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พระสุตตันตปฎก

อังคุตตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต
เลมที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

ปฐมปณณาสก

เสขพลวรรคที่ ๑
๑. สังขิตตสูตร
วาดวยกําลังของเสขบุคคล ๕
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา คูกอนภิกษุทั้งหลาย
กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา
กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ
ปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการนี้แล ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเรา
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จักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ
กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขบุคคล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบสังขิตตสูตรที่ ๑
มโนรถปูรณี
อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ปญจกนิบาต

เสขพลวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาสังขิตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสังขิตตสูตรที่ ๑ แหงปญจกนิบาต ดังตอ
ไปนี้ :พละของพระเสขะ ๗ พวกเหตุนั้น จึงชื่อวา เสขพละ. บรรดาสัทธา
พละเปนตน ชื่อ สัทธาพละ เพราะไมหวั่นไหวดวยความไมเชื่อ. ชื่อ หิรพิ ละ
เพราะไมหวั่นไหวดวยความไมมีความละอาย. ชือ่ โอตตัปปพละ เพราะไม
หวั่นไหวดวยความไมกลัว. ชื่อ วิริยพละ เพราะไมหวั่นไหวดวยความ
เกียจคราน. ชื่อ ปญญาพละ เพราะไมหวั่นไหวดวยอวิชชา. บทวา ตสฺมา
แปลวา เพราะเหตุที่พละเหลานี้เปนพละของพระเสขาทั้งหลาย ฉะนั้น.
จบอรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๑
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๒. วิตถตสูตร
วาดวยกําลังของเสขบุคคล ๕
[๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของเสขบุคคล ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ
โอตตัปปะ กําลัง คือ วิริยะ กําลัง คือ ปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็กําลัง คือ ศรัทธาเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อพระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุ
นี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝก
บุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นจะยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา กําลัง คือ ศรัทธา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ หิริเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เปน
ผูมีหิริ ยอมละอายตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมละอายตอการ
ประกอบธรรมอันเปนบาปอกุศล นีเ้ รียกวา กําลัง คือ หิร.ิ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็กาํ ลัง คือ โอตตัปปะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
โอตตัปปะ ยอมสะดุงกลัวตอกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมสะดุงกลัว
ตอการประกอบธรรมอันเปนบาปอกุศล นี้เรียกวา กําลัง คือ โอตตัปปะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ วิริยะเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ยอมปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เพื่อยังกุศลธรรมใหถึง
พรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
นี้เรียกวา กําลัง คือ วิริยะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กําลัง คือ ปญญา
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เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่อง
หยั่งถึงความเกิดขึ้นและดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลสเปนเครื่องใหถึงความ
สิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา กําลัง คือ ปญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขบุคคล ๕ ประการนี้แล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเรา
จักเปนผูประกอบดวยกําลัง คือ ศรัทธา กําลัง คือ หิริ กําลัง คือ โอตตัปปะ
กําลัง คือ วิรยิ ะ กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขบุคคล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบวิตถตสูตรที่ ๒
อรรถกถาวิตถตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิตถตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :ในบทวา กายทฺจฺจริเตน เปนตน เปนตติยาวิภัติลงในอรรถ
ทุติยาวิภัติ. อธิบายวา ละอาย รังเกียจ ซึ่งกายทุจริตเปนตนอันควรละอาย.
ในโอตตัปปนิเทศเปนตติยาวิภัติลงในอรรถวา เหตุ. อธิบายวา เกรงกลัว
เพราะกายทุจริตเปนตน อันเปนเหตุแหงโอตตัปปะ. บทวา อารทฺธวิริโย
ไดแก ประคองความเพียรไว มีใจไมทอถอย. บทวา ปหานาย แปลวา
เพื่อละ. บทวา อุปสมฺปทาย แปลวา เพื่อไดเฉพาะ. บทวา ถามวา
ไดแก ประกอบดวยกําลังคือความเพียร. บทวา ทฬฺหปรกฺกโม ไดแก
มีความบากบั่นมั่นคง. บทวา อนิกขฺ ิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเสสุ ไดแก
ไมวางธุระ เพียร ไมทอถอยในกุศลธรรมทั้งหลาย.
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บทวา อุทยตฺถคามินิยา ไดแก อันใหถึงความเกิด ความดับไป
แหงขันธทั้ง ๕ สามารถรูปรุโปรงความเกิดและความเสื่อมได. บทวา ปฺาย
สมนฺนาคโต ไดแก เปนผูพรอมเพรียงดวยวิปสสนาปญญาและมรรคปญญา.
บทวา อริยาย ไดแก ตั้งอยูไกลจากกิเลสทั้งหลาย ดวยการขมไวและดวย
การตัดขาด ชื่อวาบริสุทธิ์. บทวา นิพฺเพธิกาย ความวา ปญญานั้นทาน
เรียกวา นิพเพธิกา เพราะรูเจาะแทงตลอด อธิบายวา ประกอบดวย
นิพเพธิกปญญานั้น. ในขอนั้น มรรคปญญาชื่อวา นิพเพธิกา เพราะเจาะ
ทําลายกองโลภะ กองโทสะ กองโมหะที่ยังไมเคยเจาะ ยังไมเคยทําลายดวยอํานาจ
สมุจเฉทปหาน. วิปสสนาปญญา ชื่อวา นิพเพธิกา ดวยอํานาจตทังคปหาน.
หรืออีกอยางหนึ่ง วิปสสนาควรจะเรียกวา นิพเพธิกา เพราะเปนไปเพื่อได
มรรคปญญา. แมในบทวา สมฺมาทุกขฺ กฺขยคามินยิ า นี้ มรรคปญญา
ชื่อวา สัมมาทุกขักขยคามินี เพราะทําวัฏทุกขและกิเลสทุกขใหสิ้นไปโดย
ชอบ โดยเหตุ โดยนัย. วิปสสนาปญญา ชื่อวา ทุกขักขยคามินี เพราะทํา
วัฏทุกขและกิเลสทุกขใหสิ้นไปดวยอํานาจตทังคปหาน. วิปสสนาปญญานั้น
พึงทราบวา เปนทุกขักขยคามินี เพราะเปนไปดวยการถึงความสิ้นทุกข หรือ
ดวยการไดเฉพาะซึ่งมรรคปญญา. ในสูตรนี้ทานกลาวพละ ๕ ปนกันดวย
ประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวิตถตสูตรที่ ๒
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๓. ทุกขสูตร
วาดวยธรรม ๕ ที่ใหเกิดทุกขและสุข
[๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อแตกกาย
ตายไป พึงหวังไดทุคติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เกียจคราน ๑
มีปญญาทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอนในปจจุบัน เมื่อ
แตกกายตายไปพึงหวังไดทุคติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมอยู
เปนสุข ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมือ่ แตกกายตายไป
พึงหวังไดสุคติ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมอยู
เปนสุข ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอนในปจจุบัน เมือ่ แตกกายตายไป
พึงหวังไดสุคติ.
จบทุกขสูตรที่ ๓
*

*สูตรที่ ๓-๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย
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๔. ภตสูตร
วาดวยธรรม ๕ ที่นําไปนรกและสวรรค
[๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมถูกนํามาทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทิ้งไวฉะนั้น ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมี
หิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เกียจคราน ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมถูกนํามาทิ้งไว
ในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทิ้งไวฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน
ผูไดรับเชิญมาไวบนสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาวางไวฉะนั้น ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มี
โอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไดรับเชิญมาไวบนสวรรค
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาวางไวฉะนั้น.
จบภตสูตรที่ ๔
๕. สิกขสูตร
วาดวยฐานะที่นาติเตียนของภิกษุและภิกษุณีผูลาสิกขาแลว
[๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึกออก
มาเปนคฤหัสถ เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซึ่งถูกกลาวหาอันชอบแกเหตุ
๕ ประการในปจจุบัน ๕ ประการเปนไฉน คือ ทานไมมีแมศรัทธาใน
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กุศลธรรม ๑ ไมมีแมหริ ิในกุศลธรรม ๑ ไมมีแมโอตตัปปะใน
กุศลธรรม ๑ ไมมีแมความเพียรในกุศลธรรม ไมมีแมปญญาใน
กุศลธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป ลาสิกขาสึก
ออกมาเปนคฤหัสถ เธอยอมถึงฐานะอันนาติเตียน ซึ่งถูกกลาวหาอันชอบแก
เหตุ ๕ ประการนี้แลในปจจุบัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข โทมนัส
มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณ
เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญทีช่ อบแกเหตุ ๕ ประการในปจจุบัน ๕ ประการ
เปนไฉน คือ เธอมีศรัทธาในกุศลธรรม ๑ มีหริ ิในกุศลธรรม ๑ มี
โอตตัปปะในกุศลธรรม ๑ มีความเพียรในกุศลธรรม ๑ มีปญญา
ในกุศลธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีบางรูป แมมีทุกข
โทมนัส มีหนานองดวยน้ําตา รองไหอยู ยอมประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์
บริบูรณ เธอยอมถึงฐานะอันนาสรรเสริญที่ชอบแกเหตุ ๕ ประการนี้แล ใน
ปจจุบัน.
จบสิกขาสูตรที่ ๕
๖. สมาปตติสูตร
วาดวยธรรมที่เปนปฏิปกษกนั
[๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาที่ศรัทธา
ในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด ศรัทธาเสื่อมหายไป อัสสัทธิยะ (ความ
ไมเชื่อ) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมี

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 9

ตลอดเวลาที่หิริในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู แตเมื่อใด หิริเสื่อมหายไป อหิริกะ
(ความไมละอาย) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศล
ยอมไมมีตลอดเวลาที่โอตตัปปะในกุศลธรรมยังตัง้ มั่นอยู แตเมื่อใด โอตตัปปะ
เสื่อมหายไป อโนตตัปปะ (ความไมสะดุงกลัว) ยอมกลุมรุม เมื่อนั้น การ
ถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมีตลอดเวลาที่วิริยะในกุศลธรรมยังตัง้ มั่น
อยู แตเมื่อใด วิริยะเสื่อมหายไป โกสัชชะ (ความเกียจคราน) ยอมกลุมรุม
เมื่อนั้น การถึงอกุศลยอมมี การถึงอกุศลยอมไมมี ตลอดเวลาที่ปญญายังตั้ง
มั่นอยู แตเมื่อใด ปญญาเสื่อมหายไป ปญญาทรามยอมกลุมรุม เมื่อนั้น
การถึงอกุศลยอมมี.
จบสมาปตติสูตรที่ ๖
อรรถกถาสมาปตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสมาปตติสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อกุสลสฺส สมาปตฺติ ไดแก ความพรั่งพรอมดวยความ
เขาถึงอกุศลธรรม. บทวา ปริยุทฺธาย ติฏติ ไดแก ครอบงําอยู.
จบอรรถกถาสมาปตติสูตรที่ ๖
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๗. กามสูตร
วาดวยการอนุเคราะหคนที่ควรอนุเคราะห
[๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยมากสัตวทั้งหลาย หมกมุนอยูในกาม
กุลบุตรผูละเคียวและคานหาบหญาออกบวชเปนบรรพชิต ควรเรียกวาเปน
กุลบุตรผูมีศรัทธาออกบวช ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาควรไดกามดวย
ความเปนหนุม และกามเหลานั้นก็มีอยูตามสภาพ คือ เลว ปานกลางและ
ประณีต กามทั้งหมดก็ถึงการนับไดวาเปนกามทั้งนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย พึงเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบื้องใสเขาไปใน
ปาก เพราะความพลั้งเผลอของพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงพึงสนใจในเด็กนั้นทันที แลว
รีบนําเอาชิ้นไมหรือชิ้นกระเบื้องออกโดยเร็ว ถาไมสามารถนําออกโดยเร็วได
ก็พึงเอามือซายจับ งอนิ้วมือขางขวา แลวแยงเขาไปนําออกมาทั้งที่มีโลหิต
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจะมีความลําบากแกเด็ก เราไมกลาววา ไมมี
ความลําบาก และพี่เลี้ยงผูหวังประโยชน มุงความสุข อนุเคราะห พึงกระทํา
อยางนั้นดวยความอนุเคราะห แตเมื่อใด เด็กนั้นเจริญวัย มีปญญาสามารถ
เมื่อนั้น พี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นไดวา บัดนี้ เด็กมีความสามารถรักษาตนเอง
ไดแลว ไมควรพลั้งพลาด ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเปนผูที่เราตองรักษาเธอ ตลอดเวลา
ที่เธอยังไมกระทําดวยศรัทธาในกุศลธรรม ไมกระทําดวยหิริในกุศลธรรม
ไมกระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมกระทําดวยวิริยะในกุศลธรรม ไม
กระทําดวยปญญาในกุศลธรรม แตเมื่อใด ภิกษุกระทําดวยศรัทธาในกุศลธรรม กระทําดวยหิริในกุศลธรรม กระทําดวยโอตตัปปะในกุศลธรรม
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กระทําดวยวิรยะในกุศลธรรม กระทําดวยปญญาในกุศลธรรม เมื่อนั้น เราก็
ยอมวางใจในเธอไดวา บัดนี้ ภิกษุมีความสามารถรักษาตนเองไดแลว ไมควร
ประมาท.
จบกามสูตรที่ ๗
อรรถกถากามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกามสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา กาเมสุ จลฬิตา ไดแก สยบยินดียงิ่ ในวัตถุกามและ
กิเลสกาม. บทวา อสิตพฺยาภงฺคึ ไดแก เคียวเกี่ยวหญาเละคานหาบหญา.
บทวา กุลปุตฺโต ไดแก กุลบุตรผูมีมารยาท. บทวา โอหาย แปลวา
ละแลว. บทวา อล วจนาย ไดแก ควรพูด. บทวา ลพฺภา ไดแก
ไดงาย คือ อาจได. บทวา หีนา กามา ไดแก กามของสัตวมีตระกูลต่ํา ๕.
บทวา มชฺฌมิ า กามา ไดแก กามของสัตวชั้นกลาง. บทวา ปณีตา กามา
ไดแก กามของพระราชาและมหาอํามาตยของพระราชา. บทวา กามาเตฺวว
สขฺย คจฺฉนฺติ ความวา ก็นับไดวากามทั้งนั้น เพราะอํานาจความใคร และ
เพราะอํานาจอารมณที่พึงใคร.
บทวา วุฑฺโฒ โหติ แปลวา เบนคนแก. บทวา อล อฺโ
คือ มีปญญาสมควรแลว. บทวา อตฺตคุตฺโต ไดแก คุมครองรักษาดวย
ตนเองได หรือสามารถคุมครองรักษาตนได. บทวา นาล ปมาทาย
แปลวา ไมควรประมาท. บทวา สทฺธาย อกต โหติ ความวา กิจใดที่
ควรทําในกุศลธรรมทั้งหลายดวยศรัทธา กิจนั้นยังไมไดทํา. แมในบทที่เหลือ
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ก็นัยนี้เหมือนกัน. ดวยบทวา อนเปกฺโข ปนาห ภิกขฺ เว ตสฺมึ โหติ
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราวางใจในบุคคลนั้นผูกระทํากิจที่ควรกระทํา
ดวยศรัทธาเปนตนอยางนี้แลวตั้งอยูในโสดาปตติผล. ในสูตรนี้ตรัสโสดาปตติมรรค.
จบอรรถกถากามสูตรที่ ๗
๘. จวนสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหมั่นคงและไมมั่นคงในศาสนา
[๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูไมมีศรัทธายอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูไมมีหิริ. . .
ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ. . . ภิกษุผูเกียจคราน. . . ภิกษุผูมีปญญาทราม ยอม
เคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
ไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูมีศรัทธา ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูมีหิริ. . .
ภิกษุผูมีโอตตัปปะ. . . ภิกษุผูปรารภความเพียร. . . ภิกษุผูมีปญญา ยอม
ไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม.
จบจวนสูตรที่ ๘
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อรรถกถาจวนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจวนสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา สทฺธมฺเม ไดแก ศาสนาสัทธรรม. บทวา อสฺสทฺโธ
ไดแก เปนผูเวนจากศรัทธาแมสองอยาง คือ อกัปปนศรัทธา ศรัทธาแนบแนน
และปจจักขศรัทธา ศรัทธาชัดแจง. บทวา จวติ น ปติฏาติ ไดแก
เคลื่อนจากคุณในศาสนานี้ ไมสามารถดํารงอยูได. ในสูตรนีต้ รัสทั้งดํารงอยู
ไมได ทั้งดํารงอยูได.
จบอรรถกถาจวนสูตรที่ ๘
๙. ปฐมอคารวสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหมั่นคงและไมมั่นคงในศาสนา
[๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมที ี่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา เปนผูไมมีที่เคารพ
ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูไมมีหิริ. . .
ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ. . . ภิกษุผูเกียจคราน. . . ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผู
ไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลือ่ น ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนที่ไมมีที่เคารพ
ไมมีที่ยําเกรง ยอมเคลื่อน ไมตั้งมั่นในพระสัทธรรม.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมี
ที่เคารพ มีที่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูมีศรัทธา เปนผูมีที่เคารพ มีที่ยาํ เกรง ยอม
ไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ภิกษุผูมีหิริ. . . ภิกษุผูมีโอตตัปปะ. . .
ภิกษุผูปรารภความเพียร. . . ภิกษุผูมีปญญาเปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง ยอม
ไมเคลื่อน ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูม ีที่เคารพ มีที่ยําเกรง ยอมไมเคลื่อน
ยอมตั้งมั่นในพระสัทธรรม.
จบปฐมอคารวสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมอคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอคารวสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :ภิกษุชอื่ วา อคารวะ เพราะไมมีความเคารพ. ชื่อวา อัปปติสสะ
เพราะไมมีที่ยําเกรง คือ ไมมีผูใหญ ไมประพฤติออนนอม. คําที่เหลือใน
สูตรนี้ เชนเดียวกับสูตรกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาปฐมอคารวสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยอคารวสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเจริญและไมเจริญในศาสนา
[๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมที ี่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูไมมีศรัทธา
เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมที ี่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ภิกษุผูไมมีหิริ. . . ภิกษุผูไมมีโอตตัปปะ. . .
ภิกษุผูเกียจคราน. . . ภิกษุผูมีปญญาทราม เปนผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง
เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินยั นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมมี
ที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง เปนผูไมควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย
ในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูมี
ที่เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ใน
ธรรมวินัยนี้ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูมีศรัทธา เปนผูมีที่เคารพ
มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้
ภิกษุผูมีหิริ. . . ภิกษุผูมีโอตตัปปะ. . . ภิกษุผูปรารภความเพียร. . . ภิกษุ
ผูมีปญญา เปนผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ งอกงาม
ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เปนผูมีที่เคารพ มีทยี่ ําเกรง เปนผูควรเพื่อถึงความเจริญ
งอกงาม ไพบูลย ในธรรมวินัยนี้.
จบทุติอคารวสูตรที่ ๑๐
จบเสขพลวรรคที่ ๑
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อรรถกถาทุติยอคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอคารวสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อภพฺโพ คือ ถือความเปนผูอาภัพ. บทวา วุฑฺฒึ แปลวา
เจริญ. บทวา วิรุฬฺหึ ไดแก ถึงควานเปนผูไมหวั่นไหว เพราะความเปน
ผูงอกงาม. บทวา เวปุลฺล ไดแก ความเปนใหญ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง
งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุติยอคารวสูตรที่ ๑๐
จบเสขพลวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังขิตตสูตร ๒. วิตถตสูตร ๓. ทุกขสูตรค ๔. ภตสูตร
๕. สิกขสูตร ๖. สมาปตติสูตร ๗. กามสูตร ๘. จวนสูตร ๙. ปฐมอคารวสูตร ๑๐. ทุติยอคารวสูตร และอรรถกถา.
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พลวรรคที่ ๒
๑. อนนุสสุตสูตร
วาดวยกําลัง ๕ ของพระตถาคต
[๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราบรรลุถึงบารมีอันเปนที่สุดเพราะรูยิ่ง
ในธรรมที่ไมไดสดับแลวในกาลกอนจึงปฏิญาณได กําลังของตถาคต ๕ ประการ
นี้ ที่เปนเหตุใหตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร กําลัง ๕ ประการเปนไฉน คือ
กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง คือ โอตตัปปะ ๑
กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง
ของตถาคต ๕ ประการนี้แล ที่เปนเหตุใหตถาคตผูประกอบแลว ปฏิญาณฐานะ
ของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัทประกาศพรหมจักร.
จบอนนุสสุตสูตรที่ ๑
พลวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาอนนุสสุตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนนุสสุตสูตรที่ ๑ แหงพลวรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุพฺพาห ภิกฺขเว อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ ความวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรารูยิ่งในธรรมทัง้ หลายคือสัจธรรม ๔ อันเราไมเคยฟง
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มากอน. ดวยบทวา อภิ
ฺ าโวสานปารมิปฺปตฺโต ปฏิชานามิ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงคุณที่พระองคบรรลุ ณ มหาโพธิบัลลังก วาเรารูยิ่ง
ในสัจธรรม ๔ ดวยการทํากิจ ๑๖ อยาง สําเร็จดวยมรรค ๔ แลวบรรลุบารมี
สุดทาย คือ ฝงแหงความเปนผูทํากิจเสร็จแลว เพราะกิจทั้งหมดจบสิ้นแลว
จึงปฏิญาณ. บทวา ตถาคตสฺส ไดแก ของพระตถาคตดวยเหตุ ๘ อยาง.
บทวา ตถาคตพลานิ ไดแก กําลังญาณที่ถึงแลวคือเปนไปแลวโดยอาการ
ที่จะพึงถึงไดดวยกําลังเหลานั้น. บทวา อาสภณฺาน คือ ฐานะอันประเสริฐสุด. บทวา สิหนาท คือ บันลืออันแกลวกลา. บทวา พฺรหฺมจกฺก
คือ จักรอันประเสริฐ. บทวา ปวตฺเตติ คือ กลาว.
จบอรรถกถาอนนุสสุตสูตรที่ ๑
๒. กูฏสูตร
วาดวยกําลังพระเสขะ ๕
[๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ หิริ ๑ กําลัง
คือ โอตตัปปะ ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้แล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ กําลัง คือ ปญญาเปนเลิศ เปนยอด
เปนที่รวบรวม สิ่งที่เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวมแหงเรือนยอด คือ
ยอด ฉันใด บรรดากําลังของพระเสขะ ๕ ประการนี้ กําลัง คือ ปญญา
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ก็เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม ฉะนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักประกอบดวย
กําลังคือศรัทธา. . . กําลัง คือ หิร.ิ . . กําลัง คือ โอตตัปปะ. . . กําลังคือ
วิริยะ. . . กําลัง คือ ปญญา อันเปนกําลังของพระเสขะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบกูฏสูตรที่ ๒
อรรถกถากูฏสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกูฏสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา เสกฺขพลานิ ไดแก กําลังญาณของพระเสกขะ. บทวา
อคฺค คือ สูงสุด. เสกขพละ ชื่อวา สังคาหิกะเปนที่รวม เพราะรวมพละที่เหลือ
ดุจเรือนยอดรวมไมจันทันฉะนั้น. เสกขพละ ชื่อวา สังฆาตนียะ เปนที่ประชุม
เพราะทําพละเหลานั้นใหประชุมกัน.
จบอรรถํากถากูฏสูตรที่ ๒
๓. สังขิตตสูตร
วาดวยกําลัง ๕
[๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑ กําลัง คือ
สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล.
จบสังขิตตสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสังขิตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสังขิตตสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :ในพละเหลานั้น ชือ่ สติพละ เพราะไมหวั่นไหว ดวยความเปนผู
หลงลืมสติ ชื่อวา สมาธิพละ เพราะไมหวั่นไหวดวยความฟุงซาน.
จบอรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๓
๔. วิตถตสูตร
วาดวยกําลัง ๕ ประการ
[๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑
กําลัง คือ สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง
คือ ศรัทธาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชือ่
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนพระอรหันต. . .เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
นี้เรียกวา กําลัง คือ ศรัทธา. ก็กําลัง คือ วิริยะ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
. . .ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย นี้เรียกวา กําลัง คือ วิรยิ ะ. ก็กําลัง
คือ สติเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ
ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวชั้นเยี่ยม ระลึกตามแมสิ่งที่ทําแมคําที่พูดไวนาน
ได นี้เรียกวา กําลัง คือ สติ. ก็กําลัง คือ สมาธิเปนไฉน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
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อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุตยิ ฌาน อันเปนความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เพราะปติสิ้นไป เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเ ปนสุข บรรลุจตุตถฌาน
อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวา กําลัง คือ สมาธิ. ก็กําลัง
คือ ปญญาเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
ปญญาประกอบดวยปญญาที่หยั่งถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรก
กิเลสเปนเครื่องใหถึงความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา กําลัง คือ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล.
จบวิตถตสูตรที่ ๔
อรรถกถาวิตถตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิตถสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สติเนปกฺเกน นี้ ปญญาทานเรียกวา เนปกกะ (ปญญา
รักษาตน). ทานถือเอาปญญานั้นโดยความเปนอุปการะแกสติ.
จบอรรถกถาวิตถสูตรที่ ๔
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๕. ทัฏฐัพพสูตร
วาดวยการที่จะพึงเห็นกําลัง ๕
[๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑
กําลัง คือ สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็พึง
เห็นกําลัง คือ ศรัทธาในที่ไหน พึงเห็นในโสตาปตติยังคะ [องคเปนเครื่อง
ใหบรรลุความเปนพระโสดา] ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ศรัทธาในที่นี้ พึงเห็น
กําลัง คือ วิริยะในที่ไหน พึงเห็นในสัมมัปปธาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ
วิริยะในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ สติในที่ไหน พึงเห็นในสติปฏฐาน ๔ พึงเห็นกําลัง คือ สติในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ สมาธิในที่ไหน พึงเห็นในฌาน ๔
พึงเห็นกําลัง คือ สมาธิในที่นี้ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาในที่ไหน พึงเห็น
ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นกําลัง คือ ปญญาในที่นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง
๕ ประการนี้แล.
จบทัฏฐัพพสูตรที่ ๕
อรรถกถาทัฏฐัพพสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทัฏฐัพพสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :พระผูม ีพระภาคเจา เพื่อจะตรัสโลกุตรธรรมในที่มิใชวสิ ัย จึงตรัส
คํามีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสัทธาพละในธรรมไหน ดังนี้.
เหมือนอยางวา เมื่อสหายมีพระราชาเปนที่ ๕ คือบุตรเศรษฐี ๔ คน พระราชา
ลงเดินถนนดวยคิดวา เราจักเลนนักษัตร ในเวลาไปเรือนของบุตรเศรษฐี
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คนที่หนึ่ง อีก ๔ คนก็นั่งเฉย เจาของเรือนกลาววา พวกทานจงใหของเคี้ยว
ของบริโภค ของหอม ดอกไมและเครื่องประดับเปนตน แกทานเหลานี้ ดังนี้
แลวตรวจตราในเรือน. ในเวลาไปเรือนของบุตรเศรษฐี คนที่ ๒ คนที่ ๓
คนที่ ๔ อีก ๔ คนก็นั่งเฉย เจาของเรือนกลาววา พวกทานจงใหของเคี้ยว
ของบริโภค ของหอม ดอกไมและเครื่องประดับแกทานเหลานี้ ดังนี้แลว
ตรวจตราในเรือน. ครั้นตอมา ในเวลาไปราชมณเฑียรของพระราชาทีหลังเขา
ทั้งหมด พระราชาแมจะทรงเปนใหญในชนทั้งหมดก็จริง ถึงดังนั้นในเวลานี้
ยังตรัสวา พวกทานจงใหของเคี้ยว ของบริโภค ของหอม ดอกไมและเครื่อง
ประดับเปนตนแกทานเหลานี้ ดังนี้ แลวทรงตรวจตราในพระราชมณเฑียรของ
พระองค ฉันใด เมื่อพละมีศรัทธาเปนที่ ๕ แมเกิดขึ้นในอารมณเดียวกัน
ก็เหมือนเมื่อสหายเหลานั้นลงเดินถนนพรอมกัน สหายอีกสีค่ นนั่งเฉยในเรือน
ของคนที่หนึ่ง สหายที่เปนเจาของเรือนยอมตรวจตรา ฉันใด สัทธาพละมี
ลักษณะนอมใจเชื่อ เพราะบรรลุโสดาปตติยังคะ จึงเปนใหญ เปนหัวหนา พละ
ที่เหลือก็คลอยตามสัทธาพละนั้น ฉันนั้น ในเรือนของบุตรเศรษฐีคนที่สอง
สหายอีกสี่คนก็นั่งเฉย สหายเจาของเรือนตรวจตรา ฉันใด วิรยิ พละมีลักษณะ
ประคองไว เพราะถึงสัมมัปปธาน พละที่เหลือก็คลอยตามวิริยพละนั้น ฉันนั้น
ในเรือนของบุตรเศรษฐีคนที่สาม สหายอีกสี่คนก็นั่งเฉย สหายเจาของเรือน
ตรวจตรา ฉันใด สติพละมีลักษณะเขาไปตั้งไว เพราะถึงสติปฏฐานจึงเปนใหญ
เปนหัวหนา พละที่เหลือก็คลอยตามสติพละนั้น ฉันนั้น ในเรือนของบุตรเศรษฐีคนที่สี่ สหายอีกสี่คนก็นั่งเฉย สหายเจาของเรือนยอมตรวจตรา ฉันใด
สมาธิพละมีลักษณะไมฟุงซาน เพราะถึงฌานวิโมกข พละที่เหลือก็คลอยตาม
สมาธิพละนั้น ฉันนั้น. แตในเวลาไปพระราชมณเฑียรของพระราชาภายหลัง
เขาทั้งหมด สหายอีกสี่คนก็นั่งเฉย พระราชาพระองคเดียวทรงตรวจตราใน
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พระราชมณเฑียร ฉันใด ปญญาพละมีลักษณะรูทั่ว เพราะบรรลุอริยสัจสี่
จึงเปนใหญ เปนหัวหนา พละที่เหลือก็คลอยตามปญญาพละนั้น ฉันนั้น
ทานกลาวพละ ๕ ในสูตรนี้เจือกันอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทัฏฐัพพสูตรที่ ๕
๖. ปุนกูฏสูตร
วาดวยกําลังที่เปนยอด
[๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กําลัง คือ ศรัทธา ๑ กําลัง คือ วิริยะ ๑ กําลัง คือ สติ ๑
กําลัง คือ สมาธิ ๑ กําลัง คือ ปญญา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย กําลัง
๕ ประการนี้แล บรรดากําลัง ๕ ประการนี้แล กําลัง คือ ปญญา เปนเลิศ
เปนยอด เปนที่รวบรวม เหมือนสิ่งที่เปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม
แหงเรือนยอด คือ ยอด ฉันใด บรรดากําลัง ๕ ประการนี้ กําลัง คือ
ปฺาเปนเลิศ เปนยอด เปนที่รวบรวม ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบปุนกูฏสูตรที่ ๖
อรรถกถาปุนกูฏสูตร
ปุนกูฏสูตรที่ ๖ มีเนื้อความงายทั้งนั้น. ตรัสเสกขพละเทานั้น
๘ สูตร ทั้งในวรรคกอนและในวรรคนี้. แตพระมหาทัตตเถระผูอยูในกรัณฑตรัสอเสกขพละใน ๔ สูตรเปนเบื้องสูง.
จบอรรถกถาปุนกูฏสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมหิตสูตร
วาดวยภิกษุผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเอง
[๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม
๕ ประกาเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึง
พรอมดวยสมาธิดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปนผู
ถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง ไมชักชวนผูอนื่ ในการถึงพรอมดวยปญญา
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง ไมชักชวนผูอ ื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติ
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง ไมชกั ชวนผูอื่นในการถึง
พรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผอู ื่น.
จบปฐมหิตสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมหิตสูตร
ปฐมหิตสูตรที่ ๗ ตรัสศีลเปนตนเจือกัน. บทวา วิมุตฺติ ไดแก
วิมุตติ คืออรหัตผล. ปจจเวกขณญาณ อันเปนวิมุตติญาณทัสนะนั้นเปน
โลกิยะแท.
จบอรรถกถาปฐมหิตสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยหิตสูตร
วาดวยภิกษุผูปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น
[๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ธรรม
๕ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง แตชักชวนผูอ ื่นในการถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึง
พรอมดวยสมาธิดวยตนเอง แตชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ ไม
เปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวย
ปญญา ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง แตชักชวนผูอื่นในการถึง
พรอมดวยวิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง แต
ชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ไมชอื่ วาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน.
จบทุติยทิตสูตรที่ ๘
ในทุติยหิตสูตรที่ ๘ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงภิกษุทุศีลเปนผูมี
สุตะมาก.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 27

