโต  คือ  ยุงเหยิงเหมือนดายยุง.  อธิบายวา 
ดายของชางหูก เก็บไวไมดี ถูกหนูกดั  ยอมยุงเหยิงในท่ีนั้น  ๆ ยากท่ีจะกําหนด 
ปลายกับปลาย  หรือโคนกับโคน วานี้ปลาย  นีโ้คนดังน้ี   ฉันใด  สัตวทั้งหลาย 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ถูกตัณหานี้รึงรัด    วุนวายยุงเหยิง   ไมสามารถจะทําทาง 
เลนออกแหงตัณหาของตนใหตรงได.  บทวา  คุลาคุณฺฑิกชาโต  ไดแก 
ดายที่ชุบน้ําขาวของชางหูก    ทานเรยีกวา    คุลาคุณฑิกะ    (ดายชุบน้ําขาว) 
อาจารยพวกหน่ึงกลาววา    รังของนางนกชื่อวา   คุลา  ดังนี้ก็มี    พึงประกอบ 
ความโดยนัยกอนวา   แมทั้งสองน้ัน     ก็ยุงยากที่จะกําหนดปลายกับปลาย    หรือ 
โคนกับโคน  ฉันใด.  
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            บทวา   มฺุชปพฺพชภูโต   ไดแก  เกิดเปนดุจหญามุงกระตาย  และ    
หญาปลอง คือ โลกเกิดเปนเชนนั้น.   การท่ีจะถือเอาเชือกที่เขาทุบหญาเหลาน้ัน  ๆ 
ทําแลวตกไปในที่ไหนๆในเวลาท่ีมันเกาแลว    ก็ยากท่ีจะเก็บกําหนดปลายหรือ 
โคนของหญาเหลาน้ันไดวา   นี้ปลาย   นี้โคน   ดังน้ี   ผูที่ต้ังอยูในความพยายาม 
เฉพาะตัวจึงสามารถทําเชือกแมนั้นใหตรงได   เวนพระโพธิสัตวเสีย  สัตวอ่ืนก็ 
ไมสามารถจะทําลายตาขาย คือตัณหา  โดยธรรมดาของตนแลว  ทําทางแลนออก 
จากทุกขของตนใหตรงได  ฉันใด โลกน้ีก็ฉันนั้น    ถูกตาขายคือตัณหาหุมรัดไว 
ยอมไมลวงพนอบาย     ทุคติ   วินิบาต   วัฏสงสารไปได. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อปาโย  ไดแก  นรก   กําเนิดเดียรัจฉาน 
เปตติวิสัยและอสุรกาย.   แมทั้งหมดเหลาน้ันทานเรียกวา    อบาย   เพราะไมมี 
ความเจริญ  กลาวคือ     ความงอกงาม.  อน่ึง  ชื่อวาทุคติเพราะความเปนทาง 
ไปแหงทุกข. ชื่อวินิบาต  เพราะตกไปจากกายท่ีเปนสุข.  สวนนอกน้ี  มีอธบิายวา 
                  ลาํดับแหงขันธ  ธาตุ  อายตนะ  เปน 
           ไปอยูไมขายสาย  ทานเรียกวา  สงสาร. 
            โลกไมลวงไมพนทั้งหมดนั้น       โดยทีแ่ทโลกถือเอาจุติและปฏิสนธิ 
บอย ๆ อยางนี้  คือ  ตอจากจุติถือเอาปฏิสนธิ  ตอจากปฏิสนธิถอืเอาจุติ  ยอมหมุน 
เวียนไปในภพ ๓ กําเนิด ๔  คติ  ๕  วิญญาณฐิติ ๗  สัตตาวาส  ๙  ดุจเรือถูก 
ลมซัดไปในมหาสมุทร   ดุจโคที่เทียมยนต. 
            บทวา   อชฺฌตฺติกสฺส    อุปาทาย   แปลวา  อาศัยขันธบัญจกภายใน. 
บทวา  อชฺฌตฺติกสฺส    นี้เปนฉัฏฐิวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ.  บทวา 
พาหริสฺส  อปุาทาย  แปลวา  อาศัยขันธบัญจกภายนอก.  บทวา   อสฺมีติ- 
ภิกฺขเว   สติ  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การรวมถือเอาดวยอํานาจตัณหา 
มานะทิฏฐิ  อาศัยขันธบัญจกภายในน้ีใด   ยอมมีความนึกวาเราเปนยอมมี  คือ 
ความนึกในขันธบัญจกน้ัน.   ก็ในบทท้ังหลายมีอาทิวา    อิตฺถสฺมีติ  โหติ  
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ดังน้ี   เมื่อมีการยึดถือโดยรวบรัดอยางนี้วา    เปนเรา   ยอมเปนอันยึดถือโดย   
สวนสอง  คือ  ไมเทียบและเทียบ  ในบทเหลาน้ันบทวา  อนุปนิธาย  ความวา 
ไมเทียบเหตุอ่ืน   คือ   ความนึกวาเราเปนอยางนี้    ยอมมี    เพราะทําใหเปน 
อารมณในธรรม    คือความลามกตามภาวะของตน  อธิบายวา  ความนึกวาใน 
บรรดากษัตริยเปนตน    เราเปนอยางน้ี   ยอมมีดวยอํานาจตัณหามานะและทิฏฐิ 
อยางนี้.  นี้คือการไมเทียบยึดถือ.   สวนการเทียบยึดถือมีสองอยาง  คือ  โดย 
เสมอกัน    โดยไมเสมอกัน  เพ่ือทรงแสดงขอน้ัน    จึงตรัสวา  เราเปนอยางน้ี 
และเราเปนอยางอ่ืน.  ในบทเหลาน้ันบทวา   เอวสฺมิ   นี้ไดแก  เทียบยึดถือ 
โดยเสมอกันวา  เราเปนเหมือนกษัตริยองคนี้  เปนเหมือนพราหมณผูนี้. บทวา 
อฺถาสฺมิ  ความวา  ก็ยดึถือโดยไมเสมอกันดังน้ีวา  เราเปนคนเลว  หรือ 
เปนคนดีกวา  นอกจากกษัตริยองคนี้     พราหมณผูนี้.   พึงทราบตัณหาวิจริต 
(ความคิดนึกดวยอํานาจตัณหา)  ๔   อยาง  เหลาน้ีโดยอํานาจปจจุบันกาลกอน. 
ก็ตัณหาวิจริตสองเหลาน้ีคือ  อสสฺมีติ  สตสฺมีติ  พึงทราบวา   เพราะเหตุที่ 
บทวา  อสสฺมิ   นี้เปนชื่อของความเท่ียงของสิ่งท่ีไมเที่ยง   บทวา    สตสฺม ิ
เปนชื่อของความไมเที่ยงของสิ่งท่ีเที่ยง     ฉะน้ันจึงตรัสดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิ 
และอุจเฉททิฏฐิ.   ตัณหาวิจริต  ๔  มคํีาวาสันติเปนตน   ตอจากนี้ตรัสดวยอํานาจ 
ความสงสัยและความปริวิตก.    ในตัณหาวิจริตท้ังหลายมีอาทิอยางนี้วา   สนฺติ 
โหติ    พึงทราบความอยางนี้วา  ความนึกวา  เราพึงเปนยอมมี.   สวนอธิบาย 
ในบทนี้พึงถือเอาโดยนัยท่ีกลาวแลวในหมวด  ๔   กอน ๆ อีกอยางหน่ึง  ตัณหา 
วิจริต  ๔   มคํีาวาสันติเปนอาทิ  ตรัสดวยอํานาจความปรารถนา  และความต้ังใจ 
อยางนี้วา   ไฉนเราจะพึงเปนดังน้ี .  ตัณหาวิจริตแมเหลาน้ันพึงทราบโดยนัยที่ 
กลาวแลวในหมวด   ๔  กอนๆ ก็ตัณหาวิจริต   ๔   มีคําวา ภวิสฺสนฺติ  เปนอาทิ 
ตรัสดวยอํานาจอนาคตกาล.  พึงทราบเน้ือความแหงตัณหาวิจริตเหลาน้ัน   โดย 
นัยที่กลาวแลวในหมวด ๔ กอน ๆ นัน้แล.   
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                  บัณฑิตพึงทกใหแจงตัณหาวิจริต  ๑๘   
        เหลาน้ี  คือ  ทฏิฐิสีสะ  ๒  สุทธสีสะ  ๔ 
             สีสมูลกะ  ๑๒. 
            ก็ในคุณหาวิจริตเหลาน้ัน ๒ หัวขอเหลาน้ีคือ  อสฺมีติ   ความนึกวา 
เราเปน  ๑  อตฺิถสฺมีติ    ความนึกวาเราเปนอยางนี้  ๑   ชื่อวา    ทิฏ ิสีสะ. 
๔ หัวขอเหลาน้ันคือ  เอวสฺมีติ  ความนึกวาเราเปนอยางนั้น  ๑  อฺาถาสฺมีติ 
ความนึกวาเราเปนอยางอ่ืน  ๑  อสสมฺีติ ความนึกวาเราเปนคนไมดี ๑  สตสฺมีติ 
ความนึกวา  เราเปนคนดี  ๑  ชื่อสุทธสสีะ.   ๑๒  หวัขอ   คือ  ตัณหาวิจริต  ๓ 
มีอาทิวา    อตฺิถสฺมีติ   ชื่อวาสีสมูลกะ    พึงทราบธรรมคือตัณหาวิจริต   ๑๘ 
เหลาน้ีคือ ทิฏฐสีสะ  ๒  สุทธสีสะ  ๔  สีสมลูกะ  ๑๒   ดังกลาวมาฉะน้ี.   พึงทราบ 
ตัณหาวิจริต ๑๘ อาศัยขันธปญจกภายในเหลาน้ีกอน. สวนในตัณหาวิจริตอาศัย 
ขันธปญจกภายนอกก็นัยนี้เหมือนกัน .  บทวา อิมนิา  พึงทราบความตางกันน้ี 
คือ  ดวยรูปนี้หรือ ฯลฯ  ดวยวิญญาณนี้.  บทที่เหลอืเปนเชนนั้นเหมือนกัน. 
บทวา  อิติ   เอวรูปานิ  อตีตานิ   ฉตฺตึส  ไดแกตัณหาวิจริต  ๓๖ ในกาลเปน 
อดีตของบุคคลแตละคน.    บทวา  อนาคตานิ   ฉตฺตึส    ไดแกตัณหาวิจริต ๓๖ 
ในอนาคตกาล  ของบุคคลแตละคน.  บทวา ปจฺจุปฺปนฺนานิ   ฉตฺตึส ไดแก 
ตัณหาวิจริต  ๓๖  ในปจจุบันกาลของบุคคลคนหน่ึง  หรือมากคนตามเหตุที่เปน 
จริง.  ตัณหาวิจริตในอดีตกาล  ๓๖    ในอนาคตกาล ๓๖ ในปจจุบันกาล  ๓๖ 
โดยทํานองน้ีแหละของสัตวทั้งหมด.     จริงอยู   สัตวทั้งหลายอันตางกันดวย 
ตัณหามานะทิฏฐิ  หาประมาณมิได    ไมมีที่สุด.    ก็ในบทวา   อฏตณฺหา 
วิจริตสต   โหติ    นี ้  พึงเห็นความอยางนี้วา   ตัณหาวิจริตรวมเปน  ๑๐๘  ดังน้ี.  
                                      จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่  ๙  
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                           ๑๐.  เปมสูตร  

                           วาดวยธรรมชาติ  ๔  ประการ 
            [๒๐๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมชาติ  ๔  ประการน้ียอมเกิด   ๔ 
ประการเปนไฉน  คือ  ความรักยอมเกิดเพราะความรัก  ๑  โทสะยอมเกิด 
เพราะความรัก  ๑  ความรักยอมเกิดเพราะโทสะ  ๑  โทสะยอมเกิดเพราะ 
โทสะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางไร  บุคคล 
ในโลกน้ีเปนที่นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจของบุคคล  คนอ่ืนๆมาพระพฤติตอ 
บุคคลท่ีรักนั้น  ดวยอาการท่ีนาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ  เขายอมมีความคิด 
อยางนี้วา  คนอ่ืนมาประพฤติตอบุคคลท่ีนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจของเรา 
ดวยอาการอันนาปรารถนา    นาใคร    นาพอใจ    เขายอมเกิดความรักในคน 
เหลาน้ัน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ความรักยอมเกิดเพราะความรักอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็โทสะยอมเกิดเพราะความรักอยางไร  บุคคล 
ในโลกน้ีเปนที่นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจของบุคคล   คนอ่ืนมาประพฤติ 
ตอบุคคลน้ันดวยอาการอันไมนาปรารถนา   ไมนาใคร   ไมนาพอใจ   บุคคล 
นั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา  คนอ่ืนมาประพฤติตอบุคคลท่ีนาปรารถนา  นาใคร 
นาพอใจของเราดวยอาการอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  เขายอม 
เกิดโทสะในคนเหลาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทสะยอมเกิดเพราะความรัก  
อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ความรกัยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร    บุคคล 
ในโลกน้ีไมเปนที่นาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจของบุคคล   คนอ่ืน ๆ 
มาประพฤติตอบุคคลน้ัน ดวยอาการอันไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  
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บุคคลน้ันยอมมีความคิดอยางนี้วา     คนอ่ืน ๆ   มาประพฤติตอบุคคลท่ีไมนา   
ปรารถนา    ไมนาใคร    ไมนาพอใจของเรา    ดวยอาการอันไมนาปรารถนา  
ไมนาใคร  ไมนาพอใจ  เขายอมเกิดความรักใครในคนเหลาน้ัน   ดูกอนภิกษุ- 
ทั้งหลาย  ความรักยอมเกดิเพราะโทสะอยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็โทสะยอมเกิดเพราะโทสะอยางไร   บุคคลใน 
โลกนี้ไมเปนที่นาปรารถนา  ไมนารกัใคร    ไมนาพอใจของบุคคล   คนอ่ืน ๆ 
มาประพฤติตอบุคคลน้ัน       ดวยอาการอันนาปรารถนา    นาใคร    นาพอใจ 
บุคคลน้ันยอมมีความคิดอยางนี้วา  คนอ่ืน ๆ มาประพฤติตอคนที่ไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร ไมนาพอใจของเรา  ดวยอาการอันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ 
เขายอมเกิดโทสะในบุคคลเหลาน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โทสะยอมเกิดเพราะ 
โทสะอยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมชาติ  ๔ ประการนีแ้ล  ยอมเกิด. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุสงัดจากกาม  ฯลฯ เขาปฐมฌานอยู 
สมัยนั้น      แมความรักที่เกิดเพราะความรัก    ยอมไมมีแกภิกษุนั้น      แมโทสะ 
ที่เกิดเพราะความรัก   ยอมไมมีแกภิกษุนั้น  แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ  ยอม 
ไมมีแกภิกษุนั้น     แมโทสะท่ีเกิดเพราะโทสะ    ยอมไมมีแกภิกษุนั้น   ดกูอน- 
ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด   ภิกษุเขาทุติยฌาน  ฯลฯ   ตติยฌาน  ฯลฯ  จตุตถฌาน 
สมัยนั้น      แมความรักที่เกิดเพราะความรัก    ยอมไมมีแกภิกษุนั้น  แมโทสะที่ 
บังเกิดเพราะความรัก     ยอมไมมีแกภิกษุนั้น       แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ 
ยอมไมมีแกภิกษุนั้น    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    ภิกษุกระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ      ปญญาวิมตุติ    อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบันเขาถึงอยู   สมยันั้น   แมความรักท่ีเกิดเพราะ 
ความรัก    เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําใหเปน 
เหมือนตาลยอดดวยทําใหไมใหมี ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  แมโทสะที่เกิด  
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เพราะความรัก.. . แมความรักที่เกิดเพราะโทสะ . . .  แมโทสะที่เกิดเพราะโทสะ    
เปนธรรมชาติอันภิกษุนั้นละไดแลว         ตัดรากขาดแลวทําใหเปนเหมือนตาล 
ยอดดวน    ทําใหไมใหมี     ไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา    ภิกษุนี้เราเรียกวา 
ไมยึดถือ  ไมโตตอบ  ไมบงัหวนควัน   ไมลุกโพลง  ไมถูกไฟไหม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุชือ่วายึดถืออยางไร    ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน  เห็นตนวามีรูป  เห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูป 
ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน เห็นตนวามีเวทนา  เห็นเวทนาในตนหรือเห็น 
ตนในเวทนา  ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน  เห็นตนวามีสัญญา  เห็นสญัญา 
ในตน    หรอืเห็นตนในสัญญา    ยอมเห็นสังขารท้ังหลาย    โดยความเปนตน 
เห็นตนวามีสังขาร  เห็นสังขารในตน  หรือเห็นตนในสังขาร  ยอมเห็นวิญญาณ 
โดยความเปนตน  เห็นตนวามีวิญญาณ   เห็นวิญญาณในตน   หรือเห็นตนใน 
วิญญาณ  ภิกษุ  ชื่อวา  ยึดถือ  อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุชื่อวาไมยึดถืออยางไร  ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน  ไมเห็นตนวามีรูป   ไมเห็นรูปในตน  หรือ 
ไมเห็นตนในรูป  ไมเห็นเวทนา...  ไมเห็นสัญญา...  ไมเห็นสังขาร...  ไมเห็น 
วิญญาณโดยความเปนตน    ไมเห็นตนวามีวิญญาณ     ไมเห็นวิญญาณในตน 
หรือไมเห็นตนในวิญญาณ  ภิกษุ  ชื่อวา  ไมยึดถือ  อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุชื่อวายอมโตตอบอยางไร   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ยอมดาตอบผูดาตน ยอมโกรธตอบผูโกรธตน   ยอมไมโตเถียงตอบผูโตเถียง 
คน  ภิกษุ  ชือ้วา  ยอมโตตอบ อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุชื่อวายอมไมโตตอบอยางไร  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ยอมไมดา อบผูดาคน  ยอมไมโกรธตอบผูโกรธ น  ยอมไมโตเถียงตอบ 
ผูโตเถียงตน   ภิกษุ  ชื่อวา  ไมโตตอบ  อยางนี้แล.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมบังหวนควันอยางไร  เมื่อมีความถือวา   
เราเปนอยางน้ี   เราเปนอยางนั้น     เราเปนอยางอ่ืน   เราเปนอยู   เราไมเปนอยู 
เราพึงเปน เราพึงเปนอยางนี้   เราพึงเปนอยางนั้น    เราพึงเปนอยางอ่ืน  แมไฉน 
เราพึงเปน   แมไฉนเราพึงเปนอยางนี้    แมไฉนเราพึงเปนอยางนั้น     แมไฉน 
เราพึงเปนอยางอ่ืน     เราจักเปน      เราจัก เปนอยางนี้       เราจักเปนอยางนั้น 
เราจักเปนอยางอ่ืน  ภิกษุ   ชื่อวา   ยอมบังหวนควัน    อยางนั้นแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุยอมไมบังหวนควันอยางไร   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลายเม่ือไมมีความถือวา   เรามีอยู   ก็ยอมไมมีความถือวา    เราเปนอยางนี้ 
...เราจักเปนอยางอ่ืน  ภิกษุ  ชื่อวา  ยอมไมบังหวนควัน  อยางนี้แล.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุลกุโพลงอยางไร     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อมีความถือวา   เรามีขันธบัญจกน้ี   ก็ยอมมีความถือวา   เราเปนอยางนี้ดวย 
ขันธบัญจกน้ี   เราเปนอยูดวยขันธบัญจกน้ี     เราไมเปนอยูดวยขันธบัญจกน้ี  
เราพึงเปนขันธบัญจกน้ี   เราพึงเปนอยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี  เราพึงเปนอยาง 
อ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี   แมไฉนเราพึงเปนดวยขันธบัญจกน้ี  แมไฉนเราพึงเปน 
อยางนั้นดวยขันธบัญจกน้ี  เราจักเปนอยางนี้ดวยขันบัญจกน้ี   เราจักเปนอยาง  
อ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ชื่อวา ลุกโพลง อยางนี้แล  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุไมลุกโพลงอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อไมมีความถือวา เรามีดวยขันธบัญจกน้ี  ก็ยอมไมมีความถือวา เราเปนอยาง 
นี้ดวยขันธบัญจกน้ี...เราจักเปนอยางอ่ืนดวยขันธบัญจกน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุ  ชื่อวา  ไมลุกโพลงอยางนี้แล.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุถูกไฟไหมอยางไร    ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
ยังละอิสมิมานะ    ตัดรากขาด      ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน     ทําไมใหมี 
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดาไมได      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุ  ชื่อวา 
ถูกไฟไหมอยางนี้แล.   
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุไมถูกไฟไหมอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
เปนผูละอัสมิมานะไดแลว     ตัดรากขาดแลว     ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
ทําไมใหมี  ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ ชือ่วา 
ไมถูกไฟไหมอยางนี้แล. 
                                            จบเปมสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบมหาวรรคท่ี  ๕ 
                                  จบจตุตถปณณาสก 
                               อรรถกถาเปมสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในเปมสูตรที่   ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  น  อุสฺเสเนติ  ไดแก  ไมยกข้ึนดวยอํานาจทิฏฐิ.    บทวา 
ปฏิสฺเสเนติ   ไดแก   มีผูโกรธก็ไมถือเปนเหตุทะเลาะบาดหมาง.   บทวา  น 
ธูปายติ ไดแก  ไมบังหวนควัน   (ไมครุนคิด)  ดวยอํานาจตัณหาวิจริตอาศัย 
ขันธบัญจกภายใน.  บทวา  น  ปชฺชลติ  ไดแก  ไมลุกเปนเปลวดวยอํานาจ 
ตัณหาวิจริตอาศัยขันธบัญจกภายนอก.  บทวา  น  ปชฺฌายติ  ไดแก ไมไหม 
ดวยอํานาจอัสมิมานะ  (การถือเราถือเขา).   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยแหงบาลี 
นั่นแล   วัฏฏะวิวัฏฏะตรัสไวแลวในสูตรนี้. 
                                       จบอรรถกถาเปมสูตรที่  ๑๐ 
                                จบมหาวรรควรรณนาท่ี  ๕ 
                              จตุตถปณณาสก  จบบริบูรณ  
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                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ   

            ๑.  โสตานุคตสูตร  ๒.  ฐานสูตร   ๓.  ภัททิยสูตร    ๔.  สามุคิย- 
สูตร   ๕.  วัปปสูตร   ๖.  สาตถสูตร   ๗.  มัลลิกสตูร   ๘.  อัตตันตปสูตร 
๙.  ตัณหาสูตร  ๑๐.  เปมสูตร  และอรรถกถา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 550 

        วรรคที่ไมสงเคราะหเปนปณณาสก 
 
                       สัปปุริสวรรคที่ ๑   
 
               ๑. สิกขาปทสูตร 

                   ทรงแสดงอสัปบุรษุที่ยิ่งกวาอสัปบุรษุ 
            [๒๐๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอสัปบุรุษ   อสัปบุรุษท่ียิ่ง 
กวาอสัปบุรุษ   สัปบรุุษ   และสัปบุรษุท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ   แกเธอทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายจงพึง    จงเอาใจใสใหดี    เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี. 
พระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็อสัปบุรุษเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนคนฆาสัตวประพฤติ 
ผิดในกาม   พูดเท็จ   ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท 
บุคคลน้ีเรียกวา  อสัปบุรษุ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อสัปบรุุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน   บุคคล 
บางคนในโลกนี้    เปนคนฆาสัตวดวยตนเอง    และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว 
อีกดวย    ลกัทรัพยดวยตนเอง    และชักชวนผูอ่ืนในการลักทรพัยอีกดวย 
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง       และชักชวนผูอ่ืนในการประพฤติผิดในกาม 
อีกดวย   พูดเท็จดวยตนเอง   และชกัชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จอีกดวย  ดื่มน้ําเมา 
คือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทดวยตนเอง  และชักชวนผูอ่ืนใน 
การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทอีกดวย     บุคคลน้ี  
เราเรียกวา  อสัปบุรุษย่ิงกวาอสัปบุรุษ.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัปบรุษุเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปน   
ผูงดเวนจากการฆาสัตว   งดเวนจากการลักทรัพย   งดเวนจากการประพฤติผิด 
ในกาม    งดเวนจากการพูดเท็จ    งดเวนจากการด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอัน 
เปนฐานแหงความประมาท   บุคคลน้ีเราเรียกวา   สัปบุรุษ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัปบุรษุผูยิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน    บุคคล 
บางคนในโลกนี้    เปนผูงดเวน จากการฆาสัตวดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนให 
งดเวนจากการฆาสัตวอีกดวย   เปนผูงดเวนจากการลักทรัพยดวยตนเอง    และ 
ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการลักทรพัยอีกดวย    เปนผูงดเวน จากการพระพฤติ 
ผิดในกามดวยตนเอง      และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวน จากการพระพฤติผิดในกาม 
อีกดวย    เปนผูงดเวนจากการพูดเท็จดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวน 
จากการพูดเท็จอีกดวย    เปนผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน 
ฐานแหงความประมาทดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา 
คือ    สรุาและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาทอีกดวย    บุคคลนี้เราเรียกวา 
สัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ. 
                                          จบสิกขาปทสูตรที่  ๑  
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                        สัปปุริสวรรควรรณนาที่ ๑   
 
                           อรรถกถาสิกขาปทสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสิกขาปทสูตรที่  ๑ แหงปณณาสกที่  ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    อสปฺปุริส    ไดแก   บรุุษลามก    บรุุษเปลา    บรุุษหลง 
บุรุษผูถูกทําใหบอดหนาดวยอวิชชา. บทวา อสปฺปุริสตร ไดแกเกินอสัตบุรุษ 
(อสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ)    พึงทราบสัตบุรุษท้ังสองนอกน้ี    โดยตรงกันขาม 
กับที่กลาวแลว.  คําท่ีเหลือในบทนี้   งายทั้งน้ัน.    
                                            จบสิกขาบทสูตรที่  ๑ 
            ใน ๕  สูตรตอจากนี้ก็เหมือนในสูตรนี้  จริงอยูในสูตรเหลาน้ันสูตรที่ 
๑  ตรัสดวยเวร  ๕  สูตรที่  ๒  ตรัสดวยอสัทธรรม  สูตรที ่๓  ตรัสดวยกาย- 
ทวารวจีทวาร  สูตรที่    ตรัสดวยมโนทวาร  สูตรที ่  ๕   ตรัสดวยมิจฉัตตะ  ๘ 
สูตรที่   ๖  ตรัสดวยมิจฉัตตะ  ๑๐. 
                                      ๒.  อัสสัทธสูตร 

                               วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 
            [๒๐๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอสัตบุรุษ   และอสัตบรุุษ 
ยิ่งกวาอสัตบุรุษ  กับอสัตบุรุษ  และสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ   ทานทั้งหลายจงฟง 
ทําในใจใหดี  เราจักกลาว 
  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 553 

            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษเปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูไมมี 
ศรัทธา   ไมมีหิริ   ไมมีโอตตัปปะ   มีการสดับนอย   เกียจครานหลงลืมสติ 
ไมมีปญญา  นี้เรียกวา  อสัตบุรุษ. 
            อสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ  เปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ตนเอง 
เปนคนไมมีศรัทธา  ไมมหีิริ   ไมมีโอตตัปปะ   มีการสดับนอย   เกียจคราน 
หลงลืมสติ      ไมมีปญญา     ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย    นี้เรียกวา 
อสัตบุรุษย่ิงกวาอสัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษ   เปนไฉน     บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูมีศรัทธา   มีหิร ิ
มีโอตตัปปะ     มีการสดับมาก    มีความเพียร    มีสติ    มีปญญา    นี้เรียกวา 
สัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษเปนไฉน  ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ตนเอง 
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา  มีหิร ิ มโีอตตัปปะ   มีการสดับมาก   มีความเพียร 
มีสติ    มีปญญา   ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย   นี้เรยีกวา   สัตบุรษุ 
ยิ่งกวาสัตบุรุษ. 
                                           จบอัสสัทธสูตรที่  ๒  
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                                    ๓.  สัตตกัมมสูตร   

          วาดวยอสัปบุรุษและอสัปบุรุษย่ิงกวาอสัปบุรุษ 
            [๒๐๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสัปบุรุษ  อสัปบุรุษท่ียิ่งกวา 
อสัปบุรุษ  สปับุรุษ  และสัปบุรุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษ  แกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย 
จงพึง ฯลฯ ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อสัปบุรุษเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เปนคนนักฆาสัตว  มักลกัทรัพย  มักประพฤติผิดในกาม  มักพูดเท็จ    มักพูด 
คําสอเสียด   มักพูดคําหยาบ   มักพูดคําเพอเจอ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลน้ี 
เราเรียกวา   อสัปบุรุษ.                                  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็อสัปบุรุษท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษเปนไฉน  บุคคล 
บางคนในโลกนี้     เปนผูมักฆาสัตวดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว 
อีกดวย    เปนผูมักลักทรพัยดวยตนเอง    และชักชวนผูอ่ืนใหลักทรัพยอีกดวย 
เปนผูมักประพฤติผิดในกามดวยตนเอง  และชักชวนผูอ่ืนใหประพฤติผิดในกาม 
อีกดวย    เปนผูมักกลาวเท็จดวยตนเอง     และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวเท็จอีกดวย 
เปนผูมักกลาวคําสอเสียดดวยตนเอง  และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําสอเสียดอีกดวย 
เปนผูมักกลาวคําหยาบดวยตนเอง       และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําหยาบอีกดวย 
เปนผูมักกลาวคําเพอเจอดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหกลาวคําเพอเจออีกดวย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บคุคลน้ีเราเรียกวา  อสัปบุรษุท่ียิ่งกวาอสัปบุรุษ.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัปบุรษุเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผู 
งดเวนจากปาณาติบาต     งดเวนจากอทินนาทาน     งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
งดเวนจากมุสาวาท     งดเวนจากปสุณวาจา     งดเวนจากผรุสวาจา   งดเวนจาก 
สัมผัปปลาปะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ีเราเรียกวา  สัปบุรษุ.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สัปบรุุษท่ียิ่งกวาสัปบุรุษเปนไฉน     บุคคล   
บางคนในโลกนี้   เปนผูงดเวนจากปาณาติบาตดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนให 
งดเวนจากปาณาติบาตอีกดวย    เปนผูงดเวนจากอทินนาทานดวยตนเอง  และ 
ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากอทินนาทานอีกดวย  เปนผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร 
ดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารอีกดวย เปนผูงดเวน 
จากมุสาวาทดวยตนเอง   และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากมุสาวาทอีกดวย   เปนผู 
งดเวนจากปสุณวาจาดวยตนเอง และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากปสุณวาจาอีกดวย 
เปนผูงดเวนจากผรุสวาจาดวยตนเอง     และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากผรุสวาจา 
อีกดวย   เปนผูงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวยตนเอง  และชักชวนผูอ่ืนใหงดเวน 
จากสัมผัปปลาปะอีกดวย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลน้ี  เราเรียกวาสัปบุรุษ 
ที่ยิ่งกวาสัปบุรุษ. 
                                         จบสัตตกัมมสูตรที่  ๓ 
                                   ๔. ทสกัมมสูตร 

                          วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 
            [๒๐๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงอสัตบุรุษ   และอสัตบรุุษ 
ยิ่งกวาอสัตบุรุษ  กับสัตบุรุษ  และสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ  ทานทั้งหลายจงพึง 
ทําในใจใหดี   เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษเปนไฉน ?  บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูทําปาณาติบาต 
ทําอทินนาทาน    ทํากาเมสุมิจฉาจาร    พูดเท็จ    พูดสอเสียด    พูดคําหยาบ  
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พูดเพอเจอ  มีอภิชฌา  มจิีตพยาบาท  มีความเห็นผิด  นี้เรียกวา  อสัตบุรุษ.   
            อสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษเปนไฉน ? บุคคลบางคนเปนผูทําปาณาติบาต 
ฯลฯ มีความเห็นผิดดวยตนเองดวย  ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย นี้เรียกวา 
อสัตบุรุษย่ิงกวาอสัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษ  เปนไฉน ? บุคคลบางคนเปนผูเวนจากปาณาติบาต เวนจาก 
อทินนาทาน   เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร    เวนจากพูดเท็จ   เวนจากพูดสอเสียด 
เวนจากพูดคําหยาบ    เวนจากพูดเพอเจอ    ไมมีอภิชฌา     ไมมีจิตพยาบาท 
มีความเห็นชอบ  นี้เรียกวา  สัตบุรุษ.                      
            สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษเปนไฉน ?   บุคคลบางคนเปนผูเวนจาก 
ปาณาติบาต     ฯลฯ    มีความเห็นชอบดวยตนเองดวย      ชกัชวนผูอ่ืนใหเปน 
อยางนั้นดวย  นี้เรียกวา  สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษ. 
                                          จบทสกัมมสูตรที่  ๔ 
                                 ๕. อกัฐังคิกสูตร 

                         วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 
            [๒๐๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจะแสดงอสัตบุรุษ    และอสัตบุรุษ 
ยิ่งกวาอสัตบุรุษ    กับสัตบุรุษและสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ    ทานท้ังหลายจงพึง 
ทําในใจใหดี   เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว       พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อสัตบุรุษเปนไฉน  ?  บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูมีความเห็นผิด       ดําริผิด 
เจรจาผิด   ทาํการงานผิด    เลี้ยงชีพผิด    เพียรผิด    ต้ังสติผิด    ทําสมาธิผิด 
นี้เรียกวา  อสัตบุรุษ.  
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            อสัตบุรุษยิ่งกวาอสัตบุรุษ  เปนไฉน  ?    บุคคลบางคนเปนผูมีความ   
เห็นผิด  ฯลฯ  ทําสมาธิผิด   ดวยตนเองดวย   ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา  อสัตบุรุษย่ิงกวาอสัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษเปนไฉน   ?      บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ 
ทําสมาธิชอบ  นี้เรียกวา  สัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ    เปนไฉน  ?  บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็น 
ชอบ ฯลฯ  ทาํสมาธิชอบ  ดวยตนเองดวย    ชกัชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา     สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษ. 
                                         จบอัฏฐังคิกสูตรที่  ๕ 
                                  ๖. ทสมัคคสูตร 

                         วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 
            [๒๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอสัตบุรุษ    และอสัตบุรุษ 
ยิ่งกวาอสัตบุรุษ  กับสัตบุรุษ   และสัตบุรุษยิ่งกวาสัตบุรุษ  ทานทั้งหลายจงพึง 
ทําในใจใหดี   เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาอสัต- 
บุรุษเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูมีความเห็นผิด   ดาํริผิด    เจรจา 
ผิด  ทําการงานผิด  เลี้ยงชีพผิด  เพียรผิด  ต้ังสติผิด  ทําสมาธิผิด  มีญาณผิด 
มีวิมุตติผิด  นี้เรียกวา  อสัตบุรุษ.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 558 

            อสัตบุรุษยิ่งกวาอัสตบุรุษ  เปนไฉน ?     บุคคลบางคนเปนผูมีความ    
เห็นผิด ฯลฯ   มีวิมุตติผิดดวยตนเองดวย     ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา  อสัตบุรุษย่ิงกวาอสัตบุรุษ. 
            สัตบุรุษ     เปนไฉน ?    บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็นชอบ   ฯลฯ 
มีวิมุตติชอบ  นี้เรียกวา  สตับุรุษ. 
            สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษ  เปนไฉน  ?   บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็น 
ชอบ  มีวิมุตติชอบดวยตนเองดวย   ชกัชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวยน้ีเรียกวา 
สัตบุรุษย่ิงกวาสัตบุรุษ. 
                                           จบทสมัคคสูตรที่  ๖ 
                          ๗. ปฐมปาปธัมมสูตร 

                              วาดวยคนชั่วย่ิงกวาคนช่ัว 
            [๒๐๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงคนชั่ว    และคนชั่วยิ่งกวา 
คนชั่ว   กับคนดี    และคนดียีงกวาคนดี    ทานท้ังหลายจงพึง    ทําในใจใหดี 
เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  คนชั่ว  
เปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทําปาณาติบาต  อทินนาทาน  กาเมสุ- 
มิจฉาจาร  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ   มีอภิชฌา  มีจิต- 
พยาบาท  มีความเห็นผิด  นี้เรียกวา  คนชั่ว. 
            คนชัว่ยิ่งกวาคนชั่ว   เปนไฉน ?     บุคคลบางคนเปนผูทําปาณาติบาต 
ฯลฯ  มีความเห็นผิดดวยตนเองดวย  ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย  นี้เรียก 
วา  คนชั่วย่ิงกวาคนช่ัว  
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            คนดีเปนไฉน   บคุคลบางคนเปนผูเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ มีความ    
เห็นชอบ  นี้เรียกวา  คนดี. 
            คนดยีิ่งกวาคนดี  เปนไฉน ?   บุคคลบางคนเปนผูเวน จากปาณาติบาต 
ฯลฯ  มีความเห็นชอบดวยตนเองดวย    ชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย  นี้  
เรียกวา  คนดียิ่งกวาคนดี. 
                                       จบปฐมปาปธัมมสูตรที่  ๗ 
                 อรรถกถาปฐมปาปธัมมสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมปาปธัมมสูตรที่  ๗  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา ปาป   ไดแก   คนลามก  คือบุคคลเศราหมอง. บทวา   กลฺยาณ 
ไดแก  คนเจริญ   คือบุคคลไมมีโทษ.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้งายท้ังนั้น. 
                                 จบอรรถกถาปฐมปาปธัมมสูตรท่ี  ๗ 
                             ๘. ทุติยปาปธัมมสูตร 

                     วาดวยคนช่ัวย่ิงกวาคนชั่ว 
            [๒๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงคนชั่ว     และคนชั่วยิ่งกวา 
คนชั่ว    กับคนดี    และคนดียิ่งกวาคนดี    ทานท้ังหลายจงพึง    ทําในใจใหดี 
เราจักกลาว  ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
คนชั่ว      เปนไฉน ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูความเห็นผิด    ดําริผิด  
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เจรจาผิด    ทาํการงานผิด   เลี้ยงชีพผิด   เพียรผิด   ต้ังสติผิด    ทําสมาธิผิด    
มีญาณผิด  มีวิมุตติผิด  นี้เรียกวา  คนชัว่. 
            คนชัว่ยิ่งกวาคนชั่ว  เปนไฉน ?   บุคคลบางคน  ตนเองเปนผูมีความ  
เห็นผิด ฯลฯ    มีวิมุตติผิด    ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย    นี้เรียกวา 
คนชั่วย่ิงกวาคนช่ัว 
            คนดี  เปนไฉน?   บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ    ม ี
วิมุตติชอบ  นี้เรียกวา  คนดี. 
            คนดยีิ่งกวาคนดี  เปนไฉน  ?    บุคคลบางคน     ตนเองเปนผูมีความ 
เห็นชอบ ฯลฯ   มีวิมุตติชอบ  ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย   นี้เรยีกวา 
คนดียิ่งกวาคนดี. 
                                    จบทุติยปาปธัมมสูตรที่  ๘ 
            แมในทุติยปาปธรรมสูตรที่  ๘  ก็นัยนี้เหมือนกัน 
                          ๙. ตติยปาปธัมมสูตร 

                           วาดวยบุคคลผูมีธรรมลามก 
            [๒๐๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราจักแสดงคนมีธรรมชั่วและคนมี 
ธรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่ว    กับคนมีธรรมดี     และคนมีธรรมดียิ่งกวาคนมี 
ธรรมดี  ทานท้ังหลายจงฟง  ทําในใจใหดี  เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  คนมี 
ธรรมชั่วเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูทําปาณาติบาต   อทินนาทาน  
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กาเมสุมิจฉาจาร  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ   มีอภิชฌา      
มีจิตพยาบาท  มีความเห็นผิด  นี้เรียกวา  คนมีธรรมชั่ว. 
            คนมธีรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่วเปนไฉน  ?     บุคคลบางคนตนเอง 
เปนผูทําปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเห็นผิด   ยังชกัชวนผูอ่ืนใหทําอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา  คนมีธรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่ว. 
            คนมธีรรมดีเปนไฉน    บุคคลบางคนเปนผูเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ 
มีความเห็นชอบ  นี้เรียกวา  คนมีธรรมดี. 
            คนมธีรรมดียิ่งกวาคนมีธรรมดี   เปนไฉน ?    บุคคลบางคนตนเอง 
เปนผูเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ  มีความเห็นชอบ   ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยาง 
นั้นดวย  นี้เรยีกวา  คนมีธรรมดียิ่งกวาคนมีธรรมดี. 
                                       จบตติยปาปธัมมสูตรที่  ๙ 
                  อรรถกถาตติยปาปธัมมสูตร 
            พึงทรามวินิจฉัยในตติยปาปธัมมสูตรที่  ๙  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา ปาปธมฺม ไดแก  ธรรมลามก.  บทวา  กลฺยาณธมมฺ  ไดแก 
ธรรมอัน ไมมีโทษ.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้งายท้ังน้ัน. 
                                จบอรรถกถาตติยปาปธัมมสูตรท่ี  ๙  
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                ๑๐.  จตุตถปาปธัมมสูตร    