๙. ตติยหิตสูตร
วาดวยภิกษุผูไมปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและผูอื่น
[๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม
๕ ประการเปนไฉน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล ไมเปนผูถึง
พรอมดวยสมาธิดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ ไมเปน
ผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง ไมชักชวนผูอนื่ ในการถึงพรอมดวยปญญา
ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง ไมชกั ชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวย
วิมุตติ ไมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง ไมชักชวนผูอื่น
ในการถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน ไมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น.
จบตติยหิตสูตรที่ ๙
ในตติยหิตสูตรที่ ๙ ตรัสถึงภิกษุทุศีลเปนผูมีสุตะนอย.
๑๐. จตุตถหิตสูตร
วาดวยผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนและผูอื่น
[๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น ธรรม
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๕ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยศีล เปนผูถึง
พรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวยสมาธิ เปน
ผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และชักชวนผูอ ื่นในการถึงพรอมดวยปญญา
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นในการถึงพรอมดวย
วิมุตติ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะดวยตนเอง และชักชวนผูอื่นใน
การถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ชื่อวาปฏิบัติเพื่อประโยชนตน และชือ่ วาปฏิบัติเพื่อประโยชนผูอื่น.
จบจตุตถหิตสูตรที่ ๑๐
จบพลวรรคที่ ๒
อรรถกถาจตุตถหิตสูตร
ในจตุตถหิตสูตรที่ ๑๐ ทานกลาวถึงพระขีณาสพเปนผูมีสุตะมาก.
จบอรรถกถาจตุตถหิตสูตรที่ ๑๐
จบพลวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนนุสสุตสูตร ๒. กูฏสูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. วิตถตสูตร
๕. ทัฏฐัพพสูตร ๖. ปุนกูฏสูตร ๗. ปฐมหิตสูตร
๘. ทุติยหิตสูตร
๙. ตติยหิตสูตร ๑๐. จตุตถหิตสูตร และอรรถกถา.
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ปญจังคิกวรรคที่ ๓
๑. ปฐมคารวสูตร
วาดวยฐานะและไมใชฐานะ
[๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง
ไมมีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร ใหบริบูรณนนั้ ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะ ให
บริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะให
บริบูรณแลว จักรักษาศีลใหบริบูรณนนั้ ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไม
รักษาศีลใหบริบูรณแลว จักอบรมสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณนั้น ไมใชฐานะที่จะ
มีได ขอที่ภิกษุไมอบรมสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิให
บริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง มีความ
ประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร
ใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น
เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จัก
รักษาศีลใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุรักษาศีลใหบริบรู ณ
แลว จักอบรมสัมมาทิฏฐิใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุ
อบรมสัมมาทิฏฐิใหบริบรู ณแลว จักเจริญสัมมาสมาธิใหบริบูรณไดนั้น เปน
ฐานะที่จะมีได.
จบปฐมคารวสูตรที่ ๑
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ปญจังคิกวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาปฐมคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมคารวสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ ดังตอ
ไปนี้ :บทวา อสภาควุตฺตโก ไดแก ประกอบดวยการดําเนินชีวิตที่ไม
เทากันไมเสมอกัน. บทวาอภิสมาจารก ธมฺม ไดแก ศีลที่บัญญัติเปนขอวัตร
อันเปนอภิสมาจารอยางสูง. บทวา เสกฺข ธมฺม ไดแก ศีลอันเปนขอบัญญัติ
ของพระเสกขะ. บทวา สีลานิ ไดแก มหาศีล ๔. บทวา สมฺมาทิฏึ
ไดแก สัมมาทิฏฐิชั้นวิปสสนา. บทวา สมฺมาสมาธึ ไดแก มรรคสมาธิ
เละผลสมาธิ. ในสูตรนี้ตรัสศีลเปนตนเจือกัน.
จบอรรถกถาปฐมคารวสูตรที่ ๑
๒. ทุติยคารวสูตร
วาดวยฐานะและไมใชฐานะ
[๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุผูไมมีที่เคารพ ไมมีที่ยําเกรง
ไมมีความประพฤติเสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร ใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณ
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ไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณ
แลว จักรักษาศีลขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุไม
รักษาศีลขันธใหบริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณไดนั้น ไมใชฐานะ
ที่จะมีได ขอที่ภิกษุไมเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธ
ใหบริบูรณไดนั้นไมใชฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุมีที่เคารพ มีที่ยําเกรง มีความประพฤติ
เสมอในเพื่อนพรหมจรรย จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรให
บริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณไดนั้น เปน
ฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุบําเพ็ญธรรมของพระเสขะใหบริบูรณแลว จักรักษา
ศีลขันธใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่ภิกษุรกั ษาศีลขันธให
บริบูรณแลว จักเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณไดนั้น เปนฐานะที่จะมีได ขอที่
ภิกษุเจริญสมาธิขันธใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญปญญาขันธใหบริบูรณไดนั้น
เปนฐานะที่จะมีได.
จบทุติยคารวสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยคารวสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวาสีลกฺขนฺธ ไดแกกองศีล. แมในสองบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือน
กัน. แตตรัสขันธแม ๓ อยางเหลานี้เจือกัน.
จบอรรถกถาทุติยคารวสูตรที่ ๒
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๓. อุปกิเลสสูตร
วาดวยเรื่องอุปกิเลส ๕
[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศราหมองแหงทอง ซึ่งเปนเหตุให
ทองมัวหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมสกุ ใส เสียเร็ว จะทําเปนเครื่อง
ประดับไมได มี ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ เหล็ก ๑ โลหะ ๑ ดีบุก ๑
ตะกั่ว ๑ เงิน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศราหมองแหงทอง ๕ ประการ
นี้แล ซึ่งเปนเหตุใหทองมัวหมองแลว ยอมไมออ น ใชการไมได ไมสุกใส
เสียเร็ว จะทําเปนเครื่องประดับไมได เมื่อใด ทองพนจากสิ่งเศราหมอง ๕
ประการนี้ ยอมออน ใชการได สุกใส ทนทาน จะทําเปนเครื่องประดับก็ได
คือ ชางทองตองการเครื่องประดับชนิดใด ๆ เชน แหวน ตมหู สรอยคอ
สังวาล ก็ทําไดตามตองการ ฉันใด อุปกิเลสแหงจิต ซึ่งเปนเหตุใหจิตเศรา
หมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมผองไส เสียเร็ว ไมตั้งมั่นโดยชอบ
เพื่อความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ ก็มี ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน อุปกิเลส
๕ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑
อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ อุปกิเลสแหงจิต ๕ ประการนี้แล ซึ่งเปน
เหตุใหจิตเศราหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมผองใส เสียเร็ว
ไมตั้งมั่นโดยชอบ เพื่อความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ แตเมือ่ ใด จิตพนจาก
อุปกิเลส ๕ ประการนี้ ยอมออน ใชการได ผองใส ทนทาน ตั้งมั่นโดยชอบ
เพื่อความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ และภิกษุ จะนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงไดดวยปญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อธรรม
เครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในธรรมนั้น ๆ โดยแน
นอน.
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ถาภิกษุหวังอยูวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ คนเดียวเปน
หลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝา กําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินในแผนดินก็ได เหาะ
ไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เมื่อ
ธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในอิทธิวิธีนั้น ๆ
โดยแนนอน.
ถาเธอหวังอยูวา เราพึงฟงเสียง ๒ อยาง คือ เสียงทิพยและเสียง
มนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษย
เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในทิพโสตนั้น ๆ
โดยแนนอน.
ถาเธอหวังอยูวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ
คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็พึงรูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็พึงรูวา จิต
ปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็พึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็พึง
รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็พึงรูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็พึงรูวา
จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็พึงรูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต
ก็พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวาหรือ
จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็พึงรูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจิต
เปนสมาธิ หรือไมเปนสมาธิ ก็พึงรูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็พึงรูว า
จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เมื่อธรรมเครื่องสืบตอ
มีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในเจโตปริยญาณนั้น ๆ โดยแนนอน.
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ถาเธอหวังอยูวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกได
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สีช่ าติบาง หาชาติบาง สิบชาติ
บาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติ
บาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั กัป
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ได
ไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มี
ผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น ไดเสวยสุข เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึง
ระลึกชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในบุพเพนิวาสานุสติญาณนั้น ๆ โดยแนนอน.
ถาเธอหวังอยูวา เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังเคลื่อน กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย พึงรูหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ สัตวเหลานั้น เมื่อตายไปเขาถึงสุคติโลกสวรรค เราพึงเห็นหมู
สัตวที่กําลังเคลื่อน กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มิผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย พึงรู
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หมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาด
สาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จในจุตูปปาตญาณนั้น ๆ โดยแนนอน.
ถาเธอหวังอยูวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู เมื่อธรรมเครื่องสืบตอมีอยูไมขาดสาย เธอก็จะบรรลุผลสําเร็จใน
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตตินั้น ๆ โดยแนนอน.
จบอุปกิเลสสูตรที่ ๓
อรรถกถาอุปกิเลสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุปกิเลสสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา น จ ปภสฺสร คือ ไมสวางไสว. บทวา ปภงฺคุ จ
คือ มีสภาพผุพัง. บทวา อโย คือ โลหะดํา (เหล็ก). บทวา โลห ไดแก
โลหะที่เหลือเวนโลหะ ๔ ที่ตรัสไวแลวในที่นี้. บทวา สชฺฌุ ไดแก เงิน.
บทวา จิตฺตสฺส ไดแก กุศลจิตอันเปนไปในภูมิ ๔. ถามวา อุปกิเลส
ยอมมีแกกุศลจิตอันเปนไปในภูมิ ๓ ยกไวกอน แตจะมีแกโลกุตรภูมิไดอยางไร.
ตอบวา โดยไมใหกุศลจิตเกิดขึ้น. อุปกิเลสทั้งหลายไมใหกุศลจิตเกิดขึ้นโดย
สวนใด ชือ่ วา อุปกิเลสทั้งหลายก็ยอมมีทั้งแกโลกิยกุศลจิต ทั้งแกโลกุตรกุศลจิต โดยสวนนั้นนั่นเอง. บทวา ปภงฺคุ จ ไดแก มีสภาพผุพัง
เพราะแหลกละเอียดไปในอารมณ. บทวา สมฺมาสมาธิยติ อาสวาน ขยาย
ไดแก ยอมตั้งมั่นดวยเหตุการณเพื่อประโยชนแกพระอรหัตกลาวคือความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย. ดวยเหตุเพียงเทานี้ทรงแสดงถึงพระขีณาสพผูชําระจิต
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ใหหมดจด แลวตั้งอยูในอรหัตผล. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรง
แสดงอภิญญาปฏิเวธการแทงทลุปรุโปรงของพระขีณาสพนั้น จึงตรัสคําเปน
อาทิวา ยสฺส ยสฺส จ ดังนี้. คํานั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอุปกิเลสสูตรที่ ๓
๔. ทุสสีลสูตร
วาดวยโทษแหงความทุศีลและคุณแหงความมีศีล
[๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศลี วิบัติ
แลว ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะ
ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทา และวิราคะ ของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติ
ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ ของภิกษุผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมที่มีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น
ก็ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ไมถึงความบริบูรณ แมกะพี้ก็ไมถึงความ
บริบูรณ แมแกนก็ไมถงึ ความบริบูรณ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล ภิกษุ
ทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัตแิ ลว ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัย
ขาดแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสนะของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ
ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสนะไมมี นิพพิทาและ
วิราคะ ของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว
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เมื่อนิพพิทาและวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสนะ ของภิกษุผูมีนิพพิทาและ
วิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยขาดแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล
ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะ
ของภิกษุผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อ
ยถาภูตญาณทัสนะมีอยู นิพพิทาและวิราคะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยถาภูตญาณทัสนะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีอยู
วิมุติญาณทัสนะ ของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรม
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมที่มีกิ่งและใบบริบูรณ แม
กะเทาะของตนไมนั้นก็ถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ถึงความบริบูรณ แมกระพี้
ก็ถึงความบริบูรณ แมแกนก็ถึงความบริบูรณ ฉันใด ฉันนั้นเหมือนกันแล
ภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนธรรม
ถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสนะ ของภิกษุ
ผูถึงพรอมดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสนะมีอยู นิพพิทาและวิราคะของภิกษุผูถึงพรอมดวยยถาภูตญาณทัสนะ
ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวยอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสนะของภิกษุผูถึงพรอมดวยนิพพิทาและวิราคะ ยอมเปนธรรมถึงพรอมดวย
อุปนิสัย.
จบทุสสีลสูตรที่ ๔
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อรรถกถาทุสสีลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุสสีลสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา หตูปนิโส ไดแก ตัดขาดอุปนิสัย คือ กําจัดเหตุ. บทวา
ยถาภูตาณทสฺสน ไดแก วิปสสนาออน ๆ ตั้งตนแตญาณกําหนดนามรูป
ไป. บทวา นิพฺพิทา วิราโค ไดแก นิพพิทาความหนายและวิราคะสํารอก.
ในสองอยางนั้น นิพพิทา เปนวิปสสนามีกําลัง. วิราคะ เปนมรรค. บทวา
วิมุตฺติาณทสฺสน ไดแก ผลวิมุตติและปจจเวกขณญาณ.
จบอรรถกถาทุสสีลสูตรที่ ๔
๕. อนุคคหสูตร
วาดวยธรรมที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิ
[๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองค ๕ อนุเคราะหแลว
ยอมเปนธรรมมีเจโตวิมุตติเปนผล มีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส และเปนธรรม
มีปญญาวิมุตติ เปนผล มีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส องค ๕ เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ สัมมาทิฏฐิอันศีลอนุเคราะหแลว อันการ
สนทนาธรรมอนุเคราะหแลว อันสมถะอนุเคราะหแลว อันวิปสสนาอนุเคราะห
แลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ อันองค ๕ เหลานี้แล อนุเคราะหแลว
ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล มีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส และมีปญญาวิมุตติเปน
ผล มีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส.
จบอนุคคหสูตรที่ ๕
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อรรถกถาอนุคคหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุคคหสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา สมฺมาทิฏิ ไดแก สัมมาทิฏฐิขึ้นวิปสสนา. ในบทวา
เจโตวิมุตฺติผลา เปนตน สมาธิขั้นมรรคผล ชื่อวา เจโตวิมุตติ. ผลญาณ
ชื่อวา ปญญาวิมุตติ. บทวา สีลานุคฺคหิตา ไดแก สัมมาทิฏฐิอันศีล
สนับสนุนตามรักษา. บทวา สุตานุคฺคหิตา ไดแก สัมมาทิฏฐิอันพาหุสัจจะ
สนับสนุน. บทวา สากจฺฉานุคฺคหิตา ไดแก สัมมาทิฏฐิอันธรรมสากัจฉา
สนับสนุน. บทวา สากจฺฉานุคฺคหิตา ไดแก สัมมาสมาธิอันเอกัคคตาจิต
สนับสนุน. แตเพื่อใหความนี้แจมแจง พึงยกตัวอยางบุรุษปลูกเมล็ดมะมวง
หวาน ปกเขตไวโดยรอบรดน้ําตามเวลา ชําระรากตามเวลา นําสัตวที่ตกลงไป
ออกตามเวลา ดึงใยแมลงมุมออกตามเวลา แลวบํารุงมะมวง. สัมมาทิฏฐิขั้น
วิปสสนาพึงเห็นดุจการปลูกเมล็ดมะมวงหวานของบุรุษนั้น. การที่ศีลสนับสนุน
พึงเห็นดุจการปกเขต การที่สุตะสนับสนุนดุจการรดน้ํา การทีก่ ารสนทนาธรรม
สนับสนุนก็ดุจการชําระราก การที่สมถะสนับสนุนดวยการขจัดอันตรายของ
ฌานและวิปสสนาดุจการนําสัตวออก การที่วิปสสนามีกําลังสนับสนุนก็ดุจ
การดึงใยแมลงมุมออก ความที่สัมมาทิฏฐิ มีมลู อันคุณมีศีลเปนตนเหลานี้
สนับสนุนแลวจําเริญดวยทิฏฐิเปนมรรคแลว อํานวยซึ่งเจโตวิมุตติผล และ
ปญญาวิมุตติผลเร็วพลัน พึงเห็นดุจความที่ตนไมอันบุรุษอุดหนุนอยางนี้เจริญ
งอกงามแลวใหผลเร็วพลัน.
จบอรรถกถาอนุคคหสูตรที่ ๕
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๖. วิมุตติสูตร
วาดวยเหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการ
[๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่งเปน
เหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไมหลุดพน
ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะ
ครูบางรูปแสดงธรรมแกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เธอยอมเขาใจอรรถเขาใจธรรม
ในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะครูแสดงแก
เธอ เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทย
แลว ยอมเกิดปติ เมื่อใจเกิดปติ กายยอมสงบ ผูมีการสงบแลว ยอมได
เสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติ
ขอที่ ๑ ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
ที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้นไป ยอมถึงความสิ้นไป
หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารี ผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ก็แตวาภิกษุยอม
แสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เธอ
ยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ที่ภิกษุแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ
ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม
ยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
เหตุแหงวิมุตติขอที่ ๒. . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ แมภกิ ษุก็ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ก็แตวา
ภิกษุยอมทําการสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร
เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรม ในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุสาธยายธรรม
เทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจธรรม
ยอมเกิดปราโมทย. . . เมือ่ มีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
เหตุแหงวิมุตติขอ ๓. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรม
เทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร แมภิกษุก็ไมได
ทําการสาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร ก็แตวา
ภิกษุยอมตรึกตรองใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ
เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุตรึกตรองใครครวญ
ธรรมตามที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ เมื่อเธอเขาใจอรรถ เขาใจ
ธรรมยอมเกิดปราโมทย. . .เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๔. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง พระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีผูอยูในฐานะครูบางรูป ก็ไมไดแสดงธรรมแกภิกษุ ภิกษุก็ไมไดแสดงธรรม
เทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาแกชนเหลาอื่นโดยพิสดาร ภิกษุก็ไมได
สาธยายธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาโดยพิสดาร แมภิกษุก็ไมได
ตรึกตรอง ใครครวญธรรมเทาที่ไดสดับ ไดศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ ก็แตวา
สมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่ง เธอเลาเรียนมาดวยดี ทําไวในใจดวยดี ทรงไว
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ดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา เธอยอมเขาใจอรรถ เขาใจธรรมใน
ธรรมนั้น ตามที่เธอเลาเรียนสมาธินิมิตอยางใดอยางหนึ่งมาดวยดี ทําไวในใจ
ดวยดี ทรงไวดวยดี แทงตลอดดวยดี ดวยปญญา เมื่อเธอเขาใจอรรถ
เขาใจธรรม ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมื่อมีใจ
เกิดปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนเหตุแหงวิมุตติขอที่ ๕ ซึ่งเปนเหตุใหจิตของภิกษุ
ผูไมประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ทีย่ ังไมหลุดพนยอมหลุดพน
อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงวิมุตติ ๕ ประการนี้แล ซึง่ เปนเหตุให
จิตของภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู ที่ยังไมหลุดพน
ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือเธอยอมไดบรรลุ
ธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยม ที่ยังไมไดบรรลุ.
จบวิมุตติสูตรที่ ๖
อรรถกถาวิมุตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิมุตติสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา วิมุตฺตายตนานิ แปลวา เหตุแหงการหลุดพน. บทวา
ยตฺถ ไดแก ในวิมุตตายตนะ (เหตุแหงการหลุดพน) ใด. บทวา สตฺถา
ธมฺม เทเสติ ไดแก พระศาสดาทรงแสดงสัจธรรม ๘. บทวา อตฺถปฏิสเวทิโน ไดแก รูความแหงบาลี. บทวา ธมฺมปฏิสเวทิโน ไดแก
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รูบาลี. บทวา ปามุชฺช ไดแก ปติอยางออน. บทวา ปติ ไดแก ปติ
มีกําลังอันเปนอาการยินดี. บทวา กาโย ไดแก นามกาย. บทวา ปสฺสมฺภติ
คือ สงบนิ่ง. บทวา สุข เวเทติ ไดแก ไดความสุข. บทวา จิตฺต สมาธิยติ
ไดแก จิตตั้งมั่นดวยสมาธิชั้นอรหัตผล. จริงอยู ภิกษุนี้เมื่อฟงธรรมนั้น
ยอมรูจักฌานวิปสสนา มรรคและผลในที่ฌานเปนตนมาแลว ๆ เมื่อภิกษุนั้น
รูอยางนี้ ปติก็เกิด ในระหวางปตินั้น ภิกษุนั้นก็ไมทอถอย บําเพ็ญอุปจารกรรมฐาน เจริญวิปสสนาแลวยอมบรรลุพระอรหัต. ทรงหมายถึงพระอรหัตนั้น
จึงตรัสวา จิตฺต สมาธิยติ ดังนี้. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. แตนี้
เปนความตางกัน. บทวา สมาธินิมิตฺต ไดแก สมาธิในอารมณ ๓๘ อยางใด
อยางหนึ่ง ชือ่ วา สมาธินิมิต. แมในบทเปนตนวา สุคฺคหิต โหติ กรรมฐาน
อันผูเรียนกรรมฐานในสํานักอาจารย เปนอันเรียนแลวดวยดี ใสใจไวดวยดี
ทรงจําไวดวยดี. บทวา สุปฺปฏิวิทฺธ ปฺาย ไดแก ทําใหประจักษดี
ดวยปญญา. บทวา ตสฺมึ ธมฺเม ไดแก ในธรรมคือบาลีที่มาแหงกรรมฐาน
นั้น. ในสูตรนี้ตรัส วิมุตตายตนะแมทั้ง ๕ ถึงอรหัต.
จบอรรถกถาวิมุตติสูตรที่ ๖
๗. สมาธิสตู ร
วาดวยญาณ ๕ อยาง
[๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ
เจริญสมาธิหาประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอมีปญญารักษาตน มีสติ เจริญสมาธิ
หาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยาง ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตน ญาณ ๕ อยาง
เปนไฉน คือ ญาณยอมเกิดขึ้นเฉพาะตนวา สมาธินี้มีสุขในปจจุบัน และมี
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สุขเปนวิบากตอไป ๑ สมาธินี้เปน อริยะ ปราศจากอามิส ๑ สมาธินี้อันคน
เลวเสพไมได ๑ สมาธินี้ละเอียด ประณีต ไดดวยความสงบระงับ บรรลุได
ดวยความเปนธรรมเอกผุดขึ้น และมิใชบรรลุไดดวยการขมธรรมที่เปนขาศึก
หามกิเลสดวยจิตอันเปนสังขาร ๑ ก็เรายอมมีสติเขาสมาธินี้ได มีสติออกจาก
สมาธินี้ได ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีปญญารักษาตน มีสติ
เจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดเถิด เมื่อเธอทั้งหลายมีปญญารักษาตน มีสติ
เจริญสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู ญาณ ๕ อยางนี้แล ยอมเกิดขึ้นเฉพาะตน.
จบสมาธิสูตรที่ ๗
อรรถกถาสมาธิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสมาธิสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปมาณ ไดแก โลกุตรสมาธิอันเวนจากธรรมที่กําหนด
ประมาณได. บทวา นิปกา ปติสฺสตา ไดแก เปนผูประกอบแลวดวยปญญา
รักษาตนและสติ. บทวา ปฺจ าณานิ ไดแก ปจจเวกขณญาณ ๕. บทวา
ปจฺจตฺตฺเว อุปฺปชฺชนฺติ แปลวา ยอมเกิดขึ้นในตนเทานั้น. ในบท
เปนตนวา อย สมาธิ ปจฺจุปฺปนฺนสุโข เจว ทานประสงคเอาอรหัตผลสมาธิ. อาจารยบางพวกกลาววา มคฺคสมาธิ ดังนี้ก็มี. จริงอยู สมาธินั้น
ชื่อวา เปนสุขในปจจุบัน เพราะเปนสุขในขณะที่จิตแนวสนิท. สมาธิตน ๆ
มีสุขเปนวิบากในอนาคต เพราะเปนปจจัยแกสมาธิ สุขหลัง ๆ แล. สมาธิ
ชื่อวาเปนอริยะ เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย. ชือ่ วา นิรามิส เพราะไมมี
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อามิสสวนกาม อามิสสวนวัฏฏะ อามิสสวนโลก. ชื่อวา มิใชธรรมที่คนเลว
เสพ เพราะเปนสมาธิอันมหาบุรุษมีพระพุทธเจาเปนตนเสพแลว. ชื่อวา สงบ
เพราะสงบอังคาพยพคือกาย สงบอารมณแสะสงบจากความกระวนกระวายดวย
อํานาจสรรพกิเลส. ชื่อวา ประณีต เพราะอรรถวาไมเดือดรอน. ชื่อวา
ไดความรํางับ เพราะความรํางับกิเลสอันตนไดแลว หรือตนไดความรํางับ
กิเสส บทวา ปฏิปฺปสฺสทฺธ ปฏิปฺปสฺสทฺธิ นี้ โดยความไดเปนอันเดียวกัน
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาไดความรํางับ เพราะผูมีกิเลสอันรํางับ หรือผูไกลจาก
กิเลสไดแลว. ชื่อวาถึงเอโกทิ เพราะถึงดวยความมีธรรมเอกผุดขึ้น หรือถึง
ความมีธรรมเอกผุดขึ้น. ชื่อวาไมตองใชความเพียรขมหาม เพราะไมตองใช
จิตอันมีสังขารคือความเพียรขมหามกิเลสอันเปนขาศึกบรรลุเหมือนอยางสมาธิ
ของผูที่ยังมีอาสวะอันไมคลองแคลว ภิกษุเมื่อเขาสมาธินั้นหรือออกจากสมาธิ
นั้น ยอมมีสติเขาสติออก หรือวามีสติเขามีสติออก โดยกาลตามที่กําหนดไว
เพราะเปนผูไพบูลยดวยสติ เพราะฉะนั้น ปจจยปจจเวกขณญาณ ความรู
พิจารณาเห็นปจจัยในสมาธินี้อันใด เกิดขึ้นเฉพาะตัวเทานั้น แกภิกษุผูพิจารณา
เห็นอยางนี้วา สมาธินี้มีสุขในปจจุบันและมีสุขเปนวิบากในอนาคต ปจจยปจจเวกขณญาณนั้นก็เปนญาณอยางหนึ่ง ในบทที่เหลือก็นัยนี้. ญาณ ๕
เหลานี้ยอมเกิดเฉพาะตนเทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๗
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๘. อังคิกสูตร
วาดวยการเจริญสัมมาสมาธิมีองค ๕
[๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่
ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐเปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุปฐมฌาน เธอทํากายนี้แหละใหชุมชืน่
เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหง
กายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือน
พนักงานสรงสนานหรือลูกมือพนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึงใสจุรณสีตัวลง
ในภาชนะสําริดแลวพรมดวยน้ําหมักไว ตกเวลาเย็นกอนจุรณสีตัวซึ่งซึมไปจับ
ติดทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออกฉันใด ภิกษุกฉ็ ันนั้นแล ทํากายนี้แหละ
ใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวกไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ
ขอที่ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขที่เกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่น
เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหง
กายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือน
หวงน้ําลึกที่มีน้ําปนปวน ไมมีทางไหลมาได ทัง้ ในดานตะวันออก ดานใต
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ดานตะวันตก ดานเหนือ และฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้น
จากหวงน้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึม
ดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงหวงน้ํานั้นทั้งหมด ทีน่ ้ําเย็นจะไมพึง
ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมทํากายนี้แหละใหชมุ ชื่น เอิบอิ่ม
ซาบซาน ดวยปติ และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกาย
ของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปตแิ ละสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๒
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มี
สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
เธอทํากายนี้ใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ ไมมีเอกเทศ
ไหน ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนในกออุบล กอบัวหลวง หรือกอบัวขาว ดอกอุบล
ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว บางเหลาซึ่งเกิดในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยู
ในน้ํา อันน้าํ หลอเลี้ยงดอกบัวเหลานั้น ชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น
ตลอดยอด ตลอดเหงา ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงดอกอุบล ดอกบัวหลวง
หรือดอกบัวขาว ทั่วทุกสวนที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล
ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน ดวยสุขอันปราศจากปติ
ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง
นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๓
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอันไมมี
สุขไมมีทกุ ข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ ไดมี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอัน
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บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอัน
บริสุทธิ์ ผองแผว จะไมถูกตอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ
จะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายทุก ๆ
สวนของเขา ที่ผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไป
ทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกาย
ของเธอทั่วทั้งตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ ผองแผว จะไมถูกตอง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ขอที่ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมถือดวยดี ทําไวใน
ใจดวยดี ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดี ซึ่งปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา
เปรียบเหมือนคนอื่นพึงเห็นคนอื่น คนยืนพึงเห็นคนนั่ง หรือคนนั่งพึงเห็น
คนนอน ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอยอมถือดวยดี ทําไวในใจดวยดี
ใครครวญดวยดี แทงตลอดดวยดี ซึ่งปจจเวกขณนิมิตดวยปญญา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ
ขอที่ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบดวยองค ๕ อัน
ประเสริฐ อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว อยางนี้ ภิกษุจะโนมนอมจิต
ไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง
ใด ๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู
โดยแนนอน เปรียบเหมือนหมอน้ําตั้งอยูบนที่รอง เต็มดวยน้ําเสมอขอบปาก
พอที่กาจะดื่มได บุรุษผูมีกําลัง พึงเอียงหมอน้ํานั้นไปรอบ ๆ น้าํ ก็พึงกระฉอก
ออกมาไดหรือ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา.
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พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิ
อันประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลว
อยางนี้ เธอโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึง
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใด ๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม
นั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู เปรียบเหมือนสระน้ําที่ภูมิภาคอันราบเรียบ กวาง
สี่เหลี่ยม กัน้ ดวยทํานบ เต็มดวยน้ําเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได บุรุษผูมี
กําลังพึงเปดทํานบสระนั้นทุก ๆ ดาน น้ําก็พึงไหลออกมาไดหรือ.

ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกฉ็ ันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิ
อันประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลว
อยางนี้ เธอโนมนอมจิตไป เพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึง
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใด ๆ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม
นั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู เปรียบเหมือนรถมาที่เทียมแลวจอดอยูทางใหญ ๔
แยก มีพื้นราบเรียบ มีประตกวางไวขางบน คนฝกมาผูขยันชํานาญในการฝก
ขึ้นขี่รถนั้นแลว ถือเชือกดวยมือซาย ถือประตักดวยมือขวา พึงขับรถให
เดินหนาบาง ใหถอยหลังบาง ไดตามตองการ ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบดวยองค ๕ อันประเสริฐ
ที่ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ เธอโนมนอมจิตไปเพื่อทําให
แจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใด ๆ เธอ
ยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวัง
อยูวา เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ
พึงใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เธอยอมถึงความเปนผูควรเปน
พยานในธรรมนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงไดยินเสียง ๒
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ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอัน
บริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้นๆ
ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคล
อื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ ก็พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็พึง
รูวาจิตปราศจากราคะ ฯลฯ หรือจิตไมหลุดพน ก็พึงรูวาจิตไมหลุดพน เธอ
ยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวัง
วา เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม
ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนัน้ ๆ
ในเมื่อเหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติกําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย ฯลฯ พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้ เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ในเมื่อ
เหตุมีอยู ถาเธอมุงหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรม ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู.
จบอังคิกสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอังคิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอังคิกสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อริยสฺส ไดแก อยูไกลจากกิเลสที่ละไดแลวดวยวิกขัมภนปหาน (การขมไว). บทวา ภาวน เทเสสฺสามิ ความวา เราจักประกาศความ
เพิ่มพูนการพัฒนา. บทวา อิมเมว กาย ไดแก กรชกายนี้. บทวา อภิสนฺเทติ
ไดแก ชุม คือ ซึมซาบ คือ ทําปติและสุขใหเปนไปทั่วกรชกาย. บทวา
ปริสนฺเทติ ไดแก ไหลไปโดยรอบ. บทวา ปริปเู รติ ไดแก เต็มดุจ
ถุงหนังเต็มดวยลม. บทวา ปริปฺผรติ ไดแก ซานไปโดยรอบ. บทวา
สพฺพาวโต กายสฺส ไดแก รางกายทุกสวนของภิกษุนั้น. ที่ไร ๆ แมแต 
นอยแลนไปตามผิวเนื้อและเลือด ในที่เปนไปแหงสันตติของอุปปาทินนกะ
(สิ่งมีใจครอง) ชื่อวา สุขอันเกิดแตปฐมฌาน ไมสัมผัสไมมี. บทวา ทกฺโข
ไดแก ฉลาด คือ มีความสามารถทําประกอบและปรุงผงสําหรับอาบน้ํา. บทวา
กสถาเล ไดแก ภาชนะที่ทําดวยโลหะอยางใดอยางหนึ่ง. แตภาชนะทําดวย
ดินไมถาวร เมื่อใสผงอาบน้ํายอมแตกได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงไมทรงแสดงภาชนะดินนั้น. บทวา ปริปฺโผสก ปริปฺโผสก ไดแก
รดแลวรดเลา. บทวา สนฺเนยฺย ไดแก ถือถาดสําริดดวยมือซายรดราด
น้ําพอประมาณดวยมือขวา แลวขยําผงทําใหเปนกอน. บทวา สิเนหานุคตา
ไดแก ถูกยางน้ําซึมซาบ. บทวา สิเนหปเรตา ไดแก ถูกยางน้ําซึมไปรอบๆ.
บทวา สนฺตรพาหิรา ความวา ถูกยางน้ําซึมซาบไปทั่งสรรพางคกายทั้งที่
ภายในและที่ภายนอก. บทวา น จ ปคฺฆรติ ความวา หยาดน้ําแตละหยาด
จะไมไหลออก อาจจะจับทั้งมือก็ได ๒ นิ้วก็ได ทําใหเปนเกลียวก็ได.
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พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาความสุขในทุติยฌาน. บทวา อุพฺภิโตทโก ไดแก
น้ําพุ คือ น้ําที่ไมไหลลงขางลางแตไหลขึ้น อธิบายวา น้ําเกิดภายในนั่นเอง.
บทวา อายมุข ไดแก ทางน้ําไหลมา. บทวา เทโว ไดแก เมฆ. บทวา
กาเลน กาล ไดแก ทุกกึ่งเดือนหรือทุก ๑๐ วัน. บทวา ธาร ไดแก
น้ําฝน. บทวา นานุปฺปเวจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงหลั่ง คือ ไมพึงตก.
บทวา สีตา วาริธารา อุพฺภิชฺชิตฺวา ความวา สายน้ําฝนทําหองน้ําเย็น
ใหเต็ม ก็นา้ํ ที่เกิดขึ้นแลวไหลลงเบื้องลาง ยอมทําน้ําที่พุงแตกใหกระเพื่อม
น้ําที่ไหลมาจาก ๔ ทิศ ยอมทําน้ําใหกระเพื่อมดวยใบไม หญา ฟน ทอนไม
เกา ๆ เปนตน น้ําฝนยอมทําใหน้ํากระเพื่อมดวยฟองน้ําที่ไหลตกจากสายน้ําฝน
แตน้ําสงบดุจเนรมิตดวยฤทธิ์ ไหลไปยังถิ่นนี้ ไมไหลไปยังถิ่นนี้ ดังนี้ไมมี
คือ ชื่อวาโอกาสที่น้ํามันจะไมถูกตองไมมี. ในอุปมานั้น กรชกายดุจหวงน้ํา
ความสุขในทุติยฌานดุจน้ํา. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในขออุปมา ความสุขในตติยฌาน. ชือ่ วา อุปฺปลินี
เพราะวา มีดอกอุบล. แมในสองบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ในอุปมานี้
บรรดาบัวขาว บัวแดง บัวขาบ อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อ อุบลทั้งนั้น
บัวมีใบเกิดขึ้น ๑๐๐ ใบ ชื่อปุณฑริก บัวมีใบ ๑๐๐ ใบ ชื่อ ปทุม บัวที่
กําหนดใบหรือแมไมมีใบบัวสีขาว ชื่อปทุม สีแดงชื่อปุณฑริก นี้เปนวินิจฉัย
ในอุปมานี้. บทวา อุทกานุคฺคตานิ ไดแก บัวยังไมพนจากน้ํา. บทวา
อนฺโตนิมุคฺคโปสินี ไดแก บัวที่จมอยูภายในพื้นน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว
คือยังเจริญอยู. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาความสุขในจตุตถฌาน. ในบทวา ปริสุทฺเธน
เจตสา ปริโยทาเตน นี้ พึงทราบวา ชื่อวา บริสทุ ธิ์ เพราะอรรถวา
ไมมีอุปกิเลส ชื่อวา ผองแผว เพราะอรรถวา ผองใส. บทวา โอทาเตน
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วตฺเถน นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงความแผซานไปแหงอุณหภูมิเพราะ
ผาสกปรกจะไมมีการแผซานไปแหงอุณหภูมิ ผาสะอาดที่ซักในขณะนั้น การ
แผซานไปแหงอุณหภูมิยอมมีกําลัง. ก็ดวยอุปมานี้ กรชกายดุจผา สุขในจตุตถฌาน ดุจการแผซานไปแหงอุณหภูมิ เพราะฉะนั้น เมื่อบุรุษอาบน้ําชําระ
กายดีแลว นั่งคลุมผาสะอาดตลอดศีรษะ อุณหภูมิยอมแผซานไปทั่วผาจาก
สรีระ ไมมชี อ งวางไร ๆ ที่ผาจะไมถูกตองฉันใด ไมมีชองวางไร ๆ ที่กรชกาย
ของภิกษุจะไมถูกตองดวยสุขในจตุตถฌาน ฉันนั้น พึงเห็นความในอุปมานี้ดวย
ประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง จิตในจตุตถฌานเทานั้น ดุจผา รูปอันมีจิตใน
จตุตถฌานนั้นเปนสมุฏฐาน ดุจการแผซานไปแหงอุณหภูมิ พึงเห็นความใน
อุปมานี้อยางนี้วา เหมือนอยางวา เมือ่ ผาขาวแมไมถูกตองกายในสวนไหน ๆ
อุณหภูมิอันมีกายนั้นเปนสมุฏฐานเปนอันถูกตองกายทุกแหงแล ฉันใด สุขุมรูป อันมีจตุตถฌานเปนสมุฏฐาน เปนอันถูกตองกายของภิกษุทุกแหงฉันนั้นแล.
บทวา ปจฺจเวกฺขณนิมิตฺต ไดแก ปจจเวกขณญาณนั่นเอง. บทวา
สุคฺคหิต โหติ ความวา ฌานวิปสสนาและมรรคเปนธรรม อันภิกษุนั้น
ถือเอาแลวดวยดี ฉันใด ปจจเวกขณนิมิตก็เปนขออันภิกษุนั้นถือเอาแลว
ดวยดี ดวยปจจเวกขณนิมิตตอ ๆ นั่นเอง ฉันนั้น. บทวา อฺโวา อฺ
ไดแก คนอืน่ คนหนึ่ง พิจารณาดูคนอื่นคนหนึ่ง. เพราะตนยอมไมปรากฏแก
ตนเอง. บทวา ิโต วา นิสินฺน ไดแก คนนั่งยอมปรากฏแมแกคนยืน.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวอยางนี้. แมไนบทที่เหลือก็นัยนี้
เหมือนกัน.
บทวา อุทกมณิโก ไดแก อางน้ํามีสายรัด. บทวา สมติตฺติโก
แปลวา เต็มเปยม. บทวา กากเปยฺยา ไดแก กาจับที่ชอบปากไมตองกมคอ
ก็ดื่มได บทวา สุภูมิย ไดแก พื้นเรียบ. ก็พื้นที่สะอาด ชื่อวา พื้นเรียบ
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มาในบาลีนี้วา บุคคลพึงปลูกพืชทั้งหลายที่พื้นที่ดี ที่นาดี ที่ปราศจากคอ.
บทวา จาตุมฺมหาปเถ ไดแก ในที่ทางใหญสองสายผานแยกกันไป. บทวา
อาชฺรโถ ไดแก รถเทียมดวยมาที่ฝกแลว. บทวา โอสตปโฏโท
ความวา ปฏักที่หอย ตัง้ ขวางไวโดยอาการที่สารถีขึ้นรถยืนอยู สามารถถือ
เอาได. บทวา โยคฺคาจริโย แปลวา อาจารยฝกมา. ชื่อวา อสฺสทมฺมสารถิ (สารถีผูฝกมา) เพราะอาจารยฝกมานั้นแหละ ยังมาที่ฝกใหวิ่งไป.
บทวา เยนิจฺฉก ไดแก ปรารถนาจะไปโดยทางใด ๆ. บทวา ยทิจฺฉก
ไดแก ประสงคการไปใด ๆ. บทวา สาเรยฺย ไดแก ขับตรงไปขางหนา.
บทวา ปจฺจาสาเรยย ไดแก พึงขับกลับ. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัส
สมาปตติบริกรรมดวยองค ๕ ในภายหลังอยางนี้แลวทรงแสดงอานิสงสแหง
สมาบัติอันคลองแคลวดวยอุปมา ๓ เหลานี้ บัดนี้ เพื่อทรงแสดงลําดับแหง
อภิญญาของพระขีณาสพ จึงตรัสคํามีอาทิวา โส สเจ อากงฺขติ ดังนี้.
คํานั้นมีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอังคิกสูตรที่ ๘
๙. จังกมสูตร
วาดวยอานิสงสแหงการจงกรม ๕ ประการ
[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการจงกรม ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเดินจงกรมยอมเปนผูอดทนตอการเดินทางไกล ๑
ยอมเปนผูอดทนตอการบําเพ็ญเพียร ๑ ยอมเปนผูมีอาพาธนอย ๑ อาหาร
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ที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแลวยอมยอยไปโดยดี ๑ สมาธิที่ไดเพราะการเดินจงกรม
ยอมตั้งอยูไดนาน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเดินจงกรม ๕ ประการ
นี้แล.
จบจังกมสูตรที่ ๙
อรรถกถาจังกมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจังกมสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อทฺธานกฺขโม โหติ ไดแก เมื่อเดินทางไกลก็เดินไดทน คือ
อดทนได. บทวา ปธานกฺขโม ไดแก เพียรไดทน. บทวา จงฺกมาธิคโต
จ สมาธิ ไดแก สมาธิแหงสมาบัติ ๘ อยางใดอยางหนึ่ง อันผูอธิษฐาน
จงกรมถึงแลว. บทวา จิรฏิติโก โหติ แปลวา ตัง้ อยูไดนาน. ดวยวา
นิมิตอันผูยืนอยูถือเอาเมื่อนั่งก็หายไป นิมิตอันผูนั่งถือเอาเมื่อนอนก็หายไป
สวนนิมิตอันผูอธิษฐานจงกรม ถือเอาในอารมณที่หวั่นไหวแลวเมื่อยืนก็ดี นั่ง
ก็ดี นอนก็ดี ยอมไมหายไป.
จบอรรถกถาจังกมสูตรที่ ๙
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๑๐. นาคิตสูตร
วาดวยการไมติดยศและไมใหยศติดตน
[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ ไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ
ใกลบานพราหมณคาม ชื่ออิจฉานังคละ พราหมณและคฤหบดี ชาวบาน
อิจฉานังคละไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล
เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ ประทับอยูที่ไพรสณฑ ชื่ออิจฉานังคละ ใกล
พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ ก็เกียรติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดม
พระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูม ีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษทีค่ วรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมไพเราะ ในเบื้องตน
ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์บริบูรณสนิ้ เชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย
เห็นปานนั้น เปนการดีแล ดังนี้ ครัง้ นั้นพราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีไป จึงพากันถือของเคี้ยวของฉันเปนจํานวนมาก
เขาไปทางไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ครั้นแลว ไดยืนชุมนุมกันที่ซุมประตูดาน
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นอก สงเสียงอื้ออึง สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกอนนาคิตะ ก็พวก
ใครสงเสียงอื้ออึงอยูนั้น คลายพวกชาวประมงแยงปลากัน ทานพระนาคิตะกราบ
ทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลานั้น
พากันถือของเคี้ยวของฉันเปนจํานวนมาก มายืนประชุมกันทีซ่ ุมประตูดานนอก
เพื่อถวายพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ.
พ. ดูกอนนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงได
ตามความปรารถนา ไมพงึ ไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิด
แตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแต
ความตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบากนี้
ผูนั้นพึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สักการะและ
การสรรเสริญ.
นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงรับ ขอ
พระสุคตทรงรับ บัดนี้ เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาจะทรงรับ พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปทางใดๆ พราหมณและคฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบท ก็จัก
หลั่งไหลไปทางนั้น ๆ เหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญตกลงมา น้ําก็ยอมไหลไปตามที่
ลุม ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปทางใด ๆ พราหมณและคฤหบดีชาว
นิคมและชาวชนบท ก็จักหลั่งไหลไปทางนั้น ๆ ฉันนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะศีลและปญญาของผูมีพระภาคเจา.
พ. ดูกอนนาคิตะ เราไมติดยศ และยศก็ไมติดเรา ผูใดแลไมพึงได
ตามความปรารถนา ไมพงึ ไดโดยไมยาก ไมพึงไดโดยไมลําบาก ซึ่งสุขอัน
เกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแตความสงบ สุขอันเกิดแต
ความตรัสรู ที่เราพึงไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก
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นี้ ผูนั้นพึงยินดีสุขที่ไมสะอาด สุขในการนอน และสุขที่อาศัยลาภ สักการะ
และการสรรเสริญ ดูกอนนาคิตะ อาหาร ที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิม้ แลวยอมมี
อุจจาระและปสสาวะเปนผล นี้เปนผลแหงอาหารนั้น ความรักมีโสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่รักแปรปรวนเปนอื่นเปนผล
นี้เปนผลแหงความรักนั้น ความเปนของปฏิกูลในอสุภนิมิต ยอมตั้งอยูแกภิกษุ
ผูขวนขวายการประกอบตามอสุภนิมิต นี้เปนผลแหงการประกอบตามอสุภนิมิต
นั้น ความเปนของปฏิกูลในผัสสะ ยอมตั้งอยูแกภิกษุผูพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง
ในผัสสายตนะ ๖ อยู นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในผัสสายตนะ
นั้น ความเปนของปฏิกูลในอุปาทาน ยอมตั้งอยูแกภิกษุผูพิจารณาเห็นความเกิด
และความดับในอุปาทานขันธ ๕ นี้เปนผลแหงการพิจารณาเห็นความเกิดและ
ความดับในอุปาทานขันธ.
จบนาคิตสูตรที่ ๑๐
จบปญจังคิกวรรคที่ ๓
อรรถกถานาคิตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคิตสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :ชื่อวาอุจฺจาสทฺทมหาสทฺทา เพราะชื่อวามีเสียงสูงเพราะเสียงขึ้นไป
เบื้องบน และชื่อวามีเสียงดังเพราะเสียงเปนกลุมกอน จริงอยูเมื่อชนทั้งหลาย
มีกษัตริยมหาศาลและพราหมณมหาศาลเปนตน ที่มีชื่อเสียงโดงดัง ถือสักการะ
เปนอันมาก พากันเดินมา เมื่อพวกเขาพูดวา ทานจงใหโอกาสแกคนโนน
จงใหโอกาสแกคนโนนดังนี้ เมื่อตางคนตางพูดกันอยางนี้วา เราไมมีโอกาส
กอนดังนี้ เสียงก็สูงและดัง. บทวา เกวฏฎา มฺเ มจฺเฉ วิโลเปนฺติ
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แปลวา ชะรอยชาวประมง. จริงอยู เมื่อชาวประมงเหลานั้น ถือกระจาดใสปลา
เดินมาในตลาดขายปลา ยอมจะมีเสียงเชนนี้ของหมูชนผูซึ่งตางพูดกันวา ขาย
ใหขานะ ขายใหขานะดังนี้.
บทวา มิฬฺหสุข ไดแกสุขไมสะอาด. บทวา มิทฺธสุข ไดแกสุข
ในการหลับ. บทวา ลาภสกฺการสิโลกสุข ไดแกสุขเกิดขึ้นเพราะอาศัยลาภ
สักการะและการสรรเสริญ. บทวา ตนินฺนาว ภวิสฺสนฺติ ทานอธิบายวา
ชนทั้งหลายจักไป คือจักติดตามไปยังที่ที่พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปแลวนั่น
แหละ. บทวา ตถา หิ ภนฺเต ภควโต สีลปฺาณ ความวาเพราะเหตุ
ที่ศีลและความมีชื่อเสียงของพระองคมีอยูอยางนั้น.
บทวา มา จ มยา ยโส ความวา แมยศก็อยารวมไปกับเราเลย. บทวา
เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโท ไดแกนี้เปนผลสําเร็จแหงความเปนของไมสะอาด.
บทวา ปยาน ไดแกที่ใหเกิดนารัก. บทวา เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโท
ไดแก นี้เปนผลสําเร็จแหงความเปนของนารัก. บทวา อสุภนิมิตฺตานุโยค
ไดแกประกอบเนืองๆ ซึ่งอสุภกรรมฐาน. บทวา สุภนิมิตฺเต ไดแกอิฏฐารมณ
อันเปนที่ตั้งแหงราคะ. บทวา เอโส ตสฺส นิสฺสนฺโท ไดแกนี้เปนผล
สําเร็จแหงการประกอบเนืองๆ ซึ่งอสุภนิมิตนั้น. ในสูตรนี้ตรัสวิปสสนาในฐานะ
๕ เหลานี้ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานาคิตสูตรที่ ๑๐
จบปญจังคิกวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมคารวสูตร ๒. ทุติยคารวสูตร ๓. อุปกิเลสสูตร ๔. ทุสสีลสูตร ๕. อนุคคหสูตร ๖. วิมตุ ติสูตร ๗. สมาธิสูตร ๘. อังคิกสูตร
๙. จังกมสูตร ๑๐. นาคิตสูตร และอรรถกถา
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สุมนวรรคที่ ๔
สุมนสูตร
วาดวยเทวดามีความพิเศษตางกันดวยเหตุ ๕
[๓๑] ครั้งนั้นแล สุมนาราชกุมารี แวดลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน
และราชกุมารี ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส สาวกของพระผูมีพระภาคเจา ๒ คน มีศรัทธา
มีศีล มีปญญาเทา ๆ กัน คนหนึ่งเปนผูให คนหนึ่งไมให คนทั้งสองนั้น เมื่อ
ตายไปแลว พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค แตคนทั้งสองนั้น ทั้งที่เปนเทวดา
เหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนสุมนา คนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกตางกัน คือ ผูใหเปนเทวดา
ยอมขมเทวดาผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ
และอธิปไตยที่เปนทิพย ดูกอนสุมนา ผูที่ใหเปนเทวดา ยอมขมเทวดาผู
ไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้.
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาเทวดาทั้งสองนั้นจุติจากเทวโลกนั้น
แลว มาสูความเปนมนุษย แตคนทั้งสองนั้น ทั้งที่เปนมนุษยเหมือนกัน
พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ.
พ. ดูกอ นสุมนา คนทั้งสอง มีความพิเศษแตกตางกัน คือ ผูให
เปนมนุษย ยอมขมคนไมใหไดดวยเหตุ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ
สุข ยศ และอธิปไตยที่เปนของมนุษย ดูกอนสุมนา ผูใหเปนมนุษยยอม
ขมคนผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้.
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สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถาคนทั้งสองนั้น ออกบวช แตคนทั้งสอง
นั้น ทั้งที่เปนบรรพชิตเหมือนกัน พึงมีควานพิเศษแตกตางกันหรือ.
พ. ดูกอ นสุมนา คนทั้งสองนั้นมีความพิเศษแตกตางกัน คือ คน
ที่ใหเปนบรรพชิต ยอมขมคนที่ไมใหดวยเหตุ ๕ ประการ คือ เมื่อออกปาก
ขอยอมไดจีวรมาก เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมได
บิณฑบาตมาก เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดเสนาสนะ
มาก เมื่อไมออกปากขอยอมไดนอย เมื่อออกปากขอยอมไดบริขารคือยาที่เปน
เครื่องบําบัดไขมาก เมือ่ ไมออกปากขอยอมไดนอย และจะอยูรวมกับเพื่อน
พรหมจรรยเหลาใด เพื่อนพรหมจรรยเหลานั้นก็ประพฤติตอเธอดวยกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม เปนที่พอใจเปนสวนมาก ไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย
ยอมนําสิ่งเปนที่พอใจมาเปนสวนมาก ยอมนําสิ่งไมเปนที่พอใจมาเปนสวนนอย
ดูกอนสุมนา ผูใหเปนบรรพชิต ยอมขมผูไมใหดวยเหตุ ๕ ประการนี้.
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ถา คนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัต แตคนทั้งสองนั้นทั้งที่ไดบรรลุอรหัตเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกตางกันหรือ.
พ. ดูกอ นสุมนา เราไมกลาววามีเหตุแตกตางกันใด ๆ ในวิมุตติ
กับวิมุตติ ขอนี้.
สุ. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้กําหนดไดวา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะ
บุญเปนอุปการะแมแกเทวดา แมแกมนุษย แมแกบรรพชิต.
พ. อยางนั้นสุมนา อยางนั้นสุมนา ควรใหทาน ควรทําบุญ เพราะ
บุญเปนอุปการะแมแกเทวดา แมแกมนุษย แมแกบรรพชิต.
พระผูม ีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
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ดวงจันทรปราศจากมลทิน โคจรไป
ในอากาศยอมสวางกวาหมูดาวทั้งปวงใน
โลก ดวยรัศมี ฉันใด บุคคลผูสมบูรณ
ดวยศีล มีศรัทธา ก็ฉันนั้น ยอมไพโรจน
กวาผูตระหนี่ทั้งปวงในโลกดวยจาคะ. เมฆ
ที่ลอยไปตามอากาศ มีสายฟาปลาบแปลบ
มีชอตั้งรอย ตกรดแผนดินเต็มที่ดอนและ
ที่ลมุ ฉันใด สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสมบูรณดว ยทัศนะ เปนบัณฑิต
ก็ฉันนัน้ ยอมขมผูตระหนี่ไดดวยฐานะ ๕
ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และ
เปยมดวยโภคะ ยอมบันเทิงใจในสวรรค
ในปรโลก ดังนี้.
จบสุมนสูตรที่ ๑
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อรรถกถาสุมนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุมนสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สุมนา ราชกุมาร ไดแก เจาหญิง ผูไดพระนามอยางนั้น
เพราะทรงกระทํามหาสักการะแลว ทรงตั้งความปรารถนาไว. ความพิสดาร
มีวา ครั้งพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพวกชาวเมืองคิดกันวา พวกเรา
ทําการรบเสร็จแลว จักยึดพระศาสดาของพวกเราไว จึงริเริ่มที่จะไดพระสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข อาศัยเสนาบดีแลวทําบุญตามลําดับ ในวันแรก ๆ
แหงวันทั้งหมดเปนวาระของเสนาบดี. ในวันนั้นเสนาบดีเตรียมมหาทาน
วางคนรักษาการณไวโดยรอบสั่งวา วันนี้ พวกเจาจงคอยรักษาการณไวโดยที่
ใคร ๆ อื่นจะไมถวายแมภิกษาสักอยางหนึ่ง. วันนั้นภรรยาเศรษฐีรองไห พูด
กะธิดา ซึ่งเลนกับพวกหญิงสาว ๕๐๐ คนกลับมาแลววา ลูกเอย หากวาบิดา
ของลูกยังมีชีวิตอยู วันนี้แมตองนิมนตพระทศพลฉันเปนรายแรก. ลูกสาว
พูดกะมารดาวา แมจา แมอยาคิดเลย ลูกจักทําโดยวิธีที่พระสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข จักฉันภิกษาของเราเปนรายแรก ตอจากนั้น ธิดาจึงบรรจุขาวปายาสที่ไมมีน้ําลงในถาดทองคํามีคาแสนหนึ่งจนเต็ม แลวปรุงดวยเนยใส
น้ําผึ้ง และน้ําตาลกรวดเปนตน เอาถาดอีกถาดหนึ่งครอบ เอาพวงมาลัย
ดอกมะลิลอมภาชนะนั้น ทําคลายพวงดอกไม ครั้นไดเวลาที่พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเขาไปบาน นางยกเองมีหมูทาสีแวดลอมออกจากเรือนไป. ครั้นถึง
ระหวางทาง พวกคนรับใชของเสนาบดีพูดวา แมหนูอยามาทางนี้. ธรรมดา
ผูมีบุญมาก ยอมมีถอยคําตองใจคน ถอยคําของคนรับใชเสนาบดีเหลานั้น
ซึ่งพูดแลวพูดเลา ก็ไมอาจหามไวได. นางกลาววา ทานอา ทานลุง ทานนา
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ทําไมทานไมใหเราเขาไปเลา. คนรับใชกลาววา แมหนู ทานเสนาบดีตั้งพวก
เราใหคอยรักษาการณ โดยสั่งวา พวกเจาจงอยูใหใคร ๆ อื่นนําของเคี้ยว
และของกินเขามาเปนอันขาด. นางกลาววา ก็พวกทานเห็นของเคี้ยวของกิน
ในมือของฉันหรือ. คนรับใชพูดวา เห็นแตพวงดอกไมจะ. นางถามวา ทาน
เสนาบดีของพวกทานไมใหทําแมการบูชาดวยดอกไมดวยหรือ. คนรับใชพูดวา
ใหจะแมหนู. นางกลาววา ถาเชนนั้นพวกทานหลีกไปสิ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคทรงใหรับ
พวงดอกไมเถิดพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูคนรับใชของเสนาบดี
คนหนึ่ง แลวใหรับพวงดอกไมไว นางถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลว
ตั้งความปรารถนาวา เมือ่ ขาพระบาทบังเกิดในภพนอยภพใหญ ขออยาใหมี
ชีวิตอยูดวยความหวาดสะดุงเลย ในภพที่ขาพระบาทเกิด ขอใหเปนที่รักดุจ
พวงดอกไมนี้ และขอใหมีชื่อวา สุมนาเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เจา
จงมีความสุขเถิด ดังนี้ นางถวายบังคมแลวกระทําประทักษิณ กราบทูลลา
กลับไป. พระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จไปยังเรือนของเสนาบดีประทับนั่งเหนือ
อาสนะที่เขาปูไว เสนาบดีถือขาวยาคูนอมเขาไปถวาย. พระศาสดาทรงเอา
พระหัตถปดบาตรไว. เสนาบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมูภิกษุนั่งแลว
พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวา เราไดบิณฑบาตหนึ่งในระหวางทาง. เสนาบดี
นํามาลาออกไดเห็นบิณฑบาต . จูฬุปฏ รากคนรับใชใกลชิดกลาววา นายขอรับ
ผูหญิงพูดลวงกระผมวาดอกไม. ขาวปายาสเพียงพอแกภิกษุทั้งหมด นับแต
พระผูมีพระภาคเจาเปนตนไป เสนาบดีไดถวายไทยธรรมของตน. พระศาสดา
เสวยเสร็จแลว ตรัสมงคลกถาเสด็จกลับ. เสนาบดีถามวา หญิงที่ถวายบิณฑบาต
ชื่อไร. ธิดาเศรษฐีขอรับ. เสนาบดีคิดวา หญิงมีปญญา เมื่อมาอยูในเรือน
ชื่อวา สวรรคสมบัติของบุรุษไมใชหาไดยากเลย ดังนี้ จึงนํานางนั้นมาตั้งไว