                                 วาดวยบุคคลผูมีธรรมลามก 
            [๒๑๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดงคนมีธรรมชั่วและคนมี 
ธรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่ว    กับคนมีธรรมดี    และคนมีธรรมดียิ่งกวาคนมี 
ธรรมดี  ทานท้ังหลายจงพึง  ทําในใจใหดี  เราจักกลาว 
            ภิกษุทั้งหลายรับพระพุทธพจนแลว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  คนมี 
ธรรมชั่ว    เปนไฉน  ?    บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูมีความเห็นผิด    ดํารผิิด 
เจรจาผิด   ทาํการงานผิด   เลี้ยงชีวิตผิด   เพียรผิด   ต้ังสติผิด   ทําสมาธิผิด 
มีญาณผิด  มีวิมุตติผิด  นี้เรียกวา  คนมธีรรมชั่ว.      
            คนมธีรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่ว   เปนไฉน ?   บุคคลบางคนตนเอง 
เปนผูมีความเห็นผิด ฯลฯ   มีวิมุตติผิด    ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา  คนมีธรรมชั่วยิ่งกวาคนมีธรรมชั่ว. 
            คนมธีรรมดี  เปนไฉน  ?   บุคคลบางคนเปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ 
มีวิมุตติชอบ   นี้เรียกวา  คนมีธรรมดี. 
            คนมธีรรมดียิ่งกวาคนมีธรรมดี    เปนไฉน ?    บุคคลบางคนตนเอง 
เปนผูมีความเห็นชอบ ฯลฯ  มีวิมุตติชอบ  ยังชักชวนผูอ่ืนใหเปนอยางนั้นดวย 
นี้เรียกวา  คนมีธรรมดียิ่งกวาคนมีธรรมดี. 
                                     จบจตุตถปาปธัมมสูตรที่  ๑๐ 
                  จบสัปปุริสวรรคที่   ๑                 
            แมในอรรกถาจตุตถปาปธัมมสูตรท่ี   ๑๐ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. ใน 
วรรคนี้   ทานกลาวถึงปฏิปทาของผูครองเรือนในสูตรแมทั้ง  ๑๐.   หากคฤหัสถ 
เปนพระโสดาบัน   พระสกทาคามี  ยอมควรเหมือนกัน. 
                                     จบสัปปุริสวรรควรรณนาที่  ๑  
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                       รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ   

            ๑.  สกิขาปทสูตร   ๒.  อัสสัทธสูตร   ๓.  สัตตกัมมสูตร  ๕.  ทส- 
กัมมสูตร    ๕.  อัฏฐังคิกสูตร    ๖.  ทสมัคคสูตร    ๗.  ปฐมปาปธัมมสูตร 
๘.  ทุติยปาปธัมมสูตร   ๙.  ตติยปาปธัมมสูตร    ๑๐.   จตุตถปาปธัมมสูตร 
และอรรถกถา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 564 

                                      โสภนวรรคที่  ๒   
 
                ๑.  ปริสาสูตร 

           วาดวยบุคคลผูประทษุรายบรษิทั  ๔  จําพวก 
            [๒๑๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประทุษรายบริษัท  ๔  จําพวกนี้  
๔  จําพวกเปนไฉน  คือ  ภิกษุผูทุศีล    มีธรรมอันลามก    ชื่อวาประทุษราย 
บริษัท ๑   ภิกษุณีผูทุศีล   มีธรรมอันลามก   ชื่อวา   ประทุษรายบริษัท  ๑ 
อุบาสกผูทุศีล  มีธรรมอันลามก  ชื่อวา  ประทุษรายบริษัท  ๑  อุบาสิกาผูทุศีล 
มีธรรมอันลามก  ชื่อวา  ประทุษรายบริษัท ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล 
๔  จําพวกนี้แล  เปนผูประทุษรายบริษัท.             
       บุคคลผูทําบริษัทใหงาม  ๔ จําพวก 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ จําพวกน้ี  ๔ จําพวก 
เปนไฉน  คือ  ภิกษุผูมีศีล    มีธรรมอันงาม    ชื่อวา    ผูทําบริษัทใหงาม  ๑ 
ภิกษุณีผูมีศีล    มีธรรมอันงาม    ชื่อวา    ผูทําบริษัทใหงาม ๑  อุบาสกผูมีศีล 
มีธรรมอันงาม  ชื่อวา  ผูทําบริษัทใหงาม ๑  อุบาสิกาผูมีศีล   มีธรรมอันงาม 
ชื่อวา  ผูทําบริษัทใหงาม ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูทําบริษัทใหงาม ๔ 
จําพวกนี้แล. 
                                               จบปริสาสูตรที่  ๑  
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                   โสภนวรรควรรณนาท่ี  ๒   
 
               อรรถกถาปริสาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปริสาสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            ชื่อวา ปริสทูสนะ  เพราะประทุษรายบริษัท.  ชื่อวา ปรสิโสภนะ 
เพราะยังบริษัทใหงาม. 
                                   จบอรรถกถาปริสาสูตรที่ ๑ 
                         ๒. ทิฏฐิสตูร 

     วาดวยบุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๔   ประการ 
            [๒๐๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน คือ  กายทุจริต  ๑ 
วจีทุจริต   ๑  มโนทุจริต   ๑   มิจฉาทิฏฐิ   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการนี้แล  เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ  เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ธรรม   ๔  ประการเปนไฉน คือ  กายสุจริต  ๑ 
วจีสุจริต  ๑  มโนสุจริต  ๑  สมัมาทิฏฐ ิ ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล     เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวใน 
สวรรค. 
                                  จบทิฏฐิสูตรที่   ๒  
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                 อรรถกถาทิฏฐิสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            มิจฉาทิฏฐิ  แมนบัเนื่องอยูในมโนทุจริต  ทานกลาวไวตางหากก็เพราะ 
มีโทษมาก  สวนสัมมาทิฏฐิทานกลาวดวยเปนปฏิปกษตอมิจฉาทิฏฐินั้น. 
                                   จบอรรถกถาทิฏฐิสูตรที่  ๒ 
                ๓. อกตัญญตาสูตร 

         วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๔  ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ธรรม  ๔   ประการเปนไฉน  คือ  กายทุจริต   ๑ 
วจีทุจริต  ๑  มโนทุจริต  ๑  ความเปนคนอกตัญูอกตเวที  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล  เหมอืนถูกนํามาโยนลงในนรก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔  ประการ  เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  คือ กายสุจริต  ๑  
วจีสุจริต  ๑   มโนสุจริต ๑  ความเปนคนกตัญูกตเวที  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๔   ประการน้ีแล     เหมือนถูกเชญิมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค. 
                จบอกตัญุตาสูตรที่  ๓  
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                 อรรถกถาอกตัญูตาสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในอกตัญุตาสูตรที่  ๓  ดงัตอไปนี้  :- 
            บทวา  อกตฺุตา   อกตเวทิตา   ไดแก ดวยความไมรูคุณทาน 
ดวยความไมตอบแทนคุณทาน. แมทั้งสองบทน้ัน  โดยเน้ือความก็อยางเดียวกัน 
นั้นเอง.  แมในสุกปกษ   (ธรรมฝายดี)  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                               จบอรรถกถาอกตัญุตาท่ี  ๓ 
           ๔.  ปาณาติปาตสูตร 

      วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ฯลฯ  คือ  บุคคลเปนผูทําปาณาติบาต    อทนิ- 
นาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
นี้แล  เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ  เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค    คือบุคคลเปนผูเวนจากปาณาติบาต   เวน 
จากอทินนาทาน   เวนจากกาเทสุมิจฉาจาร   เวนจากมุสาวาท    บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล  เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค. 
                                       จบปาณาติปาตสูตรที่  ๔  
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            ปาณาติปาตสูตรที่   ๔   ทานกลาวดวยกรรมกิเลส  ๔   และธรรมเปน   
ปฏิปกษตอกรรมกิเลสนัน้.  
                   ๕.  ปฐมมัคคสูตร 

         วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ 
            [๒๑๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ฯลฯ  คือ บุคคลเปนผูมีความเห็นผิด  มีความ 
ดําริผิด    เจรจาผิด    ทําการงานผิด    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ 
นี้แล  เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค   ฯลฯ   คือ   บคุคลเปนผูมีความเห็นชอบ 
มีความดําริชอบ  เจรจาชอบ   ทําการงานชอบ    บุคคลประกอบดวยธรรม   ๔ 
ประการนี้แล  เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค. 
                   จบปฐมมัคคสูตรที่  ๕ 
            ปฐมมัคคสูตรที่   ๕  ทานกลาวดวยมิจฉัตตะ  ๔ เบื้องตนแหงสุกปกษ 
(สัมมัตตะ)  
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                                   ๖. ทุติยมัคคสูตร   

         วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ฯลฯ  คือ  บุคคลเปนผูเลี้ยงชีพผิด   เพียรผิด 
ต้ังสติผิด  ทําสมาธิผิด   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔ ประการน้ีแล    เหมือน 
ถูกนํามาโยนลงในนรก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   เหมือน 
ถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค  ฯลฯ  คือ บุคคลเปนผูเลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ 
ต้ังสติชอบ  ทําสมาธิชอบ  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ    เหมือนถูก 
เชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค. 
                                         จบทุติยมัคคสูตรที่  ๖ 
            ทุติยมัคคสูตรที่  ๖  ทานกลาวดวยมิจฉัตตะ  ๔   ที่เหลอื. 
                        ๗.  ปฐมโวหารปถสูตร 

        วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ฯลฯ  คือ   บุคคลเปนผูกลาววาเห็นในสิ่งท่ีไม 
ไดเห็น  ๑  กลาววาไดยินในสิ่งที่ไมไดยิน  ๑  กลาววาไดทราบในส่ิงท่ีไมทราบ  ๑ 
กลาววารูในสิ่งท่ีไมรู   ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม   ๔   ประการน้ีแล 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก  ฯลฯ  
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            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐาน  
ไวในสวรรค  ฯลฯ   คือ     บุคคลเปนผูกลาววาไมเห็นในสิ่งท่ีไมไดเห็น   ๑ 
กลาววาไมไดยินในสิ่งท่ีไมไดยิน   ๑   กลาววาไมทราบในส่ิงท่ีไมทราบ   ๑   
กลาววาไมรูในสิ่งท่ีไมรู    ๑      บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการนี้แล 
เหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค. 
                                       จบปฐมโวหารปถสูตรที่  ๗ 
            ปฐมโวหารปถสูตรที่  ๗ ทานกลาวอนริยโวหารและอริยโวหาร 
                           ๘. ทุติยโวหารปถสูตร 

         วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ   คือ   บุคคลเปนผูกลาววาไมเห็นในสิ่งท่ี 
ไดเห็น  ๑  กลาววาไมไดยินในสิ่งที่ไดยิน ๑  กลาววาไมทราบในส่ิงท่ีไดทราบ  ๑ 
กลาววาไมรูในสิ่งท่ีรู  ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล    เหมือน 
ถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ  
            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ    เหมือนถูกเชญิมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค ฯลฯ  คือ  บคุคลเปนผูกลาววาเห็นในสิ่งท่ีไดเห็น  ๑    กลาววา 
ไดยินในสิ่งท่ีไดยิน ๑  กลาววาทราบในสิ่งท่ีไดทราบ  ๑   กลาววารูในสิ่งท่ีได 
รู   ๑    บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล     เหมือนถูกเชิญมาประ- 
ดิษฐานไวในสวรรค. 
                                     จบทุติยโวหารปถสูตรที่  ๘  
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                       ๙.  อหิรกิสตูร   

        วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
            [๒๑๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ  คือ  บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา  ๑  ทุศลี ๑ 
ไมมีหิริ  ๑    ไมมีโอตตัปปะ  ๑    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔ ประการนีแ้ล 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ 
            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ    เหมือนถูกเชญิมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค ฯลฯ   คือ  บุคคลเปนผูมีศรัทธา ๑  มีศีล ๑  มีหิร ิ ๑   มโีอต- 
ตัปปะ  ๑    บุคคลประกอบดวยธรรม   ๔  ประการน้ีแล    เหมือนถูกเชิญมา 
ประดิษฐานไวในสวรรค. 
                                        จบอหิริกสูตรที่  ๙ 
                         ๑๐.  ทุปญญาสูตร 

      วาดวยบุคคลประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ 
            [๒๒๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ  คือ บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา ๑  ทุศีล ๑ 
เกียจคราน  ๑    ไมมีปญญา  ๑    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล 
เหมือนถูกนํามาโยนลงในนรก ฯลฯ 
            บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ    เหมือนถูกเชญิมาประดิษฐาน 
ไวในสวรรค ฯลฯ    คือ  บุคคลเปนผูมีศรัทธา ๑  มีศีล ๑  ทําความเพียร ๑  
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มีปญญา ๑    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    เหมือนถูกเชิญมา   
ประดิษฐานไวในสวรรค 
                                        จบทุปญญาสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบโสภนวรรคที่   ๒ 
            ในสตูรที่   ๘-๙-๑๐ ทานกลาวดวยอสัทธรรมอันเปนปฏิปกษตอสุกก- 
ธรรมนั้น.   ก็ธรรมเปนสกุกปกษ  ทานกลาวคละทั้งโลกิยะและโลกุตระในสูตร 
ทั้งปวง. ใน  ๙ สูตรทานกลาวในมรรค   ดังน้ีก็จริง  ถึงดังน้ันก็ยอมไดมรรค  ๓ 
และผล   ๓. 
                                   จบโสภนวรรควรรณนาท่ี  ๒ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ปริสาสูตร   ๒.  ทิฏฐิสูตร  ๓.  อกตัญูสูตร   ๔. ปาณาติปาต- 
สูตร     ๕.  ปฐมมัคคสูตร     ๖.  ทุติยมัคคสูตร     ๗. ปฐมโวหารปถสูตร 
๘.  ทุติยโวหารปถสูตร  ๙.  อหิริกสูตร   ๑๐.  ทุปญญาสูตร  และอรรถกถา.  
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                         ทุจริตวรรคท่ี  ๓   
 
                 ๑.  ทุจริตสูตร 

                                วาดวยวจีทุจริต  และสุจริต 
            [๒๒๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วจีทุจริต  ๔  อยางนี้  ๔ อยางเปนไฉน 
 คือ   คําเท็จ ๑  คําสอเสียด  ๑  คําหยาบ  ๑   คําเพอเจอ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
วจีทุจริต ๔ อยางนี้แล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วจีสุจริต   ๔  อยางนี้    ๔  อยางเปนไฉน   คือ 
คําจริง  ๑  คําไมสอเสียด  ๑   คําออนหวาน  ๑   คําพอประมาณ  ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  วจีสุจริต  ๔  อยางนี้.  
                                             จบทุจริตสูตรที่  ๑ 
                            ๒. ทิฏฐิสูตร 

                              วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๒]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนผูไมฉลาด   เปนอสัปบุรุษ  ยอมบริหารตนใหถูกขจัดถูกทาํลาย    เปนคน 
มีโทษ   วิญูชนติเตียน   และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก    ธรรม 
๔  ประการเปนไฉน คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนพาลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    เปนผู 
ไมฉลาด  เปนอสัปบุรุษ  ยอมบริหารตนใหถูกขจัด   ถูกทําลาย  เปนคนมีโทษ 
วิญูชนติเตียน  และยอมประสบกรรมมิใชบญุเปนอันมาก.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม   ประการ    เปน    
ผูฉลาด  เปนสัปบุรุษ   ยอมบริหารคนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ไมมีโทษ 
วิญูชนไมติเตียน    และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก    ธรรม  ๔ ประการ 
เปนไฉน  คือ  กายสุจริต   ๑ วจีสุจริต   ๑  มโนสุจริต ๑ สัมมาทิฏฐิ  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล    เปนผูฉลาด 
เปนสัปบุรุษ  ยอมบริหารคนไมใหถูกขจัด  ไมใหถูกทําลาย  ไมมีโทษ วิญูชน 
ไมติเตียน  และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก. 
                                           จบทิฏฐิสูตรที่  ๒ 
                    ๓. อกตัญูสูตร 

                         วาดวยคนพาล  และบัณฑิต 
            [๒๒๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนผูไมฉลาด  เปนอสัปบุรุษ  ยอมบริหารตนใหถูกขจัด  ถกูทําลาย   เปนผู 
มีโทษ   วิญูชนติเตียน    และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก    ธรรม 
๔  ประการเปนไฉน   คือ  กายทุจริต  ๑  วจีทุจริต  ๑  มโนทุจริต  ๑   ความ 
เปนคนอกตัญูอกตเวที  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาลผูประกอบดวยธรรม 
๔  ประการน้ีแล   เปนผูไมฉลาด   เปนอสัปบุรุษ    ยอมบริหารตนใหถูกขจัด 
ถูกทําลาย  เปนผูมีโทษ  วิญูชนติเตียน   และยอมประสบกรรมมิใชบญุเปน 
อันมาก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัณฑิตผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   เปน 
คนฉลาด เปนสัปบุรุษ  ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด  ไมใหถกูทําลาย ไมมีโทษ  
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วิญูชนไมติเตียน และยอมประสบบุญเปนอันมาก  ธรรม   ๔  ประการเปนไฉน    
คือ  กายสุจริต  ๑  วจีสุจริต ๑  มโนสุจริต  ๑   ความเปนคนกตัญูกตเวที  ๑   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บณัฑิตผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    เปนคน 
ฉลาด  เปนสัปบุรุษ  ยอมบริหารคนไมใหถูกขจัด   ไมใหถกูทําลาย  ไมมีโทษ 
วิญูชนไมติเตียน    และยอมประสบบุญเปนอันมาก. 
                                         จบอกตัญูสูตรที่  ๓ 
                            ๔. ปาณาติปาตสูตร 

                            วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๔]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๔  ประการ 
เปนคนพาล ฯลฯ  และยอมประสบกรรมอันไมเปนบุญมาก  ธรรม  ๔ ประการ 
เปนไฉน   คือ   บุคคลเปนผูทําปาณาติบาต    อทินนาทาน    กาเมสุ-  
มิจฉาจาร    มุสาวาท    บคุคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    เปน 
คนพาล ฯลฯ  และยอมประสบกรรมอันไมเปนบุญมาก 
            บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เปนบณัฑิต ฯลฯ   และไดบุญ 
มากดวย    ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน   คือ  บุคคลเปนผูเวนจากปาณา- 
ติบาต ฯลฯ    เวนจากมุสาวาท   บุคคลประกอบดวยธรรม ๔   ประการนี้แล 
เปนบัณฑิต ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                       จบปาณาติบาตสูตรที่  ๔  
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                                   ๕.  ปฐมมัคคสูตร   

                                 วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔  ประการเปนคน 
พาล ฯลฯ และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมากดวย  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน 
คือ  บุคคลเปนผูมีความเห็นผิด ๑   ดําริผิด  ๑   เจรจาผิด   ๑  ทําการ 
งานผิด  ๑  บคุคลประกอบดวยธรรม   ๔  ประการน้ีแล    เปนคนพาล   ฯลฯ 
และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก 
            บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เปนบัณฑิต  ฯลฯ  และไดบุญ 
มากดวย  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  คือ  บุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ  ๑ 
ดําริชอบ     เจรจาชอบ     ทําการงานชอบ   ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม 
๔  ประการน้ีแล  เปนบณัฑิต  ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                          จบปฐมมัคคสูตรที่  ๕ 
                               ๖. ทุติยมัคคสูตร 