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 65

ในตําแหนงหัวหนา. นางก็จับจายทรัพยในเรือนของมารดาและในเรือนของ
เสนาบดี ถวายทานแดพระตถาคตบําเพ็ญบุญตลอดอายุ ครั้นจุติจากนั้นก็ไป
บังเกิดในเทวโลกฝายกามาวจร. ในขณะที่นางเกิดนั้นเอง ฝนดอกมะลิตกเต็ม
ทั่วเทวโลกประมาณแคเขา. ทวยเทพคิดวา เทพธิดานี้ถือเอาชื่อของตนดวย
ตนเองมา จึงตั้งชื่อเทพธิดานั้นวา สุมนา. เทพธิดานั้นทองเที่ยวไปในเทวโลก
และมนุษยโลกตลอด ๙๙ กัป ในทีท่ ี่นางเกิดแลว ๆ ฝนดอกมะลิก็ตกไมขาด
จึงมีชื่อวา สุมนา อยางเดิม ก็ครั้งนี้นางไดถือปฏิสนธิในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาโกศล ในวันนัน้ เอง กุมาริกา ๕๐๐ ก็ถอื ปฏิสนธิในตระกูล
นั้น ๆ แลวคลอดจากครรภมารดาในวันเดียวกันหมด. ในขณะนั้นเอง ฝน
ดอกมะลิตกประมาณแคเขา.
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพระธิดานั้นทรงปลื้มพระทัยวา ราชธิดา
นี้จักเปนผูสรางบุญกุศลมากอน ทรงดําริวา ธิดาของเราถือเอาชื่อของตน
ดวยตนเองมา จึงพระราชทานพระนามของพระธิดานั้นวา สุมนา แลวทรงให
คนหาทั่วพระนครดวยทรงดําริวา ธิดาของเราคงจะไมเกิดเพียงผูเดียวเทานั้น
ทรงสดับวา มีทาริกา ๕๐๐ เกิด จึงโปรดเกลาใหเลี้ยงไวทั้งหมดดวยพระองค
เอง รับสั่งวา เมื่อถึงเดือนหนึ่ง ๆ พวกเจาจงนํามาแสดงแกธิดาของเราดังนี้.
พึงทราบวา พระธิดาทรงกระทํามหาสักการะ แลวตั้งความปรารถนาไว จึงได
พระนามอยางนี้. เวลาพระธิดามีพระชนมได ๗ พระชันษา เมื่ออนาถปณฑิกเศรษฐี สรางวิหารเสร็จ จึงสงทูตไปกราบทูลพระตถาคต พระศาสดามีหมู
ภิกษุเปนบริวารไดเสด็จไปยังกรุงสาวัตถี.
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดไปกราบทูลพระราชาวา ขอเดชะ ขาแต
พระมหาราชเจา การเสด็จมา ณ ที่นี้ของพระศาสดา เปนมงคลทั้งแกขาพระองค ทั้งแดพระองค พระองคทรงโปรดเกลาให พระสุมนาราชกุมารี
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พรอมดวยทาริกา ๕๐๐ ถือหมอน้ําและของหอมและดอกไมเปนตน รับเสด็จ
พระทศพลเถิด พระเจาขา. พระราชาตรัสวา ดีแลวเศรษฐี แลวทรงกระทํา
ตามนั้น. พระธิดาก็เสด็จไปตามที่พระราชาทรงแนะนํา ถวายบังคมพระศาสดา
แลวทรงบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน แลวประทับอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระธิดา. พระธิดาพรอมดวยกุมารี ๕๐๐ ตั้งอยู
ในโสดาปตติผล. ทาริกา ๕๐๐ มาตุคาม ๕๐๐ และอุบาสก ๕๐๐ แมเหลาอื่น
ก็ตั้งอยูในโสดาปตติผลในขณะนั้นเหมือนกัน. ในวันนั้นมีโสดาบัน ๒,๐๐๐
ในระหวางทางนั้นเอง
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ถามวา เพราะเหตุใด จึงเขาไปเฝา.
ตอบวา เพราะทรงตองการถามปญหา. ไดยินวา ครั้งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
ไดมีภิกษุสองรูปเปนสหายกัน. ในภิกษุสองรูปนั้น รูปหนึ่งบําเพ็ญสาราณียธรรม รูปหนึ่งบําเพ็ญภัตตัคควัตร. รูปที่บําเพ็ญสาราณียธรรม กลาวกะรูปที่
บําเพ็ญภัตตัคควัตรวา ผูมีอายุ ชื่อวา ทานที่ไมใหผล ยอมไมมี การให
ของที่ตนไดแกผูอื่น แลวบริโภคจึงควรดังนี้. แตรูปที่บําเพ็ญภัตตัคควัตร
กลาววา ผูมีอายุ ทานไมรูหรือการใหไทยธรรมตกไปไมควร ผูที่ถือเอาเพียง
อาหารยังชีวิตของตนใหเปนไปไดเทานั้น บําเพ็ญวัตรในโรงครัวจึงควร. ใน
ภิกษุสองรูปนั่น แมรูปหนึ่งก็ไมอาจจะใหอีกรูปหนึ่งอยูในโอวาทของตนได. แม
ทั้งสองรูปบําเพ็ญขอปฏิบัติของตน ครั้นจุติจากภพนั้น ก็บังเกิดในเทวโลก
ฝายกามาพจร บรรดาภิกษุสองรูปนั้น รูปที่บําเพ็ญสาราณียธรรม ล้ําภิกษุ
อีกรูปหนึ่งดวยธรรม ๕ อยาง ภิกษุเหลานั้นเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยสิ้น
ไปพุทธันดรหนึ่ง จึงเกิดในกรุงสาวัตถีในเวลานี้. รูปที่บําเพ็ญสาราณียธรรมถือ
ปฏิสนธิในพระครรภของอัครมเหสีของพระเจาโกศล อีกรูปหนึ่งถือปฏิสนธิใน
ทองของหญิงรับใช ของพระอัครมเหสีนั้นเหมือนกัน. คนแมทั้งสองเหลานั้น
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ก็เกิดในวันเดียวกันนั่นเอง. ในวันตั้งชื่อ มารดาใหคนเหลานั้นอาบน้ํา แลวให
นอนในหองประกอบดวยสิริ จัดเตรียมของขวัญในภายนอกไวใหแกคน แม
ทั้งสอง. บรรดาคนเหลานั้น คนที่บาํ เพ็ญสาราณียธรรมพอลืมตาก็เห็นเศวตฉัตรใหญ ที่นอนประกอบดวยสิริที่เขาไวเปนอยางดี และนิเวศนประดับ
ดวยเครื่องอลังการ จึงไดรูวา เราเกิดในราชตระกูลแหงหนึ่งดังนี้. เขานึก
อยูวา เราทํากรรมอะไรหนอ จึงไดเกิดในที่นี้ดังนี้ ก็รูวา ดวยผลของการ
บําเพ็ญสาราณียธรรมดังนี้ จึงนึกวา สหายของเราเกิดที่ไหนหนอ ก็ไดเห็น
เขานอน บนที่นอนต่ํา คิดวา ผูนี้บําเพ็ญวัตรในโรงครัว ไมเชื่อคําของเรา
คราวนี้เราจะขมเขาในฐานะนี้ก็ควร จึงไดพูดวา เพื่อน เจาไมเชื่อคําของเรา.
เขาตอบวา เมื่อเปนเชนนั้น จะเกิดอะไร. เขาไดบอกวา เจาดูสมบัติของเราสิ
เรานอนบนที่นอนมีสิริอยูภายใตเศวตฉัตร เจานอนบนเตียงต่ําขางบนลาดดวย
ของแข็ง สหายกลาววา ก็ทานอาศัยสิ่งนั้นแลวยังทํามานะหรือ ? สิ่งของนั้น
ทั้งหมดเขาเอาซี่ไมไผนําเอาผาขี้ริ้วหอพันไว เปนเพียงปฐวีธาตุเทานั้นมิใชหรือ
ดังนี้.
พระราชธิดาสุมนา ทรงสดับถอยคําของคนทั้งสองนั้นแลว คิดวา
ที่ใกล ๆ นองชายทั้งสองของเรา ก็ไมมีใครดังนี้ เดินเขาไปใกลคนเหลานั้น
ยืนพิงประตู ไดยินคําวา ธาตุ แลวก็คิดวา คําวา ธาตุนี้ ในภายนอกก็ไมมี
นองชายของเรา จักเปนสมณเทพบุตร คิดวาถาเราจักบอกแกมารดาบิดาวา
คนเหลานี้ พูดกันอยางนี้ ทานก็จักใหนําออกไปดวยเขาใจวา คนเหลานั้น
เปนอมนุษยดังนี้. เราไมบอกเหตุนี้แกคนอื่น จักทูลถามเฉพาะพระทศพล
ผูเปนมหาโคตมพุทธบิดาของเรา ซึง่ เปนเหรัญญิกบุรุษผูตัดความสงสัยได
ดังนี้. เสวยพระกระยาหารเชาเสร็จ ก็เขาไปเฝาพระราชาทูลขออนุญาตไปเฝา
พระทศพล. พระราชาตรัสสั่งใหจัดรถ ๕๐๐ คัน. ความจริง ในภาคพื้น
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ชมพูทวีป กุมารีสามคนเทานั้น ไดรถ ๕๐๐ คัน ในสํานักของบิดาทั้งหลาย
คือ เจาหญิงจุนที ราชธิดาของพระเจาพิมพิสาร นางวิสาขาธิดาของธนัญชยเศรษฐี และเจาหญิงสุมนานี้. นางถือเอาของหอมและดอกไมแลว ยืนอยูใ น
รถซึ่งมีรถ ๕๐๐ เปนบริวาร จึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ดวยคิดวา
เราจักทูลถามปญหานี้ ดังนี้.
บทวา อิธสฺสุ แปลวา พึงมีในที่นี้. บทวา เอโก ทายโก ความวา
คนหนึ่งเปนผูแบงลาภที่ตนไดแลวใหแกคนอื่นบริโภคเปนการบําเพ็ญสาราณียธรรม. บทวา เอโก อทายโก ความวา คนหนึ่งเปนผูไมแบงสิ่งที่ตน
ไดแลวใหแกคนอื่นบริโภค เปนผูบําเพ็ญวัตรในโรงครัว. บทวา เทวภูตาน
ปน เนส ไดแก คนทั้งสองเหลานั้น ก็เปนเทวดา. บทวา อธิคณฺหาติ
ไดแก ถือเอาล้ําหนา. บทวา อธิปเตยฺเยน ไดแก เหตุของผูเปนหัวหนา.
บทวา อิเมหิ ปฺจหิ าเนหิ ความวา ล้ําหนาผูไมเปนทายกดวยเหตุ
๕ เหลานี้ เหมือนทาวสักกเทวราช ล้ําหนาพวกเทพที่เหลือฉะนั้น.
ในบทเปนตนวา มานุสเกน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ เปนหัวหนา
ล้ําหนาดวยเหตุ ๕ เหลานี้ คือ ดวยอายุ เหมือนพระมหากัสสปเถระ พระพักกุลเถระและพระอานนทเถระ. ดวยวรรณะเหมือนพระมหาคติมพอภัยเถระ
และอํามาตยผูเปนภัณฑาคาริกผูรักษาเรือนคลัง ดวยสุข เหมือนรัฏฐปาลกุลบุตร โสภณเศรษฐีบุตร และยศกุลบุตร. ดวยยศทั้งความเปนใหญเหมือน
พระเจาธรรมาโศกราช. บทวา ยาจิโตว พหุล ความวา เปนหัวหนา
ล้ําหนาดวยเหตุนี้วาเปนผูอันเขาวิงวอนจึงบริโภคจีวรเปนตน เปนสวนมาก
เหมือนพระพักกุลเถระ พระสีวสีลเถระ และพระอานนทเถระเปนตน. บทวา
ยทิท วิมุตฺติยา วิมุตฺต ความวา เหตุตาง กันอันใด ที่จะพึงกลาว
ปรารภวิมุตติของอีกคนหนึ่งกับวิมุตติของคนหนึ่ง เราไมกลาวเหตุที่ตาง ๆ กัน
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อันนั้น. จริงอยู เด็กอายุ ๗ ขวบก็ดี พระเถระอายุ ๑๐๐ ปก็ดี ไมวาจะเปน
ภิกษุหรือภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกา เทวดาหรือมาร พรหม ก็แทงตลอด
วิมุตติ ในโลกุตรมรรคที่แทงตลอดแลว ชื่อวา ความตางๆ กันไมมีเลย.
บทวา อลเมว แปลวา ควรแท. บทวา ยตฺร หิ นาม เทากับ ยานิ
นาม แปลวา ชื่อเหลาใด.
บทวา คจฺฉ อากาสธาตุยา คือ โคจรไปทางอากาศ. บทวา
สทฺโธ ไดแก ผูเชื่อคุณพระรัตนตรัย. บทวา ถนย แปลวา ลอยไป.
บทวา วิชฺชมุ าลี ไดแก ประกอบดวยสายฟาแลบอยูหนาเมฆเชนกับมาลา.
บทวา สตกฺกกุ คือ มียอดตั้งรอย อธิบายวา ประกอบดวยเมฆตั้งรอยยอด
ที่ตั้งขึ้นทางนี้ทางโนน. บทวา ทสฺสนมฺปนฺโน คือ พระโสดาบัน.
บทวา โภคปริพฺยุฬฺโห ไดแก เปนผูพรั่งพรูดวยโภคะที่มีอยูนําไปใหดวย
อํานาจทาน คลายหวงน้ํา. อธิบายวา ใหถึงเทวโลก. บทวา เปจฺจ คือ
ในปรโลก. บทวา สคฺเค ปโมทติ ความวา ยอมปลาบปลื้มปราโมทย
ในสวรรคที่เขาเกิดนั้นนั่นแล.
จบอรรถกถาสุมนสูตรที่ ๑
๒. จุนทิสูตร
วาดวยสิ่งที่อํานวยผลเลิศ
[๓๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถานใกลกรุงราชคฤห ครั้งนั้นแล ราชกุมารีพระนามวาจุนที แวด
ลอมดวยรถ ๕๐๐ คัน และกุมารี ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประ
ทับถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา
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ขาแตพระองคผูเจริญ ราชกุมารพระนามวาจุนทะ พระภาดาของหมอมฉัน
กลาวอยางนี้วา หญิงหรือชายเปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรม
เปนสรณะ ถึงพระสงฆเปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจาก
อทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจาก
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ผูนั้นตายไปแลว
ยอมเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ ดังนี้ หมอมฉันจึงขอทูลถามวา
ผูที่เลื่อมใสในศาสดาเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว ไมเขาถึง
ทุคติ ผูที่เลื่อมใสในธรรมเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว
ไมเขาถึงทุคติ ผูที่เลื่อมใสในสงฆเชนไร เมื่อตายไปแลวจึงเขาถึงสุคติอยางเดียว
ไมเขาถึงทุคติ ผูที่ทําใหบริบูรณในศีลเชนไร เมื่อตายไปแลว จึงเขาถึงสุคติ
อยางเดียว ไมเขาถึงทุคติ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนจุนที สัตวที่ไมมีเทาก็ดี มี ๒ เทา
ก็ดี มี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี ไมมี
สัญญาก็ดี มีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี มีประมาณเทาใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเลิศกวาสัตวเหลานั้น ชนเหลาใด
เลื่อมใสในพระพุทธเจา ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศ
ยอมมีแกบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ. ธรรมที่เปนปจจัยปรุงแตงก็ดี ที่ปจจัย
ไมปรุงแตงก็ดี มีประมาณเทาใด วิราคะ คือ ธรรมอันย่าํ ยีความเมา
กําจัดความกระหาย ถอนเสียซึ่งอาลัย เขาไปตัดวัฏฏะ เปนที่สิ้นตัณหา
เปนที่คลายกําหนัด เปนที่ดับ นิพพาน บัณฑิตกลาววาเลิศกวาธรรมเหลานั้น
ชนเหลาใดเลื่อมใสในวิราคธรรม ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบาก
อันเลิศยอมมีแกบุคคลผูเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ. หมูกด็ ี คณะก็ดี มีประมาณเทาใด
สงฆสาวกของพระตถาคต คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้สงฆสาวก
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ของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผู
ควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น
ชนเหลาใดเลื่อมใสในสงฆ
ชนเหลานั้นชื่อวาเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูที่เลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ. ศีลมีประมาณเทาใด ศีลที่พระอริยเจาใครแลว คือ ศีลที่ไมขาด
ไมทะลุ ไมตาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและ
ทิฏฐิไมลูบคลํา เปนไปเพื่อสมาธิ บัณฑิตกลาววาเลิศกวาศีลเหลานั้น ชนเหลาใดยอมทําใหบริบูรณในอริยกันตศีล ชนเหลานั้นชื่อวาทําใหบริบูรณในสิ่งที่
เลิศ ก็วิบากอันเลิศยอมมีแกบุคคลผูทําใหบริบูรณในสิ่งที่เลิศ.
บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ
เกียรติ สุขและกําลัง ยอมเจริญแกบุคคลผู
รูแ จงธรรมที่เลิศ เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ คือ
เลื่อมใสในพระพุทธเจาผูเลิศ ผูเปนทักขิไณยบุคคลชั้นเยี่ยม เลื่อมใสในพระธรรม
ที่เลิศ อันปราศจากราคะ เปนที่เขาไปสงบ
เปนสุข เลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ เปน
นาบุญชั้นเยี่ยม ใหทานในสิง่ ที่เลิศ
ปราชญผูถือมั่นธรรมที่เลิศ ใหสิ่งที่เลิศ
เปนเทวดาหรือมนุษย ยอมถึงสถานที่เลิศ
บันเทิงใจอยู.
จบจุนทิสูตรที่ ๒
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อรรถกถาจุนทิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจุนทิสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ปฺจหิ รถสเตหิ ความวา เจาหญิงจุนทีเสวยพระกระยาหาร
เชาแลว เสด็จเขาเฝาพระชนก ใหจัดรถ ๕๐๐ คัน มีรถเหลานั้นแวดลอมแลว.
บทวา อุปสงฺกมิ ความวา เจาหญิงจุนที ดําริวา เราจักทูลถามขอสนทนา
ปญหาที่เราใหเปนไปกับพระเชษฐภาดา [เจาชายจุนทะ] ดังนี้ ถือของหอม
ดอกไมและจุณเปนตน แลวจึงเขาไปเฝา. บทวา อเทว โส โหติ ไดแก
เมื่อใดผูนั้น. อีกอยางหนึ่ง ผูนั้นใด. บทวา อริยกนฺตานิ สีลานิ ไดแก
สีลสัมปยุตดวยมรรคและผล. ก็ศลี เหลานั้นเปนศีลอันนาใครของพระอริยะ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงไมละแมในภพอื่น. บทที่เหลือพึงทราบแมโดยนัย
ที่ทานกลาวไวแลวในอัคคัปปสาทสูตรจตุกนิบาต.
จบอรรถกถาจุนทิสูตรที่ ๒
๓. อุคคหสูตร
วาดวยหนาที่ของภรรยาที่ดี
[๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ชาติยาวัน
ใกลเมืองภัททิยะ ครั้งนัน้ แล ทานอุคคหเศรษฐีผูเปนหลานทานเมณฑกเศรษฐี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ ๓ รูปจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองค
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ในวันพรุงนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ ทานอุคคหเศรษฐี
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
ทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา
พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลวถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของทาน
อุคคหเศรษฐี ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว ครั้งนั้น ทานอุคคหเศรษฐี
หลานของเมณฑกเศรษฐี ไดอังคาสพระผูมีพระภาคเจาใหอิ่มหนําสําราญ ดวย
ขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตดวยมือของตนเอง เมื่อทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเสวยเสร็จแลว ทรงชักพระหัตถจากบาตรแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารีเหลานี้ของขาพระองค จักไปอยูสกุลสามี ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวสอน ทรงพร่ํา
สอนกุมารีเหลานั้น ซึ่งจะพึงเปนประโยชนสุขแกกุมารีเหลานั้นตลอดกาลนาน.
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสอนกุมารีเหลานั้นตอไปดังนี้วา ดูกอ น
กุมารี เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา มารดาบิดาของ
สามีที่เปนผูปรารถนาประโยชน หวังความเกื้อกูลอนุเคราะหดวยความเอ็นดู
เราทั้งหลายจักตื่นกอนทานนอนที่หลังทาน คอยรับใชทาน ประพฤติ
เปนที่พอใจทาน พูดคําเปนที่รักตอทาน ดูกอนกุมารีทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
วา ชนเหลาใดเปนที่เคารพของสามี คือ มารดา บิดา หรือสมณพราหมณ
เราทั้งหลาย จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เมื่อทานมาถึงที่ก็จักตอนรับ
ดวยที่นั่งหรือน้ํา ดูกอนกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา การงานภายในบานของ
สามี คือ การทําขนสัตว หรือการทําผา เราทั้งหลายจักเปนผูขยันไมเกียจคราน
ในการงานนั้น ๆ จักประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในการงาน
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นั้น ๆ อาจทํา อาจจัด ดูกอนกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักรูการงาน
ที่อันโตชนภายในบานของสามี คือ ทาส คนใช หรือกรรมกรทําแลว วาทํา
แลว ที่ยังไมไดทํา วายังไมไดทํา จักรูคนปวยไขวามีกําลังหรือไมมีกําลัง
และจักแบงของเคี้ยวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร ดูกอนกุมารีทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
วา เราทั้งหลายจักยังทรัพย ขาวเปลือก เงิน หรือทองที่สามีหามาไดใหคงอยู
ดวยการรักษา คุมครอง จักไมเปนนักเลงการพนัน ไมเปนขโมย ไมเปน
นักดื่ม ไมผลาญทรัพยใหพินาศ ดูกอ นกุมารีทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ดูกอนกุมารีทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงความเปนสหายเทวดาเหลามนาปกายิกา.
สุภาพสตรีผูมีปรีชา ยอมไมดูหมิ่น
สามีผหู มั่นเพียร ขวนขวายอยูเปนนิตย
เลี้ยงตนอยูทุกเมื่อ ใหความปรารถนา
ทั้งปวง ไมทําสามีใหขุนเคือง ดวยประพฤติแสดงความหึงหวงสามี และยอมบูชา
ผูที่เคารพทั้งปวงของสามี เปนผูข ยัน ไม
เกียจคราน สงเคราะหคนขางเคียงของ
สามี ประพฤติเปนที่พอใจของสามี รักษา
ทรัพยที่สามีหามาได นารีใดยอมประพฤติ
ตามความพอใจของสามีอยางนี้ นารีนั้น
ยอมเขาถึงความเปนเทวดาเหลามนาปกายิกา.
จบอุคคหสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอุคคหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุคคหสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ภทฺทิเก แปลวา ใกลภทั ทิกนคร. บทวา ชาติยาวเน
ไดแก ในปาชัฏที่เกิดขึ้นเองเขามิไดปลูกแลว เปนอันเดียวกันกับปาหิมพานต.
อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาไปอาศัยนครนั้น ประทับอยูในปานั้น.
บทวา อตฺตจตุตฺโถ ไดแก มีพระองคเปนที่ ๔.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร อุคคหเศรษฐีหลานชายเมณฑกเศรษฐีนั้น
จึงนิมนตพระผูมีพระภาคเจา มีพระองคเปนที่ ๔ มีภิกษุไปดวย ๓ รูป เลา ?
ตอบวา ไดยินวา ในเรือนของทานเศรษฐีนั้น ไดมีงานมงคลใหญ ดวยการ
จัดงานใหญ ผูคนเปนอันมากก็มาชุมนุมกันในเรือนนั้น ทานคิดวา ผูอังคาส
เลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ คงจักสงเคราะหยึดใจผูคนเหลานั้นไดยาก จึงนิมนต
พระผูมีพระภาคเจามีพระองคเปนที่ ๔ เทานั้น. อีกอยางหนึ่ง ทานมีความดําริ
อยางนี้วา เมื่อพระศาสดาทรงโอวาทอยูกลางภิกษุหมูใหญ สาวรุนทั้งหลาย
มัวแตดูเสีย ก็ไมสามารถจะรับเอาพระโอวาทได. ดวยเหตุดังกลาวมานี้ ทาน
จึงนิมนตเฉพาะพระผูมีพระภาคเจามีพระองคเปนที่ ๔ เทานั้น.
บทวา โอวทตุ ตาส ภนฺเต ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจา โปรดโอวาท คือ สั่งสอนสาวรุนเหลานั้น. ที่จริง คําวา
ตาส เปนฉัฏฐีวิภัติ ใชในอรรถแหงทุติยาวิภัติ. บทวา ย ตาส ไดแก
โอวาทานุศาสนสําหรับสาวรุนเหลานั้น. ก็แลทานเศรษฐีนั้น ครั้นกราบทูล
แลวอยางนี้ คิดวา สาวรุนเหลานี้เมื่อไดรับโอวาทในสํานักของเรา พึงใหนํา
ไปสกุลสามี ดังนี้ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวก็หลีกไป.
*

* บาลีเปน ภัททิยนคร
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บทวา ภตฺตุ คือ สามี. บทวา อนุกมฺป อุปาทาย ไดแก อาศัย
ความเอ็นดู. บทวา ปุพฺพุฏายินิโย ไดแก ปกติตื่นกอนเขาหมด. บทวา
ปจฺฉานปาตินิโย ไดแก ปกตินอนหลังเขาหมด. ก็หญิงบริโภคแลวขึ้นที่
นอน นอนกอนไมควร. แตใหคนในครัวเรือนทั้งหมดบริโภคแลว จัดสิ่งของ
ที่เปนอุปกรณ รูวาโคเปนตนที่มาแลวและยังไมมา สั่งการงานที่จะพึงทําใน
วันรุงขึ้น ถือลูกกุญแจไวในมือ ถาอาหารมีก็บริโภค ถาไมมีก็ใหคนอื่นหุงหา
แลวเลี้ยงคนทั้งหมดใหอิ่ม แลวนอนในภายหลังจึงควร. แมนอนแลว จะนอน
จนตะวันขึ้นก็ไมควร แตลุกกอนเขาทั้งหมดแลว ใหเรียกทาสและคนงานมา
แลวสั่งงานวา ทานจงทํางานอันนี้ ๆ ใหรีดนมแมโค ทํากิจที่ควรทําทั้งหมด
ในเรือนไวเปนพนักงานของตนจึงควร. พระผูมีพระภาคเจา หมายถึงขอความ
นั้น จึงตรัสวา ปุพฺพฺฏายินิโย ปจฺฉานิปาตินิโย ตื่นกอนนอนหลัง
ดังนี้.
บทวา กึการปฏิสสฺ าวินิโย ความวา มีปกติมองหนากันแลว
ตรวจดูวา เราจะทําอะไร เราจะทําอะไรดังนี้. บทวา มนาปจาริณิโย
ไดแก ปกติทํากิริยาแตที่นาพอใจ. บทวา ปยวาทินิโย ไดแก พูดแตถอยคํา
ที่นารัก. บทวา ปูชิสฺสาม ไดแก บูชาดวยปจจัย ๔. บทวา อพฺภาคเต
ไดแก ทานผูมาถึงสํานักของตน. บทวา อาสโนทเกน ปฏิปูเชสฺสาม
ความวา ตอนรับดวยอาสนะและน้ําลางเทา. แตในขอนี้ ควรทําสักการะทุกวัน
แกมารดาบิดา. สวนสําหรับสมณพราหมณผูมาถึงแลวควรถวายอาสนะน้ําลางเทาและควรทําสักการะ.
บทวา อุณฺณา คือ ขนแกะ. บทวา ตตฺถ ทกฺขา ภวิสฺสาม
ความวา จักเปนผูฉลาดในการสางและซัก การยอมและจัดใหเปนฟอนสําหรับ
ขนแกะทั้งหลาย และในการปน แผ ยี และกรอเปนตนสําหรับฝาย. บทวา
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ตตฺรุปายาย ไดแก เปนผูประกอบดวยปญญาอันเปนอุบายในการจัดขนสัตว
และฝายนั้น ที่เปนไปแลวอยางนี้วา เราควรทํางานนี้ในเวลานั้นดังนี้. บทวา
อล กาตุ อล สวิธาตุ ไดแก ตนทําเองก็ดี ใชใหคนอื่นทําก็ดี ก็ควร
ทั้งนั้น อธิบายวา จักชื่อวาเปนผูสามารถได ดังนี้.
บทวา กตฺจ กตโต ชานิสฺสาม อกตฺจ อกตโต ความวา
เราจักรูอยางนี้วา เราควรใหสิ่งนี้และทํากิจนี้แกผูมาทํางานชื่อนี้ตลอดทั้งวัน
ผูมาทํางานชื่อนี้ครึ่งวัน แกผูเสร็จงาน แกผูนั่งอยูในเรือน ดังนี้. ดวยบทวา
คิลานกานฺจ พลาพล ทานแสดงวา ก็ถาวาเขาใหยาและอาหารเปนตน
แกคนเหลานั้นในเวลาเจ็บไขไมทําใหแสลงแกโรค คนเหลานี้ยอมทําสิ่งที่ตน
ปรารถนาในเวลาเราไมมีโรค ในเวลาเจ็บไข ก็ไมรูวาเรามีอยู ดังนั้นเขาเปน
ผูเหนื่อยหนายไมทํากิจทั้งหลายในภายหลัง หรือทํากิจที่ควรทํา เพราะฉะนั้น
เจาทั้งหลายพึงสําเหนียกอยางนี้วา เราจักรูความมีกําลังและไมมีกําลังของคน
เหลานั้นแลว จักรูสิ่งที่พึงใหและกิจที่ควรทํา.
บทวา ขาทนีย โภชนีย จสฺส ไดแก จักแจกจายของเคี้ยวและ
ของกินแกคนภายใน. บทวา ปจฺจยเสน คือ ตามสวนที่เขาควรจะได
อธิบายวา ตามสมควรแกสวนอันตนพึงได. บทวา สวิภชิสฺสาม คือ
จักให. บทวา สมฺปาเทสฺสาม คือ จักใหถึงพรอม. บทวา อธุตตฺ ี ไดแก
ไมเปนหญิงนักเลง โดยเปนนักเลงผูชาย และนักเลงสุรา. บทวา อเถนี
คือ ไมเปนหญิงขโมย ไมเปนหญิงโจร. บทวา อโสณฺฑี คือ ไมเปน
นักเลง มีนกั เลงสุราเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา จบพระสูตรอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงสรุปดวย
คาถาทั้งหลาย จึงตรัสคําเปนตนวา โย น ภชติ สพฺพทา ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ภรติ ไดแก หาเลี้ยง บํารุง. บทวา สพฺพกามหร
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คือ ใหสิ่งนาใครทั้งปวง. บทวา โสตฺถี แปลวา เปนหญิงที่ดี. บทวา
เอว วตฺตติ ไดแก ประพฤติวัตรประมาณเทานี้ใหบริบูรณ. บทวา มนาปา
นาม เต เทวา ไดแก เทวดาชั้นนิมมานรดี. ก็จริงอยู เทวดาเหลานั้น
เรียกกันวา นิมมานรดีและมนาปา เพราะเนรมิตรูปที่ตนปรารถนา ๆ แลว
อภิรมย.
จบอรรถกถาอุคคหสูตรที่ ๓
๔. สีหสูตร
วาดวยผลแหงทาน ๕ ประการ
[๓๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่กูฏาคารศาลาปามหาวัน. ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถ
บัญญัติผลแหงทานที่จะพึงเห็นไดในปจจุบันหรือหนอ พระผูม ีพระภาคตรัสวา
สามารถ ทานสีหเสนาบดี แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกอนทานสีหเสนาบดี
ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของชนเปนอันมาก แมขอนี้เปน
ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี แมขอ
นี้ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของทายกผูเปนทานบดียอมขจร
แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง.
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อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี จะเขาไปอยูที่ประชุมใด ๆ คือ
ที่ประชุมกษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ก็ยอ มเปนผูองอาจไมเกอเขิน
เขาไป แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง.
อีกประการหนึ่ง ทายกผูเปนทานบดี เมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค แมขอนี้ก็เปนผลแหงทานที่จะพึงไดในสัมปรายภพ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้แลว สีหเสนาบดีจึงทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ๔ ขอ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสบอกแลว ขาพระองคยอมเชื่อตอผูมีพระภาคเจาในผลแหงทาน ๔ ขอ
นี้ก็หามิได แมขาพระองคเองก็ทราบดี คือ ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี
ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของชนเปนอันมาก สัตบุรุษผูสงบยอมคบหาขา
พระองค ผูเปนทายกเปนทานบดี กิตติศัพทอันงามของขาพระองคผูเปนทายก
เปนทานบดี ยอมขจรทั่วไปวา สีหเสนาบดีเปนทายก เปนทานบดี เปนผู
บํารุงพระสงฆ ขาพระองคผูเปนทายก เปนทานบดี จะเขาไปสูที่ประชุม
ใด ๆ คือที่ประชุมกษัตริย พราหมณ คฤหบดี สมณะ ก็ยอมเปนผูแกลว
กลาไมเกอเขินเขาไป ขาแตพระองคผูเจริญ ผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง ๔
ขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกแลว ขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูมีพระ
ภาคเจาในผลแหงทาน ๔ ขอนี้ ก็หามิได แมขาพระองคเองก็ยอมทราบดี
สวนผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง (ขอที่ ๕) ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกขาพระองควา ทายกผูเปนทานบดีเมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ขาพระองคยอมไมทราบ ก็แตวาขาพระองคยอมเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจาใน
ขอนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสย้ําวา อยางนั้นทานสีหะ อยางนั้นทานสีหะ
ทายกผูเปนทานบดี เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 80