                             วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๖]     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เปนคนพาล  ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอัน ไมเปนบุญมาก   ธรรม  ๔   ประการเปน 
ไฉน  คือ  บคุคลเปนผูเลี้ยงชีพผิด   ๑  เพียรผิด  ๑   ต้ังสติผิด   ๑   ทํา 
สมาธิผิด  ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล   เปนคนพาล   ฯลฯ 
และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก  
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            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ เปนบัณฑิต ฯลฯ  และไดบญุ   
มากดวย  ธรรม  ๔  ประกอบคืออะไร ?  คือ   บุคคลเปนผูเลี้ยงชีพชอบ  ๑ 
เพียรตอบ  ๑  ต้ังสติชอบ   ๑  ทําสมาธชิอบ  ๑   บุคคลประกอบดวยธรรม 
๔ ประการนีแ้ล  เปนบัณฑิต ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                         จบทุติยมัคคสูตรที่  ๖ 
                        ๗. ปฐมโวหารปถสูตร 

                            วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ 
เปนคนพาล ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก  ธรรม ๔ ประการเปน 
ไฉน  คือ  บคุคลเปนผูกลาววาเห็นในสิ่งท่ีไมเห็น    ๑   กลาววาไดยิน 
ในส่ิงท่ีไมไดยิน  ๑   กลาววาทราบในส่ิงท่ีไมทราบ   ๑   กลาววารูใน 
สิ่งท่ีไมรู ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล   เปนคนพาล   ฯลฯ 
และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก. 
            บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เปนบัณฑิต ฯลฯ   และไดบุญ 
มากดวย  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  บุคคลกลาววาไมไดเห็นในสิ่ง 
ที่ไมไดเห็น   ๑    กลาววาไมไดยินในสิ่งท่ีไมไดยิน  ๑     กลาววาไม 
ทราบในสิ่งท่ีไมทราบ ๑    กลาววาไมรูในส่ิงท่ีไมรู  ๑   บุคคลประกอบ 
ดวยธรรม  ๔ ประการนีแ้ล  เปนบัณฑิต ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                      จบปฐมโวหารปถสูตรที่  ๗  
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                             ๘. ทุติยโวหารปถสูตร   

                                วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๘]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนคนพาล  ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก    ธรรม  ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ    บุคคลเปนผูกลาววาไมเห็นในสิ่งท่ีไดเห็น  ๑    กลาววา 
ไมไดยินในสิ่งท่ีไดยิน  ๑   กลาววาไมทราบในสิ่งท่ีไดทราบ  ๑   กลาววา 
ไมรูในส่ิงท่ีรู   ๑   บุคคลประกอบดวยธรรม ๔  ประการน้ีแล    เปนคนพาล 
ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก.  
            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ  เปนบัณฑิต ฯลฯ  และไดบญุ 
มากดวย   ธรรม ๔  ประการเปนไฉน  คือ  บุคคลกลาววาเห็นในสิ่งท่ีได 
เห็น    ๑   กลาววาไดยินในสิ่งท่ีไดยิน   ๑    กลาววาทราบในสิ่งท่ี 
ไดทราบ  ๑   กลาววารูในสิ่งท่ีรู  ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม   ๔  ประการ 
นี้แล  เปนบณัฑิต  ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                         จบทุติยโวหารปถสูตรที่  ๘  
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                          ๙.  อหิรกิสูตร   

                                วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๒๙]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เปนคนพาล  ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก   ธรรม  ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ  บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา     ๑   ทุศีล  ๑   ไมมีหริิ   ๑   ไมม ี
โอตตัปปะ   ๑    บุคคลประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  เปนคนพาล ฯลฯ 
และไดประสบสิ่งอัน ไมเปนบุญมาก. 
            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ    เปนบัณฑิต   ฯลฯ  และได 
บุญมาก  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมีศรัทธา  ๑  มีศีล  ๑ 
มีหิร ิ ๑   มีโอตตัปปะ  ๑   บุคคลประกอบดวยธรรม ๔  ประการน้ีแล   เปน 
บัณฑิต   ฯลฯ  และไดบญุมาก. 
                                              จบอหิริกสูตรที่  ๙ 
                                   ๑๐. ทุปญญสูตร 

                              วาดวยคนพาลและบัณฑิต 
            [๒๓๐]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
เปนคนพาล  ฯลฯ  และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก    ธรรม  ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ  บุคคลเปนผูไมมีศรัทธา   ๑   ทุศีล  ๒    เกียจคราน    ๑ 
ปญญาทราม  ๑  บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล  เปนคนพาล ฯลฯ 
และไดประสบสิ่งอันไมเปนบุญมาก.  
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            บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   เปนบัณฑิต  ฯลฯ   และได    
บุญมาก  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  บุคคลเปนผูมีศรัทธา   ๑   มีศีล   ๑ 
มีความเพียร   ๑   มีปญญา   ๑   บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล 
เปนบัณฑิต  ฯลฯ  และไดบุญมาก. 
                                            จบทุปญญสูตรที่  ๑๐ 
                                           ๑๑. กวีสูตร 

                                    วาดวยกวี  ๔  จําพวก 
            [๒๓๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กวี  ๔  จําพวกเหลาน้ี  กวี  ๔ เปนไฉน 
คือ 
            จินฺตากวิ                             ผูแตงโดยความคิด 
           สุตกวิ                            ผูแตงโดยไดฟงมา 
           อตฺถกวิ                ผูแตงตามเนื้อความ 
            ปฏิภาณกวิ                ผูแตงโดยปฏิภาณ 
                                             จบกวีสูตรที่  ๑๑ 
                                   จบทุจริตวรรคท่ี ๓  
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         ทุจริตวรรควรรณนาท่ี  ๓           
            ทุจรติสูตรที่  ๑  เปนตนแหงวรรคที่  ๓  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  ใน 
กวีสูตรที่   ๑๐  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้    ผูที่คิดแลวจึงแตงบทกวี    ชื่อวา 
จินตากวี.   ผูที่ฟงแลวจึงแตงบทกวี  ชือ่วา  สุตกวี.  ผูที่อาศัยความแลวแตงบท 
กวี  ชื่อวา  อตัถกวี.  ผูที่แตงโดยปฏิภาณของตนในขณะน้ันเอง   ดุจพระวัง-  
คีสเถระ   ชื่อวา   ปฏิภาณกวี. 
                                 จบทุจริตวรรควรรณนาที่  ๓ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  ทจุริตสูตร    ๒.  ทฏิฐิสูตร    ๓.  อกตัญูสูตร   ๔. ปาณาติปาต- 
สูตร    ๕.  ปฐมมัคคสูตร     ๖.  ทุติยมคัคสูตร     ๗.  ปฐมโวหารปถสูตร 
๘.  ทุติยโวหารปถสูตร   ๙.  อหิริกสูตร    ๑๐.  ทุปญญสูตร   ๑๑.  กวีสูตร 
และอรรถกถา.   
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                                     กรรมวรรคที่  ๔   
 
                ๑. สังขิตตสูตร 

                                 วาดวยกรรม ๔ ประเภท 
            [๒๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม  ๔ ประเภทน้ี เราทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว   จึงประกาศใหทราบ  กรรม ๔ ประเภทเปนไฉน 
คือ  กรรมดํา   มีวิบากดําก็มี   กรรมขาว   มีวิบากขาวก็มี        กรรมทั้งดํา 
ทั้งขาว  มีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี   กรรมไมดําไมขาว   มีวิบากไมดํา 
ไมขาว  เปนไปเพ่ือสิ้นกรรมก็ม ี  นี้แล  กรรม   ๔  ประเภท เราทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว   จึงประกาศใหทราบ. 
                  จบสังขิตตสูตรที่  ๑  
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                      กรรมวรรควรรณนาที่  ๔     
 
                         อรรถกถาสังขิตตสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังขิตตสูตรที่  ๑ แหงวรรคท่ี  ๔  ต้ังตอไปนี้ :- 
            บทวา  กณฺห  ไดแก  กรรมดํา  คือ  อกุศลกรรมบถ   ๑๐.  บทวา 
กณฺหวิปาก  ไดแก  มีวิบากดํา  เพราะใหเกิดในอบาย.  บทวา  สกฺุก  ไดแก 
กรรมขาว  คือ  กุศลกรรมบถ ๑๐.  บทวา  สุกฺกวิปาก  ไดแก มีวิบากขาว 
เพราะใหเกิดในสวรรค.  บทวา    กณหฺ  สกฺุก  ไดแก กรรมคละกัน.   บทวา 
กณฺหสุกฺกวิปาก   ไดแก   มีวิบากท้ังสุขและทุกข.  จริงอยู    บุคคลทํากรรม 
คละกันแลว   เกิดในกําเนิดเดียรัจฉานดวยอกุศลในฐานะเปนมงคลหัตถีเปนตน 
เสวยสุขในปจจุบันดวยกุศล.  บุคคลเกิดแมในราชตระกูลดวยกศุล   ยอมเสวย- 
ทุกขในปจจุบันดวยอกุศล. บทวา   อกณฺห   อสุกกฺ    ทานประสงคเอามรรค- 
ญาณ ๔  อันทํากรรมใหสิ้นไป.   จริงอยู   กรรมน้ันผิวาเปนกรรมดํา   ก็พึงให 
วิบากดํา   ผิวาเปนกรรมขาว  พึงใหวิบากขาว   แตที่ไมดํา ไมขาว  เพราะไมให 
วิบากท้ังสอง  ดังกลาวมาน้ีเปนใจความในขอน้ี. 
                                      จบอรรถกถาสังขิตตสูตรที่  ๑  
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                  ๒. วิตถารสูตร    

                                   วาดวยกรรม  ๔  ประการ 
            [๒๓๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม  ๔  ประการน้ี   เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ   กรรม ๔  ประการเปนไฉน   คือ 
กรรมดํา   มวิีบากดําก็มี   กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  กรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบาก 
ทั้งดําท้ังขาวก็มี   กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สิ้นกรรมก็ม.ี 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมดาํมีวิบากดําเปนไฉน   บคุคลบางคนใน 
โลกนี ้   ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน   ยอมปรุงแตงวจีสังขาร 
อันมีความเบียดเบียน ยอมปรุงแตงมโนสังขารอันมีความเบียดเบียน  ครั้นแลว 
ยอมเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน        ผัสสะอันมีความเบียดเบียนยอมถูกตอง 
บุคคลน้ัน    ผูเขาถึงโลกที่มีความเบียดเบียน   เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียน 
ถูกตองนั้น     ยอมไดเสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียน   เปนทุกขโดยสวนเดียว 
เปรียบเหมือนสัตวนรก  นี้เราเรียกวา   กรรมดํามีวบิากดํา.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี       ยอมปรุงแตงกายสังขาร. . . วจีสังขาร . ..มโนสังขารอันไมมีความ 
เบียดเบียน     ครั้นแลวยอมเขาถึงโลกที่ไมมีความเบียดเบียน     ผัสสะอันไมมี 
ความเบียดเบียนยอมถูกตองบุคคลน้ัน        ผูเขาถึงโลกท่ีไมมีความเบียดเบียน 
เขาอันผัสสะท่ีไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว   ยอมไดเสวยเวทนาอันไมมีความ 
เบียดเบียน เปนสุขโดยสวนเดียว  เปรียบเหมือนเทพชั้นสุภกิณหะ  นี้เราเรียกวา 
กรรมขาวมีวบิากขาว.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมทัง้ดําท้ังขาวมีวิบากทั้งดําท้ังขาวเปนไฉน   
บุคคลบางคนในโลกนี ้    ยอมปรุงแตงกายสังขาร. . . วจีสังขาร . . .  มโนสังขาร 
อันมีความเบียดเบียนบาง   ไมมีความเบียดเบียนบาง  ครั้นแลวยอมเขาถึงโลก 
ที่มีความเบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง  ผัสสะอันมีความเบียดเบียน 
บาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง  ยอมถูกตองบุคคลน้ัน     ผูเขาถึงโลกที่มีความ 
เบียดเบียนบาง   ไมมีความเบียดเบียนบาง  เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนบาง 
ไมมีความเบียดเบียนบางถูกตองแลว   ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียน 
บาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง  มีทั้งสุขและท้ังทุกขระคนกัน     เปรียบเหมือน 
มนุษย  เทพบางพวก  และวินิปาติกสัตวบางพวก  นี้เราเรียกวา  กรรมทั้งดํา 
ทั้งขาว  มีวิบากท้ังดําท้ังขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมไมดําไมขาวมีวิบากไมตํ่าไมขาวยอมเปน 
ไปเพ่ือความส้ินกรรมเปนไฉน  เจตนาใดเพ่ือละกรรมดําอันมีวิบากดําในบรรดา 
กรรมเหลาน้ันก็ดี   เจตนาใดเพ่ือละกรรมขาวอันมีวิบากขาวก็ดี   เจตนาใดเพ่ือ 
ละกรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบาก ทั้งดําท้ังขาวก็ดี   นี้เราเรียกวา  กรรมไมดําไมขาว 
มีวิบากไมดําไมขาว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม   ๔  ประการน้ีแล   เรากระทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ. 
                                         จบวิตถารสูตรที่  ๒ 
            อรรถกถาวิตถารสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในวิตถารสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  สพฺยาปชฺฌ    คือ  มโีทษ.    บทวา   กายสงฺขาร   ไดแก 
เจตนาในกายทวาร.    บทวา  อภิสงฺขโรติ   ไดแกพอกพูน  คือประมวลมา.  
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แมในสองบทท่ีเหลือก็นัยนี้เหมือนกัน .    บทวา  สพฺยาปชฺฌ   โลก  ไดแก    
โลกมีทุกข.   บทวา  สพฺยาปชฺฌา   ผสฺสา  ไดแก  ผัสสะเปนวิบากมีทุกข. 
บทวา  สพฺยาปชฺฌ  เวทน  เวทิยติ  ไดแก   เสวยเวทนามีวิบาก  เปนไป 
กับดวยความเบียดเบียน.  บทวา  เอกนฺตทุกฺข   ไดแก  เปนทุกขโดยสวนเดียว  
เทาน้ัน    คือไมเจือดวยสุข. 
            บทวา  เสยฺยถาป  ในบทนี้วา  เสยฺยถาป   สตฺตา  เนรยิกา  พึง 
เห็นวาเปนนิบาตลงในอรรถวาตัวอยาง.     ดวยบทน้ันทรงแสดงถึงสัตวนรก 
อยางเดียว   ก็สัตวอ่ืนชื่อวาจะเห็นคลายกับสัตวนรกนั้นไมมี.    พึงทราบความ 
ในบททั้งปวงโดยวิธีอุบายนี้.                             
            ก็ในบทมีอาทิวา เสยฺยถาป   มนุสฺสา จะวาถึงมนุษยกอน   สุขเวทนา 
ยอมเกิดตามเวลา   ทกุขเวทนาก็เกิดตามเวลา.    สวนในบทน้ีวา   เอกจฺเจ   จ 
เทวา   พึงเห็นวาเทวดาชั้นกามาวจร   จริงอยู   เทวดาเห็นเทวดาผูมีศักดิ์ยิ่งกวา 
กามาวจรเทพเหลาน้ัน    ยอมถึงทุกขตามเวลาดวยกิจ  มีอาทิวา  ตองลุกจากท่ีนั่ง  
ตองลดผาหมทําผาเฉวียงบา   ตองประคองอัญชลี.   เมื่อเสวยทิพยสมบัติ   ยอม 
ถึงสุขตามเวลา.  ในบทวา  เอกจฺเจ  จ  วินิปาติกา  พึงเห็นวาเวมานิกเปรต 
บางจําพวก.   เวมานิกเปรตเหลาน้ัน     เสวยสุขในเวลาหนึ่ง   ทกุขในเวลาหน่ึง 
ชั่วนิรันดร  ก็สัตวทั้งหลายมี  นาค  ครุฑ  ชาง  และมาเปนตน   ยอมมีทั้งสุข 
และทุกข  เกลื่อนกลนเหมือนมนุษย.   ในบทวา  ปหานาย  ยา  เจตนา นี้ 
พึงทราบมรรคเจตนาอันใหถึงวัฏฏะและวิวัฏฏะ.    จริงอยู     มรรคเจตนานั้น 
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
                                    จบอรรถกถาวิตถารสูตรที่  ๒  
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                      ๓. โสณกายนสูตร     

                               วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๔]     ครั้งน้ันแล   พราหมณชื่อสิขาโมคคัลลานะ   เขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ไดปราศรยักับ พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
ปราศัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระโคดมผูเจริญ         หลายวันมาแลว 
โสณกายนมาณพไปหาขาพระองค   ครั้นแลวไดกลาววา   พระสมณโคดมยอม 
ทรงบัญญัติการไมกระทํากรรมทั้งปวง       ก็แลเมื่อบัญญัติการไมกระทํากรรม 
ทั้งปวง    ชื่อวากลาวความขาดสูญแหงโลก    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   โลกนี้  
มีกรรมเปนสภาพ    ดํารงอยูดวยการกอกรรมมิใชหรือ     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  เราไมรูสึกวาไดเห็นโสณกายนมาณพเลย   ที่ไหนจะ 
ไดปราศัยเห็นปานน้ีกันเลา  ดูกอนพราหมณ  กรรม  ๔  ประการน้ี  เรากระทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ  ๔  ประการเปนไฉน    คือ 
กรรมดํามีวิบากดําก็มี  กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  กรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดํา 
ทั้งขาวก็มี    กรรมไมดําไมขาว    มีวิบากไมดําไมขาว    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สิ้นกรรมก็ม.ี 
            ดูกอนพราหมณ   ก็กรรมดํามีวิบากดําเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ยอมปรุงแตงกายสังขาร... วจีสังขาร. . . มโนสังขารอันมีความเบียดเบียน... 
เขาอันผัสสะท่ีมีความเบียดเบียนถูกตองแลว        ยอมไดเสวยเวทนาอันมีความ 
เบียดเบียนเปนทุกขโดยสวนเดียว   เหมือนสัตวนรก   นี้เราเรียกวา    กรรมดํา 
มีวิบากดํา.  
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            ดูกอนพราหมณ   ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน   บคุคลบางคนใน    
โลกนี ้     ปรงุแตงกายสังขาร. . .  วจีสังขาร. . .  มโนสังขาร     อันไมมีความ 
เบียดเบียน ...  เขาอันผัสสะที่ไมมีความเบียดเบียนถูกตองแลว     ยอมไดเสวย 
เวทนาอันไมมีความเบียดเบียน     เปนสุขโดยสวนเดียว     เหมือนพวกเทพ- 
สุภกิณหะ  นี้เราเรียกวา   กรรมขาวมีวบิากขาว. 
            ดูกอนพราหมณ  ก็กรรมท้ังดําท้ังขาว   มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ปรุงแตงกายสังขาร. . .วจีสังขาร. . . มโนสังขารอันมี 
ความเบียดเบียนบาง     ไมมีความเบียดเบียนบาง. . .   เขาอันผัสสะอันมีความ 
เบียดเบียนบาง    ไมมีความเบียดเบียนบาง   ถูกตองแลว     ยอมไดเสวยเวทนา 
อันมีความเบียดเบียนบาง  ไมมีความเบียดเบียนบาง  มีทั้งสุขและทุกขระคนกัน 
เหมือนมนุษย  เทพบางพวก  และวินปิาติกสัตวบางพวก  นี้เราเรียกวา    กรรม 
ทั้งดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาว. 
            ดูกอนพราหมณ    ก็กรรมไมดาํไมขาว    มวิีบากไมดําไมขาว   ยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรม    เปนไฉน    เจตนาใดเพ่ือละกรรมดํามีวิบากดําใน 
บรรดากรรมเหลาน้ันก็ดี...  นี้เราเรียกวา   กรรมไมดําไมขาว   มวีิบากไม 
ดําไมขาว  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนพราหมณ  กรรม  ๔  ประการ  นี้แล   เราทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ. 
                                           จบโสณกายนสูตรที่  ๓  
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                   อรรถกถาโสณกายนสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในโสณกายนสูตรที่  ๓  ดงัตอไปนี้ :-  
            บทวา    สิขาโมคฺคลฺลาโน    ไดแก   พราหมณโมคคัลลานโคตร 
มีแหยมใหญต้ังอยูกลางศีรษะ.  บทวา  ปุริมานิ  ไดแก  วันกอน  ต้ังแตวันที่ 
ลวงไปแลว.   พึงทราบวันยิ่งกวาวันกอน  จําเดิมแตวันที่สองเปนตน.    บทวา 
โสณกายโน  ไดแก  อันเตวาสิกของพราหมณนั้นนั่นเอง. บทวา กมฺมสจฺจาย 
โภ  โลโก  ไดแก โลกน้ีมีกรรมเปนสภาพ.  บทวา    กมฺมสมารมภฺฏายี  
ความวา    โลกน้ีดํารงอยูดวยการกอกรรม  คือ  เพ่ิมพูนกรรมต้ังอยู   มิใชไม 
เพ่ิมพูน.    บทวา    อุจฉฺิชชฺติ  คือแสดง.    คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาวแลวใน 
หนหลังน่ันแล. 
                               จบอรรถกถาโสณกายนสูตรที่  ๓ 
                               ๔.  สกิขาบทสูตร 