นรชนผูไมตระหนี่ใหทาน ยอมเปน
ที่รักของชนเปนอันมาก ชนเปนอันมาก
ยอมคบหานรชนนั้น นรชนนั้นยอมได
เกียรติ มียศ เจริญ เปนผูไมเกอเขิน
แกลวกลาเขาสูที่ประชุมชน เพราะเหตุ
นี้แล บัณฑิตผูหวังสุข จงขจัดมลทิน คือ
ความตระหนี่แลวใหทาน บัณฑิตเหลานั้น
ยอมประดิษฐานในไตรทิพย ถึงความเปน
สหายของเทวดา ราเริงอยูตลอดกาลนาน
บัณฑิตเหลานั้น ไดทําสิ่งที่มุงหวัง ไดทํา
กุศลแลว จุติจากโลกนี้แลว ยอมมีรัศมี
เปลงปลั่ง เที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทนวัน
ยอมเพรียบพรอมดวยกามคุณ ๕ เพลิดเพลินรืน่ เริงบันเทิงใจอยูในนันทนวัน
สาวกทัง้ ปวงของพระสุคตผูไมมีกิเลส ผู
คงที่ ทําตามพระดํารัสของพระองคแลว
ยอมราเริงทุกเมื่อ.
จบสีหสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสีหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สนฺทิฏิก ไดแก ที่พึงเห็นเอง. บทวา ทายโก คือ
เปนผูกลาในการให. อธิบายวา ไมใชหยุดอยูดวยเหตุเพียงเชื่อวาทานเปนของดี
เทานั้น ยังสามารถแมบริจาคไดดวย. บทวา ทานปติ ไดแก ใหทานใดก็เปน
เจาแหงทานนั้นให. ไมใชทาส และ ไมใชสหายทาน. ก็ผูใดตนเองบริโภคของ
อรอย แตใหของไมอรอยแกบุคคลอื่น ผูนั้นเปนทาสแหงไทยธรรม กลาวคือ
ทานให. ผูใดตนเองบริโภคสิ่งใด ใหสิ่งนั้นแล ผูน ั้นเปนสหายแหงทานให.
ฝายผูใดตนเองยังอัตภาพใหเปนไปดวยของธรรมดา ๆ แตใหของที่อรอยแก
พวกคนอื่น ผูนั้นชื่อวาเปนเจา เปนใหญ เปนเจาของให. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายถึง ทายกผูเปนเชนนั้นวาเปนทานบดี ดังนี้.
บทวา อมงฺกุภูโต ไดแก ไมใชเปนผูไรอํานาจ. บทวา วิสารโท
คือ ไดโสมนัสประกอบดวยญาณ. บทวา สหพฺยคตา คือ ถึงความรวมกัน
เปนอันเดียวกัน. บทวา กตาวกาสา ความวา ชือ่ วามีโอกาสอันทําแลว
เพราะตนกระทํากรรมที่มีโอกาสในไตรทิพยนั้น แตเพราะเหตุที่กรรมนัน้ เปน
กุศลอยางเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา กตกุสลา (สรางกุศลไว). บทวา
โมทเร คือ ราเริง บันเทิงอยู. บทวา อสิตสฺส ไดแก พระตถาคต
ผูอันกิเลสไมอาศัยแลว. บทวา ตาทิโน คือ เปนผูถึงลักษณะคงที่.
จบอรรถกถาสีหสูตรที่ ๔
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๕. ทานานิสังสสูตร
วาดวยอานิสงสการใหทาน ๕ ประการ
[๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการใหทาน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ผูใหทานยอมเปนที่รักที่ชอบใจของชนหมูมาก ๑
สัปบุรุษผูสงบยอมคบหาผูใหทาน ๑ กิตติศัพทอันงามของผูใหทานยอนขจร
ทั่วไป ๑ ผูใหทานยอมไมหางเหินจากธรรมของคฤหัสถ ๑ ผูใหทานเมื่อตาย
ไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงการ
ใหทาน ๕ ประการนี้แล.
ผูใ หทาน ยอมเปนที่รักของชนเปน
อันมาก ชื่อวาดําเนินตามธรรมของสัปบุรุษ
สัปบุรษุ ผูสงบผูสํารวมอินทรีย ประพฤติ
พรหมจรรย ยอมคบหาผูใหทานทุกเมื่อ
สัปบุรษุ เหลานั้น ยอมแสดงธรรมเปนที่
บรรเทาทุกขทั้งปวงแกเขา เขาไดทราบ
ชัดแลว ยอมเปนผูหาอาสวะมิไดปรินิพพานในโลกนี้.
จบทานานิสังสสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทานานิสังสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทานานิสังสสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา คิหิธมฺมา อนปคโต โหติ คือ เปนผูมีศีล ๕ ไมขาด.
บทวา สต ธมฺม อนุกฺกม ไดแก ผูดาํ เนินตามธรรมของสัตบุรุษ คือ
มหาบุรุษ. บทวา สนฺโต น ภชนฺติ ไดแก สัตบุรุษทั้งหลาย คือ
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระตถาคต ยอมคบหาเขา
จบอรรถกถาทานานิสังสสูตรที่ ๕
๖. กาลทานสูตร
วาดวยกาลทาน ๕
[๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ทายกยอมใหทานแกผูมาสูถิ่นของตน ๑ ทายกยอมใหทานแก
ผูเตรียมจะไป ๑ ทายกยอมใหทานในสมัยขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขาวใหม
แกผูมีศีล ๑ ทายกยอมใหผลไมใหมแกผูมีศีล ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาลทาน
๕ ประการนี้แล.
ผูมีปญญา รูความประสงค ปราศจาก
ความตระหนี่ ยอมใหทานในกาลที่ควรให
เพราะผูใ หทานตามกาล
ในพระอริยเจา
ทั้งหลาย ผูปฏิบัติซอื่ ตรง ผูมใี จคงที่
เปนผูมใี จผองใส ทักขิณาทานจึงจะมีผล
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ไพบูลย ชนเหลาใดยอมอนุโมทนา หรือ
ชวยเหลือในทักขิณาทานนั้น ทักขิณาทาน
นั้นยอมไมมผี ลบกพรอง เพราะการอนุโมทนาหรือการชวยเหลือนั้น แมพวกที่
อนุโมทนาหรือชวยเหลือ ยอมเปนผูมสี วน
แหงบุญ เพราะฉะนั้น ผูมีจิตไมทอถอย
จึงควรใหทานในเขตที่มผี ลมาก บุญทั้งหลายยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายใน
ปรโลก.
จบกาลทานสูตรที่ ๖
อรรถกถากาลทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกาลทานสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กาลทานานิ คือ ทานทีค่ วร ทานที่มาถึงแลว อธิบายวา
ทานอันสมควร. บทวา นวสสฺสานิ คือ ขาวกลาดีเลิศ. บทวา นวผลานิ
ไดแก ผลไมดีเลิศที่ออกคราวแรกจากสวน. บทวา ปม สีลวนฺเตสุ
ปติฏาเปติ ความวา เขาถวายแกทานผูมีศีลกอนแลว ตนก็บริโภคภายหลัง.
บทวา วทฺู คือ เปนผูรูภาษิต. บทวา กาเลน ทินฺน ไดแก ทาน
ที่เขาใหอันสมควรที่มาถึงเขา. บทวา อนุโมทนฺติ ไดแก ชนที่ยืนอนุโมทนา
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. บทวา เวยฺยาวจฺจ ไดแก ทําการที่เปนงาน
ขวนขวายทางกาย. บทวา อปฺปฏิวาสนจิตฺโต ไดแก เปนผูมีจิตไมเบื่อหนาย.
บทวา ยตฺถทินฺน มหปฺผล ไดแก พึงใหในที่ ๆ ทานที่ใหแลวมีผลมาก.
จบอรรถกถากาลทานสูตรที่ ๖
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๗. โภชนทานสูตร
วาดวยทายกผูใหโภชนะชือ่ วาใหฐานะ ๕ อยางแกปฏิคาหก
[๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะเปนทาน ชื่อวาใหฐานะ
๕ อยางแกปฏิคาหก ๕ อยางเปนไฉน คือ ใหอายุ ๑ ใหวรรณะ ๑ ใหสขุ ๑
ใหกําลัง ๑ ใหปฏิภาณ ๑ ครั้นใหอายุแลวยอมเปนผูมีสวนแหงอายุทั้งที่เปน
ทิพย ทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหวรรณะแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงวรรณะ
ทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย ครัน้ ใหสุขแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงสุข
ทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหกําลังแลว ยอมเปนผูมีสวนแหงกําลัง
ทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ครั้นใหปฏิภาณแลว ยอมเปนผูมีสวนแหง
ปฏิภาณทั้งที่เปนทิพยทั้งที่เปนมนุษย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกผูใหโภชนะ
เปนทานชื่อวาใหฐานะ ๕ อยางนี้แล.
ปราชญผูมีปญญา ใหอายุ ยอมได
อายุ ใหกําลัง ยอมไดกําลัง ใหวรรณะ
ยอมไดวรรณะ ใหปฏิภาณยอมไดปฏิภาณ
ใหสุขยอมไดสุข ครั้นใหอายุ กําลัง
วรรณะ สุข และปฏิภาณแลวจะเกิดใน
ที่ใด ๆ ยอมเปนผูมอี ายุยืน มียศ.
จบโภชนทานสูตรที่ ๗
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อรรถกถาโภชนทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโภชนทานสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อายุ เทติ ไดแก ชื่อวายอมใหอายุ. บทวา วณฺณ คือ
ผิวพรรณแหงรางกาย. บทวา สุข คือ สุขทางกายและทางใจ. บทวา พล
คือ เรีย่ วแรงแหงรางกาย. บทวา ปฏิภาณ คือ ฉลาดผูกปญหาและ
แกปญหา.
จบอรรถกถาโภชนาทานสูตรที่ ๗
๘. สัทธานิสังสสูตร
วาดวยอานิสงสของศรัทธา ๕ ประการ
[๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา ยอมมีอานิสงส ๕
ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัปบุรุษผูสงบในโลกทุก ๆ ทาน เมื่อจะ
อนุเคราะห ยอมอนุเคราะหผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอมไมอนุเคราะหผูไมมี
ศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะเขาไปหา ยอมเขาไปหาผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอม
ไมเขาไปหาผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะตอนรับ ยอมตอนรับผูมีศรัทธา
กอนผูอื่น ยอมไมตอนรับผูไมมีศรัทธากอนผูอื่น ๑ เมื่อจะแสดงธรรม ยอม
แสดงธรรมแกผูมีศรัทธากอนผูอื่น ยอมไมแสดงธรรมแกผูไมมีศรัทธากอน
ผูอื่น ๑ กุลบุตรผูมีศรัทธาเมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูม ีศรัทธายอมมีอานิสงส ๕ ประการนี้แล. ดูกอนภิกษุ-
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ทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไทรใหญที่ทางสี่แยก มีพื้นราบเรียบ ยอมเปน
ที่พึ่งของพวกนกโดยรอบ ฉันใด กุลบุตรผูมีศรัทธาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
เปนที่พึ่งของชนเปนอันมาก คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา.
ตนไมใหญ สลางดวยกิ่ง ใบ และ
ผล มีลาํ ตนแข็งแรง มีรากมั่นคง สมบูรณ
ดวยผล ยอมเปนที่พึ่งของนกทั้งหลาย
ฝูงนกยอมอาศัยตนไมนั้น ซึง่ เปนที่รื่นรมยใจ ใหเกิดสุข ผูต องการความรมเย็น
ยอมเขาไปอาศัยรมเงา ผูตองการผลก็ยอม
บริโภคผลได ฉันใด ทานผูปราศจาก
ราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ
ไมมีอาสวะ เปนบุญเขตในโลก ยอม
คบหาบุคคลผูมีศรัทธา ซึ่งสมบูรณดวยศีล
ประพฤติถอมตน ไมกระดาง สุภาพ
ออนโยน มีใจมั่นคง ฉันนั้นเหมือนกัน
ทานเหลานั้น ยอมแสดงธรรมเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวงแกเขา เขาเขาใจทั่วถึง
ธรรมนัน้ แลว ยอมเปนผูหมดอาสวกิเลส
ปรินิพพาน.
จบสัทธานิสังสสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสัทธานิสังสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัทธานิสังสสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อนุกมฺปนฺติ คือ อนุเคราะห. บทวา ขนฺธิมาว มหาทุโม
คือ เหมือนตนไมใหญสมบูรณดวยลําตน. บทวา มโนรเม อายตเน ไดแก
ในสถานที่ชมุ นุมอันนารื่นรมย. บทวา ฉาย ฉายตฺถิกา ยนฺติ ไดแก
ผูตองการรมเงา ก็เขาไปอาศัยรมเงา. บทวา นิวาตวุตฺตึ คือ ประพฤติ
ออนนอม. บทวา อตฺถทฺธ คือ เวนความเปนคนกระดาง เพราะโกธะ
และมานะ. บทวา โสรต ไดแก เปนผูประกอบดวยความสงบเสงี่ยม มีศีล
สะอาด. บทวา สขีล คือ นาบันเทิงใจ.
จบอรรถกถาสัทธานิสังสสูตรที่ ๘
๙. ปุตตสูตร
วาดวยมารดาบิดาตองการฐานะ ๕ อยางจากบุตร
[๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้
จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ บุตรที่เราเลี้ยง
มาแลวจักเลี้ยงตอบแทน ๑ จักทํากิจแทนเรา ๑ วงศสกุลจักดํารงอยูไดนาน ๑
บุตรจักปกครองทรัพยมรดก ๑ เมื่อเราตายไปแลว บุตรจักบําเพ็ญทักษิณาทาน
ให ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารดา บิดา เล็งเห็นฐานะ ๕ ประการนี้แล
จึงปรารถนาบุตรเกิดในสกุล.
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มารดาบิดาผูฉลาด เล็งเห็นฐานะ ๕
ประการจึงปรารภนาบุตร ดวยหวังวาบุตร
ที่เราเลีย้ งมาแลว จักเลี้ยงตอบเรา จักทํา
กิจแทนเรา วงศสกุลจักดํารงอยูไดนาน
บุตรจักปกครองทรัพยมรดก และเมื่อเรา
ตายไปแลว บุตรจักบําเพ็ญทักษิณาทานให
มารดาบิดาผูฉลาดเล็งเห็นฐานะเหลานี้ จึง
ปรารถนาบุตร ฉะนั้น บุตรผูเปนสัปบุรุษ
ผูสงบ มีกตัญูกตเวที เมื่อระลึกถึงบุรพคุณของทาน จึงเลี้ยงมารดาบิดา ทํากิจ
แทนทาน เชื่อฟงโอวาท เลี้ยงสนอง
พระคุณทาน สมดังที่ทานเปนบุรพการี
ดํารงวงศสกุล บุตรผูมีศรัทธา สมบูรณ
ดวยศีล ยอมเปนทีส่ รรเสริญทั่วไป.
จบปุตตสูตรที่ ๙
อรรถกถาปุตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปุตตสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา ภโต วา โน ภวิสฺสติ ความวา บุตรที่เราเลี้ยงมาแลว
ประคบประหงมมาแลว ดวยใหดมื่ น้ํานมและยังมือและเทาใหเจริญเติบโต
เปนตน ในเวลาเราแก เขาจักเลี้ยงเรา ดวยการลางมือและเทา ใหอาบน้ํา
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และใหขาวตมขาวสวยเปนตน. บทวา กิจฺจ วา โน กริสฺสติ ความวา
เขาพักการงานของคนไวแลว จักไปชวยทํากิจของเราซึ่งเกิดในในราชตระกูล
เปนตน. บทวา กฺลวโส จิร สฺสติ ความวา เมื่อบุตรรักษาไมทําสมบัติ
ของเรามีนา สวน เงิน และทองเปนตน ใหฉิบหายไป วงศตระกูลก็จักตั้ง
อยูนาน. อนึ่ง เขาไมทําสลากภัตทานเปนตน ที่เราประพฤติกันมาแลวให
ขาดสาย คงดําเนินไป วงศตระกูลของเราก็จักตั้งอยูนาน. บทวา ทายชฺช
ปฏิปชฺชติ ความวา บุตรเมื่อประพฤติตนสมควรแกมรดก ดวยการปฏิบัติ
อันสมควรแกวงศตระกูลก็จักปกครองมรดก อันเปนสมบัติของเราได. บทวา
ทกฺขิณ อนุปปฺ ทสฺสติ ความวา บุตรจักเพิ่มทานอุทิศสวนบุญให ตั้งแต
วันที่สาม นับแตวันตาย. บทวา สนฺโต สปฺปุริสา ความวา พึงทราบวา
เปนสัตบุรุษ คนดีดวยการปฏิบัติชอบในมารดาบิดาในฐานะนี้. บทวา ปุพฺเพกตมนุสฺสร ความวา เมื่อระลึกถึงคุณอันมารดาบิดากระทําไวกอนแลว. บทวา
โอวาทการี คือ เปนผูทําตามโอวาทที่มารดาบิดาใหไวแลว. บทวา ภตโปสึ
ไดแก บุตรจักเลี้ยงดูมารดาบิดา ซึ่งทานเลี้ยงตนมา. บทวา ปสสิโย ความวา
เปนผูอันมหาชนพึงสรรเสริญในปจจุบันนั่นแล.
จบอรรถกถาปุตตสูตรที่ ๙
๑๐. สาลสูตร
วาดวยความเจริญ ๕ ประการ
[๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนสาละใหญอาศัยขุนเขาหิมวันต ยอม
เจริญดวยความเจริญ ๕ ประการ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยถึง
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และใบ ๑ ยอมเจริญดวยเปลือก ๑ ยอมเจริญดวยกะเทาะ ๑ ยอมเจริญดวย
กระพี้ ๑ ยอมเจริญดวยแกน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนสาละใหญอาศัย
ขุนเขาหิมวันต ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล ฉันใด ชนภายใน
อาศัยเจาบานผูมีศรัทธา ยอมเจริญดวยความเจริญ ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือน
กันแล ความเจริญ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอม
เจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑ ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวย
ปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชนภายในอาศัยเจาบานผูมีศรัทธา ยอมเจริญ
ดวยความเจริญ ๕ ประการนี้แล.
ตนไมทั้งหลาย อาศัยบรรพตศิลา
ลวนในปาใหญ ยอมเจริญขึ้นเปนไมใหญ
ชั้นเจาปา ฉันใด บุตร ภรรยา มิตร
อํามาตย หมูญาติ และคนที่เขาไปอาศัย
เลี้ยงชีพทั้งหลายในโลกนี้ ไดอาศัยกุลบุตร
ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีลจึงเจริญได
ฉันนั้นเหมือนกัน ชนเหลานั้นเห็นศีล
จาคะและสุจริตทั้งหลาย ของกุลบุตรผูมี
ศีล จาคะและสุจริตนั้น เมื่อประจักษชัด
แลว ยอมประพฤติตาม ชนเหลานั้น ครั้น
ประพฤติธรรมอันเปนที่ไปสูสวรรค สุคติ
ในโลกนี้แลว ยอมเปนผูเพลิดเพลิน
เพียบพรอมดวยกาม บันเทิงใจในเทวโลก.
จบสาลสูตรที่ ๑๐
จบสุมนวรรคที่ ๔
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อรรถกถาสาลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสาลสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา มหาสาลา คือตนไมใหญ. บทวา สาขาปตฺตปลาเสน
วฑฺฒนฺติ คือเจริญดวยกิ่งเล็กและใบ ที่เรียกกันวาปตตะ. บทวา อรฺสฺมึ
คือ ในที่มิใชบาน. บทวา พฺรหาวเน ไดแก ในปาใหญ คือดง. บทที่
เหลือในที่ทุกแหง งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสาลสูตรที่ ๑๐
จบสุมนวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุมนสูตร ๒. จุนทิสูตร ๓. อุคคหสูตร ๔. สีหสูตร
๕. ทานานิสังสสูตร ๖. กาลทานสูตร ๗. โภชนทานสูตร ๘. สัทธานิสังสสูตร
๙. ปุตตสูตร ๑๐. สาลสูตร และอรรถกถกา.
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มุณฑราชวรรคที่ ๕
๑. อาทิยสูตร
วาดวยหลักการใชโภคทรัพยใหเปนประโยชน ๕ อยาง
[๔๑] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี
ประโยชนทจี่ ะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวยความหมั่น
ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา
โดยธรรม เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอมิ่ หนํา บริหารตนใหเปนสุขสําราญ
เลี้ยงมารดาบิดาใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา บริหารใหเปนสุขสําราญ เลี้ยงบุตร
ภรรยา ทาสกรรมกร คนใช ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา บริหารใหเปนสุข
สําราญ นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวย
ความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม
ไดมาโดยธรรม เลี้ยงมิตรสหายใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา บริหารใหเปนสุข
สําราญ นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวย
ความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม
ไดมาโดยธรรม ปองกันอันตรายที่เกิดแตไฟ น้าํ พระราชา โจร หรือ
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ทายาทผูไมเปนที่รัก ทําตนใหสวัสดี นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแต
โภคทรัพยขอที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวย
ความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม
ไดมาโดยธรรม ทําพลี ๕ อยาง คือ
๑. ญาติพลี
[บํารุงญาติ]
๒. อติถิพลี
[ตอนรับแขก]
๓. ปุพพเปตพลี [ทําบุญอุทิศกุศลใหผูตาย]
๔. ราชพลี
[บริจาคทรัพยชวยชาติ]
๕. เทวตาพลี [ทําบุญอุทิศใหเทวดา]
นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมใชจายโภคทรัพยที่ตนหามาไดดวย
ความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขน อาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม
ไดมาโดยธรรม บําเพ็ญทักษิณา มีผลสูงเลิศ เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบาก
เปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไปดวยดีในสมณพราหมณ ผูเวนจากความ
มัวเมาประมาท ตั้งอยูในขันติและโสรัจจะ ผูมั่นคง ฝกฝนตนใหสงบระงับ
ดับกิเลสโดยสวนเดียว นี้เปนประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพยขอที่ ๕.
ดูกอนคฤหบดี ประโยชนที่จะพึงถือเอาแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล
ถาเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชนแตโภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพย
หมดสิ้นไป อริยสาวกนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา เราไดถือเอาประโยชนแต
โภคทรัพยนั้นแลว และโภคทรัพยของเราก็หมดสิ้นไป ดวยเหตุนี้ อริยสาวก
นั้น ยอมไมมีความเดือดรอน ถาเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชนแต
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มุณฑราชวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาอาทิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาทิยสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา โภคาน อาทิยา ไดแก เหตุแหงโภคะทั้งหลายที่พึงถือเอา
ประโยชน. บทวา อุฏานวิริยาธิคเตหิ ไดแก ที่ไดมาดวยความขยัน
หมั่นเพียร. บทวา พาหาพลปริจิเตหิ ไดแก ที่สะสมไวดวยกําลังแขน.
บทวา เสทาวกฺขิตฺเตหิ ไดแก ที่อาบเหงื่อไดมา. บทวา ธมฺมเิ กหิ คือ
ประกอบดวยธรรม. บทวา ธมฺมลทฺเธหิ ไดแก ไมเสียกุศลธรรม ไดมา
โดยธรรม. บทวา ปเณติ ไดแก กระทําใหอิ่มหนําสําราญ. บทที่เหลือใน
สูตรนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในจตุกนิบาต.
จบอรรถกถาอาทิยสูตรที่ ๑
๒. สัปปุริสสูตร
วาดวยสัปบุรุษเกิดมาเพื่อประโยชนสุขแกชนมาก
[๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษเมื่อเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดา
แกบุตรภริยา แกทาส กรรมกร คนรับใช แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาเมฆ ยังขาวกลาทั้งปวงใหงอกงาม
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โภคทรัพย ๕ ประการนี้ โภคทรัพยเจริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมมีความคิด
อยางนี้วา เราถือเอาประโยชนแตโภคทรัพยนี้แลว และโภคทรัพยของเราก็
เจริญขึ้น อริยสาวกนั้นยอมไมมีความเดือดรอน อริยสาวกยอมไมมีความ
เดือดรอนดวยเหตุทั้ง ๒ ประการฉะนี้แล.
นรชนเมื่อคํานึงถึงเหตุนี้วา เราได
ใชจายโภคทรัพยเลี้ยงตนแลว ไดใชจาย
โภคทรัพยเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงแลว ไดผาน
พนภัยที่เกิดขึ้นแลว ไดใหทักษิณาอันมี
ผลสูงเลิศแลว ไดทําพลี ๕ ประการแลว
และไดบํารุงทานผูมีศีล สํารวมอินทรีย
ประพฤติพรหมจรรยแลว บัณฑิตผูอยู
ครองเรือน พึงปรารถนาโภคทรัพย เพื่อ
ประโยชนใด ประโยชนนั้น เราก็ไดบรรลุ
แลว เราไดทําสิ่งที่ไมตองเดือดรอนแลว
ดังนี้ ชือ่ วาเปนผูดํารงอยูในธรรมของพระอริยะ บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญเขา
ในโลกนี้ เมื่อเขาละจากโลกนี้ไปแลว
ยอมบันเทิงใจในสวรรค.
จบอาทิยสูตรที่ ๑
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ชื่อวายอมมีมาเพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกชนเปนอันมาก
ฉันใด สัปบุรุษเมื่อเกิดในสกุล ยอมเกิดมาเพื่อประโยชน เพือ่ เกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แกชนเปนอันมาก คือ แกมารดาบิดา แกบุตรภริยา แกทาส
กรรมกร คนรับใช แกมิตรสหาย แกสมณพราหมณ ฉันนั้นเหมือนกัน.
สัปบุรุษผูครอบครองโภคทรัพย
เปนประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก
เทวดายอมรักษาเขาผูอันธรรมคุม ครอง
เปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและความ
ประพฤติ เกียรติยอมไมละเขาผูต ั้งอยูใน
ธรรม ใครจะสามารถติเตียนเขาผูตั้งอยู
ในธรรม สมบูรณดว ยศีล มีวาจาสัจ มีหิริ
ในใจ เปรียบเสมือนแหงทองชมพูนุท แม
เทวดาก็ชม แมพรหมก็สรรเสริญเขา.
จบสัปปุริสสูตรที่ ๒
๓. อิฏฐสูตร
วาดวยธรรมที่นาปรารถนาที่หาไดยาก ๕ อยาง
[๔๓] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกับทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี
ธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยากในโลก
๕ ประการเปนไฉน คือ อายุ ๑ วรรณะ ๑ สุข ๑ ยศ ๑ สวรรค ๑
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ดูกอนคฤหบดี ธรรม ๕ ประการนี้แล นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
หาไดโดยยากในโลก.
ธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ หาไดโดยยาก
ในโลก เรามิไดกลาววาจะพึงไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุ
แหงความปรารถนา ถาธรรม ๕ ประการนี้ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
หาไดโดยยากในโลก จักไดเพราะเหตุแหงความออนวอน หรือเพราะเหตุ
แหงความปรารถนาแลวไซร ในโลกนี้ ใครจะพึงเสื่อมจากอะไร ดูกอน
คฤหบดี อริยสาวกผูตองการอายุ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินอายุหรือ
แมเพราะเหตุแหงอายุ อริยสาวกผูตองการอายุ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไป
เพื่ออายุ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่ออายุที่พระอริยสาวกนั้นปฏิบัติแลว ยอม
เปนไปเพื่อใหไดอายุ อริยสาวกผูนั้นยอมไดอายุที่เปนของทิพย หรือเปนของ
มนุษย อริยสาวกผูตองการวรรณะ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินวรรณะ
หรือแมเพราะเหตุแหงวรรณะ อริยสาวกผูตองการวรรณะ พึงปฏิบัติปฏิปทา
อันเปนไปเพื่อวรรณะ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อวรรณะ ที่อริยสาวกนั้น
ปฏิบัติแลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดวรรณะ อริยสาวกนั้นยอมไดวรรณะที่เปน
ของทิพย หรือเปนของมนุษย อริยสาวกผูตองการสุข ไมออนวอนหรือ
เพลิดเพลินสุข หรือแมเพราะเหตุแหงสุข อริยสาวกผูตอ งการสุข พึงปฏิบัติ
ปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุข เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติ
แลว ยอมเปนไปเพื่อใหไดสุข อริยสาวกนั้นยอมไดสุขที่เปนของทิพยหรือ
ของมนุษย อริยสาวกผูตองการยศ ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินยศ หรือ
แมเพราะเหตุแหงยศ อริยสาวกผูตองการยศ พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อ
ยศ เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแลว ยอมเปนไป
เพื่อใหไดยศ อริยสาวกนั้นยอมไดยศที่เปนของทิพย หรือของมนุษย อริย-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 99

สาวกผูตองการสวรรค ไมควรออนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค หรือแม
เพราะเหตุแหงสวรรค อริยสาวกผูตองการสวรรค พึงปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไป
เพื่อสวรรค เพราะปฏิปทาอันเปนไปเพื่อสวรรค ที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแลว
ยอมเปนไปเพื่อใหไดสวรรค อริยสาวกนั้นยอมไดสวรรค.
ชนผูปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ
เกียรติ สวรรค ความเกิดในตระกูลสูง
และความเพลินใจ พึงทําความไมประมาท
ใหมากยิ่งขึ้น บัณฑิตทั้งหลาย ยอม
สรรเสริญความไมประมาทในการทําบุญ
บัณฑิตผูไมประมาทแลว ยอมยึดถือประโยชนทงั้ สองไวได คือ ประโยชนใน
ปจจุบนั และประโยชนในสัมปรายภพ
ผูมีปญญา ทานเรียกวาบัณฑิต เพราะ
บรรลุถงึ ประโยชนทั้งสองนั้น.
จบอิฏฐสูตรที่ ๓
อรรถกถาอิฏฐสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอิฏฐสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อายุสวตฺตนิกา ปฏิปทา ไดแก ปฏิปทาทางบุญซึ่งมีทาน
และศีลเปนตน. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา อตฺถาภิสมยา
ไดแก บรรลุประโยชน ทานอธิบายวา เพราะไดประโยชน.
จบอรรถกถาอิฏฐสูตรที่ ๓
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๔. มนาปทายีสูตร
วาดวยผูใหของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ
[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปสูนิเวศนแหงอุคคคฤหบดี
ชาวเมืองเวสาลี ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแตงไว ครั้งนั้น อุคคคฤหบดี
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ผูใหของที่พอใจยอมได
ของที่พอใจ ดังนี้ ก็ขาทนียาหารชื่อสาลปุบผกะของขาพระองคเปนที่พอใจ
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับขาทนียาหารของขาพระองค
นั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว อุคคคฤหบดี
ไดกราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ผูใหของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้
ก็เนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
ความอนุเคราะหรับเนื้อสุกรอยางดีของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว อุคคคฤหบดีไดกราบทูลอีกวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา
วา ผูใหของที่พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็นาลิยสากะขาทนียาหาร
ซึ่งทอดดวยน้ํามัน ของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง
อาศัยความอนุเคราะหรับนาลิยสากะขาทนียาหารของขาพระองคนั้นเกิด พระ-
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ผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ผูใหของที่
พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็ขาวสุกแหงขาวสาลีที่ขาวสะอาด มีกับมาก
มีพยัญชนะมาก ของขาพระองค เปนที่พอใจ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
ความอนุเคราะหรับขาวสุกแหงขาวสาลี ของขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ผูใหของที่พอใจยอมได
ของที่พอใจ ดังนี้ ก็ผาที่ทําในแควนกาสีของขาพระองคเปนที่พอใจ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับผาของขาพระองคนั้นเถิด
พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ผูใหของที่
พอใจยอมไดของที่พอใจ ดังนี้ ก็เตียงมีเทาทําเปนรูปสัตวราย ลาดดวยผา
โกเชาว ลาดดวยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเปนชอดอกไม เครื่อง
ลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาดใหญมีหมอนขาง
ทั้งสองของขาพระองคเปนที่พอใจ และขาพระองคก็ยอมทราบดีวา สิ่งเหลานี้
ไมควรแกพระผูมีพระภาคเจา เตียงไมจันทนของขาพระองคนี้มีราคาเกินกวา
แสนกหาปณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับเตียงของ
ขาพระองคนั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหรับแลว
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาดวยอนุโมทนียกถาดังตอไปนี้
ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่
พอใจ ผูไดยอมใหเครื่องนุง หม ที่นอน
ขาว น้ํา และปจจัยมีประการตาง ดวย
ความพอใจ ในทานผูประพฤติตรง สิ่งของ
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ที่ใหไปแลวนั้น ยอมเปนของที่บริจาคแลว
สละแลว ไมคิดเอาคืน ผูนั้นเปนสัปบุรุษ
ทราบชัดวา พระอรหันตเปรียบดวยนาบุญ
บริจาคสิ่งที่บริจาคไดยากแลว ชื่อวาให
ของที่พอใจ ยอมไดของที่พอใจ ดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงอนุโมทนาดวยอนุโมทนียกถากะอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว จึงเสด็จลูกจากอาสนะหลีกไป ตอมา
ไมนาน อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ก็ไดทํากาละ และเมื่อทํากาละแลว
เขาถึงหมูเทพ ชื่อมโนมยะหมูหนึ่ง ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนคร
สาวัตถี ครัง้ นั้นอุคคเทพบุตรมีวรรณงาม เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ยังพระ
วิหารเชตวัน ทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสถามวา ดูกอนอุคคะ ตามที่ทานประสงคสําเร็จแลวหรือ อุคคเทพบุตร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตามที่ขาพระองคประสงคสําเร็จแลว
พระเจาขา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะอุคคเทพบุตรดวย
พระคาถาความวา
ผูใหของที่พอใจ ยอมไดของที่
พอใจ ผูใหของที่เลิศ ยอมไดของที่เลิศ
ผูใหของที่ดียอมไดของที่ดี และผูใหของ
ที่ประเสริฐ ยอมเขาถึงสถานที่ประเสริฐ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 103

นรชนใดใหของที่เลิศ ใหของทีด่ ี และ
ใหของที่ประเสริฐ นรชนนัน้ จะบังเกิด
ณ ที่ใด ๆ ยอมมีอายุยืน มียศ ดังนี้.
จบมนาปทายีสูตรที่ ๔
อรรถกถามนาปทายีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมนาปทายีสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อุคฺโค ไดแก ผูไดชื่ออยางนี้ เพราะเปนผูสูงดวยคุณทั้งหลาย.
บทวา สาลปุปฺผก ขาทนีย ไดแก ของเคี้ยวคลายดอกสาละ ทําดวยแปง
ขาวสาลี ปรุงดวยของอรอย ๔ อรอย จริงอยู ของเคี้ยวชนิดนั้น เขาแตงให
มีสีกลีบและเกษรแลว ทอดในน้ํามันเนย ซึ่งปรุงดวยเครื่องเทศมียี่หราเปนตน
สุกแลว ผึ่งใหสะเด็ดน้ํามัน บรรจุภาชนะมีฝาอบกลิ่นไรใหหอม. อุคคคฤหบดี
ประสงคจะถวายในระหวางอาหาร จึงกราบทูลอยางนี้ แดพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ผูประทับนัง่ ดื่มขาวยาคู. บทวา ปฏิคฺคเหสิ ภควา นั่นเปน
เพียงเทศนา. ก็อุบาสกไดถวายขาทนียะนั้น แตพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุ
๕๐๐ รูป ถวายแมมังสสุกรเปนตน ก็เหมือนขาทนียะนั้น ฉะนั้น. ในบท
เหลานั้น บทวา สมฺปนฺนวรสุกรมส ความวา มังสสุกรที่ปรุงดวยเครื่อง
เทศมียี่หราเปนตน กับพุทราที่มีรสดี ทําใหสุกแลวเก็บไวปหนึ่งกิน. บทวา
นิพฺพฏฏเตลก คือ น้ํามันเดือดพลานแลว. บทวา นาฬิยาสาก ไดแก
ฝกนาฬิกะ ที่คลุกกับแปงสาลี แลวทอดน้ํามันเนย ปรุงดวยของอรอย
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๔ ชนิดแลวอบเก็บไว. ในบทวา เนต ภควโต กปฺปติ นี้ ทานหมายถึง
ของเปนอกัปปยะวา แมเปนกัปปยะก็ไมควร.
เศรษฐีใหนําของนั้นแมทั้งหมดมาแลว ทําใหเปนกอง สิ่งของใด ๆ
เปนอกัปปยะก็สงสิ่งของนั้น ๆ ไปรานตลาดแลว จึงถวายสิ่งของเครื่องอุปโภค
และบริโภคที่เปนกัปปยะ แผนไมจันทนไมใหญนัก ยาวประมาณ ๒ ศอกคืบ
กวางประมาณศอกคืบ แตเปนของมีราคามาก เพราะเปนของมีสาระอยางดี
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแผนไมจันทนนั้นแลว โปรดใหเกรียกเปนชิ้นเล็ก ๆ
ตรัสสั่งใหถวายแกภิกษุทั้งหลายเพื่อบดเปนยาหยอดตา.
บทวา อุชุภูเตสุ ไดแก ในทานผูปฏิบัติตรงดวยกาย วาจา ใจ.
บทวา ฉนฺทสา ไดแก ความรัก. ในบทวา จตฺต เปนตน ชื่อวา สละ
แลวดวยอํานาจการบริจาค ชื่อวาปลอยแลวดวยสละปลอยไปเลย ชื่อวาอนัคคหิตะ เพราะจิตไมคิดจะเอาคืน เพราะมีจิตไมเสียดาย. บทวา เขตฺตูปเม
คือ เสมือนนาเพราะเปนที่งอกงาม. บทวา อฺตร มโนมย ไดแก
หมูเทพที่บังเกิดดวยใจที่อยูในฌานอยางหนึ่ง ในชั้นสุทธาวาส. บทวา
ยถาธิปฺปาโย คือ ตามอัธยาศัย. ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถามอะไร
ดวยบทนี้. ตอบวา ไดยินวา ทานมีอัธยาศัยหมายพระอรหัตครั้งเปนมนุษย
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสถามวาเราจะถามขอนั้น. แมเทพบุตร
ไดกราบทูลวา ตคฺฆ เม ภควา ยถาธิปฺปาโย ดังนี้ ก็เพราะทานบรรลุ
พระอรหัตแลว. บทวา ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ ความวา เขายอมเกิดใน
กุลสมบัติ ๓ หรือในสวรรคชั้นกามาพจร ๖ ชั้น ณ ภพใด ๆ ก็เปนผูมีอายุยืน
มียศ ณ ภพนัน้ ๆ.
จบอรรถกถามนาปทายีสูตรที่ ๔
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๕. อภิสันทสูตร
วาดวยหวงบุญหวงกุศล ๕ ประการ
[๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญมีหวงกุศล ๕ ประการนี้ เปน
เหตุนําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป
ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุบริโภคจีวรของผูใด เขาเจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศลของผูนั้น หาประมาณมิได
เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปน
ไป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ภิกษุบริโภคบิณฑบาตของผูใด. . .ภิกษุบริโภควิหารของผูใด. . .
ภิกษุบริโภคเตียง ตั่งของผูใด. . . ภิกษุบริโภคคิลานปจจัยเภสัชของผูใด เขา
เจโตสมาธิอันหาประมาณมิไดอยู หวงบุญ หวงกุศล ของผูนั้นหาประมาณ
มิได เปนเหตุนําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวบิ ากเปนสุข ยังอารมณเลิศ
ใหเปนไป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล ๕ ประการนี้แล เปนเหตุ
นําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป ยอม
เปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข ก็การที่จะถือเอาประมาณแหงบุญของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญ
หวงกุศล ๕ ประการนี้วา หวงบุญ หวงกุศล มีประมาณเทานี้ เปนเหตุ
นําสุขมาให เกื้อกูลแกสวรรค มีวิบากเปนสุข ยังอารมณเลิศใหเปนไป

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 106

ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ดังนี้ พึงทําไมไดโดยงาย โดยที่แท ยอมถึงการนับวา กองบุญใหญ นับไมได ประมาณไมได เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณน้ําใน
มหาสมุทรวา น้ํานี้มีประมาณอาฬหกะเทานี้ มีรอยอาฬหกะเทานี้ มีพนั
อาฬหกะเทานี้ หรือมีแสนอาฬหกะเทานี้ ไมใชทําไดโดยงาย ยอมถึงการ
นับวาเปนหวงน้ําใหญ นับไมได ประมาณไมได ฉะนั้น.
แมน้ําเปนที่อยูแหงฝูงปลา สวนมาก
ยอมหลั่งไหลไปสูสาครหวงทะเลหลวง
อันจะประมาณไมได มีสิ่งที่นากลัวมาก
เปนที่อยูแหงรัตนะหลายชนิด. ฉันใด
หวงบุญยอมหลั่งไหลเขาสูนรชน ผูเปน
บัณฑิต ใหขา ว น้ํา เครื่องนุงหม ที่นอน
ที่นั่ง เครื่องปูลาด เหมือนหวงน้ําหลัง่ ไหล
เขาไปสูสาคร ฉันนั้น.
จบอภิสันทสูตรที่ ๕
อภิสันทสูตรที่ ๕ พึงทราบโดยนัยที่ทานกลาวแลวในจตุกนิบาต.
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๖. สัมปทาสูตร
วาดวยสัมปทา ๕ ประการ
[๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ สุตสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑
ปญญาสัมปทา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล.
จบสัมปทาสูตรที่ ๖
๗. ธนสูตร
วาดวยทรัพย ๕ ประการ
[๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทรัพย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ทรัพย คือ ศรัทธา ๑ ทรัพย คือ ศีล ๑ ทรัพย คือ สุตะ ๑
ทรัพย คือ จาคะ ๑ ทรัพย คือ ปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทรัพย
คือ ศรัทธาเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชื่อ
พระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา ทรัพย
คือ ศรัทธา. ก็ทรัพย คือ ศีลเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต ฯลฯ เวนขาดจากการดื่มสุรา
และเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท นี้เรียกวา ทรัพย คือ ศีล.
๑

๒

๑.-๒. สูตรที่ ๖-๗ อรรถกถามีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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ก็ทรัพย คือ สุตะเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ นี้เรียกวา ทรัพย คือ สุตะ.
ก็ทรัพย คือ จาคะเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
มีใจปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่อยูครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว
มีฝามืออันชุม ยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดีในทานและการ
จําแนกทาน นี้เรียกวา ทรัพย คือ จาคะ. ก็ทรัพย คือ ปญญาเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวย
ปญญาอันหยั่งถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไป เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา ทรัพย คือ ปญญา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ทรัพย ๕ ประการนี้แล.
ผูใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น
ไมหวั่นไหว มีศีลอันงาม อันพระอริยะ
ชอบใจ สรรเสริญ มีความเลื่อมใสใน
พระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวผูนั้นวา ไมเปนคนขัดสน
ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน เพราะ
เหตุนั้น ผูมีปญญา เมื่อนึกถึงคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบ
ศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็นธรรม
เนือง ๆ เถิด.
จบธนสูตรที่ ๗
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๘. ฐานสูตร
วาดวยฐานะ ๕ ประการ ที่ใคร ๆ ไมพงึ ได
[๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก ไมพึงได ๕ ประการเปนไฉน
คือ ฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มี
ความเจ็บไขเปนธรรมดา [ของเรา] อยาเจ็บไข ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเปน
ธรรมดา [ของเรา] อยาตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา [ของเรา]
อยาสิ้นไป ๑ ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหาย ๑
อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไมพึงได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับยอม
แกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมไมเห็นดังนี้วา ไม
ใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้น แกไป โดยที่แท สิ่งที่มี
ความแกเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ
ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมือ่ สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว
พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็
ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุด
ชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความ
แกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ
หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ
แทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมเจ็บไข. . . สิ่งมีความตายเปนธรรมดา ของ
ปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมตายไป. . . สิง่ ที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของปุถุชน
ผูไมไดสดับ ยอมสิ้นไป. . . สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของปุถุชนผูไมได
สดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา ฉิบหายไปแลว
เขายอมไมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเรา
ผูเดียวเทานั้นฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาของ
สัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น
สวนเราเองก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยาก
รับประทาน แมกายก็พงึ เศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชงัก
แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรพึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหาย
เปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ
หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถชุ นผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ
แทงเขาแลว ยอมทําใหคนเดือดรอน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนวาสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา ของอริยสาวก
ผูไดสดับ ยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว อริยสาวก
นั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียว
เทานั้นแกไป โดยที่แท สิง่ ที่มีความแกเปนธรรมดา ของสัตวทั้งปวงที่มีการมา
การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความ
แกเปนธรรมดา แกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ
หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม
แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ
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ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา แกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก
ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวก
ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษเปนเครื่องเสียบแทงปุถุชน
ผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร
ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมเจ็บไข. . . สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของ
อริยสาวกผูไดสดับ ยอมตายไป. . . สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดาของ
อริยสาวกผูไดสดับ ยอมสิ้นไป. . . สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของ
อริยสาวกผูไดสดับ ยอมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา
ฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นวาไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายไป
เปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้นฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหาย
ไปเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ
ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดา
ฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย
แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แม
การงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้
เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวา
อริยสาวกผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ อันเปนเครื่องเสียบแทง
ปุถุชนผูไมไดสดับ ทําตนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศกปราศจาก
ลูกศร ยอมดับความทุกขรอนไดดวยตนเอง. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 112