                     วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม  ๔ ประการนี้   เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ ๔ ประการเปนไฉน   คือ   กรรมดํา 
มีวิบากดําก็มี   กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี   กรรมทั้งคําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาว 
ก็มี  กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรมกม็ี.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมดํามีวิบากดําเปนไฉน   บคุคลบางคนใน    
โลกนี ้  เปนผูฆาสัตว   ลกัทรัพย  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ   ดื่มน้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   นี้เราเรียกวา  กรรมดํามีวิบากดํา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมชาวมีวิบากขาวเปนไฉน บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี  เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  จากการลักทรัพย  จากการประพฤติผิด 
ในกาม    จากการพูดเท็จ    จากการด่ืมน้ําเมา   คือ   สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาท  นี้เราเรียกวา   กรรมขาวมีวบิากขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบากท้ังคําทั้งขาวเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง  ไมมี 
ความเบียดเบียนบาง ฯลฯ  นี้เราเรียกวา   กรรมทัง้ดําท้ังขาว   มีวิบากท้ังดํา 
ทั้งขาว.                                                    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  ยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เจตนาใดเพ่ือละ 
กรรมดํา   อันมีวิบากดําในบรรดากรรมเหลาน้ันก็ดี  ฯลฯ  นี้เราเรียกวา  กรรม 
ไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  เปนไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม  ๔  ประการน้ีแล   เรากระทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ. 
                                          จบสิกขาปทสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 591 

            สิกขาปทสูตรที่   ๔  เปนตนมคีวามงายทั้งนั้น.   ก็ในองคมรรคท้ังหลาย   
ทานกลาววา  เพราะพระโยคาวจรเขาไปต้ังสติไวแลวกําหนดดวยปญญา  ฉะน้ัน  
ทั้งสองนั่นแหละเปนกรรม   ที่เหลือเปนองคเทาน้ันไมใชกรรม. แมในโพชฌงค 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.    สวนในอภิธรรมทานพรรณนากรรมทั้งหมดน้ันวา   เปน 
กรรมอันสัมปยุตดวยเจตนา   โดยไมแปลกกัน. 
                                   ๕.  อริยมัคคสูตร 

                         วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม  ๔ ประการน้ี   เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ  ๔   ประการเปนไฉน  คือ   กรรมดํา 
มีวิบากดําก็มี  กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  กรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบากทั้งดําท้ังขาว 
ก็มี กรรมไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรมก็มี  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมดาํมีวิบากดําเปนไฉน   บคุคลบางคนใน 
โลกนี ้   เปนผูฆามารดา   ฆาบิดา   ฆาพระอรหันต   มีจิตประทุษรายตอพระ- 
ตถาคต  ยังพระโลหิตใหหอข้ึน  ทําลายสงฆใหแตกกัน  นี้เราเรียกวา  กรรมดํา 
มีวิบากดํา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี   เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  จากการลักทรัพย  จากการประพฤติผิด 
ในกาม   จากการพูดเท็จ   จากการพูดสอเสียด   จากการพูดคําหยาบ   จากการ 
พูดเพอเจอ   ไมมากไปดวยความเพงเล็ง   มีจิตไมพยาบาท   มีความเห็นชอบ 
นี้เราเรียกวา  กรรมขาวมวีิบากขาว.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมทัง้ดําท้ังขาว  มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน    
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ยอมปรุงแตงกายสังขาร     อันมีความเบียดเบียนบาง 
ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ  นี้เราเรียกวา  กรรมท้ังดําท้ังขาว  มีวิบาก 
ทั้งดําท้ังขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมไมดําไมขาว  มีวิบากไมดําไมขาว  ยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมเปนไฉน    เจตนาใดเพ่ือละกรรมดําอันมีวิบากดําใน 
บรรดากรรมเหลาน้ันก็ดี ฯลฯ  นี้เราเรียกวา  กรรมไมดําไมขาว  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม  ๔  ประการน้ีแล    เรากระทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ.  
                                       จบอริยมัคคสูตรที่  ๕ 
                             ๖. โพชฌังคสูตร 

                  วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม  ๔  ประการนี้  เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว   ประกาศใหทราบ  ๔  ประการเปนไฉน  คือกรรมดํามี 
วิบากดําก็มี  กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  กรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี 
กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรมก็ม.ี 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมดาํมีวิบากดําเปนไฉน   บคุคลบางคนใน 
โลกนี ้  ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียน ฯลฯ นี้เราเรียกวา กรรม 
ดํามีวิบากดํา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 593 

            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน    บุคคลบางคน   
ในโลกน้ียอมปรุงแตงกายสังขารอัน ไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ      นี้เราเรยีกวา 
กรรมขาวมีวบิากขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมทัง้ดําท้ังขาว     มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปน 
ไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง 
ไมมีความเบียดเบียนบาง ฯลฯ นี้เราเรยีกวา  กรรมท้ังดําท้ังขาว  มีวิบากท้ัง 
ดําท้ังขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมไมดําไมขาว   มีวิบากไมดําไมขาว   ยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมเปนไฉน  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้เราเรียก 
วากรรมไมดําไมขาว  กรรมไมดําไมขาว  มีวบิากไมดําไมขาว   ยอมเปน 
ไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรม   ๔  ประการน้ีแล  เราทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ. 
                                        จบโพชฌังคสูตรที่  ๖ 
                                  ๗.  สาวัชชสูตร 

         วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม ๔ ประการนี้   เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ   ๔  ประการเปนไฉน  คือ กรรมดํามี 
วิบากดําก็มี  กรรมขาวมีวิบากขาวก็มี  กรรมทั้งดําท้ังขาวมีวิบากท้ังดําท้ังขาวก็มี 
กรรมไมดําไมขาวมีวิบากไมดําไมขาว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรมก็ม.ี  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมคําน้ีวิบากดําเปนไฉน   บคุคลบางคนใน   
โลกนี้ยอมปรุงแตงกายสังขาร      อันมีความเบียดเบียน ฯลฯ       นี้เราเรียกวา 
กรรมดํามีวบิากดํา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมขาวมีวิบากขาวเปนไฉน   บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี   ยอมปรุงแตงกายสังขารอันไมมีความเบียดเบียน ฯลฯ   นี้เราเรียกวา 
กรรมขาวมีวบิากขาว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กรรมทัง้คําท้ังขาว  มีวิบากทั้งคําทั้งขาวเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  ยอมปรุงแตงกายสังขารอันมีความเบียดเบียนบาง   ไมมี 
ความเบียดเบียนบาง  ฯลฯ  นี้เราเรียกวา   กรรมทั้งดําท้ังขาว   มีวิบากท้ังดํา 
ทั้งขาว.                                             
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็รรมไมดํามขาว   มีวิบากไมดําไมขาว   ยอม 
เปนไปเพ่ือความสิ้นกรรมเปนไฉน   สติสัมโพชฌงค    ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
วิริยสัมโพชฌงค   ปติสมัโพชฌงค   ปสสัทธิสัมโพชฌงค    สมาธิสัมโพชฌงค 
อุเบกขาสัมโพชฌงค  นี้เราเรียกวากรรมไมดําไมขาว   มีวิบากไมดําไมขาว 
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม  ๔  ประการ   นี้แล     เราทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทราบ. 
                                           จบสาวัชชสูตรที่  ๗                                                 
                            ๘. อัพยาปชฌสูตร 

                    วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๓๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมเกิดในนรก  เหมือนถูกนํามาทิ้งลง  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  คือ กาย-  
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กรรมอันมีโทษ  ๑  วจีกรรมอันมีโทษ ๑  มโนกรรมอันมีโทษ ๑    ทิฏฐิอันมี    
โทษ ๑  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการนีแ้ล   ยอมเกิดในนรกเหมือน 
ถูกนํามาทิ้งลง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเกิด 
ในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว   ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน คือ กาย- 
กรรมอันไมมีโทษ    ๑   วจีกรรมอันไมมีโทษ   ๑   มโนกรรมอันไมมีโทษ 
ทิฏฐิอันไมมีโทษ   ๑  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  ยอมเกิดใน 
สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว  
                                    จบอัพยาปชฌสูตรที่  ๘ 
                               ๙.  สปัปุริสสูตร 

                    วาดวยกรรมและวิบากของกรรม 
            [๒๔๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ 
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทั้งลงธรรม  ๔ ประการเปนไฉน คือ กายกรรม 
อันมีความเบียดเบียน ๑    วจีกรรมอันมีความเบียดเบียน   ๑   มโนกรรมอันม ี
ความเบียดเบียน ๑  ทฏิฐิอันมีความเบียดเบียน   ๑  บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๔  ประการน้ีแล  ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ  ยอมเกิด 
ในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว   ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน   คือ กาย 
กรรมอัน  ไมมีความเบียดเบียน   ๑  วจีกรรมอันไมมีความเบียดเบียน ๑   มโน-  
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กรรมอันไมมีความเบียดเบียน  ๑  ทิฏฐิอัน ไมมีความเบียดเบียน ๑    บุคคลผู   
ประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล   ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษ 
ฐานไว.  
                                         จบสัปปุริสสูตรที่  ๙ 
                                   ๑๐.  สมณสูตร 

                            วาดวยสมณะ  ๔ 
            [๒๔๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีในธรรมวินัยนี้เทาน้ัน  สมณะ 
ที่  ๒  มีในธรรมวินัยนี้  สมณะที่  ๓  มีในธรรมวินัยนี้   สมณะที่  ๔  มีในธรรม 
วินัยนี้  ลัทธอ่ืินวางจากสมณะท้ัง  ๔  เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบอยาง 
นี้เถิด 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะสิ้น 
สังโยชน ๓ เปนพระโสดาบัน   มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัส- 
รูในเบื้องหนา   นี้สมณะ  ที่ ๑. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะท่ี ๒ เปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เพราะสิ้นสังโยชน ๓ และเพราะราคะ   โทสะ  โมหะเบาบาง  เปนพระสกทาคา- 
มี  มาสูโลกนี้คราวเดียวทาน้ันแลวกระทําท่ีสุดทุกขได  นี้สมณะที่   ๒. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะที่  ๓ เปนไฉน  คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป  เปนอุปปาติกะ  (เปนพระอนาคามี)   จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น    มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา    นี้สมณะที่  ๓.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะท่ี ๔  เปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
กระทําใหเเจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู   นี้สมณะที่   ๔. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะ ที ่๑ มีในธรรมวินัยนี้เทาน้ัน   สมณะที่ ๒ 
ที่ ๓  ที่  ๔   มีในธรรมวินัยนี้      ลัทธิอ่ืนวางจากสมณะทั้ง ๔   เธอทั้งหลาย 
จงบันลือสีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด. 
                                          จบสมณสูตรที่  ๑๐ 
                อรรถกถาสมณสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสมณสูตรที่  ๑๐   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อิเธว  คือในศาสนาน้ีเทาน้ัน.  ก็ความไมแนนอนน้ีพึงทราบ 
แมในบทที่เหลือ.  จริงอยู   แมสมณะที่ ๒ เปนตน   ก็มีอยูในศาสนานี้เทาน้ัน  
ไมมีในศาสนาอื่น.  บทวา  สฺุา   แปลวา  วางเปลา.  บทวา  ปรปฺปวาทา 
ไดแก   ทฏิฐิ  ๖๒  อันมาแลวในพรหมชาลสูตร     แมทั้งหมดเหลาน้ี     คือ 
สัสสตวาทะ      เอกัจจสัสสติกะ  ๔   อันตานันติกะ  ๔   อมราวิกเขปกะ  ๔ 
อธิจจสมุปปนนิกะ  ๒  สญัญีวาทะ  ๑๖  อสัญญีวาทะ  ๘  เนวสัญญีนาสัญญวีาทะ ๘ 
อุจเฉทวาทะ  ๗   ทฏิฐธัมมนิพพานวาทะ  ๕    วาทะของผูอ่ืนนอกจากธรรม - 
วินัยนี้  ชื่อ  ปรัปปวาทะ.    วาทะแมทั้งหมดเหลาน้ัน    วางเปลาจากสมณะ 
ผูต้ังอยูในผล  ๔  เหลาน้ี      ทั้งวาทะเหลาน้ันก็ไมมีอยูในธรรมวินัยนี้.  อนึ่ง 
วาทะเหลาน้ันมิใชวางเปลาจากสมณะเหลาน้ีอยางเดียวเทาน้ันท้ังยังวางจากสมณะ 
แม  ๑๒ คือ     สมณะผูต้ังอยูในมรรค     บางสมณะผูปรารภวิปสสนาเพ่ือ  
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ประโยชนแกมรรค  ๔ บาง.   พระผูมพีระภาคเจาทรงหมายความน้ี    จึงตรัสไว    
ในมหาปรินิพพานสูตรวา 
                  ดูกอนสุภัททะ  เรามีวัย   ๒๙  แสวงหาวา 
           อะไรเปนกุศล  จึงออกบวช   ต้ังแตเราบวช  
           แลวนับได  ๕๑  ป     แมสมณะเปนไปใน 
            ประเทศแหงธรรมเปนเครื่องรู      ไมมีใน 
           ภายนอกแตธรรมวินัยน้ี. 
            แมสมณะท่ี  ๒ กไ็มมี  แมสมณะที่  ๓  ก็ไมมี   แมสมณะที่  ๔ ก็ไมมี 
ลัทธิอ่ืนวางเปลาจากสมณะผูรู. 
            จริงอยู   ผูปรารภวิปสสนาทานประสงคเอาในบทวา  ปเทสวตฺติ   นี้. 
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําสมณะแม  ๓ จําพวก คือ  สมณะ 
ผูปรารภวิปสสนาเพ่ือโสดาปตติมรรค  ๑  สมณะผูต้ังอยูในมรรค  ๑  สมณะผู 
ต้ังอยูในผล ๑  รวมกันจึงตรัสวา    แมสมณะก็ไมมี  ดังน้ี.  ทรงกระทําสมณะ 
แม  ๓ จําพวก  คือ   สมณะผูปรารภวิปสสนาเพ่ือสกทาคามิมรรค  ๑  สมณะ 
ผูต้ังอยูในมรรค    สมณะผูต้ังอยูในผล ๑  รวมกันจึงตรัสวา   แมสมณะที่  ๒ 
ก็ไมมีดังน้ี.  แมในสมณะสองพวกนอกน้ีก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                                   จบอรรถกถาสมณสูตรที่  ๑๐  
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                                  ๑๑. อานิสังสสูตร   

                             วาดวยอานิสงส  ๔  ประการ 
            [๒๔๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลอาศัยสัปบุรุษแลว   พึงหวังได 
อานิสงส  ๔   ประการ     อานิสงส  ๔  ประการเปนไฉน  คือ   ยอมเจริญดวยศีล  
ที่เปนอริยะ ๑  ยอมเจริญดวยสมาธิที่เปนอริยะ  ๑   ยอมเจริญดวยปญญาที่เปน 
อริยะ ๑  ยอมเจริญดวยวิมุตติที่เปนอริยะ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลอาศัย 
สัปบุรุษแลว  พึงหวังไดอานิสงส ๔ ประการนี้. 
                                           จบอานิสังสสูตรที่  ๑๑ 
                                    จบกรรมวรรคที่   ๔ 
            อานิสังสสูตรที่  ๑๑  งายทั้งน้ันแล. 
                                       จบกรรมวรรควรรณนาท่ี  ๔ 

                                   รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑. สงัขิตตสูตร   ๒. วิตถารสตูร  ๓. โสณกายนสูตร  ๔. สกิขาบทสูตร 
๕. อริยมัคคสูตร    ๖.โพชฌังคสูตร  ๗.  สาวัชชสตูร   ๘.  อัพยาปชฌสูตร 
๙.  สัปปรุิสสูตร   ๑๐.  สมณสูตร   ๑๑.อานิสังสสูตร  และอรรถกถา.  
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            อาปตติภยวรรคที่  ๕  
 
            ๑.  สงัฆเภทกสูตร 

  ภิกษุทําลายสงฆดวยอํานาจประโยชน  ๔   ประการ 
            [๒๔๓]    สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  โฆสิตาราม 
ใกลเมืองโกสัมพี   ครั้งน้ันแล    ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวพระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสถามวา    ดูกอนอานนท  อธิกรณนั้นระงับแลวหรือ   ทาน 
พระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  อธิกรณนั้นจักระงับแตที่ไหน 
สัทธิวิหาริกของทานพระอนุรุทธะชื่อวาพาหิยะ    ต้ังอยูในการทําลายสงฆถายเดียว 
เมื่อพระพาหิยะต้ังอยูอยางนั้นแลว   ทานพระอนุรุทธะก็ไมสําคัญท่ีจะพึงวากลาว 
แมสักคําเดียว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   เมื่อไร   อนุรุทธะ 
จะจัดการชําระอธิกรณในทามกลางสงฆ       อธิกรณชนิดใดก็ตามท่ีบังเกิดข้ึน 
เธอทั้งหลายกับสารีบุตรและโมคคัลลานะตองระงับอธิภรณทั้งหมดน้ันมิใชหรือ 
ดูกอนอานนท  ภิกษุผูลามก  เล็งเห็นอํานาจประโยชน  ๔ ประการน้ี   ยอมยินดี 
ดวยการทําลายสงฆ    อํานาจประโยชน  ๔ ประการเปนไฉน    ดูกอนอานนท 
ภิกษุผูลามกในธรรมวินัยนี้   เปนผูทุศีล  มีบาปธรรม มีความประพฤติไมสะอาด 
นารังเกียจ  มีการงานอันปกปด  มิใชสมณะปฏิญาณวาเปนสมณะ  ไมประพฤติ 
พรหมจรรยปฏิญาณวาประพฤติพรหมจรรย     เปนคนเนาใน     ชุมดวยกิเลส 
รุงรังดวยโทษ   เธอปริวิตกอยางนี้วา    ถาภิกษุทั้งหลายจักรูจักเราวา   เปนคน 
ทุศีล  มีบาปธรรม. . .รุงรงัดวยโทษ   จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย 
แตภิกษุผูเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเรา  ดูกอนอานนท ภิกษุผูลามก  เลง็เห็น 
อํานาจประโยชนที่  ๑ นี้  ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ.   
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            อีกประการหน่ึง  ภิกษุผูลามก  มีความเห็นผิด  ประกอบดวยอันตคา-    
หิกทิฏฐิ     เธอปริวิตกอยางนี้วา      ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีความเห็นผิด 
ประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ   จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย   แตภิกษุ 
ผูเปนพรรคพวกจักไมนาสนะเรา ดูกอนอานนท  ภิกษุผูลามก  เล็งเห็นอํานาจ 
ประโยชนขอท่ี  ๒  นี ้ ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ. 
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูลามก   มีอาชีพผิด   เลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ 
เธอยอมปริวิตกอยางนี้วา     ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวามีอาชีพผิดเลี้ยงชีวิตดวย 
มิจฉาชีพ   จักเปนผูพรอมเพรียงกันนาสนะเราเสีย    แตภิกษุเปนพรรคพวกจัก 
ไมนาสนะเรา  ดูกอนอานนท ภิกษุผูลามก  เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอท่ี  ๓ นี้  
ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ. 
            อีกประการหน่ึง  ภิกษุผูลามก  ปรารถนาลาภ  สักการะและความยกยอง 
เธอปริวิตกอยางนี้วา    ถาภิกษุทั้งหลายจักรูเราวาปรารถนาลาภ    สักการะและ 
ความยกยอง    จักพรอมเพรียงกัน  ไมสักการะเคารพนับถือบูชาเรา   แตภิกษุ 
ผูเปนพรรคพวกจักสักการะเคารพนับถือบูชาเรา  ดูกอนอานนท   ภิกษุผูลามก 
เล็งเห็นอํานาจประโยชนขอท่ี  ๔  นี้  ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ. 
            ดูกอนอานนท  ภิกษุผูลามก  เล็งเห็นอํานาจประโยชน  ๔  ประการน้ีแล 
ยอมยินดีดวยการทําลายสงฆ. 
                                          จบสังฆเภทกสูตรที่  ๑  
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                  อาปตติภยวรรควรรณนาที่  ๕   
 
                        อรรถกถาสังฆเภทกสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในสังฆเภทกสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี ๕ ดังตอไปนี้  :- 
            บทวา  อป  นุต  อานนฺท    อธกิรณ    ความวา   บรรดาอธิกรณ 
๔   มีวิวาทาธิกรณเปนตน อธิกรณอยางใดอยางหน่ึง  เกิดข้ึนแลว แกภิกษุสงฆ. 
พระศาสดาเม่ือจะถามถึงเรื่องอธิกรณนั้นสงบแลวจึงตรัสอยางน้ี.   บทวา  กโุต 
ต   ภนฺเต   ความวา   พระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญอธิกรณ 
นั้นจะระงับแตที่ไหนได    คือ    อธิกรณนั้นจักระงับไดดวยเหตุไร.     บทวา 
เกวลกปฺป    ไดแก  ถายเดียว.  บุทวา   สงฺฆเภทาย     ิโต     ไดแก  พระ- 
พาหิยะยังยืนกรานกลาวโตวาทะกับดวยสงฆ.   บทวา   ตตฺถายสฺมา   ความวา 
เมื่อพระพาหิยะน้ันยืนกรานอยูอยางนี้  ทานพระอนุรุทธะ.  บทวา  น  เอกวา- 
จิกป  กถิตพฺพ  มฺติ   ความวา  ทานพระอนุรุทธะไมเอาธุระที่จะกลาววา 
ดูกอนผูมีอาย   ทานอยาพูดอยางนี้กับสงฆซิ  ดังนี้.  บทวา  โวยฺุชติ  ไดแก 
ขวนขวาย   คือ   ต้ังหนาพยายาม.   บทวา  อตฺถวเส  แปลวา  อํานาจแหงเหตุ. 
บทวา  นาเสสฺสนฺติ  ไดแก  ภิกษุทั้งหลาย   จักไมใหเราเขาไป   จักคราเรา 
ออกไปเสียจากอุโบสถและปวารณา.   บทที่เหลือพึงทราบตามบาลีนั่นแล. 
                                    จบอรรถกถาสังฆเภทกสูตรที่  ๑  
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                           ๒. อาปตติสูตร   

               วาดวยความกลัวตออาบัติ  ๔  ประการ 
            [๒๔๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ความกลวัตออาบัติ  ๔  ประการน้ี  ๔ 
ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนราชบุรษุจับโจรผูประพฤติ  
หยาบชาไดแลว     แสดงแกพระราชา   ดวยกราบทูลวา    ขอเดชะ    ผูนี้เปนผู 
ประพฤติหยาบชาตอพระองค   ขอพระองคจงทรงลงอาญาแกเขา   พระราชาจึง 
ตรัสอยางนี้วา  ทานผูเจริญ ทานท้ังหลายจงไป  จงมัดบุรุษนี้เอาแขนไพลหลัง 
ใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียว  โกนผมแลวนําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวย 
บัณเฑาะวมีเสียงหยาบ     ออกทางประตูดานใต     แลวจงตัดศีรษะทางดานใต 
แหงนคร   พวกราชบุรุษน้ันเอาแขนไพลหลังใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียวแลว 
โกนผม  นําตระเวนไปตามถนนและตรอกดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ   แลวนํา 
ออกทางประตูดานใต     ตัดศีรษะเสียทางดานใตแหงนคร   ในท่ีนั้น  มีบุรุษผู 
ยืนอยู   ณ  ทีส่วนหนึ่ง  กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญ  บรุุษน้ีกระทํากรรมอัน 
หยาบชาอันนาติเตียนถึงถูกตัดศีรษะ    ราชบุรุษท้ังหลายจึงจับมัดแขนไพลหลัง 
ใหมั่นคงดวยเชือกอันเหนียว   โกนศรีษะดวยมีดโกนนําตระเวนไปตามถนนและ 
ตรอก   ดวยบัณเฑาะวมีเสียงหยาบ   แลวนําออกทางประตูดานใต    ตัดศีรษะ 
ทางดานใตแหงนคร   เขาไมควรทํากรรมอันหยาบชาเห็นปานน้ีจนถูกตัดศีรษะ 
เลยหนอ  ดังน้ี   แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุหรอื 
ภิกษุณีบางรูป  เขาไปต้ังสัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางน้ันไวใน 
ธรรม  คือ  ปาราชิกท้ังหลาย   ขอน้ันเปนอันหวังไดวา   ผูที่ยังไมตองธรรม 
คือ ปาราชิกจักไมตอง  หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคือตามธรรม.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา    สยายผมหอย   
สากไวที่คอ    เขาไปหาหมูมหาชนแลวพึงกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญท้ังหลาย 
ขาพเจาไดทํากรรมลามก  นาติเตียน   ควรแกการหอยสาก   ทานทั้งหลายพอใจ 
ใหขาพเจากระทําส่ิงใด      ขาพเจาจะกระทําส่ิงน้ัน      ในที่นัน้    มีบุรุษยนือยู 
ณ  ที่สวนหนึ่ง  กลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  บุรุษนี้ไดกระทํากรรม 
อันลามก   นาติเตียน   ควรแกการหอยสาก   เขานุงผาดํา   สยายผม    หอยสาก 
ไวที่คอเขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญท้ังหลาย   ขาพเจา 
กระทํากรรมอันลามก    นาติเตียน    ควรแกการหอยสาก   ทานทั้งหลายพอใจ 
ใหขาพเจากระทําส่ิงใด   ขาพเจาจะกระทําส่ิงน้ัน    ดังนี้เขาไมควรกระทํากรรม 
อันเปนบาป  นาติเตียน  ควรแกการหอยสาก   เห็นปานน้ันเลยหนอ   แมฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป  เขาไปต้ัง 
สัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางน้ันไวในธรรม  คือ  สังฆาทิเสส 
ทั้งหลาย    ขอน้ันเปนอันหวังไดวา    ผูที่ยังไมตองธรรม    คือ  สังฆาทิเสส 
จักไมตอง  หรือผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา  สยายผมหอยหอ 
ขี้เถาไวที่คอ  เขาไปหาหมูมหาชน  แลวพึงกลาวอยางนี้วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย 
ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก   นาติเตียน   ควรแกการหอยหอข้ีเถา   ทาน 
ทั้งหลายพอใจจะใหขาพเจากระทําส่ิงใด     ขาพเจาจะกระทําส่ิงน้ัน     ในทีน่ั้น 
มีบุรุษยืนอยู  ณ ที่สวนหนึ่งกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญท้ังหลาย   บรุุษนี้ได 
กระทํากรรมอันลามก     นาติเตียน     ควรแกการหอยหอข้ีเถา     เขานุงผาดํา 
สยายผมหอยหอข้ีเถา     เขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนี้วา    ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย  ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก  นาติเตียน  ควรแกการหอยหอข้ีเถา 
ทานท้ังหลายพอใจจะใหขาพเจาทําส่ิงใด  ขาพเจาจะทําส่ิงน้ัน    เขาไมควรกระทํา  
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กรรมอันลามก   ควรแกการหอยหอข้ีเถาเห็นปานน้ีเลยหนอ  แมฉันใด  ดกูอน   
ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป  เขาไปต้ังสัญญา 
คือความกลัวอันแรงกลาอยางน้ันไวในธรรม  คือ  ปาจิตตียทั้งหลาย 
ขอน้ีเปนอันหวังไดวา   ผูที่ยังไมตองธรรม   คือ  ปาจิตตีย   จักไมตอง  หรือ 
ผูที่ตองแลว   จักกระทําคืนตามธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษนุงผาดํา สยายผมเขาไปหา 
หมูมหาชน   แลวพึงกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญท้ังหลาย    ขาพเจาไดกระทํา 
กรรมอันลามก  นาติเตียน   ควรตําหนิ   ทานท้ังหลายพอใจใหขาพเจาการทํา 
สิ่งใด  ขาพเจาจะกระทําส่ิงน้ัน    ณ ที่นั้น  มีบุรุษยืนอยู   ณ  ทีส่วนหนึ่งกลาว 
อยางนี้วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย  บุรุษผูนี้ไดกระทํากรรมอันลามก   นาติเตียน 
ควรตําหนิ    เขานุงผาดํา   สยายผม    เขาไปหาหมูมหาชนแลวกลาวอยางนี้วา 
ทานผูเจริญท้ังหลาย   ขาพเจาไดกระทํากรรมอันลามก   นาติเตียน   ควรตําหนิ 
ทานท้ังหลายพอใจใหขาพเจากระทําสิ่งใด  ขาพเจาจะกระทําส่ิงน้ัน  เขาไมควร 
กระทํากรรมอันลามก  นาติเตียน  ควรตําหนิ  เห็นปานน้ันเลยหนอ  แมฉันใด 
ดูกอน  ภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุหรอืภิกษุณีบางรูป  เขาไปต้ัง 
สัญญาคือความกลัวอันแรงกลาอยางน้ันไวในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ 
ทั้งหลาย  ขอน้ันพึงหวังไดวา  ผูที่ยังไมตองธรรม  คือ  ปาฏิเทสนียะ  จักไม 
ตอง  ผูที่ตองแลวจักกระทําคืนตามธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความกลวัตออาบัติ   ๔ ประการ  นี้แล. 
                                         จบอาปตติสูตรที่  ๒  
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           อรรถกถาอาปตติสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในอาปตติสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา ขุรมุณฑฺ   กริตฺวา  ไดแกโกนผมเหลือไว  ๕  แหยม.  บทวา 
ขรสฺเรน  คือ  เสียงกราว.  บทวา  ปณเวน  คือ  กลองประหาร.    บทวา 
ถลฏสฺส    คือ  บุรุษผูยืนอยู  ณ  ที่แหงหนึ่ง.  บทวา  สีสจฺเฉชฺช คือ ควร 
แกการตัดหัว.  บทวา  ยตฺร  ห ิ นาม  คือ  ย  นาม.  บทวา  โส  วตสฺส 
ความวา  เรานั้นหนอไมควรทําบาปเห็นปานน้ีเลย.  บทวา  ยถาธมฺม  ปฎ-ิ 
กริสฺสติ  คือ จักกระทําคืนสมควรแกธรรม.  อธิบายวา  จักต้ังอยูในสามเณร- 
ภูมิ.  บทวา  กาฬก  วตฺถ  ปริธาย  ไดแก นุงผาเกาสีดํา.  บทวา   โมสลฺล 
แปลวา   ควรแบกสาก. 
            บทวา  ยถาธมฺม  ความวา ออกจากอาบัติในธรรมวินัยนี้  แลวดํารง 
อยูในความบริสุทธิ์   ชื่อวา  ยอมทําคืนตามธรรม.   บทวา  อสฺสปุฏ  ไดแก 
หอข้ีเถา.  บทวา   คารยฺห  อสฺสปุฏ  ไดแก ควรเทินหอข้ีเถา   นาติเตียน. 
บทวา   ยถาธมฺม   ไดแก   แสดงอาบัติในธรรมวินัยนี้   ชื่อวา  ยอมทําคืน 
ตามธรรม.  บทวา  อุปวชฺช  ไดแก ควรตําหนิ.    บทวา  ปาฏิเทสนีเยสุ 
คือควรแสดงคืน.    อาบัติที่เหลือแมทั้งหมดทานสงเคราะหดวยบทน้ี.    บทวา 
อิมานิ โข ภิกขฺเว  จตฺตาริ  อาปตฺติภยานิ   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อาบัติภัย  (ความกลัวอาบัติ)  ๔ เหลาน้ี   ชื่อวา  ภัยอาศัยอาบัติเกิดข้ึน. 
                                  จบอรรถกถาอาปตติสูตรที่  ๒  
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                    ๓. สิกขานิสงัสสูตร   

           วาดวยอานิสงสการอยูประพฤติพรหมจรรย 
            [๒๔๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายอมอยูประพฤติพรหมจรรยนี้  
อันมีสิกขาเปนอานิสงส   มีปญญาเปนยอด  วิมุตติเปนแกน   มสีติเปน 
อธิปไตย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็พรหมจรรยมสีิกขาเปนอานิสงสอยางไร 
สิกขา  คือ  อภิสมาจาร  เราบัญญัติแกสาวกท้ังหลาย  ในธรรมวินัยนี้  เพ่ือ 
ความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส  เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งข้ึนของผูที่เลื่อมใสแลว 
สิกขา    คือ   อภิสมาจารเราบัญญัติแลวแกสาวกเพ่ือความเลื่อมใสของผูที่ยังไม 
เลื่อมใส   เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งข้ึนของผูที่เลื่อมใสแลว   ดวยประการใด ๆ   สาวก 
นั้น เปนผูมีปกติไมทําสิกขานั้นใหขาด ไมใหทะลุ ไมใหตาง  ไมใหพรอย ยอม 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายดวยประการนั้น ๆ. 
            อีกประการหน่ึง   สิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยเราบัญญัติ  
แกสาวกท้ังหลาย   เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ   โดยประการท้ังปวง   สิกขาอัน 
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  เราบัญญัติแกสาวกท้ังหลาย   เพ่ือความส้ินทุกข 
โดยชอบ   โดยประการท้ังปวง   ดวยประการใด ๆ สาวกน้ันเปนผูมีปกติไมทํา 
สิกขานั้นใหขาด   ไมใหทะลุ    ไมใหดาง   ไมใหพรอย   สมาทานศึกษาอยูใน 
สิกขาบทท้ังหลาย ดวยประการนั้น ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พรหมจรรยมีสกิขา 
เปนอานิสงสอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็พรหมจรรยมีปญญาเปนยอดอยางไร   ธรรม 
ทั้งหลายเราแสดงแลวแกสาวกท้ังหลายในธรรมวินัยนี้      เพ่ือความส้ินทุกข  
โดยชอบ    โดยประการท้ังปวง    ธรรมทั้งหลายเราแสดงแลวแกสาวกท้ังหลาย 
เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ    โดยประการท้ังปวง    ดวยประการใด ๆ  ธรรม  
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ทั้งหมดน้ันอันสาวกพิจารณาดวยปญญา  ดวยประการน้ัน  ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
พรหมจรรยมีปญญาเปนยอดอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกนอยางไร   ธรรม 
ทั้งหลายเราแสดงแกสาวกทั้งหลายในธรรมวินัยนี้    เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ 
โดยประการทั้งปวง  ธรรมท้ังหลายเราแสดงแกสาวกทั้งหลาย  เพ่ือความส้ินทุกข 
โดยชอบ  โดยประการท้ังปวง  ดวยประการใด ๆ  ธรรมท้ังหมดน้ันเปนธรรม 
อันวิมุตติถูกตองแลว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พรหมจรรยมีวิมุตติเปนแกน 
อยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็พรหมจรรยมีสติเปนอธิปไตยอยางไร   สติอัน 
ภิกษุต้ังไวดีแลวในภายในทีเดียววา      เราจักบําเพ็ญอภิสมาจาริกสิกขาที่ยังไม 
บริบูรณใหบริบูรณ หรือวา จักอนุเคราะหอภิสมาจาริกสิกขาอันบริบูรณแลวไว 
ดวยปญญาในฐานะน้ัน ๆ ดังน้ีบาง  สติอันภิกษุต้ังไวดีแลวในภายในทีเดียววา 
เราจักบําเพ็ญสิกขาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมบริบูรณใหบรบิูรณ 
หรือวาจักอนุเคราะหสิกขาอันเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรยทีบ่ริบูรณแลวไว 
ดวยปญญาในฐานะน้ัน ๆ ดังน้ีบาง  สติอันภิกษุต้ังไวดีแลวในภายในทีเดียววา                                                      
เราจักพิจารณาธรรมท่ีเราไมไดพิจารณาแลวดวยปญญาในฐานะน้ัน  ๆ  หรือวา 
จักอนุเคราะหธรรมที่เราพิจารณาแลวไดดวยปญญาในฐานะน้ัน ๆ    ดังน้ีบาง 
สติอันภิกษุต้ังไวดีแลวในภายในทีเดียววา      เราจักถูกตองธรรมท่ีเราไมไดถูก 
ตองดวยวิมุตติ    หรือวา    จักอนุเคราะหธรรมที่เราถูกตองแลวดวยปญญาใน 
ฐานะน้ัน  ๆ  ดังน้ีบาง   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พรหมจรรยมีสติเปนอธิป-  
ไตยอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ที่เรากลาววา    เราอยูพระพฤติพรหมจรรยอัน 
มีสิกขาเปนอานิสงส   มีปญญาเปนยอด   มีวิมุตติเปนแกน   มสีติเปนอธิปไตย 
ดังน้ี   เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
                                       จบสิกขานิสังสสูตรที่  ๓  
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                อรรถกถาสิกขานิสังสสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในสิกขานิสังสสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้ :- 
            พรหมจรรย  ซึ่ง  สิกขานิสังสะ  เพราะมีสิกขาเปนอานิสงส.   ชื่อ 
ปญุตตระ  เพราะมีปญญาเปนยอด.   ชื่อ   วิมุตติสาระ   เพราะมีวิมุตติ 
เปนแกน.      ชื่อ   สตาธิปเตยยะ   เพราะมีสติเปนใหญ.    ทานอธิบายไววา 
พรหมจรรยที่อยูประพฤติเพ่ือประโยชนแกอานิสงสเปนตน       อันไดแกสิกขา 
เปนตนแมเหลาน้ัน.  บทวา  อภิสมาจาริกา  ไดแก  สิกขาเน่ืองดวยอภิสมาจาร 
อันสูงสุด.  บทนี้เปนชื่อของศีลที่ทรงบัญญัติไวดวยเปนขอวัตรปฏิบัติ.   บทวา 
ตถา  ตถา  โส  ตสฺสา  สกิฺขาย   ความวา   ภิกษุนั้นเปนผูใครศึกษาใน 
สิกขาบทน้ัน   อยางนั้น   ๆ.    บทวา  อาทิพฺรหฺมจริยกา  นี ้   เปนชื่อแหง 
มหาศีล ๔ อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย.  บทวา  สพฺพโส  แปลวา  โดย 
อาการท้ังปวง. 
            บทวา  ธมมฺา ไดแก  สัจจธรรม  ๔.  บทวา    ปฺาย  สมเวกฺขิตา 
โหนฺติ  ความวา   ธรรมท้ังหลายเปนอันสาวกพิจารณาเห็นดวยดี   ดวยมรรค 
ปญญากับสมาธิและวิปสสนา.    บทวา   วิมุตฺติยา  ผุสิตา  โหนฺติ    ไดแก 
ธรรมทั้งหลายอันสาวกถูกตอง  (บรรลุ)  ดวยผัสสะ   คือญาณแหงวิมุตติ   คือ 
อรหัตผล.  บทวา อชฺฌตฺตเยว   สติ   สปุฏ ิตา    โหติ  ความวา   สติอันสาวก 
เขาไปต้ังไวดวยดีในภายในตนน้ันเอง.    บทวา    ปฺาย   อนุคฺคเหสฺสาม ิ
ความวา   เราจักประคบ  ประคองดวยวิปสสนาปญญา.  แมใน บทวา    ปฺาย  
สมเวกฺขิสฺสามิ  นี้ ทานกป็ระสงคเอาแมวิปสสนาปญญา  แตในบทน้ีวา   ผุสิต 
วา  ธมมฺ   ตตฺถ    ตตฺถ    ปฺาย   อนุคฺคเหสฺสามิ   (เราจักประดับประคอง 
ธรรมที่ไดถกูตองแลวดวยปญญาในทีน่ั้น ๆ)     ทานประสงคเอามรรคปญญา 
อยางเดียว. 
                                   จบอรรถกถาสิกขานิสังสสูตรที่  ๓  
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                                      ๔.  เสยยสูตร   

                              วาดวยการนอน  ๔  อยาง 
            [๒๔๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไสยา  (การนอน) ๔ อยางน้ี ๔ อยาง 
เปนไฉน  คือ  เปตไสยา (นอนอยางคนตาย) ๑ กามโภคีไสยา  (นอนอยาง 
คนบริโภคกาม) ๑ สีหไสยา (นอนอยางราชสีห) ๑ ตถาคตไสยา (นอนอยาง 
ตถาคต) ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เปตไสยาเปนไฉน   คนตายโดยมากนอน- 
หงาย   นี้เราเรียกวา   เปตไสยา.                    
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กามโภคีไสยาเปนไฉน  คนบริโภคกามโดยมาก 
นอนตะแคงขางซาย   เราเรียกวา   กามโภคีไสยา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สีหไสยาเปนไฉน    สีหมฤคราชยอมสําเร็จการ 
นอนขางเบื้องขวา  ซอนเทาเลื่อมเทา  สอดหางเขาในระหวางโคนขา   มันต่ืน 
ข้ึนแลว  ยืดกายเบื้องหนาแลว  เหลียวดูกายเบ้ืองหลัง   ถามันเห็นความผิดแปลก 
หรือความละปกติแหงกาย   มันยอมเสียใจดวยเหตุนั้น   ถามันไมเห็นอะไรผิด 
ปกติ  มันยอมดีใจดวยเหตุนั้น  นี้เราเรียกวา  สีหไสยา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ตถาคตไสยาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
สลัดจากกาม ฯลฯ    บรรลุจตุตถฌาน  นี้เราเรียกวา    ตถาคตไสยา.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไสยา   (การนอน)  ๔ อยางนี้แล. 
                                              จบเสยยสูตรที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 611 

                           อรรถกถาเสยยสูตร   
            พึงทราบวินิจฉัยในเสยยสูตรที่  ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            คนตายแลว   ทานเรียกวา  เปตะคนตาย.  บทวา  อุตฺตานา  เสนฺติ 
ไดแก คนตายเหลาน้ันโดยมากนอนหงาย.  อีกอยางหนึ่ง สัตวที่เกิดในปตติวิสัย 
ชื่อวา  เปรต. เปรตเหลาน้ัน เพราะมีเนื้อและเลือดนอย  มีกระดูกข้ึนระเกะระกะ 
ไมสามารถจะนอนตะแคงได   จึงไดแตนอนหงายทาเดียว. 
            บทวา  อนตฺตมโน  โหติ  ความวา  ก็สีหมิคราช   เพราะเปนสัตว 
มีอํานาจมาก  วางสองเทาหนาไวที่เทาหลังแหงหนึ่ง   สอดหางไวในระหวางขา 
กําหนดโอกาสท่ีเทาหนา   เทาหลัง  และหางวางอยู   ทอดศีรษะลงบนเทาหนา 
ทั้งสองแลวนอนตลอดวัน   เมื่อนอนหลับต่ืนข้ึนก็ไมสะดุงต่ืน  แตผงกศีรษะข้ึน 
สังเกตโอกาสที่เทาหนาเปนตนวางอยู   หากเคลื่อนท่ีไร ๆ ไป (ไมอยูอยางเดิม) 
ก็ไมพอใจวา นี้ไมสมควรแกชาติตระกูลของเจาไมสมควรแกความเปนผูกลาหาญ 
ดังน้ี  จึงนอนในที่นั้นตอไมออกไปแสวงหาอาหาร. บทวา อนตฺตมโน โหติ 
ทานกลาวหมายเอาขอน้ี.       แตเมื่ออะไร ๆ ไมเคลื่อนท่ีไป      สีหมิคราชจึง 
ยินดีวา    นี้สมควรแกชาติตระกูลของเจา     และสมควรแกความเปนผูกลาหาญ 
ของเจา   แลวลุกจากท่ีนั้นบิดกายสลัดสรอยคอ   บันลือสีหนาท  ๓  ครั้งแลวจึง 
ออกหาอาหาร.  บทวา  อตฺตมโน   โหติ  ทานกลาวดวยขอน้ัน . 
                                    จบอรรถกถาเสยยสูตรที่  ๔  
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                         ๕.  ถูปารหสูตร   

                                  วาดวยถูปารหบุคคล  ๔ 
            [๒๔๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถูปารหะ     (บุคคลผูควรนําอัฐิธาตุ 
บรรจุสถูปไวบูชา)   ๔ จําพวกนี้   ถูปารหะ  ๔ เปนไฉน  คือ 
          ตถาคโต  อรห   สมมฺาสมฺพุทฺโธ     พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม- 
                                                 พุทธเจา   
            ปจฺเจกพุทฺโธ                 พระปจเจกพุทธะ 
             ตถาคตสาวโก               พระสาวกของพระตถาคต 
           ราชา  จกฺกวตฺตี              พระเจาจักรพรรดิ 
            นี้แล  ถูปารหะ  ๔. 
                                            จบถูปารหสูตรที่  ๕ 
                           อรรถกถาถูปารหสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในถูปารหสูตรที่   ๕  ดังตอไปนี้ :- 
            ในบทวา  ราชา จกฺกวตฺตี  นี้ถามวา  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงอนุญาตการกอทําสถูปแดพระเจาจักรพรรดิซึ่งสวรรคตแลว       ไมทรง 
อนุญาตใหทําแกภิกษุผูเปนปุถุชนผูมีศลี.   ตอบวา   เพราะความเปนอัจฉริยะ. 
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตสถูปทั้งหลายแกภิกษุผูเปนปุถุชน    กจ็ะ 
ไมพึงมีชองวางแกบานและทาเรือในตัมพปณณิทวีปเลย  ในฐานะอ่ืนก็อยางนั้น  
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เพราะฉะนั้น   จึงไมทรงอนุญาตดวยทรงเห็นวา   ภิกษุเหลาน้ันจักไมเปนอัจฉ-    
ริยะ.    พระเจาจักรพรรดิทรงอุบัติพระองคเดียวเทาน้ัน   ดวยเหตุนั้นสถูปของ 
พระเจาจักรพรรดิจึงเปนอัจฉริยะ.     แตควรทําสักการะแมใหญแกภิกษุปุถชุน 
ผูมีศีลดุจภิกษุผูปรินิพพานแลวฉะนั้นโดยแท. 
                                   จบอรรถกถาถูปารหสูตรที่  ๕ 
                           ๖. ปญญาวุฑฒิสูตร 

                วาดวยความเจริญปญญา 
            [๒๔๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๔  ประการนี ้   เปนไปเพ่ือ 
ความเจริญปญญา  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  คือ 
            สปฺปุริสสเสโว                     คบสัตบุรุษ 
          สทฺธมมฺสฺสวน                        ฟงพระสัทธรรม 
           โยนิโสมนสิกาโร                 ทําในใจโดยแยบคาย 
            ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ               ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
            นี้แล  ธรรม ๔ ประการ   เปนไปเพ่ือความเจริญปญญา. 
                          จบปญญาวุฑฒิสูตรที่  ๖ 
            ปญญาวุฑฒิสูตรที่  ๖  และพหุการสูตรที่  ๗  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน.  
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                          ๗. พหุการสูตร  

                   วาดวยธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย 
            [๒๔๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม ๔ ประการนี้      เปนธรรมม ี
อุปการะมากแกมนุษย  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  คือ 
        สปฺปุริสสเสโว                          คบสัตบุรุษ 
          สทฺธมมฺสฺสวน                          ฟงพระสัทธรรม 
            โยนิโสมนสิกาโร                        ทําในใจโดยแยบคาย 
           ธมมฺานุธมฺมปฏิปตฺติ                   ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
            นี้แล   ธรรม ๔ ประการ  เปนธรรมมีอุปการะมากแกมนุษย. 
                                              จบพหุการสูตรที่  ๗ 
                                ๘.  ปฐมโวหารสตูร 

                                    วาดวยอนริยโวหาร  ๔ 
            [๒๕๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อนริยโวหาร (การพูดไมใชอยางอริยะ) 
๔ นี้  อนริยโวหาร ๔ เปนไฉน  คือ 
          อทิฏเ  ทิฏวาทิตา                  ไมเห็น  กลาววาเห็น 
          อสฺสุเต  สุตวาทิตา                     ไมไดยิน  กลาววาไดยิน 
             อมุเต  มุตวาทิตา                        ไมทราบ  กลาววาทราบ 
        อวิฺาเต  วิฺาตวาทิตา          ไมรู  กลาววารู 
            นี้แล   อนริยโวหาร  ๔. 
                                            จบปฐมโวหารสูตรที่  ๘  
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            ในปฐมโวหารสูตรที่  ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   
            บทวา   อนริยโวหารา   ไดแก  การพูด   ของผูไมเปนอริยะ.   แม 
ในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                                 จบอรรถกถาปฐมโวหารสูตรที่  ๘ 
                           จบอาปตติภยวรรควรรณนาท่ี  ๕ 
                               ๙. ทุติยโวหารสูตร 

                                      วาดวยอริยโวหาร 
            [๒๕๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยโวหาร ๔ ประการนี ้  อริยโวหาร 
๔ เปนไฉน  คือ 
                    อทิฏเ  อทิฏวาทิตา                   ไมเห็น  กลาววาไมเห็น 
                  อสฺสุเต  อสฺสุตวาทิตา                 ไมไดยนิ  กลาววาไมไดยิน 
                   อมุเต  อมุตวาทิตา                       ไมทราบ  กลาววาไมทราบ 
                    อวิฺาเต  อวิฺาตวาทิตา           ไมรู  กลาววาไมรู                  
            นี้แล   อริยโวหาร  ๔. 
                                          จบทุติยโวหารสูตรที่  ๙ 
                             ๑๐.  ตติยโวหารสูตร 

                                   วาดวยอนริยโวหาร  ๔ 
            [๒๕๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนริยโวหาร  ๔  ประการน้ี อนริยโวหาร 
๔  เปนไฉน  คือ                      
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          ทิฏเ  อทิฏวาทิตา                     เห็น  กลาววาไมเห็น   
              สุเต  อสฺสุตวาทิตา                     ไดยิน  กลาววาไมไดยิน 
             มุเต   อมุตวาทิตา                        ทราบ  กลาววาไมทราบ 
              วิฺาเต  อวิฺาตวาทิตา             รู  กลาววาไมรู 
            นี้แล   อนริยโวหาร   ๔. 
                                           จบตติยโวหารสูตรที่  ๑๐ 
                              ๑๑. จตุตถโวหารสูตร 

                                       วาดวยอริยโวหาร  ๔ 
            [๒๕๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยโวหาร  ๔  ประการน้ี อริยโวหาร  ๔ 
เปนไฉน  คือ 
             ทิฏเ  ทิฏวาทิตา                     เห็น  กลาววาเห็น 
            สุเต   สุตวาทิตา                          ไดยิน  กลาววาไดยิน 
           มุเต  มุตวาทิตา                          ทราบ  กลาววาทราบ 
           วิฺาเต   วิฺาตวาทิตา             รู  กลาววารู 
                    นี้แล   อริยโวหาร  ๔.                   
                                             จบจตุตถโวหารสูตรที่  ๑๑ 
                                      จบอาปตติภยวรรคที่  ๕ 

                                รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คอื 
            ๑.  สงัฆเภทกสูตร  ๒. อาปตติสูตร   ๓.  สกิขานิสังสสูตร  ๔.  เสยย- 
สูตร  ๕.  ถูปารหสูตร   ๖.   ปญญาวุฑฒิสูตร   ๗.  พหุการสูตร  ๘.  ปฐม- 
โวหารสูตร   ๙. ทุติยโวหารสูตร   ๑๐. ตติยโวหารสูตร   ๑๑.  จตุตถโวหารสูตร 
และอรรถกถา.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เลม ๒ - หนาท่ี 617 

                       อภิญญาวรรคท่ี  ๖   
 
               ๑. อภิญญาสูตร 

                       วาดวยธรรมที่รูยิง่ดวยปญญา  ๔ 
            [๒๕๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๔  ประการนี ้  ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ   ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูไวก็มี  ธรรมที่รูยิ่งดวย 
ปญญาแลวพึงละเสียก็มี     ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญก็มี    ธรรมท่ี  
รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจงก็มี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธรรมที่รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูเปนไฉน 
คือ อุปาทานขันธ  ๕  นี้เราเรียกวา  ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกําหนดรูไว 
ก็ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงละเสียเปนไฉน  คือ  อวิชชา และภวตัณหา 
นี้เราเรียกวา     ธรรมท่ีรูยิง่ดวยปญญาแลวพึงละเสีย    ก็ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญา 
แลว   พึงใหเจริญเปนไฉน  คือ   สมถะและวิปสสนา  นี้เราเรียกวา ธรรมที่  
รูยิ่งดวยปญญาแลวพึงใหเจริญ  ก็ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลวพึงกระทําใหแจง 
เปนไฉน  คือ  วิชชาและวิมุตติ  นี้เราเรียกวา  ธรรมท่ีรูยิ่งดวยปญญาแลว 
พึงกระทําใหแจง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๔  ประการนี้แล. 
                จบอภิญญาสูตรที่  ๑  
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                อภิญญาวรรควรรณนาท่ี  ๖   
 
                      อรรถกถาอภิญญาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในอภิญญาสูตรที่  ๑ วรรคที่ ๖ ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา    อภิฺา    ไดแก  รูยิ่งดวยปญญา.   บทวา   สมโถ   จ 
วิปสฺสนา  จ  ไดแก ความเปนผูมีจิต  มีอารมณเปนหน่ึง และวิปสสนาญาณ 
กําหนดรูสังขาร.   บทวา    วิชฺชา    จ    วมิุตฺติ  จ  ไดแก   วิชชาอันเปน 
มรรคญาณ  และสัมปยุตธรรมท่ีเหลือ.      
                               จบอรรถกถาอภิญญาสูตรที่  ๑ 
                            ๒.  ปริเยสนาสูตร 

               วาดวยการแสวงหาอันไมประเสริฐ  ๔ 
            [๒๕๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนริยปรเิยสนา    การแสวงหาอันไม 
ประเสริฐ  ๔  ประการนี ้ ๔  ประการเปนไฉน  คือ   บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา   ยอมแสวงหาส่ิงที่มีชราเปนธรรมดาน่ันเอง  ๑ 
ตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา  ยอมแสวงหาสิ่งที่มีพยาธิเปนธรรมดาน่ันเอง ๑ 
ตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา     ยอมแสวงหาส่ิงท่ีมีมรณะเปนธรรมดา 
นั่นเอง ๑   ตนเองเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา     ยอมแสวงหาสิ่งที่มี 
ความเศราหมองเปนธรรมดานั่นเอง ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนริยปริเยสนา 
๔  ประการน้ีแล.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยปริเยสนา   การแสวงหาอยางประเสริฐ   
ประการนี้   ๔  ประการเปนไฉน  คือ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ตนเองเปนผูมี 
ชราเปนธรรมดา  รูโทษในส่ิงที่มีชราเปนธรรมดาแลว    ยอมแสวงหานิพพาน 
อันไมมีชรา     เปนแดนเกษมจากโยคะอยางเยี่ยม  ๑   ตนเองเปนผูมีพยาธิเปน 
ธรรมดา  รูโทษในส่ิงท่ีมีพยาธิเปนธรรมดาแลว  ยอมแสวงหานิพพานอันไมมี 
พยาธิ   เปนแดนเกษมจากโยคะอยางเย่ียม ๑  ตนเองเปนผูมีมรณะเปนธรรมดา 
รูโทษในสิ่งที่มีมรณะเปนธรรมดาแลว    ยอมแสวงหานิพพานอันไมตาย    เปน 
แดนเกษมจากโยคะอยางเย่ียม   ๑   ตนเองเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา 
รูโทษในสิ่งที่มีความเศราหมองเปนธรรมดาแลว    ยอมแสวงหานิพพานอันไม 
เศราหมอง   เปนแดนเกษมจากโยคะอยางเยี่ยม  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิ- 
ปริเยสนา  ๔   ประการนีแ้ล. 
                                         จบปริเยสนาสูตรที่  ๒ 
                      อรรถกถาปริเยสนาสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปริเยสนาสูตรที่  ๒  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   อนริยปริเยสนา  ไดแก การแสวงหา  คือ  เสาะหา  ของ 
ผูไมใชอริยะ.  บทวา  ชราธมฺม  ไดแก  สิ่งท่ีมีความแกเปนสภาพ.  แมในบท 
ที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                                 จบอรรถกถาปริเยสนาสูตรที่  ๒  
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                            ๓. สังคหสูตร   

                           วาดวยธรรมเครื่องยึดน้ําใจกัน 
            [๒๕๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังคหวัตถุ  ๔   ประการน้ี  ๔ ประการ 
เปนไฉน คือ ทาน  การให ๑  เปยยวชัชะ  เจรจาถอยคํานารัก  ๑  อรรถจริยา 
ประพฤติประโยชน  ๑  สมานัตตตา ความมีตนเสมอ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สังคหวัตถุ  ๔  ประการน้ีแล. 
                                              จบสังคหสูตรที่  ๓ 
                             ๔. มาลุงกยปุตตสูตร 

    วาดวยพระมาลงุกยบุตรเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
            [๒๕๗]  ครั้งน้ันแล     ทานพระมาลุงกยบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส 
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค   ซึ่งขาพระองค 
ไดฟงแลว   พึงหลีกออกจากหมู   อยูผูเดียว  เปนผูไมประมาท   มีความเพียร 
มีใจเด็ดเด่ียวอยูเถิด   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมาลุงกยบุตร   ทีนี้เรา 
จักกลาวกะพวกภิกษุหนุมอยางไรเลา   ในเมื่อทานเปนคนแกเฒา   เปนผูใหญ 
ขอโอวาทของตถาคตโดยยอ    พระมาลุงกยบุตรกราบทูลวา      ขาแตพระองค- 
ผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ขอ  
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พระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมโดยยอ  แมไฉน  ขาพระองคจะพึงรูถึงเนื้อความ   
แหงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา     แมไฉน    ขาพระองคพึงเปนทายาทแหง 
ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนมาลุงกยบุตร 
เหตุเกิดตัณหา  ซึ่งเปนที่ที่ตัณหา เมื่อเกิด  ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุ ๔ ประการนี้ 
๔   ประการเปนไฉน  ดูกอนนาลุงกยบุตร  ตัณหาเม่ือเกิดแกภิกษุ  ยอมเกิดข้ึน 
เพราะจีวรเปนเหตุ  ๑  เพราะบิณฑบาตเปนเหตุ  ๑  เพราะเสนาสนะเปนเหตุ  ๑ 
เพราะความเปนและความไมเปนอยางนั้น   อยางนี้เปนเหตุ  ๑  ดูกอนมาลุงกย- 
บุตร  เหตุเกิดตัณหาซึ่งเปนที่ที่ตัณหา    เมื่อเกิดยอมเกิดแกภิกษุ   ๔   ประการ 
นี้แล    เมื่อใดแล   ภิกษุละตัณหาไดแลว    ตัดรากขาดแลว    กระทําใหเปนดุจ 
ตาลยอดดวน ใหถึงความไมมีไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนี้  เราเรียกวา 
ตัดตัณหาไดเด็ดขาด   รื้อสังโยชนไดแลว   ไดกระทําท่ีสุดทุกขไดแลว    เพราะ 
ละมานะโดยชอบ. 
            ลําดับนั้นแล    ทานพระมาลุงกยบุตร    อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
โอวาทดวยพระโอวาทนี้แลว    ลุกจากอาสนะ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
การทําประทักษิณแลวหลีกไป  ลําดับนั้นแล   ทานพระมาลุงกยบุตรเปนผูหลีก 
ออกจากหมู  อยูผูเดียว  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดียวอยู   ไดกระทํา 
ใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม     ทีก่ลุบุตรทั้งหลายออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน    ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน     เขาถึงอยู 
ตอกาลไมนานเลยไดรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีอีก  ก็แลทานพระมาลุงกยบุตร 
เปนพระอรหันตองคหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย  
                                      จบมาลุงกยปุตตสูตรที่  ๔  
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                อรรถกถามาลุงกยปุตตสูตร    
            พึงทราบวินิจฉัยในมาลุงกยปุตตสูตรที่   ๔  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  มาลุงกฺยปุตฺโต  ไดแก  บุตรของมาลุงกยพราหมณ.  บทวา 
เอตฺถ  ไดแก ในการออนวอนขอโอวาทของทานน้ี.   ดวยบทน้ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทรงขมบาง ทรงยกยองบาง ซึ่งพระเถระ.  ถามวา อยางไร.   ตอบวา 
ไดยินวา    เมื่อหนุมพระนาลุงกยบุตรนี้    ติดอยูในปจจัยลาภ    ตอมาแกตัวลง 
ปรารถนาจะอยูปา  จึงออนวอนขอกรรมฐาน.  พึงประกอบความวา  ลําดับนั้น  
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือตรัสโดยพระประสงควา  ทีนี้เราจักกลาวกะภิกษุหนุม ๆ 
อยางไรเลา  แมพวกเธอก็เหมือนมาลุงกยบุตรในเวลาหนุมติดในปจจัย   แกตัว 
ลงก็เขาปาบําเพ็ญสมณธรรม  ดังน้ี   ชื่อวา  ทรงขมพระเถระ.   ก็เพราะเหตุที่ 
พระเถระในเวลาแกตัวลงเขาปาประสงคจะทําสมณธรรม    ฉะนั้น     พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสโดยพระประสงควา   ทีนี้เราจักกลาวกะภิกษุหนุม ๆ อยางไรเลา 
มาลุงกยบุตรของพวกเธอน้ี   แมเวลาแกตัวลงก็เขาปา  ประสงคจะบําเพ็ญสมณ- 
ธรรม จึงออนวอนขอกรรมฐาน  พวกเธอแมเวลาเปนหนุมก็ยังไมทําความเพียร 
กอน  ดังนี้   ชื่อวา  ทรงยกยองพระเถระ  ดังนี้. 
                                จบอรรถกถามาลุงกยปุตตสูตรที่  ๔  
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                ๕.  กุลสูตร   