ประการนี้แล อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ใน
โลกไมพึงได.
ประโยชนแมเล็กนอยในโลกนี้ อัน
ใคร ๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก
เพราะการคร่ําครวญ พวกอมิตรทราบวา
เขาเศราโศก เปนทุกข ยอมดีใจ ก็คราวใด
บัณฑิตผูพิจารณารูเนื้อความ ไมหวั่นไหว
ในอันตรายทั้งหมด คราวนั้น พวกอมิตร
เห็นหนาอันไมผิดปกติของบัณฑิตนั้น ยิ้มแยมตามเคยยอมเปนทุกข บัณฑิตพึงได
ประโยชนในที่ใด ๆ ดวยประการใด ๆ
เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู เพราะ
กลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญทาน
หรือเพราะประเพณีของตนก็พึงบากบั่นใน
ที่นั้น ๆ ดวยประการนั้น ๆ ถาพึงทราบวา
ความตองการอยางนี้อันเราหรือผูอื่นไมพึง
ไดไซร ก็ไมควรเศราโศก ควรตั้งใจ
ทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดนี้เราทําอะไรอยู
ดังนี้.
จบฐานสูตรที่ ๘
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อรรถกถาฐานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อลพฺภนียานิ ไดแก ฐานะใคร ๆ ไมพงึ ได คือ ไมอาจจะได.
บทวา านานิ คือ เหตุ. บทวา ชราธมฺม มา ชิริ ความวา สิ่งใดของเรา
มีความแกเปนสภาพ ขอสิ่งนั้นจงอยาแก. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา นจฺฉาเทยฺย คือ ไมชอบใจ. บทวา อพฺพุหิ คือ นําออกไป.
บทวา ยโต คือ กาลใด. บทวา อาปทาสุ คือ ในอุปทวะ
ทั้งหลาย. บทวา น เวธติ คือ ไมหวั่นไหว ไมเศราโศกถึง. บทวา
อตฺถวินิจฺฉยฺู คือ เปนผูฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผล. บทวา ปุราณ
ไดแก คงเกาอยูนั่นแหละ เพราะไมมีการเปลี่ยนแปลง. บทวา ชปฺเปน
คือ ดวยการสรรเสริญ. บทวา มนฺเตน คือ ดวยการรายมนตซึ่งมีอานุภาพ
มาก. บทวา สุภาสิเตน คือ ดวยการกลาวคําสุภาษิต. บทวา อนุปฺปทาเนน
ไดแก ดวยการใหทรัพยหนึ่งรอย หรือหนึ่งพัน. บทวา ปเวณิยา วา ไดแก
ดวยวงศตระกูล อธิบายวา ดวยการกลาวถึงประเพณีอยางนี้วา ขอนี้ประเพณี
ของเราประพฤติกันมาแลว สิ่งนี้มิไดประพฤติมาแลวดังนี้. บทวา ยถา ยถา
ยตฺถ ลเภถ อตฺถ ความวา จะพึงไดประโยชนมีความไมแกเปนตนแหงสิ่ง
ทั้งหลายที่มีความแกเปนธรรมดาเปนตนในที่ใด ๆ ดวยประการใด ๆ เพราะ
การสรรเสริญเปนตนเหลานั้น. บทวา ตถา ตถา ตตฺถ ปรกฺกเมยฺย
ไดแก พึงทําความบากบั่นในที่นั้น ๆ โดยประการนั้น ๆ. บทวา กมฺม ทฬฺห
ไดแก กรรมอันยังสัตวใหเวียนวายอยูในวัฏฏะเราทําใหมั่นคงสั่งสมไว. ควร
พิจารณาอยางนี้วา บัดนี้ เรานั้นจะทําอะไรดังนี้แลวยับยั้งไว.
จบอรรถกถาฐานสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 114

๙. โกสลสูตร
วาดวยฐานะที่หาไมได ๕ ประการ
[๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครัง้ นั้นแล พระเจา
ปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็สมัยนั้น พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคต
ครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลที่ใกลพระกรรณวา
ขอเดชะ พระนางมัลลิกาเทวีไดทิวงคตแลว ครั้นเขากราบทูลดังนี้แลว
พระเจาปเสนทิโกศลก็ทรงมีทุกขโทมนัส ประทับนั่งเหงาหงอย กมพระพักตร
เศราสลด อัดอั้น ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบดังนั้นแลว จึงตรัส
กับพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกอนมหาบพิตร ฐาน. ๕ ประการนี้ อันสมณะ
พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไมพึงได ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑
ฯลฯ บัดนี้เราทําอะไรอยู ดังนี้.
จบโกสลสูตรที่ ๙
อรรถกถาโกสลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโกสลสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อุปกณฺณเก แปลวา ที่ใกลพระกรรณ. บทวา ทุมฺมโน
แปลวา เสียพระทัย. บทวา ปตฺตกฺขนฺโธ แปลวา มีพระศอตก บทวา
ปชฺฌายนฺโต แปลวา ทรงครุนคิดอยู. บทวา อปฺปฏิภาโณ แปลวา
ทรงคิดไมออก. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบอรรถกถาโกสลสูตรที่ ๙
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๑๐. นารทสูตร
วาดวยฐานะ ๕ ที่ใคร ๆ ในโลกไมพึงได
[๕๐] สมัยหนึ่ง ทานพระนารทะอยูที่กุกกุฎาราม ใกลพระนคร
ปาตลีบุตร ก็สมัยนั้น พระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก เปนที่พอ
พระทัยแหงพระราชาพระนามวามุณฑะ ไดทิวงคต เมื่อพระนางภัททาราชเทวี
ผูเปนที่รักเปนที่พอพระทัย ทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน ไมทรง
แตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่
พระศพพระนางตลอดคืนตลอดวัน ครั้งนั้น พระราชาไดตรัสสั่งมหาอํามาตย
ชื่อวาโสการักขะผูเปนที่รักวา ทานโสการักขะผูเปนที่รัก ทานจงยกพระศพ
พระนางภัททาราชเทวีลงในรางเหล็กที่เต็มดวยน้ํามัน แลวปดดวยรางเหล็กอัน
อื่นอีก เพื่อใหเราไดเห็นพระศพพระนางนานไดเทาไรยิ่งดี โสการักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ก็ไดจัดการยกพระศพพระนางลง
ในรางเหล็กที่เต็มดวยน้ํามัน แลวปดดวยรางเหล็กอันอื่นอีก ครั้งนั้น
โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา เมื่อพระนางภัททาราชเทวี ผูเปนที่รัก ที่พอ
พระทัย แหงพระเจามุณฑะนี้ ไดทิวงคตไปแลว พระราชาไมสรงสนาน
ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซา
อยูที่พระศพพระนางตลอดคืนตลอดวัน พระราชาพึงเสด็จเขาไปหาสมณะ
หรือพราหมณรูปใดหนอ ไดทรงสดับธรรมแลว จะพึงทรงละลูกศร คือ
ความโศกได ลําดับนั้น โสการักขะมหาอํามาตยจึงคิดวา ทานพระนารทะ
รูปนี้ อยูที่กกุ กุฏาราม ใกลพระนครปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงามของทาน
พระนารทะขจรไปแลวอยางนี้วา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต
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มีถอยคําวิจิตร มีปฏิภาณดีงาม เปนวุฑฒบุคคล และเปนพระอรหันต จึง
ควรที่พระเจามุณฑะจะเสด็จเขาไปหา เพื่อบางทีไดทรงสดับธรรมของทานแลว
พึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได.
ลําดับนั้น โสการักขะมหาอํามาตยจึงเขาไปเฝาพระเจามุณฑะ แลว
กราบทูลวา ขอเดชะ ทานพระนารทะรูปนี้ อยูท ี่กุกกุฎาราม ใกลพระนคร
ปาตลีบุตร ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระนารทะขจรไปแลวอยางนี้วา เปน
บัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําอันวิจิตร มีปฏิภาณดีงาม
เปนวุฑฒบุคคล และเปนพระอรหันต ก็ถาพระองคจะพึงเสด็จเขาไปหาทาน
แลวไซร บางที่ไดทรงสดับธรรมของทานแลว พึงทรงละลูกศร คือ ความ
โศกได พระเจามุณฑะจึงตรัสสั่งวา ทานโลการักขะ ถาเชนนั้น ทานจงไป
บอกทานพระนารทะใหทราบ เพราะกษัตริยเชนเราพึงเขาใจวา สมณะหรือ
พราหมณที่อยูในราชอาณาจักร ยังไมไดแจงใหทราบกอนจะพึงเขาไปหาได
อยางไร โสการักขะมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดเขาไป
หาทานพระนารทะอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว กลาววา
ขาแตทานผูเจริญ พระนางภัททาราชเทวีผูเปนที่รัก ที่พอพระทัยแหงพระเจา
มุณฑะนี้ ไดทิวงคตแลว เมื่อพระนางภัททาราชเทวีผูเปนที่รัก ที่พอพระทัย
ไดทิวงคตไปแลว พระราชาก็ไมสรงสนาน ไมทรงแตงพระองค ไมเสวย
ไมทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทรงซบเซาอยูที่พระศพแหงพระนางภัททาราชเทวี ตลอดคืน ตลอดวัน ขอทานพระนารทะจงแสดงธรรมแกพระราชา
โดยใหพระราชาพึงทรงละลูกศร คือ ความโศกได เพราะไดทรงสดับธรรม
ของทานพระนารทะ ทานพระนารทะจึงกลาววา ดูกอนมหาอํามาตย ขอให
พระราชาทรงทราบเวลาที่ควร ณ บัดนี้.
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ลําดับนั้น โสการักขะมหาอํามาตยลุกจากที่นั่ง อภิวาททานพระนารทะ
ทําประทักษิณเสร็จแลว ไดเขาไปเฝาพระเจามุณฑะแลว กราบทูลวา ขอเดชะ
ทานพระนารทะไดเปดโอกาสใหเสด็จไปหาไดแลว บัดนี้ ขอพระองคจง
ทรงทราบเวลาที่ควรเถิด พระเจาขา พระเจามุณฑะตรัสวา ถาเชนนั้น ทาน
จงใหพนักงานเทียมพาหนะที่ดี ๆ ไว โสการักขะมหาอํามาตย รับสนอง
พระบรมราชโองการแลว ไดใหพนักงานเทียมพระราชพาหนะที่ดี ๆ ไวเสร็จ
แลว จึงกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไดใหพนักงานเทียมพระราช
พาหนะที่ดี ๆ ไวเสร็จแลว ขอพระองคจงทรงทราบเวลาที่ควรเถิด พระเจาขา
ลําดับนั้น พระเจามุณฑะ เสด็จขึ้นทรงพระราชพาหนะที่ดี ๆ ไปสูกุกกุฏาราม
เพื่อพบปะกับทานพระนารทะ ดวยพระราซานุภาพอยางใหญยิ่ง เสด็จไปเทาที่
พระราชพาหนะจะไปได เสด็จลงจากพระราชพาหนะแลว เสด็จพระราชดําเนิน
เขาไปสูอาราม เขาไปหาทานพระนารทะทรงอภิวาทแลว ประทับ ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระนารทะไดทูลกะพระเจามุณฑะวา ขอถวาย
พระพร ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม
หรือใคร ๆ ในโลกไมพึงได ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ฐานะวา ขอสิ่ง
ที่มีความแกเปนธรรมดา [ของเรา] อยาแก ๑ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข
เปนธรรมดา [ของเรา] อยาเจ็บไข ๑ ขอสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา
[ของเรา] อยาตาย ๑ ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา [ของเรา] อยา
สิ้นไป ๑ ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา [ของเรา] อยาฉิบหาย
ไป ๑ อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก
ไมพึงได ขอถวายพระพร สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของปุถุชนผูไมไดสดับ
ยอมแกไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมไมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้นแกไป โดย
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ที่แท สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวงที่มีการมา การไป การจุติ
การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา
แกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่าํ ไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย
แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการ
งานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้
เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร
ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ
ความโศกที่มีพิษเสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ขอถวายพระพร.
อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมได
สดับ ยอมเจ็บไข. . . สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ
ยอมตายไป. . .สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม
สิ้นไป. . . สิง่ ที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา ของปุถุชนผูไมไดสดับ ยอม
ฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว เขายอมไม
พิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเราผูเดียว
เทานั้น ฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง
ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวนเราเอง
ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดาฉิบหายไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก
ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน
แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตร
ก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา
ฉิบหายไปแลว เขายอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ
หลงงมงาย นี้เรียกวาปุถุชนผูไมไดสดับ ถูกลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษ
เสียบแทงเขาแลว ยอมทําตนใหเดือดรอน ขอถวายพระพร.
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สวนวา สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของอริยสาวกผูไดสดับ ยอมแก
ไป เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาของเราผูเดียวเทานั้นแกไป โดย
ที่แท สิ่งที่มคี วามแกเปนธรรมดาของสัตวทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ
การอุปบัติ ยอมแกไปทั้งสิ้น สวนเราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา
แกไปแลว พึงเศราโศก ลําบาก ร่าํ ไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย
แมอาหารเราก็ไมอยากรับประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แม
การงานก็พึงหยุดชะงัก แมพวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้
เมื่อสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาแกไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไม
ลําบาก ไมร่ําไร ไมทบุ อกคร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวาอริยสาวก
ผูไดสดับ ถอนลูกศร คือ ความโศกที่มีพิษอันเปนเครื่องเสียบแทงปุถุชน
ผูไมไดสดับ ทําคนใหเดือดรอน อริยสาวกผูไมมีความโศก ปราศจากลูกศร
ยอมดับทุกขรอนไดดวยตนเอง ขอถวายพระพร.
อีกประการหนึ่ง สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ของอริยสาวกผู
ไดสดับ ยอมเจ็บไข. . .สิง่ ที่มีความตายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ
ยอมตายไป. . . สิ่งที่มีความสิ้นไปเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอม
สิ้นไป. . . สิง่ ที่มีความฉิบหายเปนธรรมดา ของอริยสาวกผูไดสดับ ยอม
ฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเปนธรรมดา ฉิบหายไปแลว อริยสาวก
นั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของเรา
ผูเดียวเทานั้นฉิบหายไป โดยที่แท สิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาของสัตว
ทั้งปวง ที่มีการมา การไป การจุติ การอุปบัติ ยอมฉิบหายไปทั้งสิ้น สวน
เราเอง ก็เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเปนธรรมดาฉินหายไปแลว พึงเศราโศก
ลําบาก ร่ําไร ทุบอก คร่ําครวญ หลงงมงาย แมอาหารเราก็ไมอยากรับ-
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ประทาน แมกายก็พึงเศราหมอง ซูบผอม แมการงานก็พึงหยุดชะงัก แม
พวกอมิตรก็พึงดีใจ แมพวกมิตรก็พึงเสียใจ ดังนี้ เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหาย
เปนธรรมดาฉินหายไปแลว อริยสาวกนั้นยอมไมเศราโศก ไมลําบาก ไมรา่ํ ไร
ไมทุบอกคร่ําครวญ ไมหลงงมงาย นี้เรียกวา อริยสาวกผูไดสดับ ถอน
ลูกศร คือ ความเศราโศกที่มีพิษ ซึง่ เสียบแทงปุถุชนผูไมไดสดับ ทําตน
ใหเดือดรอน อริยสาวกผูไ มมีความโศก ปราศจากลูกศร ยอมดับทุกขรอน
ไดดวยตนเอง ขอถวายพระพร ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกนี้ไมพึงได.
ทานพระนารทะ ครั้นกลาวไวยากรภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาว
คาถาประพันธตอไปอีกวา
ประโยชนแมเล็กนอยในโลกนี้ อัน
ใคร ๆ ยอมไมไดเพราะการเศราโศก
เพราะการคร่ําครวญ พวกอมิตรทราบวา
เขาเศราโศก เปนทุกข ยอมดีใจ ก็คราวใด
บัณฑิตพิจารณารูเนื้อความ ไมหวั่นไหว
ในอันตรายทั้งหลาย คราวนั้น พวก
อมิตรเห็นหนาอันไมผิดปกติของบัณฑิต
นั้น ยิม้ แยมตามเคย ยอมเปนทุกข บัณฑิต
พึงไดประโยชนในที่ใด ๆ ดวยประการ
ใด ๆ เพราะการสรรเสริญ เพราะความรู
เพราะกลาวคําสุภาษิต เพราะการบําเพ็ญทาน หรือเพราะประเพณีของตน ก็พึง
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บากบั่นในที่นั้น ๆ ดวยประการนั้น ๆ
ถาพึงทราบวา ความตองการอยางนี้อันเรา
หรือผูอนื่ ไมพึงไดไซร ก็ไมควรเศราโศก
ควรตั้งใจทํางานโดยเด็ดขาดวา บัดนี้เรา
ทําอะไรอยู ดังนี้.
เมื่อทานพระนารทะทูลจบแลวอยางนี้ พระเจามุณฑะไดตรัสถามวา
ทานผูเจริญ ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ทานพระนารทะตอบวา ขอถวายพระพร
ธรรมปริยายนี้ชื่อโสกสัลลหรณะ พระเจามุณฑะตรัสชมวา ทานผูเจริญ
โสกสัลลหรณธรรมปริยายดีนัก โสกสัลลหรณธรรมปริยายดีนัก ทานผูเจริญ
เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้ ขาพเจาจึงละลูกศร คือ ความโศกได ครั้งนั้น
พระเจามุณฑะไดตรัสสั่งโสการักขะมหาอํามาตยวา ทานจงถวายพระเพลิง
พระศพพระนางภัททาราชเทวี แลวจงทําเปนสถูปไว ตั้งแตวันนี้ไป เราจัก
อาบน้ํา แตงตัว บริโภคอาหาร และประกอบการงานดังนี้.
จบนารทสูตรที่ ๑๐
จบมุณฑราชวรรคที่ ๕
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อรรถกถานาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนารทสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อชฺโฌมุจฺฉิโต แปลวา ทรงสลบแนนิ่ง คือทรงประกอบ
ดวยความรักอันดื่มด่ํายิ่งนัก มีสภาพกล้ํากลืนจนลมจับ. บทวา มหจฺจราชานุภาเวน มีใจความวา ทรงมีแมทัพ ๑๘ นาย หอมลอมแลวดวยพระราชานุภาพยิ่งใหญ เสด็จออกไปดวยพระราชฤทธิ์อันใหญยิ่ง. ศัพทวา ตคฺฆ เปน
นิบาตลงในอรรถวา จริงโดยสวนเดียว (แนนอน). อธิบายวา เปนเครื่อง
นําออกซึ่งความโศกศัลยโดยสวนเดียว พระราชาทรงสดับโอวาทนี้แลว ทรง
ดํารงอยูในโอวาทนั้น ทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมโดยชอบแลว ได
เปนผูมีสวรรคเปนเบื้องหนาแลว ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานารทสูตรที่ ๑๐
จบมุณฑราชวรรควรรณนาที่ ๕
จบปฐมปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาทิยสูตร ๒. สัปปุริสสูตร ๓. อิฏฐสูตร ๔. มนาปทายีสูตร
๕. อภิสันทสูตร ๖. สัมปทาสูตร ๗. ธนสูตร ๘. ฐานสูตร ๙. โกสลสูตร
๑๐. นารทสูตร และอรรถกถา.
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ทุติยปณณาสก
นีวรณวรรคที่ ๑
๑. อาวรณสูตร
วาดวยนิวรณ ๕ อยาง
[๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นิวรณเครือ่ งกางกั้น ๕ ประการนี้ ครอบงําจิตแลว ทําปญญา
ใหทุรพล ประการเปนไฉน คือ นิวรณเครื่องกางกั้น คือ กามฉันทะ ๑
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ พยาบาท ๑ นิวรณเครื่องกางกั้น คือ ถีนมิทธะ ๑
นิวรณเครื่องกางกั้น คือ อุทธัจจกุกกุจะ ๑ นิวรณเครื่องกางกั้น คือ วิจิกิจฉา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณเครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้แล ครอบงําจิตแลว
ทําปญญาใหทุรพล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ไมละนิวรณเครื่องกางกั้น
๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูจักประโยชน
ของตน ประโยชนของผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่ง
ญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย
ดวยปญญาที่ไมมีกําลัง ทุรพล ขอนี้มใิ ชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนแมน้ํา
ที่ไหลลงจากภูเขา ไปสูที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดสิ่งที่จะพัดไปได บุรุษพึง
เปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลาง
แหงแมน้ํานั้น ก็ซัด สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูที่ไกล ไมมีกระแสเชี่ยว
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ไมพัดสิ่งที่พอจะพัดไปได ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมละ
นิวรณ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว
จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจง
ซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ ลามารถกระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย
ดวยปญญาอันไมมีกําลัง ทุรพล ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นละนิวรณ เครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้
อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอนื่
ประโยชนทงั้ สองฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถ
กระทําความเปนอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยปญญาอันมีกําลัง ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนแมน้ําที่ไหลลงจากภูเขาไปสูที่ไกล พัดสิ่งที่
พอจะพัดไปได บุรุษพึงปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้
กระแสน้ําในทามกลางแมน้ํานั้น ก็จักไมมี ไมสาย ไหลไมผิดทาง พึงไหล
ไปสูที่ไกลได มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได ฉันใด ภิกษุนนั้
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ละนิวรณเครื่องกางกั้น ๕ ประการนี้ อันครอบงําจิต
ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งสอง
ฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ สามารถกระทําความเปนอริยะ
ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยปญญาอันมีกําลัง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได.
จบอาวรณสูตรที่ ๑
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ทุติยปณณาสก
นีวรณวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถถกถาอาวรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาวรณสูตรที่ ๑ แหงทุติยปณณาสก ดังตอไปนี้:กิเลสทั้งหลายชื่อวา อาวรณะ เพราะอํานาจปดกั้น. ที่ชอื่ วา นิวารณะ
เพราะมีอํานาจกางกั้น. บทวา เจตโส อชฺฌารุหา แปลวา อันทวมทับจิต
กิเลสชื่อวา ทําใหปญญาหดถอยกําลัง เพราะกระทําวิปสสนาปญญาและ
มรรคปญญาใหเสื่อมกําลัง ดวยอรรถวากางกั้นมิใหเกิดขึ้น. อีกประการหนึ่ง
ชื่อวา ทําปญญาใหหดถอยกําลัง เพราะปญญาที่คลุกเคลาดวยกิเลสเหลานี้
เกิดขึ้น กิเลสเหลานั้นทําปญญานั้นเสื่อมกําลัง ดังนี้ก็มี. บทวา อพลาย
ความวา ชื่อวาปราศจากกําลัง เพราะถูกนิวรณ ๕ รึงรัดไว. บทวา อุตตฺ รึ
วา มนุสฺสธมฺมา อลมริยาณทสฺสนวิเสส ความวา ซึ่งญาณทัสสนะ
วิเศษที่สามารถกระทําความเปนพระอริยเจาใหไดยิ่งไปกวามนุษยธรรมกลาว
คือกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง.
บทวา หารหาริณี คือ สามารถจะพัดพาสิ่งที่พอจะพัดพาไปได.
บทวา นงฺคลมุขานิ แปลวา ปากเหมือง เพราะชนทั้งหลายเรียกปากเหมือง
เหลานั้นวา นังคลมุขานิ เพราะเหตุที่เขาเอาไถขุด ไถลงไปทําใหเปนเหมือน
รอยไถไว. ในบทวา เอวเมว โข นี้ วิปสสนาญาณพึงเห็นเปนเหมือน
กระแสน้ํา เวลาที่ภิกษุละเลยสังวรในทวารทั้ง ๖ พึงเห็นเหมือนเวลาเปดปากเหมืองทั้งสองขาง เวลาที่ภิกษุถูกนิวรณทั้ง ๕ รึงรัดไว พึงเห็นเหมือนเวลา
ที่เมื่อเขาตอกหลักตันไมกลางแมน้ําแลว ทําทํานบกั้นดวยใบไมแหง หญาและ
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ดินเหนียว น้ําก็ซัดซายสรานไป เวลาที่ภิกษุไมสามารถจะกําจัดอกุศลทั้งปวง
ดวยวิปสสนาญาณแลวบรรลุถึงสาคร คือทางนิพพานได พึงทราบเหมือนเวลา
ที่เมื่อเขาทําทํานบกั้นไวอยางนี้ น้ําที่หมดกําลังเชี่ยวไมสามารถจะพัดพาเอา
หญาและใบไมแหงเปนตนไปถึงทะเลได ในธรรมฝายดีพึงประกอบความเขา
โดยตรงกันขามกับที่กลาวแลว ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวทั้งวัฏฏะ
และวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาอาวรณสูตรที่ ๑
๒. ราสิสูตร
[๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อกลาววา กองกุศล ดังนี้
จะกลาวใหถูกพึงกลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ คือ นิวรณ ๕ นิวรณ
๕ เปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนีวรณ
อุทธัจจกุกกุจจนิวรรณ วิจิกิจฉานิวรณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อ
กลาววา กองอกุศล ดังนี้ จะกลาวใหถูก พึงกลาวนิวรณ ๕ และกองอกุศล
ทั้งสิ้นนี้ คือ นิวรณ ๕.
จบราสิสูตรที่ ๒
สูตรที่ ๒ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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๓. อังคสูตร
[๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ยอมเชือ่
พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนพระอรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
ดังนี้ ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบ
ดวยไฟธาตุที่เผาอาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง
ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปนผูเปดเผย
ตนตามเปนจริง ในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอมอยู เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระ
ในกุศลธรรม ๑
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา ที่ใหหยัง่
ถึงความเกิดขึ้นและดับไป อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล.
จบอังคสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอังคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอังคสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :ในบทวา ปธานิยงฺคานิ ภาวะคือการตั้งความเพียร ทานเรียกวา
ปธานะ. ความเพียรของภิกษุนั้นมีอยู เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อวาผูมีความเพียร
องคของภิกษุผูมีความเพียร เพราะเหตุนั้นชื่อวา ปธานิยังคะ.
บทวา สทฺโธ แปลวา ผูประกอบดวยศรัทธา. ก็ศรัทธานัน้ มี ๔ อยาง
คือ อาคมศรัทธา ๑ อธิคมศรัทธา ๑ โอกัปปนศรัทธา ๑ ปสาทศรัทธา ๑. บรรดาศรัทธาทั้ง ๔ นั้น ศรัทธาของพระสัพพัญูโพธิสัตว ชื่อวา
อาคมศรัทธา เพราะเริ่มมีมาตั้งแตการบําเพ็ญบารมี ทีช่ ื่อวา อธิคมศรัทธา
เพราะบรรลุดวยการแทงตลอดของพระอริยสาวกทั้งหลาย. ความเชื่ออยาง
มั่นคง เพราะไมหวั่นไหว เมื่อกลาววา พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ดังนี้ ชื่อวา
โอกัปปนศรัทธา การเกิดขึ้นแหงความเลื่อมใส ชื่อวา ปสาทศรัทธา. ใน
พระสูตรนี้ทานประสงคเอาโอกัปปนศรัทธา. บทวา โพธึ ไดแก มรรคญาณ ๔.
ภิกษุยอมเชื่อวา มรรคญาณ ๔ นั้นอันพระตถาคตแทงตลอดดวยดีแลว. ก็คํา
นั้นเปนเพียงหัวขอเทศนาเทานั้น. ก็ศรัทธาในรัตนะแมทั้ง ๓ ทานประสงค
เอาดวยองคนี้ เพราะภิกษุใดมีความเลื่อมใส มีกําลังแรงในพระพุทธเจา
เปนตน ความเพียรคือปธานะยอมสําเร็จแกภิกษุนั้น.
บทวา อปฺปาพาโธ คือ ไมมโี รค. บทวา อปฺปาตงฺโก คือ
ไมมีทุกข. บทวา สมเวปากินิยา แปลวา มีการยอมสม่ําเสมอ. บทวา
คหณิยา แปลวา อันไฟธาตุเกิดแตกรรม. บทวา นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย
ความวา จริงอยู ภิกษุผูมิไฟธาตุเย็นเกินไป ยอมกลัวหนาว ผูมีไฟธาตุรอน
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เกินไป ยอมกลัวรอน ความเพียรยอมไมสําเร็จผลแกภิกษุเหลานั้น (แต)
ยอมสําเร็จผลแกภิกษุผูมีไฟธาตุปานกลาง. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เปนปานกลางเหมาะแกความเพียร. บทวา ยถาภูต อตฺตาน
อาวิกตฺตา คือ ประกาศคุณของตนตามความเปนจริง. บทวา อุทยตฺถคามินิยา คือ ที่สามารถจะถึง คือกําหนดรูความเกิดและความดับ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุทยพยญาณที่กําหนดรูลักษณะ ๕๐ ประการ ดวยบทนี้ . บทวา
อริยาย คือ บริสุทธิ์. บทวา นิพฺเพธิกาย คือ ที่สามารถชําแรกกองกิเลส
มีกองโลภเปนตน ที่คนยังมิเคยชําแรก. บทวา สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา
คือ ที่ใหถึงความสิ้นทุกขซึ่งสิ้นไป เพราะละกิเลสทั้งหลายไดดวยอํานาจ
ตทังคปหาน [ละชั่วคราว]. ดวยบทเหลานี้แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเฉพาะวิปสสนาปญญาเทานั้น ดวยประการฉะนี้ เพราะความเพียรยอมไม
สําเร็จผลแกคนผูมีปญญาทราม.
จบอรรถกถาอังคสูตรที่ ๓
๔. สมยสูตร
วาดวยสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร ๕
[๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนคนแก ถูกชราครอบงํา
นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๑
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูอาพาธ ถูกพยาธิครอบงํา นี้เปนสมัยที่
ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๒
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อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีขาวแพง ขาวเสียหาย มีบิณฑบาตหาไดยาก
ไมสะดวกที่จะยังอัตภาพใหเปนไปไดดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่
ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๓
อีกประการหนึ่ง สมัยที่มีภัย มีความกําเริบในปาดง ชาวชนบทพากัน
ขึ้นยานพาหนะอพยพไป นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔
อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆแตกกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆ
แตกกันแลว ยอมมีการดากันและกัน บริภาษกันและกัน มีการใสรายกัน
และกัน มีการทอดทิ้งกันและกัน คนผูไมเลื่อมใสในสงฆหมูนั้นยอมไมเลื่อมใส
และคนบางพวกที่เลื่อมใสยอมเปนอยางอื่นไป นี้เปนสมัยที่ไมควรบําเพ็ญเพียร
ขอที่ ๕ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมัยทีไ่ มควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล.
วาดวยสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนหนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบ
ดวยความเปนหนุม ตั้งอยูในปฐมวัย นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๑
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบ
ดวยไฟธาตุที่เผาอาหารใหยอยสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง
ควรแกการบําเพ็ญเพียร นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๒
อีกประการหนึ่ง สมัยที่ขาวถูก ขาวดี มีบิณฑบาตหาไดงาย สะดวก
ที่จะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการแสวงหาบิณฑบาต นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญ
เพียรขอที่ ๓
อีกประการหนึ่ง สมัยที่พวกมนุษยพรอมเพรียงกัน [สามัคคีกัน]
ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา มองดูกันและกันดวยจักษุ
ที่ประกอบดวยความรัก นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๔
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อีกประการหนึ่ง สมัยที่สงฆพรอมเพรียงกัน ยินดีตอกัน ไมวิวาทกัน
มีอุเทศรวมกัน ยอมอยูเปนผาสุก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆสมัครสมาน
กันยอมไมมีการดากันและกัน ไมบริภาษกันและกัน ไมมีการใสรายกันและกัน
ไมมีการทอดทิ้งกันและกัน คนผูไมเลื่อมใสในสงฆหมูนั้น ยอมเลื่อมใส และ
คนที่เลื่อมใสแลว ยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้นไป นี้เปนสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรขอที่ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียร ๕ ประการนี้แล
จบสมยสูตรที่ ๔
อรรถกถาสมยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสมยสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ปธานาย คือ เพื่อประโยชนแกการกระทําความเพียร. บทวา
น สุกร อฺุเฉน ปคฺคเหน ยาเปตุ ความวา ภิกษุทั้งหลายไมสามารถที่
จะยังชีพอยูได ดวยการอุม บาตรไปเที่ยวขอมา. ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาสมยสูตรที่ ๔
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๕. มาตุปุตติกสูตร
วาดวยบวงแหงมาร ๕ ประการ
[๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล มารดา
และบุตรสองคน คือ ภิกษุและภิกษุณี เขาจําพรรษาในพระนครสาวัตถี
คนทั้งสองนั้นเปนผูใครเห็นกันและกันเนือง ๆ แมมารดาก็เปนผูใครเห็นบุตร
เนือง ๆ แมบุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนือง ๆ เพราะการเห็นกันเนือง ๆ
แหงคนทั้งสองนั้น จึงมีความคลุกคลีกัน เมื่อมีความคลุกคลีกัน จึงมีการ
วิสาสะคุนเคยกัน เมื่อมีการวิสาสะกัน จึงมีชอง คนทั้งสองนั้นมีจิตไดชอง
ไมบอกคืนสิกขา ไมทําใหแจงซึ่งความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม ครั้งนั้นแล
ภิกษุเปนอันมาก เขาไปเฝาพระ.ผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
มารดาและบุตรสองคน คือ ภิกษุและภิกษุณี เขาจําพรรษาในพระนครสาวัตถี
นี้ คนสองคนนั้นเปนผูใครเห็นกันและกันเนือง ๆ แมมารดาก็เปนผูใครเห็น
บุตรเนือง ๆ แมบุตรก็เปนผูใครเห็นมารดาเนือง ๆ เพราะการเห็นกันเนือง ๆ
แหงคนทั้งสองนั้น จึงมีความคลุกคลีกัน เมื่อมีความคลุกคลีกัน จึงมีการ
วิสาสะกัน เมื่อมีการวิสาสะกัน จึงมีชอง คนทั้งสองนั้นมีจิตไดชอง ไมบอก
คืนสิกขา ไมทําใหแจงซึ่งความทุรพล ไดเสพเมถุนธรรม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้นยอม
สําคัญหรือหนอวา มารดายอมไมกําหนัดในบุตร ก็หรือบุตรยอมไมกําหนัด
ในมารดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นรูปอื่นแมรูปเดียว
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ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เปนทีต่ ั้งแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความ
มัวเมา เปนที่ตั้งแหงความผูกพัน เปนที่ตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตราย
แกการบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เหมือนรูปหญิงนี้
เลย สัตวทั้งหลายกําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน พัวพันในรูปหญิง เปนผู
อยูใตอํานาจรูปหญิง ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ยอมไมพิจารณาเห็นเสียงอื่นแมเสียงเดียว. . . กลิน่ อื่นแทกลิ่นเดียว. . . รสอื่น
แมรสเดียว . . . โผฏฐัพพะอื่นแมอยางเดียว ซึง่ เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
เปนที่ตั้งแหงความใคร เปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เปนที่ตั้งแหงความผูกพัน
เปนที่ตั้งแหงความหมกมุน กระทําอันตรายแกการบรรลุธรรม อันเปนแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม เหมือนโผฏฐัพพะแหงหญิงนี้เลย สัตวทั้งหลาย
กําหนัด ยินดี ใฝใจ หมกมุน พัวพัน ในโผฏฐัพพะแหงหญิง เปนผูอยู
ใตอํานาจโผฏฐัพพะแหงหญิง ยอมเศราโศกตลอดกาลนาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
หญิงเดินอยูก็ดี ยืนอยูกด็ ี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก็ดี นอนหลับแลวก็ดี หัวเราะก็ดี
พูดอยูก็ดี ขับรองอยูก็ดี รองไหอยูก็ดี บวมขึ้นก็ดี ตายแลวก็ดี ยอม
ครอบงําจิตของบุรุษได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกลาวสิ่งใด ๆ พึง
กลาวโดยชอบวา บวงรวบรัดแหงมาร ก็พึงกลาวมาตุคามนั่นแหละวา เปน
บวงรวบรัดแหงมาร โดยชอบได.
บุคคลพึงสนทนาดวยเพชฌฆาตก็ดี
ดวยปศาจก็ดี พึงถูกตองอสรพิษที่กัดตาย
ก็ดี ก็ไมรายแรงเหมือนสนทนาสองตอ
สองดวยมาตุคามเลย พวกหญิงยอมผูกพัน
ชายผูลมุ หลงดวยการมองดู การหัวเราะ
การนุงหมลับลอ และการพูดออนหวาน
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มาตุคามนี้ มิใชผูกพันเพียงเทานี้ แมบวม
ขึ้น ตายไปแลวก็ยังผูกพันชายได กามคุณ
๕ นี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ อันเปนที่รื่นรมยใจ ยอม
ปรากฏในรูปหญิง เหลาชนผูถ ูกหวงกาม
พัด ไมกําหนดรูกาม มุงคติในกาลและ
ภพนอยภพใหญในสงสาร สวนชน
เหลาใดกําหนดรูกาม ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ
เที่ยวไป ชนเหลานั้นบรรลุถึงความสิ้น
อาสวะ ยอมเขาฝง สงสารในโลกได.
จบมาตุปุตติกสูตรที่ ๕
อรรถกถามาตุปุตติกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมาตุปุตติกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา ปริยาทาย ติฏติ ความวา ยอมคราอบงําคือยึดเอา ไดแก
ใหสายไปตั้งอยู. บทวา อุคฺฆานิตา ไดแก พองขึ้น.
บทวา อสิหตฺเถน ความวา แมกับผูถือเอาดาบมา หมายตัดศีรษะ.
บทวา ปสาเจน ความวาแมกับยักษที่มาหมายจะกิน. บทวา อาสทฺเท แปลวา
พึงแตะตอง. บทวา มฺชุนา แปลวา อับออนโยน. บทวา กาโมฆวุฒฺหาน
คือ อันโอฆะคือกามพัดพาไปคราไป. บทวา กาล คตึ ภวาภว คือ ซึ่งคติ
และการมีบอย ๆ ตลอดกาลแหงวัฏฏะ. บทวา ปุรกฺขตา คือใหเที่ยวไป
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ขางหนา ไดแกกระทําไวเบื้องหนา. บทวา เย จ กาเม ปริ
ฺ าย ความวา
ชนเหลาใดเปนบัณฑิตกําหนดรูกามแมทั้งสองอยาง ดวยปริญญา ๓. บทวา
จรนฺติ อกุโตภยา ความวา ขึ้นชื่อวาความมีภัยแตที่ไหน ๆ ไมมีแกพระขีณาสพทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระขีณาสพเหลานั้น จึงหาภัยมิไดแตที่ไหนๆ
เที่ยวไป. บทวา ปารคตา ความวา นิพพานทานเรียกวาฝง. อธิบายวา
เขาถึงนิพพานนั้น คือการทําใหแจงแลวดํารงอยู. บทวา อาสวกฺขย ไดแก
พระอรหัต. ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะเทานั้น ในคาถาทั้งหลาย
ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถามาตุปุตติกสูตรที่ ๕
๖. อุปชฌายสูตร
วาดวยผูที่นิวรณครอบงําจิตไมได
[๕๖] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปหาอุปชฌายของตนถึงที่อยู
ครั้นแลว ไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายของผมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมไมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกผม ถีนมิทธะ
ยอมครอบงําจิตของผม ผมไดยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมมีความสงสัย
ในธรรมทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุนั้นพาภิกษุสัทธิวิหาริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวอยางนี้วา บัดนี้ กายของผม
หนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมไมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจง
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แกผม ถีนมิทธะยอมครอบงําจิตของผม ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
และผมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ การที่กายของเธอหนักขึ้น
ทิศทั้งหลายยอมไมปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมไมแจมแจงแกเธอ เธอ
ไมยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ ยอมมี
แกภิกษุผูไมคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไม
ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ไม
ประกอบการเจริญโพธิปก ขิยธรรมทั้งหลายทุกวัน ทุกคืน ดูกอ นภิกษุ เพราะ
เหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู
เห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย ทุกวัน
ทุกคืน ดังนี้ ดูกอนภิกษุ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล ครั้งนั้นแล ภิกษุนั้นอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวยพระโอวาทนี้แลว ลุกขึ้นจากที่นั่งถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลวหลีกไป ภิกษุนั้นหลีกออกจากหมูอยู
ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู ไมนานเทาไรไดทําใหแจง
ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทัง้ หลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ก็แลภิกษุนั้นไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทั้งหลาย.
ครั้งนั้น ภิกษุนั้น ไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปหาอุปชฌายของตน
ถึงที่อยู แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ กายผมไมหนักขึ้น ทิศทั้งหลาย
ยอมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกผม ถีนมิทธะยอมไมครอบ-
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งําจิตของผม ผมยินดีประพฤติพรหมจรรย และผมไมมีความสงสัยในธรรม
ทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุนั้น พาภิกษุผูสัทธิวิหาริกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนี้กลาวอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
บัดนี้ กายของผมไมหนักขึ้น ทิศทั้งหลายยอมปรากฏแกผม ธรรมทั้งหลาย
ยอมแจมแจงแกผม ถีนมิทธะยอมไมครอบงําจิตของผม ผมยินดีประพฤติ
พรหมจรรย และผมไมมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ การที่กายของเธอไมหนักขึ้น
ทิศทั้งหลายยอมปรากฏแกเธอ ธรรมทั้งหลายยอมแจมแจงแกเธอ ถีนมิทธะ
ยอมไมครอบงําจิตของเธอ เธอยินดีประพฤติพรหมจรรย และเธอไมมีความ
สงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ ยอมมีไดแกภิกษุผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เห็นแจงกุศลธรรม
ทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูประมาณในโภชนะ ประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู เห็นแจงกุศลธรรมทัง้ หลาย ประกอบการเจริญ
โพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย ทุกวัน ทุกคืน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล.
จบอุปชฌายสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 138

อรรถกถาอุปชฌายสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุปชฌายสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา มธุรกชาโต แปลวา มีความหนักเกิดขึ้น. บทวา ทิสา จ
เม น ปกฺขายนฺติ ความวา ภิกษุกลาววา ทิศใหญ ๔ ทิศ และทิศนอย
๔ ทิศ ไมปรากฏแกกระผม. บทวา ธมฺมา จ ม นปฺปฏิภนฺติ ความวา
แมธรรมคือสมถะและวิปสสนาก็ไมปรากฏแกกระผม. บทวา อนภิรโต จ
พฺรหฺมจริย จรามิ ความวา กระผมเปนผูกระสันแลวอยูประพฤติพรหมจรรย.
บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา อุปชฌายฟงถอยคําของภิกษุ
นั้นแลว คิดวา ภิกษุนี้เปนพุทธเวไนยบุคคล จึงเขาไปเฝากราบทูลเหตุการณ
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา. บทวา อวิปสฺสกสฺส กุสลาน ธมฺมาน ความวา
ผูไมเห็นแจงอยูซึ่งธรรมอันเปนกุศล คือไมแสวงหา ไมเสาะหาอยู. บทวา
โพธิปกฺขิกาน ไดแก ธรรม ๓๗ ประการมีสติปฏฐานเปนตน.
จบอรรถกถาอุปชฌายสูตรที่ ๖
๗. ฐานสูตร
วาดวยฐานะที่ควรพิจารณาเนือง ๆ ๕ ประการ
[๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ
คฤหัสถ หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๕ ประการเปนไฉน คือ สตรี
บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา
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ไมลวงพนความแกไปได ๑ เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
เจ็บไขไปได ๑ เรามีความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได ๑ เรา
จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรมเปนของตน เปน
ทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง
จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชัว่ ก็ตาม เราจะเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ
คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความแกเปนธรรมดา
ไมลวงพนความแกไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในความเปนหนุม
สาวมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย
วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ ยอมละความมัวเมาในความ
เปนหนุมสาวนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึง
ควรพิจารณาเนือง ๆ วา เราไมมีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไป
ได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ
คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความเจ็บไขเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาใน
ความไมมีโรคมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลาย ประพฤติทุจริต
ดวยกาย วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ ยอมละความมัวเมา
ในความไมมีโรคนั้นไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลงได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควร
พิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไข
พิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไข
ไปได.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ
คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความตายเปนธรรมดา
ไมลวงพนความตายไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยูแกสัตว
ทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ เมื่อ
เขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ ยอมละความมัวเมาในชีวิตนั้นไดโดยสิ้นเชิง
หรือทําใหเบาบางลงได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล
สตรี บุรุษ คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีความ
ตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ
คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เราจะตองพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความรักใครใน
ของรักมีอยูแกสัตวทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายประพฤติทุจริตดวยกาย
วาจา ใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ ยอมละความพอใจ ความรัก
ใครนั้นไดโดยสิ้นเชิงหรือทําใหเบาบางลงได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
อํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณา
เนือง ๆ วา เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร สตรี บุรุษ
คฤหัสถหรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีกรรมเปนของตน
เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปน
ที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต มีอยูแกสัตวทั้งหลาย เมื่อเขา
พิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ ยอมละทุจริตไดโดยสิ้นเชิง หรือทําใหเบาบางลง
ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล สตรี บุรุษ
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คฤหัสถ หรือบรรพชิต จึงควรพิจารณาเนือง ๆ วา เรามีกรรมเปนของตน
เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปน
ที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีกต็ าม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเรา
แตผูเดียวเทานั้นที่มีความแกเปนธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได โดยทีแ่ ท
สัตวทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความแกเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความแกไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู
เนือง ๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนัน้ ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรค
นั้น เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสยั
ยอมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้น ที่
มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได โดยที่แท สัตวทั้ง
ปวงบรรดาที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความเจ็บไขเปน
ธรรมดา ไมลวงพนความเจ็บไขไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู
เนือง ๆ มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนัน้ ยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรค
นั้น เมื่อเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสยั
ยอมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่มี
ความตายเปนธรรมดา ไมลวงพนความตายไปได โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดา
ที่มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนมีความตายเปนธรรมดา ไมลว ง
พนความตายไปได เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ มรรคยอม
เกิดขึ้น อริยสาวกนั้น ยอมเสพ อบรบ ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ
อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสยั ยอมสิ้นไป.
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อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่จะ
ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดาที่มี
การมา การไป การจุติ การอุบัติ ลวนจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจทั้งสิ้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ มรรคยอมเกิดขึ้น
อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้น เมื่อเสพ อบรม ทําให
มากซึ่งมรรคนั้นอยู ยอมละสังโยชนได อนุสัยยอมสิ้นไป.
อริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ไมใชเราแตผูเดียวเทานั้นที่มี
กรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักเปนผูรับ
ผลของกรรมนั้น โดยที่แท สัตวทั้งปวงบรรดา ที่มีการมา การไป การจุติ
การอุบัติ ลวนมีกรรมเปนของตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยูเนือง ๆ
มรรคยอมเกิดขึ้น อริยสาวกนั้นยอมเสพ อบรม ทําใหมากซึ่งมรรคนั้นอยู
ยอมละสังโยชนได อนุสยั ยอมสิ้นไป.
สัตวทั้งหลาย ยอมมีความแกเปน
ธรรมดา มีความเจ็บไขเปนธรรมดา มี
ความตายเปนธรรมดา สัตวทั้งหลายยอม
เปนไปตามธรรมดา พวกปุถุชนยอมเกลียด
ถาเราพึงเกลียดธรรมนั้น ในพวกสัตวผูมี
อยางนัน้ เปนธรรมดา ขอนั้นไมสมควรแก
เราผูเปนอยูอยางนี้ เรานั้นเปนอยูอยางนี้
ทราบธรรมที่หาอุปธิมิได เห็นการออก
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บวชโดยเปนธรรมเกษม ครอบงําความมัว
เมาทั้งปวงในความไมมีใคร ในความเปน
หนุม สาว และในชีวติ ความอุตสาหะได
มีแลวแกเราผูเห็นเฉพาะซึ่งนิพพาน บัดนี้
เราไมควรเพื่อเสพกามทั้งหลาย จักเปนผู
ประพฤติไมถอยหลัง ตั้งหนาประพฤติ
พรหมจรรย.
จบฐานสูตรที่ ๗
อรรถกถาฐานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ชราธมฺโมมฺหิ แปลวา เราเปนผูมีความแกเปนสภาพ. บทวา
ชร อนตีโต ความวา เราไมลวงพนความแกไปได ยอมเที่ยวไปในภายใน
ความแกนั่นเอง. แมในบททั้งหลายที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ในบททั้งหลายวา
กมฺมสฺสโก เปนตน กรรมเปนของเรา คือเปนของมีอยูของตน เพราะฉะนั้น
เราจึงชื่อวามีกรรมเปนของตน. บทวา กมฺมทายาโท แปลวา เราเปนทายาท
ของกรรม อธิบายวา กรรมเปนมรดก คือเปนสมบัติของเรา กรรมเปน
กําเนิดคือเปนเหตุเกิดของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวามีกรรมเปนกําเนิด.
กรรมเปนเผาพันธุของเรา เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวามีกรรมเปนเผาพันธุ.
อธิบายวามีกรรมเปนญาติ. กรรมเปนทีอ่ าศัย คือเปนที่พึ่งของเรา เพราะฉะนั้น
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เราจึงชื่อวามีกรรมที่อาศัย. บทวา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ แปลวา
เราเปนทายาทชองกรรมนั้น อธิบายวา เราจักเปนผูรับผลทีกรรมนั้นให.
บทวา โยพฺพนมโท ไดแก ความเมาเกิดขึ้น ปรารภความเปน
หนุมสาว. แมในบททั้งหลายที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา มคฺโค สฺชายติ
ไดแก โลกุตรมรรคยอมเกิดขึ้นพรอม. บทวา สโยชนานิ ปหียนฺติ
ความวา สัญโญชน ๑๐ ประการ เธอยอมละไดโดยประการทั้งปวง. บทวา
อนุสยา พยนฺตี โหนฺติ ความวา อนุสัย ๗ ประการ สิ้นสุดแลว คือมี
ทางรอบ ๆ ตัดขาดแลว ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาในฐานะทั้ง
๕ ในหนหลังไวแลว ดวยประการฉะนี้ ตรัสโลกุตรมรรคในฐานะทั้ง ๕ เหลานี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสรุปดวยคาถาทั้งหลาย จึงตรัส
วา พฺยาธิธมฺมา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตฺวา ธมฺม นิรูปธึ
ความวา รูธรรมคือพระอรหัตที่ปราศจากอุปธิแลว. บทวา สพฺเพ มเท
อภิโภสฺมิ ความวา เราครอบงําความเมาแมทั้ง ๓ อยางเหลานี้ไดทั้งหมด
อธิบายวา เรากาวลวงเสียแลวดํารงอยู. บทวา เนกฺขมม ทฏุ เขมโต
ความวา เห็นการบรรพชาโดยความเปนของเกษม. บทวา ตสฺส เม อหุ
อุสฺสาโห นิพฺพาน อภิปสฺสโต ความวา สําหรับเราผูเห็นชัด ซึ่งพระนิพพาน
อยูไดมีความพยายามแลว. บทวา อนิวตฺติ ภวิสฺสามิ ความวา เราจักเปน
ผูไมกลับไปจากการบรรพชา จักไมกลับไปจากการอยูประพฤติพรหมจรรย
จักไมกลับไปจากพระสัพพัญุตญาณ. บทวา พฺรหฺมจริยปรายโน คือ
จักเปนผูมีมรรคพรหมจรรยเปนเบื้องหนา. ดวยบทนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ถึงมรรคมีองค ๘ อันเปนโลกุตระไว ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาฐานสูตรที่ ๗
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๘. กุมารลิจฉวีสูตร
วาดวยธรรมที่ใหความเจริญอยางเดียว
[๕๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปสูเมืองเวสาลี เพื่อบิณฑบาต ครั้นเสด็จ
กลับจากบิณฑบาตแลว เวลาปจฉาภัต เสด็จเขาไปยังปามหาวัน ประทับนั่ง
พักผอนกลางวันที่โคนตนไมตนหนึ่ง ก็สมัยนั้น เจาลิจฉวีกุมารหลายคนถือธนู
ที่ขึ้นสาย มีฝูงสุนัขแวดลอม เดินเที่ยวไปในปามหาวัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง แลวจึงวางธนูที่ขึ้นสาย ปลอย
ฝูงสุนัขไป ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาคเจา
ก็สมัยนั้น เจาลิจฉวีนามวามหานามะ เดินพักผอนอยูในปามหาวัน ไดเห็น
เจาลิจฉวีกุมารเหลานั้นผูตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูม ีพระภาคเจา
แลวจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดเปลงอุทานวา เจาวัชชีจักเจริญ ๆ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นมหานามะ ก็เพราะเหตุไร ทานจึงกลาวอยางนี้วา
เจาวัชชีจักเจริญ ๆ.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ เปนผูดุราย
หยาบคาย กระดาง ของขวัญตาง ๆ ที่สงไปในตระกูลทั้งหลาย คือ ออย
พุทรา ขนม ขนมตม หรือขนมแดกงา เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ยอมแยงชิงกิน
ยอมเตะหลังหญิงแหงตระกูลบาง เตะหลังกุมารีแหงตระกูลบาง แตบัดนี้
เจาลิจฉวีกุมารเหลานี้ตางนั่งนิ่งประนมอัญชลีอยูใกลพระผูมีพระภาคเจา.
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พ. ดูกอ นมหานามะ ธรรม ๕ ประการมีอยูแกกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
เปนขัตติยราช ไดรับมูรธาภิเษกแลวก็ตาม ผูปกครองรัฐ ซึ่งรับมรดกจาก
บิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม เปนผูปกครองหมูบานก็ตาม หัวหนาพวก
ก็ตาม ผูเปนใหญเฉพาะตระกูลก็ตาม กุลบุตรนั้นพึงหวังไดรับความเจริญ
สวนเดียว ไมมีเสื่อม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
ดูกอนมหานามะ กุลบุตรในโลกนี้ ยอมสักการะ เคารพ นับถือ
บูชามารดาบิดา ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้น
ดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม
มารดาบิดาผูไดรับการสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะห
กุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยนื นาน กุลบุตร
ผูอันมารดาบิดาอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม.
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา บุตร
ภรรยา ทาส กรรมกร และคนใช ดวยโภคทรัพยที่ไดมาดวยความหมั่น
ความขยัน สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา
ชอบธรรม ไดมาโดยชอบธรรม บุตร ภริยา ทาส กรรมกร และคนใช
ผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้น ดวย
น้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอ ันบุตร ภริยา
ทาส กรรมกร และคนใชอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว
ไมมีเสื่อม.
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เพื่อน
ชาวนาและคนที่รวมงานดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความหมั่น ความขยัน
สะสมขึ้นดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมา
โดยธรรม เพื่อนชาวนา และคนที่รว มงานผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ
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บูชาแลว ยอมอนุเคราะหกุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน
มีอายุยืนนาน กุลบุตรผูอันเพื่อนชาวนา และคนที่รวมงานอนุเคราะหแลว
พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม.
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา เทวดา
ผูรับพลีกรรม ดวยโภคทรัพยที่หามาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้น
ดวยกําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม
เทวดาผูรับพลีกรรม ไดรบั สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะห
กุลบุตรนั้น ดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยืนนาน กุลบุตร
ผูอันเทวดาอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมีเสื่อม.
อีกประการหนึ่ง กุลบุตรยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
สมณพราหมณดวยโภคทรัพยที่หาไดดวยความหมั่น ความขยัน สะสมขึ้นดวย
กําลังแขนของตน ไดมาโดยอาบเหงื่อตางน้ํา ชอบธรรม ไดมาโดยธรรม
สมณพราหมณผูไดรับสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลว ยอมอนุเคราะห
กุลบุตรนั้นดวยน้ําใจอันงามวา ขอจงมีชีวิตยืนนาน มีอายุยนื นาน กุลบุตร
อันสมณพราหมณอนุเคราะหแลว พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว ไมมี
เสื่อม.
ดูกอนมหานามะ ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมมีอยูแกกุลบุตรคนใด
คนหนึ่ง เปนขัตติยราช ผูไดรับมูรธาภิเษกก็ตาม ผูปกครองรัฐซึ่งไดรับมรดก
จากบิดาก็ตาม เปนอัครเสนาบดีก็ตาม ผูปกครองหมูบานก็ตาม หัวหนาพวก
ก็ตาม ผูเปนใหญเฉพาะตระกูลก็ตาม พึงหวังไดรับความเจริญสวนเดียว
ไมมีเสื่อม.
กุลบุตรผูโอบออมอารี มีศลี ยอม
ทําการงานแทนมารดาบิดา บําเพ็ญประโยชนแกบุตร ภริยา แกชนภายใน
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ครอบครัว แกผูอาศัยเลี้ยงชีพ แกชน
ทั้งสองประเภท กุลบุตรผูเปนบัณฑิต เมือ่
อยูครองเรือนโดยธรรม ยอมยังความยินดี
ใหเกิดขึน้ แกญาติทั้งที่ลวงลับไปทั้งที่มีชีวิต
อยูใ นปจจุบันแกสมณพราหมณ เทวดา
กุลบุตรนั้นครั้นบําเพ็ญกัลยาณธรรมแลว
เปนผูควรบูชา ควรสรรเสริญ บัณฑิต
ทั้งหลายยอมสรรเสริญเขาในโลกนี้ เขา
ละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงใจในสวรรค.
จบกุมารลิจฉวีสูตรที่ ๘
อรรถกถากุมารลิจฉวีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุมารลิจฉวีสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา สชฺชานิ ธนูนิ ความวา ถือเอาธนูที่ขึ้นสายแลว. บทวา
ภวิสฺสนฺติ วชฺชี ไดแก เจาวัชชีจักเจริญ. บทวา อปาฏภา ความวา
อาศัยความไมเจริญ เปนผูกระดางเพราะมานะ. บทวา ปจฺฉาลิย ขิปนฺติ
ความวา เดินไปขางหลังแลวเตะหลัง. ในบททัง้ หลายมีบทวา รฏิกสฺส
เปนตน ผูช ื่อวา รัฏฐิกะ เพราะกิน [ปกครอง] แวนแควน. ผูชื่อวา
เปตตนิกะ เพราะกิน [ปกครอง] ทรัพยมรดกที่บดิ าใหไว. ผูชื่อวา เสนาบดี
เพราะเปนเจาเปนใหญแหงกองทัพ [นายพล]. บทวา คามคามิกสฺส คือผู
เปนหัวหนาหมูบานของชาวบานทั้งหลาย อธิบายวา ผูปกครองหมูบาน. บทวา
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ปูคคามณิกสฺส คือหัวหนาหมู. บทวา กุเลสุ คือในตระกูลนั้น ๆ. บทวา
ปจฺเจกาธิปจฺจ กาเรนฺติ คือ ครอบครองอธิปตยความเปนใหญแตผูเดียว.
บทวา กลฺยาเณน มนสา อนุกมฺปนฺติ คือ อนุเคราะหดวยจิต
อันดีงาม. บทวา เขตฺตกมฺมนฺตสามนฺตสโพฺยหาเร ไดแก ชนผูเปน
เจาของที่นาติดกับของตนโดยรอบของชาวนา และพนักงานรังวัดที่ถือเชือก
และไมวัดพื้นที่. บทวา พลิปฏิคฺคาทิกา เทวตา ไดแก อารักขเทวดาที่
เชื่อถือกันมาตามประเพณีของตระกูล. บทวา ตา สกฺกโรติ ไดแก กระทํา
สักการะเทวดาเหลานั้น ดวยขาวตมแสะขาวสวยอยางดี.
บทวา กิจฺจกโร คือ เปนผูชวยกระทํากิจที่เกิดขึ้น. บทวา เย
จสฺส อุปชีวิโน ไดแก ชนผูเขาไปอาศัยกิจนั้นเลี้ยงชีพ บทวา อุภินฺนเยว อตฺถาย ความวา เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนแมทั้งสอง.
บทวา ปุพฺพเปตาน คือ ผูไปสูปรโสกแลว. บทวา ทิฏธมฺเม จ ชีวต
คือ ญาติผูมีชีวิตอยูในปจจุบัน. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงญาติทั้งหลายใน
อดีตและปจจุบันแมดวยบททั้งสองนี้ ดวยประการฉะนี้. บทวา ปติสฺชนโน
คือ ใหเกิดความยินดี. บทวา ฆรามาวส แปลวา อยูครองเรือน. บทวา
ปุชฺโช โหติ ปสสิโย ความวา ยอมเปนผูอันเขาพึงบูชา และพึงสรรเสริญ.
จบอรรถกถากุมารลิจฉวีสูตรที่ ๘
๙. ปฐมทุลลภสูตร
วาดวยธรรมที่หาไดยากสําหรับผูบวชเมื่อแก
[๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการ หาไดยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุบวชเมื่อแก เปนคนละเอียด หาไดยาก เปนผูมีมารยาทสมบูรณ
หาไดยาก เปนพหูสูตร หาไดยาก เปนธรรมกถึก หาไดยาก เปน
วินัยธร หาไดยาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูป ระกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล หาไดยาก.
จบปฐมทุลลภสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมทุลลภสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมทุลลภสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา นิปุโณ คือ เปนผูละเอียด รูเหตุการณอันสุขุม. บทวา
อากปฺปสมฺปนฺโน คือ เปนผูถึงพรอมดวยมารยาทของสมณะ.
จบอรรถกถาปฐมทุลลภสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยทุลลภสูตร
วาดวยธรรมที่หาไดยากสําหรับผูบวชเมื่อแก
[๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการ หาไดยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุบวชเมื่อแก เปนผูว างาย หาไดยาก เปนผูคงแกเรียน หาไดยาก
เปนผูรับโอวาทดวยความเคารพ หาไดยาก เปนธรรมกถึก หาไดยาก
เปนวินัยธร หาไดยาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบวชเมื่อแก ผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล หาไดยาก.
จบทุติยทุลลภสูตรที่ ๑๐
จบนีวรณวรรคที่ ๑
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อรรถกถาทุติยทุลลภสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยทุลลภสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ปทกฺขิณคฺคาหี แปลวา ผูรับโอวาทที่ทานใหแลว โดย
ขางเบื้องขวา (โดยความเคารพ). คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยทุลลภสูตรที่ ๑๐
จบนีวรณวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาวรณสูตร ๒. ราสิสูตร ๓. อังคสูตร ๔. สมยสูตร
๕. มาตุปุตติกสูตร ๖. อปชฌายสูตร ๗. ฐานสูตร ๘. กุมารลิจฉวีสูตร
๙. ปฐมทุลลภสูตร ๑๐. ทุติยทุลลภสูตร และอรรถกถา.
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สัญญาวรรคที่ ๒
๑. ปฐมสัญญาสูตร
วาดวยสัญญาที่มีผลมาก ๕ ประการ
[๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด
สัญญา ๕ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญา
อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัญญา ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด.
จบปฐมสัญญาสูตรที่ ๑
สัญญาวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาปฐมสัญญาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา มหปฺผลา คือ มีผลมากดวยผลอันเปนวิบาก. ชือ่ วา มี
อานิสงสมากดวยอานิสงสอันเปนวิบาก. บทวา อมโตคธา คือ มีพระนิพพาน
เปนที่พึ่งพิง. บทวา สพฺพโลเก อนภิรตสฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้น
แกบุคคลผูเบื่อระอาในโลกอันเปนที่อาศัยอยูแหงธาตุ ๓ ทั้งหมด.
จบอรรถกถาปฐมสัญญาสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยสัญญาสูตร
วาดวยสัญญาที่มีผลมาก ๕ ประการ
[๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๕ ประการ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด
สัญญา ๕ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา อนัตตสัญญา มรณสัญญา
อาหาเรปฏิกูลสัญญา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
สัญญา ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด.
จบทุติยสัญญาสูตรที่ ๒
๓. ปฐมวัฑฒิสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ
[๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ
๕ ประการ ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปน
ผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล ยอมเจริญ
ดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชื่อวายอมเจริญดวย
ธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่ง
ประเสริฐแหงกาย.
*