                  วาดวยเหตุใหตระกูลต้ังอยูไมไดนาน 
            [๒๕๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลตระกูลหน่ึงถงึความเปนใหญ 
ในโภคทรัพยแลว  ยอมไมต้ังอยูไดนานเพราะสถาน   ๔  หรือสถานใดสถานหน่ึง 
บรรดาสถาน  ๔  นั้น      สถาน ๔  เปนไฉน  คือ  ไมเสวงหาพัสดุที่หายแลว  ๑ 
ไมซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา  ๑  ไมรูจักประมาณในการบริโภค  ๑  ต้ังสตรหีรือ 
บุรุษทุศีลใหเปนพอบานแมเรือน  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลายตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
ถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว      ยอมไมต้ังอยูไดนานเพราะสถาน  ๔  นี้  
หรือสถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน  ๔  นั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตระกลูใดตระกูลหน่ึงถึงความเปนใหญใน 
โภคทรัพยแลว    ยอมต้ังอยูไดนานเพราะสถาน   ๔   หรือสถานใดสถานหน่ึง 
บรรดาสถาน  ๔  นั้น    สถาน   ๔   เปนไฉน  คือ  แสวงหาพัสดุที่หายแลว  ๑ 
ซอมแซมพัสดุที่คร่ําครา  ๑   รูจักประมาณในการบริโภค  ๑  ต้ังสตรีหรือบุรุษ 
ผูมีศีลใหเปนพอบานแมเรือน ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
ถึงความเปนใหญในโภคทรัพยแลว   ยอมต้ังอยูไดนานเพราะสถาน ๔ นี ้ หรือ 
สถานใดสถานหนึ่งบรรดาสถาน ๔ นัน้ . 
                                             จบกุลสูตรที่  ๕ 
                               อรรถกถากุลสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในกุลสูตรที่  ๕   ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา  อาธิปจฺเจ    เปนฺติ    ไดแก   ต้ังไวในตําแหนงผูรักษาเรือนคลัง. 
                                       จบอรรถกถากุลสูตรที่  ๕  
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                             ๖.  ปฐมอาชานียสูตร   

                                วาดวยองค   ๔ ของมาตน  
            [๒๕๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา 
ประกอบดวยองค  ๔  ยอมเปนมาควรแกพระราชา   ควรเปนมาทรง   ยอมถงึ  
การนับวาเปนราชพาหนะ    องค  ๔  เปนไฉน  คือ  มาอาชาไนยตัวเจริญของ 
พระราชาในโลกน้ี     สมบูรณดวยวรรณะ   ๑  สมบูรณดวยกําลัง  ๑   สมบรูณ 
ดวยความเร็ว ๑  สมบรูณดวยทรวดทรง ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาอาชาไนย 
ตัวเจริญของพระราชา    ประกอบดวยองค  ๔ นี้แล    เปนมาควรแกพระราชา 
ควรเปนมาทรง  ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกัน  ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ   เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญ 
อ่ืนยิ่งกวา  ธรรม  ๔   ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูสมบูรณ 
ดวยวรรณะ   ๑   สมบูรณดวยกําลัง  ๑  สมบูรณดวยเชาวน ๑   สมบูรณดวย 
ทรวดทรง ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล ฯลฯ    สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้    ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม     เพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรม 
เปนผูมีกําลัง   มีความบากบ่ันมั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย  ภิกษุ 
เปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางน้ีแล.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร   ภิกษุ    
ในธรรนวินยันี้   รูชัดตามเปนจริงวา   นี้ทุกข   นีทุ้กขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีปกติไดจีวร   บิณฑบาต   เสนาสนะและเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยแกคนไข  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางน้ีแลดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล   ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา. 
                                       จบปฐมอาชานียสูตรที่  ๖ 
                    อรรถกถาปฐมอาชานียสูตร 
            พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอาชานียสูตรที่  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
            บทวา   วณฺณสมปฺนฺโน  ไดแก   ถึงพรอมดวยผิวกาย.    บทวา 
พลสมฺปนฺโน  ไดแก   ถึงพรอมดวยกําลังกาย. บทวา  ภิกฺข ุ วณฺณสมฺปนฺโน 
ไดแก  ถึงพรอมดวยวรรณะ คือคุณ. บทวา  พลสมฺปนฺโน  ไดแก   ถึงพรอม 
ดวยกําลังคือความเพียร.  บทวา  ชวสมฺปนฺโน  ไดแก  ถึงพรอมดวยฝเทา 
คือญาณ. 
                                  จบอรรถกถาปฐมอาชานียสูตรที่  ๖  
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                 ๗. ทุติยอาชานียสูตร   

                        วาดวยมาอาชาไนยของพระราชา 
            [๒๖๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา 
ประกอบดวยองค ๔ ประการ   ยอมเปนมาควรแกพระราชา    ควรเปนมาทรง 
ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว   องค  ๔ เปนไฉน  คือ  มาอาชาไนยตัว- 
เจริญของพระราชาในโลกนี้   เปนมาสมบูรณดวยวรรณะ  ๑  สมบูรณดวยกําลัง ๑ 
สมบูรณดวยความเร็ว ๑  สมบูรณดวยทรวดทรง  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มา- 
อาชาไนยตัวเจริญของพระราชา    ประกอบดวยองค ๔ นี้แล    เปนมาควรแก 
พระราชา  ควรเปนมาทรง  ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ   ฉันนั้น  
เหมือนกัน   ยอมเปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ    เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญ 
อ่ืนยิ่งไปกวา   ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผู 
สมบูรณดวยวรรณะ  ๑  สมบูรณดวยกําลัง ๑  สมบูรณดวยเชาวน  ๑  สมบรูณ 
ดวยทรวดทรง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 
ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยวรรณะอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยกําลังอยางไร  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพ่ือบําเพ็ญกุศลธรรม 
เปนผูมีความบากบ่ันมั่นคง    ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย   ภิกษุเปนผู 
สมบูรณดวยกําลังอยางน้ีแล.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยเชาวนอยางไร   ภิกษุ   
ในธรรมวินัยนี้    กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบันเขาถึงอยู   ภิกษุ 
เปนผูสมบูรณดวยเชานอยางน้ีแล. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางไร ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เปนผูปกติไดจีวร    บณิฑบาต   เสนาสนะและเภสัชบริขาร 
อันเปนปจจัยแกคนไข      ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยทรวดทรงอยางน้ีแล.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔   ประการน้ีแล    ยอมเปน 
ผูควรของคํานับ   ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา. 
                                      จบทุติยอาชานียสูตรที่  ๗ 
            แมในทุติยอาชานียสูตรที่  ๗  ก็นยันี้เหมอืนกัน.  บทที่เหลือในสูตรนี้ 
งายทั้งน้ัน. 
                                    จบอภิญญาวรรควรรณนาที่  ๖ 
                                          ๘.  พลสูตร 

                   วาดวยกําลัง  ๔  ประการ 
            [๒๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กําลัง  ๔ ประการน้ี   ๔  ประการเปนไฉน 
คือ กําลังคือความเพียร  ๑  กําลังคือสติ  ๑  กําลังคือสมาธิ    ๑   กําลังคือปญญา  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําลงั  ๔  ประการน้ีแล. 
                       จบพลสูตรที่  ๘          
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                                    ๙.  อรัญญสูตร   

      วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม  ๔  ไมควรอยูปา  

            [๒๖๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ไมควรเสพเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  คือ 
เปนผูมีปญญาทราม  เพราะกามวิตก  ๑  พยาบาทวิตก  ๑ วิหิงสาวิตก ๑ และเปน 
ผูโงเขลาบาน้ําลาย  ๑   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    ไมควร 
เสพเสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ   ควรเสพ 
เสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา   ๔  ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  คือ    เปนผูมี 
ปญญา  เพราะเนกขัมมวิตก  ๑  อพยาบาทวิตก  ๑  อวิหิงสาวิตก ๑ และเปนผูไม 
โงเขลาไมบาน้ําลาย   ๑  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล    ควรเสพ- 
เสนาสนะสงัดอันต้ังอยูในราวปา. 
                                            จบอรัญญสูตรที่  ๙ 
                                  ๑๐. กัมมปถสูตร 

                ธรรมที่เปนอันตรายตอการบริหารตน  ๔ 
            [๒๖๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     คนพาลผูไมฉลาด    เปนอสัปบุรุษ 
ประกอบดวยธรรม  ๔   ประการ  ยอมบริหารตนใหถูกขจัด  ถูกทําลาย   เปนผู 
ประกอบดวยโทษ  วิญูชนติเตียน  และยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก 
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  คือ  กายกรรมอันมีโทษ  ๑  วจีกรรมอันมีโทษ   ๑   
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มโนกรรมอันมีโทษ  ๑  ทิฏฐิอันมีโทษ ๑  คนพาลผูไมฉลาด   เปนอสัปบุรุษ   
ประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล    ยอมบริหารคนใหถูกขจัด     ถูกทําลาย 
เปนผูประกอบดวยโทษ     วิญูชนติเตียน      และยอมประสบกรรมมิใชบญุ 
เปนอันมาก 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัณฑิตผูฉลาด  เปนสัปบุรุษ   ผูประกอบดวย 
ธรรม  ๔ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย    ไมประกอบ 
ดวยโทษ   วิญูชนไมติเตียน   และยอมไดประสบบุญเปนอันมาก  ธรรม  ๔ 
ประการเปนไฉน  คือ  กายกรรมอันไมมีโทษ  ๑   วจีกรรมอันไมมีโทษ  ๑ 
มโนกรรมอันไมมีโทษ ๑  ทิฏฐิอันไมมีโทษ ๑  บัณฑิตผูฉลาด  เปนสัปบรุุษ 
ประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ  ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด  ไมใหถูกทําลาย 
ไมมีโทษ  วิญูชนไมติเตียน  และยอมประสบบุญเปนอันมาก  ดังนี้แล. 
                                      จบกัมมปถสูตรที่  ๑๐ 
                                      จบอภิญญาวรรคท่ี  ๖ 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
            ๑.  อภิญญาสูตร   ๒.  ปริเยสนาสูตร  ๓.  สังคหสูตร   ๔.  มาลุง- 
กยปุตตสูตร   ๕.  กลุสูตร   ๖.  ปฐมอาชานียสูตร   ๗.   ทุติยอาชานียสูตร 
๘. พลสูตร  ๙. อรัญญสูตร  ๑๐. กัมมปถสูตร  และอรรถกถา.  
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                  กรรมปถวรรคที่  ๗   

                    ธรรมที่นาํใหเกิดในนรก - สวรรค ๔  
            [๒๖๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ ตนเอง 
เปนผูฆาสัตว ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการฆาสัตว ๑  พอใจในการฆาสัตว ๑  กลาว 
สรรเสริญคุณการฆาสัตว  ๑     บุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๔   ประการน้ีแล 
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง.         
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ ยอมเกิด 
ในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว     ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน    คือ 
ตนเองเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว  ๑  ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการฆาสัตว  ๑ 
พอใจในการงดเวนจากการฆาสัตว  ๑     กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการ 
ฆาสัตว ๑    บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการน้ีแล    ยอมเกิดในสวรรค 
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว. 
            [๒๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ  ตนเอง 
เปนผูลักทรัพย ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการลักทรัพย   ๑    พอใจในการลักทรัพย ๑ 
กลาวสรรเสริญคุณการลกัทรัพย   ๑  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล 
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาทิ้งลง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ   ยอม 
เกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว    ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  คือ 
ตนเองเปนผูงดเวนจากการลักทรัพย  ๑ ชักชวนผูอ่ืนใหงดเวนจากการลักทรพัย ๑  
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พอใจในการงดเวนจากการลักทรัพย  ๑   กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจาก    
การลักทรัพย  ๑   บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล     ยอมเกิดใน 
สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว. 
            [๒๖๖]   ตนเองเปนผูประพฤติผิดในกาม  ๑    ชกัชวนผูอ่ืนในการ 
ประพฤติผิดในกาม  ๑  พอใจในการประพฤติผิดในกาม  ๑  กลาวสรรเสรญิคุณ  
การประพฤติผิดในกาม ๑   ฯลฯ     ตนเองเปนผูงดเวน  จากการประพฤติผิดใน 
กาม  ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม   ๑  พอใจในการ 
งดเวน จากการประพฤติผิดในกาม   ๑      กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการ 
ประพฤติผิดในกาม   ฯลฯ 
            [๒๖๗]   ตนเองเปนผูพูดเท็จ  ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการพูดเท็จ ๑   พอใจ 
ในการพูดเท็จ ๑  กลาวสรรเสริญคุณการพูดเท็จ ๑  ฯลฯ  ตนเองเปนผูงดเวน 
จากการพูดเท็จ  ๑  ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการพูดเท็จ  ๑   พอใจในการ 
งดเวนจากการพูดเท็จ  ๑  กลาวสรรเสริญคุณการงดเวนจากการพูดเท็จ ๑ ฯลฯ 
            [๒๖๘]  ตนเองเปนผูพูดสอเสียด  ๑ ชักชวนผูอ่ืนในการพูดสอเสียด  ๑ 
พอใจในการพูดสอเสียด  ๑   กลาวสรรเสริญคุณการพูดสอเสียด  ๑  ฯลฯ 
ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดสอเสียด ๑     ชกัชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการ 
พูดสอเสียด   ๑   พอใจในการงดเวนจากการพูดสอเสียด  ๑  กลาวสรรเสริญคุณ 
การงดเวนจากพูดสอเสียด  ๑  ฯลฯ 
            [๒๖๙]   ตนเองเปนผูพูดคําหยาบ ๑ ชักซวนผูอ่ืนในการพูดคําหยาบ ๑ 
พอใจในการพูดคําหยาบ  ๑    กลาวสรรเสริญคุณในการพูดคําหยาบ  ๑  ฯลฯ 
ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดคําหยาบ  ๑    ชกัชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการ 
พูดคําหยาบ ๑  พอใจในการงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑   กลาวสรรเสริญคุณ 
การงดเวนจากการพูดคําหยาบ ๑  ฯลฯ  
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            [๒๗๐]    ตนเองเปนผูพูดคําเพอเจอ   ๑  ชกัชวนผูอ่ืนในการพูดเพอเจอ 
๑  พอใจในการพูดเพอเจอ   ๑    กลาวสรรเสริญคุณการพูดเพอเจอ  ๑ ฯลฯ    
ตนเองเปนผูงดเวนจากการพูดเพอเจอ   ๑     ชักชวนผูอ่ืนในการงดเวนจากการ 
พูดเพอเจอ  ๑   พอใจในการงดเวนจากการพูดเพอเจอ   ๑   กลาวสรรเสริญคุณ 
การงดเวนจากการพูดเพอเจอ  ๑  ฯลฯ 
            [๒๗๑]    ตนเองเปนผูมากไปดวยความโลภ   ๑  ชักชวนผูอ่ืนในความ 
โลภ  ๑   พอใจในความโลภ  ๑  กลาวสรรเสริญคุณความโลภ  ๑  ฯลฯ  ตนเอง 
เปนผูไมมากไปดวยความโลภ ๑    ชักชวนผูอ่ืนในความไมโลภ ๑    พอใจใน 
ความไมโลภ ๑  กลาวสรรเสริญคุณความไมโลภ ๑  ฯลฯ 
            [๒๗๒]    ตนเองเปนผูมีจิตไมพยาบาท  ๑       ชักชวนผูอ่ืนในความ 
พยาบาท  ๑  พอใจในความพยาบาท  ๑  กลาวสรรเสริญคุณความพยาบาท  ๑ 
ฯลฯ  ตนเองเปนผูไมมีจิตพยาบาท      ชักชวนผูอ่ืนความไมพยาบาท   ๑ 
พอใจในความไมพยาบาท ๑  กลาวสรรเสริญคุณความไมพยาบาท   ฯลฯ 
            [๒๗๓]    ตนเองเปนผูมีความเห็นผิด  ๑  ชกัชวนผูอ่ืนในความเห็นผิด ๑ 
พอใจในความเห็นผิด  ๑  กลาวสรรเสริญคุณความเห็นผิด  ๑  ฯลฯ    ตนเอง 
เปนผูมีความเห็นชอบ  ๑   ชักชวนผูอ่ืนในความเห็นชอบ ๑    พอใจในความ 
เห็นชอบ ๑  กลาวสรรเสริญคุณความเห็นชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการนี้แล        ยอมเกดิในสวรรคเหมือนเชิญมา 
ประดิษฐานไว. 
                                        จบกรรมปถวรรคที่  ๗  
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                   กรรมปถวรรควรรณนาที่  ๗   
            พึงทราบวินิจฉัยในกรรมปถวรรค  ดังตอไปนี้ :- 
            กรรมบถแม   ๑๐  ทานกลาวคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ  ราคเปยยาล 
ทานกลาวใหบรรลถุึงพระอรหัต.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
                           จบอรรถกถากรรมปถาวรรควรรณนาที่  ๗ 
            จบอรรถกถาจตุกนิบาตแหงอังคุตตรนิกาย  ชื่อมโนรถปูรณี 
               พระสูตรท่ีไมนับเปนปณณาสก 
 
 ธรรมเพ่ือความรูยิ่งซ่ึงราคะ  ๔ ประการ 
            [๒๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม ๔  ประการควรเจริญ    เพ่ือ 
ความรูยิงซึ่งราคะ  ๔  ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได   ๑   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา... ๑   ยอม 
พิจารณาเห็นจิตในจิต...  ๑  ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม   มคีวามเพียร 
มีสัมปชัญญะ    มีสติ     กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ๑  ธรรม ๔ 
ประการนี้  ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งซึ่งราคะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการ 
ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งซึ่งราคะ ๔ ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร   ประคองจิต 
ต้ังจิตไวเพ่ือไมใหอกุศลบาปธรรมที่ยังไมเกิดเกิดข้ึน ๑ ...  เพ่ือละอกุศลบาป- 
ธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ๑  เพ่ือใหกุศลท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน  ๑   ยอมยังฉันทะใหเกิด  
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พยายามปรารภความเพียร  ประคองจิต  ทั้งจิตไว  เพ่ือความต้ังมั่น  ไมฟนเฟอน   
เพ่ือความมียิ่ง  เพ่ือความไพบูลย  เพ่ือความเจริญ  เพ่ือความบริบูรณ    แหง 
กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ๑  ธรรม  ๔  ประการนี้  ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งซึ่งราคะ 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการ  ควรเจริญเพ่ือรูยิ่งซึ่งราคะ ๔ 
ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยฉันทสมาธิ     และปธานสังขาร  ๑   เจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยวิริยสมาธิ...  ๑  จิตตสมาธิ ... ๑   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  ๑  ธรรม 
๔ ประการนี ้  ควรเจริญเพ่ือความรูยิ่งซึ่งราคะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๔ 
ประการควรเจริญเพ่ือกําหนดรูราคะ ฯลฯ   ธรรม  ๔  ประการน้ี   ควรเจริญ 
เพ่ือความส้ินไปรอบ  เพ่ือละ  เพ่ือความส้ิน  เพ่ือความเส่ือม   เพ่ือคลายกําหนัด 
เพ่ือดับ     เพ่ือสละ   เพ่ือสละคืน   ซึ่งราคะ  ๔  ประการน้ี   ควรเจริญเพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ   เพ่ือความส้ิน    เพ่ือความเส่ือม 
เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับ   เพ่ือสละ  เพ่ือสละคืน   ซึ่งโทสะ   โมหะ  โกธะ 
อุปนาหะ   มักขะ  ปฬาสะ  อิสสา  มัจจฉริยะ   มายา  สาเฐยยะ  ถัมภะ  สารัมภะ 
มานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ  ดังนี้แล. 
                                              จบจตุกนิบาต 