* สูตรที่ ๒ อรรถกถาวางายทั้งนั้น
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อริยสาวกผูใด ยอมเจริญดวยศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ทั้งสองฝาย
อริยสาวกผูเชนนั้น เปนสัปบุรษุ มีปรีชา
เห็นประจักษ ชื่อวายอมยึดถือสาระแหง
ตนในโลกนี้ไวไดทีเดียว.
จบปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมวัฑฒิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา วราทายี คือเปนผูยึดเอาไวไดซึ่งสาระอันสูงสุด. คําที่เหลือ
ในสูตรนี้และสูตรที่ ๔ งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมวัฑฒิสูตรที่ ๓
๔. ทุติยวัฑฒิสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ
[๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ
๕ ประการ ชื่อวายอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปน
ผูยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย ธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ยอมเจริญดวยศรัทธา ยอมเจริญดวยศีล ยอมเจริญ
ดวยสุตะ ยอมเจริญดวยจาคะ ยอมเจริญดวยปญญา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวิกาผูเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญ ๕ ประการนี้แล ชือ่ วา
ยอมเจริญดวยธรรมเปนเหตุเจริญอยางประเสริฐ ชื่อวาเปนผูยึดถือสาระ และ
ยึดถือสิ่งประเสริฐแหงกาย.
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อริยสาวิกาผูใด ยอมเจริญดวย
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา
ทั้งสองฝาย อริยสาวิกาผูเชนนั้น เปนผูมี
ศีล เปนอุบาสิกา ชื่อวายอมยึดถือสาระ
แหงตนในโลกนี้ไวไดทีเดียว.
จบทุติยวัฑฒิสูตรที่ ๔
๕. สากัจฉสูตร
วาดวยคุณสมบัติของผูควรสนทนา ๕ ประการ
[๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูควรสนทนาของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลดวยตน
เอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภสีลสัมปทาได ๑ ยอมเปนผู
ถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภ
สมาธิสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และเปนผู
พยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวย
วิมุตติดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภวิมุตติสัมปทา
ได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง และเปนผู
พยากรณปญหาที่มาในกถาปรารภวินุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรสนทนา
ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย.
จบสากัจฉสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสากัจฉสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสากัจฉสูตที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อลสากจฺโฉ แปลวา เปนผูควรที่จะสนทนาดวย. บทวา
อาคต ปฺห คือปญหาที่ถูกถามแลว. บทวา พฺยากตฺตา โหติ คือเปน
ผูแกปญหาได.
จบอรรถกถาสากัจฉสูตรที่ ๕
๖. สาชีวสูตร
วาดวยคุณสมบัติของภิกษุผูควรอยูรว มกัน ๕ ประการ
[๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูควรดํารงชีพรวมกันของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูถึงพรอมดวย
ศีลดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภสีลสัมปทาได ๑
ยอมเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นใน
กถาปรารภสมาธิสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเอง และ
เปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภปญญาสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึง
พรอมดวยวิมุตติดวยตนเอง และเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภ
วิมุตติสัมปทาได ๑ ยอมเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวยตนเอง
และเปนผูพยากรณปญหาที่ตั้งขึ้นในกถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนสัมปทาได ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ล เปนผูควร
ดํารงชีพรวมกันของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย.
จบสาชีวสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสาชีวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสาชีวสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อลสาชีโว แปลวา ควรแกการมีอาชีวะรวมกัน. บทวา
สาชีโว ไดแก การถามปญหาและการแกปญหา. จริงอยู เพือ่ นสพรหมจารี
แมทั้งสิ้น ยอมดํารงชีวิตรวมปญหาดวยกัน เพราะเหตุนั้น การถามและการ
ตอบปญหานั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา สาชีวะ เพราะมีอาชีวะรวมกัน.
บทวา กต ปฺห คือปญหาที่ตั้งถามแลว.
จบอรรถกถาสาชีวสูตรที่ ๖
๗. ปฐมอิทธิปาทสูตร
วาดวยธรรมที่อํานวยผลใหเปนอริยบุคคล
[๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอม
เจริญ ยอมทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการ ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวัง
ไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล หรือเมื่อมีอุปาทานขันธ
เหลืออยู เปนพระอนาคามี ในปจจุบันนี้เทียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑
ยอมเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ยอมเจริญวิริยะอยางยิ่ง
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เปนที่หา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญ
ยอมทําใหมาก ซึ่งธรรม ๕ ประการนี้แล ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้น พึงหวัง
ไดผล ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผล หรือเมื่อมีอุปาทานขันธ
เหลืออยู เปนพระอนาคามี ในปจจุบันนี้เทียว.
จบปฐมอิทธิปาทสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมอิทธิปาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอิทธิปาทสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อุสฺโสฬฺหึ แปลวา ความเพียรมีประมาณยิ่ง.
จบอรรถกถาปฐมอิทธิปาทสูตรที่ ๗
๘. ทุตยิ อิทธิปาทสูตร
วาดวยธรรมที่อํานวยผลใหเปนอริยบุคคล
[๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนแตตรัสรู เราเปนพระโพธิสัตว
ยังไมไดตรัสรู ไดเจริญ ทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ เราไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ๑
ไดเจริญอิทธิบาทที่ประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญอิทธิบาทที่
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ๑ ไดเจริญวิริยะอยางยิ่งเปนที่หา ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ทําใหมากซึ่งธรรมมีวิริยะอยางยิ่งเปนที่ ๕
นี้ เราไดโนมนอมจิตไปเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง ซึ่งธรรมที่จะพึงทํา
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยาน
ไดในธรรมนั้น ๆ โดยแนนอน ถาเราหวังก็พึงแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ไดโดยแนนอน
ฯลฯ ถาเราหวัง ก็พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู
เมื่อเหตุมีอยู เราถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ไดโดยแนนอน.
จบทุติยอิทธิปาทสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยอิทธิปาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอิทธิปาทสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาตรัสอาคมอิทธิบาทของพระองค ที่พระองคแทงตลอดแลวที่โคนไมโพธิ แลวจึงตรัสอภิญญา ๖ ของพระองคนั่นแหละไวใน
เบื้องสูงตอไป ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทุติยอิทธิปาทสูตรที่ ๘
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๙. นิพพิทาสูตร
วาดวยธรรมที่อํานวยผลใหบรรลุนิพพาน
[๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลวทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ดับสนิท เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู และเพื่อนิพพานโดยสวนเดียว
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไม
งามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไม
นายินดีในโลกทั้งปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ ยอมเขา
ไปตั้งมรณสัญญาไวในภายใน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน.
จบนิพพิทาสูตรที่ ๙
๑๐. อาสวักขยสูตร
วาดวยธรรมที่อํานวยผลใหสิ้นอาสวะ
[๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มี
ความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมยินดีในโลกทัง้ ปวง ๑
พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ เขาไปตั้งมรณสัญญาไวในภายใน ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมาก
แลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
จบอาสวักขยสูตรที่ ๑๐
จบสัญญาวรรคที่ ๒
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ในนิพพิทาสูตรที่ ๙ และอาสวักขยสูตรที่ ๑๐ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิปสสนาไว. คําที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความงายทั้ง
นั้นแล.
จบอรรถกถานิพพิทาสูตรที่ ๙ อาสวักขยสูตรที่ ๑๐
จบสัญญาวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมสัญญาสูตร ๒. ทุติยสัญญาสูตร ๓. ปฐมวัฑฒิสูตร ๔. ทุติยวัฑฒิสูตร
๕. สากัจฉสูตร
๖. สาชีวสูตร ๗. ปฐมอิทธิปาทสูตร
๘. ทุติยอิทธิปาทสูตร ๙. นิพพิทาสูตร ๑๐. อาสวักขยสูตร และอรรถกถา.
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โยธาชีววรรคที่ ๓
๑. ปฐมเจโตวิมุตติสูตร
วาดวยธรรมที่อํานวยผลใหบรรลุวมิ ตุ ติ
[๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล และมีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส
ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล และมีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑
ยอมมีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ ยอมมีความสําคัญวาไมนา
ยินดีในโลกทั้งปวง ๑ ยอมพิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ ยอม
เขาไปตั้งมรณสัญญาไวในภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
นี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล และมี
เจโตวิมุตติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล และมีปญญาวิมุตติเปน
ผลานิสงส เมื่อใด ภิกษุเปนผูมีเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เมื่อนั้น ภิกษุ
นี้เรียกวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดดังนี้บาง วาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมได
ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นได ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึก
ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวา เปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางนี้แล.
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ภิกษุเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละชาติสงสารที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากขึ้นแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุชื่อวา เปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางนี้แล.
ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูละตัณหาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนเสา
ระเนียดขึ้นไดอยางนี้แล.
ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนกลอนออกไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุ
ชื่อวา เปนผูถอดกลอนออกไดอยางนี้แล.
ภิกษุชอื่ วาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได
ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะ
เสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมให
เกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา เปนผูไกลจากขาศึก ปลดธง
ลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะใด ๆ อยางนี้แล.
จบปฐมเจโตวิมุตติสูตรที่ ๑
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โยธาชีววรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาปฐมเจโตวิมุตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมเจโตวิมุตติสูตรที่ ๑ แหงโยธาชีววรรค
ที่ ๓ ดังตอไปนี้ :คําวา ยโต โข ภิกฺขเว เปนตนนี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงเริ่ม
ณ บัดนี้ เพื่อทรงสรรเสริญภิกษุผูเจริญวิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัต ตาม
นัยที่ตรัสไวแลว ณ หนหลัง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต โข แปลวา
กาลใดแล. บทวา อุกฺขติ ฺตปลีโฆ ไดแก ยกลิ่มสลักคืออวิชชาออกไปแลว.
บทวา สงฺกิณฺณปริกฺโข ไดแก รื้อคูคือสงสารวัฏใหยอยยับแลว. บทวา
อพฺพุเฬฺหสิโก ไดแก ถอนเสาระเนียดคือตัณหาออกไปแลว. บทวา
นิรคฺคโฬ ไดแก ถอดบานประตูคือนิวรณออกเสียแลว. บทวา ปนฺนทฺธโช
ปนฺนภาโร ไดแก ลดธงคือมานะ และภาระคือขันธ อภิสังขารและกิเลส
ลงเสียแลว. บทวา วิสยุตฺโต ไดแก หลุดพนจากวัฏฏะ. คําที่เหลือพึงทราบ
ตามนัยแหงพระบาลีนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเวลาของพระขีณาสพ ผูทํากิเลสใหสิ้นไป
ดวยมรรคแลว ไปยังที่นอนอันดีคือนิโรธ เขาผลสมาบัติมีพระนิพพานเปน
อารมณอยู ดวยพระดํารัสมีประมาณเทานี้. เปรียบเหมือนนคร ๒ นคร
นครหนึ่งคือโจรนคร นครหนึ่งคือเขมนคร ครั้งนั้น นักรบใหญทานหนึ่ง
คิดวา ตราบใด โจรนครยังตั้งอยู ตราบนั้น เขมนครก็ยอมไมพนภัย จําเรา
จักทําโจรนคร ไมใหเปนนคร แลวจึงสวมเกราะถือพระขรรค [ศัสตราวุธ ๒
คม] เขาไปยังโจรนคร เอาพระขรรคตัดเสาระเนียด ที่เขาตั้งไวใกลประตูนคร
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พังบานประตู พรอมทั้งกรอบประตู ยกลิ่มสลักทําลายกําแพง รื้อคายคู ลดธง
ที่เขายกขึ้นเพื่อความสงางามแหงนครลง แลวเอาไฟเผานครเสีย เขาไปสู
เขมนครขึ้นปราสาท มีหมูญาติหอมลอม บริโภคอาหารอันอเร็จอรอย ขออุปมานี้ฉันใด ขออุปมัยก็ฉันนั้น สักกายะเหมือนโจรนคร พระนิพพาน
เหมือนเขมนคร พระโยคาวจรเหมือนนักรบใหญ ทานมีความคิดอยางนี้วา
ตราบใด สักกายะยังเปนไปอยู ตราบนั้น ก็ไมรอดพนจากกรรมกรณ ๓๒
โรค ๙๘ และมหาภัย ๒๕ ทานจึงเปนเหมือนนักรบใหญ สวมเกราะคือศีล
ถือพระขรรคคือปญญา เอาพระอรหัตมรรคตัดเสาระเนียดคือตัณหาเหมือน
เอาพระขรรคตัดเสาระเนียด ถอดสลักคือสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ เหมือนนักรบ
พังบานประตูนครพรอมทั้งกรอบประตู ยกลิ่มสลักคืออวิชชา เหมือนนักรบ
ยกลิ่มสลัก ทําลายอภิสังขารคือกรรม รื้อคูคือชาติสงสาร เหมือนนักรบทําลาย
กําแพง รื้อคายดู ลดธงคือมานะ เหมือนนักรบลดธงที่เขายกขึ้นใหนครโจร
สงางามเสีย เผานครโจรคือสักกายะ แลวเขาสูนครคือกิเลสปรินิพพาน เปน
ที่ดับกิเลส เสวยสุขเกิดแตผลสมาบัติ อันมีอมตนิโรธเปนอารมณ ยังเวลาให
ลวงไป ๆ เหมือนนักรบเขาไปในเขมนคร ขึ้นปราสาทชั้นบน บริโภคอาหาร
อันอรอย ฉะนั้น.
จบอรรถกถาปฐมเจโตวิมุตติสูตรที่ ๑
๒. ทุติยเจโตวิมุตติสูตร
วาดวยธรรมมีวิมุตติเปนผล
[๗๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล และมีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส
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ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล และมีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ความสําคัญวาไมเที่ยง ๑ ความสําคัญวาเปนทุกขในสิ่งไมเที่ยง ๑
ความสําคัญวาเปนอนัตตาในสิ่งที่เปนทุกข ๑ ความสําคัญในการละ ๑
ความสําคัญในความคลายกําหนัด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
นี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล และมี
เจโตวิมุตติเปนผลานิสงส ยอมมีปญญาวิมุตติเปนผล และมีปญญาวิมุตติเปน
ผลานิสงส เมื่อใด ภิกษุเปนผูมีเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เมื่อนั้น ภิกษุ
นี้เรียกวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นได ดังนี้บาง วาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมได
ดังนี้บาง วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นได ดังนี้บาง วาเปนผูถอดกลอนออกได
ดังนี้บาง วาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบ
ดวยวัฏฏะ ดังนี้บาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละอวิชชาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา
เปนผูถอนลิ่มสลักขึ้นไดอยางนี้แล
ภิกษุชอื่ วาเปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละชาติสงสาร ที่เปนเหตุนําใหเกิดในภพใหมตอไปได ถอนรากขึ้นแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
ภิกษุชื่อวา เปนผูรื้อเครื่องแวดลอมไดอยางนี้แล.
ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอนเสาระเนียดขึ้นไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละตัณหาเสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน
ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา เปนผูถอนเสา
ระเนียดขึ้นไดอยางนี้แล.
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ภิกษุชอื่ วาเปนผูถอดกลอนออกไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เสียได ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา
เปนผูถอดกลอนออกไดอยางนี้แล.
ภิกษุชอื่ วาเปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไม
ประกอบดวยวัฏฏะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละอัสมิมานะได
ถอนรากขึ้นแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีก
ตอไปเปนธรรมดา ภิกษุชื่อวา เปนผูไกลจากขาศึก ปลดธงลงได ปลงภาระลงได ไมประกอบดวยวัฏฏะอยางนี้แล.
จบทุติยเจโตวิมุตติสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยเจโตวิมุตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยเจโตวิมุตติสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อนิจฺจสฺฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นวา ปญจขันธไมเที่ยง
โดยอาการคือมีแลว ก็ไมมี. บทวา อนิจฺเจ ทุกฺขสฺา ไดแก สัญญา
ที่เกิดขึ้นวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นก็เปนทุกข โดยอาการคือบีบคั้น. บทวา
ทุกฺเข อนตฺตสฺา ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นวา สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นก็
เปนอนัตตา โดยอาการคือไมอยูในอํานาจ. คําที่เหลือมีนัยที่กลาวไวแลวใน
หนหลังนั่นแล แตในพระสูตรแมทั้งสองนี้ ก็ตรัสเรียกชื่อวา วิปสสนาผลแล.
จบอรรถกถาทุติยเจโตวิมุตติสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมธรรมวิหาริกสูตร
วาดวยบุคคลผูเปนอยูในธรรม
[๗๓] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูอยูในธรรม ๆ ดังนี้
ภิกษุชื่อวา เปนผูอยูในธรรม ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ
ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการหลีกออก
เรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการเรียนธรรมนั้น ภิกษุ
นี้เรียกวา เปนผูมากดวยการเรียน ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมแสดงธรรมตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่
ไดเรียนมาแลว แกผูอื่นโดยพิสดาร เธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการ
หลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการแสดงธรรมนั้น
ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมากดวยการแสดงธรรม ไมเชื่อวาเปนผูอยูในธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมกระทําการสาธยายธรรมตามที่ไดสดับมา
แลว ตามที่ไดเรียนมาแลว โดยพิสดารเธอยอมปลอยใหวันคืนลวงไป ละการ
หลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการสาธยายธรรมนั้น
ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมากดวยการสาธยาย ไมชื่อวาเปนผูอยูในธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมตรึกตาม ตรองตาม เพงตามดวยใจ ซึง่
ธรรมตามที่ไดสดับมาแลว ตามที่ไดเรียนมาแลว เธอยอมปลอยใหวันคืน
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ลวงไป ละการหลีกออกเรนอยู ไมประกอบความสงบใจในภายใน เพราะการ
ตรึกตามธรรมนั้น ภิกษุนเี้ รียกวา เปนผูมากดวยการตรึกธรรม ไมชื่อ
วาเปนผูอยูในธรรม.
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวตุ ตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ เธอยอมไม
ปลอยใหวันคืนลวงไป ไมละการหลีกออกเรนอยู ประกอบควานสงบใจใน
ภายใน เพราะการเลาเรียนธรรมนั้น ภิกษุชื่อวา เปนผูอยูในธรรม อยางนี้แล
ดูกอนภิกษุ เราแสดงภิกษุผูมากดวยการเลาเรียนธรรม แสดงภิกษุผูมากดวย
การสาธยายธรรม แสดงภิกษุผูมากดวยการตรึกธรรม แสดงภิกษุผูอยูในธรรม
ดวยประการฉะนี้ ดูกอนภิกษุ กิจใดอันศาสดาผูหวังประโยชนเกื้อกูลอนุเคราะห
อาศัยความเอ็นดู พึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้นเราไดทําแกเธอทั้งหลาย
แลว ดูกอนภิกษุ นั่นโคนตนไม นั่นเรือนวาง เธอจงเพงฌาน อยาประมาท
อยูเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลัง นี้เปนอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย.
จบปฐมธรรมวิหาริกสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมธรรมวิหาริกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมธรรมวิหาริกสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ทิวส อตินาเมติ ไดแก ทําเวลาวันหนึ่งใหลวงไป. บทวา
ริฺจติ ปฏิสลฺลาน ไดแก ละเลยความอยูผูเดียวเสีย. บทวา เทเสติ ไดแก
กลาวประกาศ. บทวา ธมฺมปฺตฺติยา ไดแก ดวยการบัญญัติธรรม. บทวา
ธมฺม ปริยาปุณาติ ไดแก เลาเรียน ศึกษา กลาวธรรมคือสัจจะ ๔ โดย
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นวังคสัตถุศาสน [คําสอนของพระศาสดา ๙ สวน]. บทวา น ริฺจติ
ปฏิสลฺลาน ไดแก ไมละเลยความอยูผูเดียว. บทวา อนุยฺุชติ อชฺฌตฺต
เจโตสมถ ไดแก สองเสพ เจริญจิตสมาธิภายในตนเอง คือประกอบ
ขวนขวายในสมถกรรมฐาน. บทวา หิเตสินา แปลวา ผูแสวงประโยชน
เกื้อกูล. บทวา อนุกมฺปเกน แปลวา ผูเอ็นดู. บทวา อนุกมฺป อุปาทาย
ไดแก กําหนด ทานอธิบายวา อาศัย ซึ่งความเอ็นดูดวยจิตก็มี. บทวา กต
โว มยา ต ความวา เราผูแสดงบุคคล ๕ ประเภทนี้ ก็กระทํากรณียกิจนั้น
แกทานทั้งหลายแลว. แทจริง พระศาสดาผูเอ็นดู ก็มีกิจหนาที่ คือการแสดง
ธรรมอันไมวิปริตเพียงเทานี้แหละ.
ตอแตนี้ไป ชื่อวา การปฏิบัติเปนกิจหนาที่ของสาวกผูฟงทั้งหลาย.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ นี้โคนไม ฯลฯ เปน
อนุสาสนีคําพร่ําสอน ดังนี้. ก็ในพระดํารัสนั้น ทรงแสดงเสนาสนะคือโคนไม
ดวยบทวา รุกฺขมูลานิ โคนไมนี้. ทรงแสดงสถานที่สงัดจากคน ดวยบทวา
สฺุาคารานิ (เรือนวาง) นี้ อนึ่ง. ทรงบอกเสนาสนะที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียรแมดวยบททั้งสอง ชื่อวา ทรงมอบมรดกให. บทวา ณายถ ไดแก
ทานทั้งหลายจงเพงพินิจอารมณ ๓๘ ดวยการเพงพินิจโดยอารมณ และเพง
พินิจขันธ อายตนะเปนอาทิ โดยเปนของไมเที่ยงเปนตน ดวยการเพงพินิจ
โดยลักษณะ ทานอธิบายวา จงเจริญสมถะและวิปสสนา. บทวา มา ปมาทตฺถ
แปลวา อยาประมาทเลย. บทวา มา ปจฺฉา วิปฺปฏิสาริโน อหุวตฺถ
ความวา เมื่อทรงแสดงความขอนี้วา สาวกเหลาใด เวลายังเปนหนุม เวลา
ไมมีโรค เวลาสมบูรณดวยสัปปายะ มีขาวเปนที่สบายเปนตน เวลาที่ยังอยู
ตอหนาพระศาสดา ละเวนการใสใจโดยแยบคาย มัวแตเพลินสุขในการหลับ
นอน เปนอาหารของเรือดตลอดทั้งวันทั้งคืน ประมาทมาแตกอน ภายหลัง
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สาวกเหลานั้น เวลาแกตัวลง เปนโรค ใกลจะตาย เวลาวิบัติ และเวลาที่
พระศาสดาปรินิพพานเสียแลว เมื่อรําลึกถึงการอยูอยางประมาทมาแตกอนนั้น
มองเห็นการทํากาละ [ตาย] ชนิดมีปฏิสนธิวาเปนภาระ ก็รอนใจ สวนเธอ
ทั้งหลายอยาไดเปนกันเชนนั้นเลย ดังนี้ จึงตรัสวา พวกเธออยาไดรอนใจ
กันในภายหลังเลย. บทวา อย โว อมฺหาก อนุสาสนี ความวา วาจานี้วา
พวกเธอจงเพงพินิจ จงอยาประมาท เปนอนุสาสนี ทานอธิบายวา เปน
โอวาทจากเรา สําหรับเธอทั้งหลาย ดังนี้.
จบอรรถกถาปฐมธรรมวิหาริกสูตรที่ ๓
๔. ทุติยธรรมวิหาริกสูตร
วาดวยบุคคลผูเปนอยูในธรรม
[๗๔] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาผูอยูในธรรม ๆ ดังนี้
ภิกษุชื่อวา เปนผูอยูในธรรม ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เรียนธรรม คือ สุตต. . . เวทัลละ เธอยอมไมทราบเนื้อความของธรรมนั้น
ที่ยิ่งขึ้นไปดวยปญญา ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมากดวยการเรียน ไมชื่อวาเปน
ผูอยูในธรรม ฯลฯ
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ. . . เวทัลละ
เธอยอมทราบชัดเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดวยปญญา ภิกษุชื่อวาเปน
ผูอยูในธรรมอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ ฯลฯ นี้เปนอนุสาสนีของเราเพื่อเธอ
ทั้งหลาย.
จบทุติยธรรมวิหาริกสูตรที่ ๔
อรรถกถาทุติยธรรมวิหาริกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยธรรมวิหาริกสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อุตฺตรึ จสฺส ปฺาย อตฺต นปฺปชานาติ ความวา
ไมรูเนื้อความของธรรมนั้น ดวยมรรคปญญาพรอมทั้งวิปสสนา ยิ่งขึ้นไปกวา
ปริยัตินั้น. อธิบายวา ไมเห็นไมแทงตลอดสัจจะ ๔. ในวาระนอกนั้น ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ชน ๖ จําพวก คือ ภิกษุพหูสูต ผูบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระขีณาสพ พึงทราบวาเปน
ธรรมวิหารี (ผูอยูโดยธรรม) ในพระสูตรแมทั้งสองนี้ ดวยประการ ฉะนี้.
จบอรรถกถาทุติยธรรมวิหาริกสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมโยธาชีวสูตร
วาดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวก
[๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใน
โลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ เห็นฝุนฟุงขึ้น
เทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบ
อาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็
อดทนได แตพอเห็นยอดธงขาศึกเขาเทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้
เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อด
ทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แตพอไดยินเสียงกึกกองของ
ขาศึกเขาเทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได
นักรบอาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๓ มีปรากฏอยู
ในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็
อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึก
ก็อดทนได แตวายอมขลาดสะดุงตอการสัมปหารของขาศึก นักรบ
อาชีพบางพวกแมเชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางพวกในโลกนี้ แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็
อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองขาศึก
ก็อดทนได อดทนตอการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงครามนั้นแลว

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 174

เปนผูพิชิตสงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได นักรบอาชีพบางพวกแม
เชนนี้ก็มีอยู นี้เปนนักรบอาชีพพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในโลก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบดวยหักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏ
อยูในพวกภิกษุ ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวกเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นฝุนฟุง ขึ้นเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงความเปนผู
ทุรพลในสิกขาบอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ. อะไรเปนฝุนฟุงขึ้นของเธอ
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมไดฟงวา ในบานหรือในนิคมโนน มีหญิงหรือ
กุมารีรูปงามนาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง เธอไดฟง
ดังนั้นแลวยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได
ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ นี้
ชื่อวา ฝุนฟุงขึ้นของเธอ นักรบอาชีพนั้นเห็น ฝุนฟุงขึ้นเทานั้นยอมหยุดนิ่ง
สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มี
ปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตวาเธอเห็น
ยอดธงของขาศึกเขาเทานั้น ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถ
จะสืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอก
คืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ อะไรชือ่ วาเปนยอดธงของขาศึกของเธอ คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ไมไดฟงวาในบานหรือนิคมชื่อโนน มีหญิงหรือกุมารีรูปงาม
นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามอยางยิ่ง แตวาเธอยอมไดเห็น
ดวยตนเองซึ่งหญิงหรือกุมารีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณ
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งามอยางยิ่ง เธอเห็นแลวยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะ
สืบตอพรหมจรรยไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืน
สิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ นี้ชื่อวายอดธงของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพ
นั้นเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แตพอเห็นยอดธงของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุด
นิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบ
ฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ
จําพวกที่ ๒ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธง
ของขาศึกก็อดทนได แตพอเธอไดยินเสียงกึกกองของขาศึกขาเทานั้น
ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรยไปได
ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ อะไร
ชื่อวาเปนเสียงกึกกองของขาศึกของเธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไมหรือเรือนวางเปลา แลวยอมยิ้มแยม ปราศรัย กระซิก
กระซี้ เยยหยัน เธอถูกมาตุคามยิ้มแยม ปราศรัย กระซิกกระซี้ เยย
หยันอยู ยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถจะสืบตอพรหมจรรย
ไปได ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหินเพศ นี้ชื่อวาเสียงกึกกองของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้นแมเห็นฝุน
ฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แตพอไดยินเสียงกึกกอง
ของขาศึกเขาเทานั้นยอมหยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขารบได แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคล
ผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธง
ของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอม
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ขลาดตอการสัมปหารของขาศึก อะไรชื่อวาเปนการสัมปหารของขาศึกของ
เธอ คือ มาตุคามเขาไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือน
วางเปลา แลวยอมนั่งทับ นอนทับ ขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ นอนทับ
ขมขืนอยู ไมบอกคืนสิกขา ไมคําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพล ยอมเสพเมถุนธรรม นีช้ ื่อวา การสัมปหารของขาศึกของเธอ นักรบอาชีพนั้นแม
เห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียง
กึกกองของขาศึกก็อดทนได แตวายอมขลาดตอการสัมปหารของขาศึก แมฉัน
ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคล
ผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็นยอดธง
ของขาศึกก็อดทนได แมไดยินเสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทนการ
สัมปหารของขาศึก เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงคราม ยึดครอง
คายสงครามนั้นไวได อะไรชื่อวาชัยชนะในสงครามของเธอ คือมาตุคามเขา
ไปหาภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา แลวยอมนั่ง
ทับ นอนทับ ขมขืน เธอถูกมาตุคามนั่งทับ นอนทับขมขืนอยู ไมพัวพัน
ปลดเปลื้อง หลีกออกได แลวหลีกไปตามประสงค เธอยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง เธออยูในปา โคนไม หรือเรือนวางเปลา ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้ง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละอภิชฌาในโลกเสีย มีจิตปราศจาก
อภิชฌาอยู ชําระจิติใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา เธอยอมละความประทุษราย คือ
พยาบาท มีจิตไมพยาบาทอยู เปนผูมีความเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทั้งปวง
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาท เธอยอมละถีนมิทธะ
ปราศจากถีนมิทธะอยู เปนผูมีอาโลกสัญญา มีสติสัมปชัญญะ ชําระจิตให
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บริสุทธิ์จากถีนมิทธะ เธอยอมละอุทธัจจกุกกุจจะ มีจิตไมฟุงซานอยู เปน
ผูมีจิตสงบ ณ ภายใน ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ เธอยอมละ
วิจิกิจฉา เปนผูขามพนวิจิกิจฉาอยู หมดความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา เธอละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมอง
แหงใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน
ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมี
กิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวแลว
อยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทกุ ขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบตั ิใหถึงความดับ
อาสวะ เมือ่ เธอรูเห็นอยูอยางนี้ จิตของเธอยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ
แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรู
วาหลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก นีช้ ื่อวา ชัยชนะใน
สงครามของเธอ นักรบอาชีพนั้น แมเห็นฝุนฟุงขึ้นก็อดทนได แมเห็น
ยอดธงของขาศึกก็อดทนได แมไดยนิ เสียงกึกกองของขาศึกก็อดทนได อดทน
ตอการสัมปหารของขาศึกได เขาชนะสงครามแลว เปนผูพิชิตสงครามแลว
ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แมฉนั ใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยู นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕
มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
จบปฐมโยธาชีวสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปฐมโยธาชีวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโยธาชีวสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา โยธาชีวา ไดแก ผูอาศัยการรบเลี้ยงชีพ [ทหารอาชีพ]
บทวา รชคฺค ไดแก กลุม ละอองที่ฟุงขึ้นจากแผนดินที่แตกกระจาย เพราะ
การเหยียบย้ําดวยเทาของชางมาเปนตน. บทวา น สนฺถมฺภติ ไดแก ยืน
ปกหลักอยูไมได. บทวา สหติ รชคฺค ไดแก แมเห็นกลุมละอองก็อดกลั้น.
บทวา ธชคฺค ไดแก ยอดธงที่เขายกขึ้นบนหลังชางมาเปนตน และบนรถ
ทั้งหลาย. บทวา อุสฺสาทน ไดแก เสียงกึกกองอื้ออึงของชาง มา รถ และ
ของหมูทหาร. บทวา สมฺปหาเร ไดแก การประหัตประหารแมขนาดเล็กนอย
ที่มาถึงเขา. บทวา หฺติ ไดแก เดือดรอน คับแคนใจ. บทวา พฺยาปชฺชติ ไดแก ถึงวิบัติ ละปกติภาพไป. บทวา สหติ สมฺปหาร ไดแก
แมประสบการประหาร ๒-๓ ครั้งก็ทน ก็อดกลัน้ ได.
บทวา ตเมว สงฺคามสึส ไดแก สถานที่ตั้งคายชัยภูมิ [สนามรบ]
นั้นนั่นแหละ. บทวา อชฺฌาวสติ ไดแก ครอบครองอยูประมาณ ๗ วัน
[สัปดาห]. ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะวา เพื่ออุปการะบํารุงผู
ตองอาวุธบาดเจ็บ เพื่อรูความชอบแหงหนาที่ที่ปฏิบัติมาแลว จะไดปูนบําเหน็จ
ตําแหนง และเพื่อเสวยสุขในความเปนใหญ [ไดชัยชนะ].
เพราะเหตุที่ พระศาสดาไมทรงมีกิจหนาที่ ดวยเหลานักรบทั้งหลาย
แตทรงนําขออุปมานี้มา เพื่อทรงแสดงบุคคล ๕ จําพวกเห็นปานนั้นในพระศาสนานี้ ฉะนั้น บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงบุคคลเหลานั้น จึงตรัสวา เอวเมว
โข เปนอาทิ. ในคํานั้น บทวา สสีทติ ไดแก ระทดระทวย เขาไปใน
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มิจฉาวิตก. บทวา น สกฺโกติ พฺรหฺมจริย สนฺตาเนตุ ไดแก คุมครอง
พรหมจริยวาส การอยูประพฤติพรหมจรรย ทีย่ ังไมขาดสายไวไมได. บทวา
สิกฺขาทุพฺพลฺย อาวิกตฺวา ไดแก ประกาศความถอยกําลังในสิกขา. ดวย
บทวา กิมสฺส รชคฺคสฺมึ ตรัสวา อะไร ชื่อวา ปลายผงละอองของบุคคลนั้น.
บทวา อภิรูปา แปลวา งดงาม. บทวา ทสฺสนียา ไดแก ควร
แกการชม. บทวา ปาสาทิกา ไดแก นําความแจมใสมาใหจิต โดยการเห็น
เทานั้น. บทวา ปรมาย ไดแก สูงสุด. บทวา วณฺณโปกฺขรตาย ไดแก
ดวยผิวพรรณแหงสรีระ และดวยทรวดทรงแหงอวัยวะ. บทวา โอสหติ
แปลวา ทน. บทวา อุลฺลปติ แปลวา กลาว. บทวา อุชฺชคฺฆติ ไดแก
ปรบมือหัวเราะลั่น. บทวา อุปผณฺเฑติ ไดแก เยาะเยย. บทวา อภิน-ิ
สีทติ ไดแก นั่งชิดกัน หรือนั่งรวมที่นั่งกัน. แมในบทที่สองก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อชฺโฌตฺถรติ แปลวา ทับ. บทวา วินิเวเตฺวา วินิโมเจตฺวา ไดแก ปลดและปลอยมือของหญิงนั้น จากที่ที่จับไว. คําที่เหลือใน
ขอนั้น มีความงายทั้งนั้นแล. พระสูตรนี้ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาปฐมโยธาชีวสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยโยธาชีวสูตร
วาดวยนักรบและภิกษุ ๕ พวก
[๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยู
ในโลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโล
ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนาม
รบนั้น พวกขาศึกยอมฆาเขาตายทําลายเขาได นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็
มีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโล ผูก
สอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบ
นั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไป
ถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ ทํากาละเสียในระหวางทาง
นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒
มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโล ผูก
สอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบ
นั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไป
ถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู
ไดทํากาละดวยอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกนี้ นี้เปน
นักรบอาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูใ นโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโล ผูก
สอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบ
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นั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนําเขาออกมาสงไป
ถึงหมูญาติ หมูญาติยอมพยาบาลรักษาเขา เขาอันหมูญาติพยาบาลรักษาอยู
ก็ไดหายจากอาพาธนั้น นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในโลกนี้ นี้เปน
นักรบอาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในโลก.
อีกประการหนึ่ง นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ ถือดาบและโล ผูก
สอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมชนะสงครามแลว เปนผูพชิ ิต
สงคราม ยึดครองคายสงครามไวได นักรบอาชีพบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูใน
โลกนี้ นี้เปนนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูในโลก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
นักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก.
บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูใ นพวกภิกษุ
ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ จําพวกเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบาน
หรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลาเชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไป
ยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต
มีสติไมตั้งมั่น ไมสํารวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับ ๆ ลอ ๆ ใน
บานหรือในนิคมนั้น เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับ ๆ ลอ ๆ ราคะยอมขจัดจิต
ของเธอ เธอมีจิตอันราคะขจัดแลว ไมบอกคืนสิกขา ไมทาํ ใหแจงซึ่งความ
ทุรพล เสพเมถุนธรรม นักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล ผูกสอดธนูและแลง
แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายามรบในสนามรบนั้น พวกขาศึก
ยอมฆาเขาตาย ทําลายเขาได แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นีค้ ือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบ
อาชีพจําพวกที่ ๑ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้น
เวลาเชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อ
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บิณฑบาต ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา ไมรักษาจิต มีสติไมตั้งมั่น ไม
สํารวมอินทรีย เธอไดเห็นมาตุคามนุงหมลับ ๆ ลอ ๆ ในบานหรือนิคมนั้น
เพราะเห็นมาตุคามนุงหมลับ ๆ ลอ ๆ ราคะยอมขจัดจิตของเธอ เธอมีจิต
อันราคะขจัดแลว ยอมเรารอนกาย เรารอนจิต เธอจึงคิดอยางนี้วา ผิฉะนั้น
เราควรไปอารามนอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว ถูกราคะ
ครอบงําแลว ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยสบื ตอไปได จักทําใหแจงซึ่ง
ความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เธอกําลัง
เดินไปอาราม ยังไมทันถึงอาราม ก็ทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา
บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ในระหวางทาง นักรบอาชีพนั้นถือดาบ
และโล ผูกสอดธนูและแลง แลวเขาสนามรบ เขายอมขะมักเขมนพยายาม
รบในสนามรบนั้น พวกขาศึกยอมทํารายเขาใหบาดเจ็บ พวกของเขายอมนํา
เขาออกมาสงไปถึงหมูญาติ เขากําลังถูกนําไปยังไมถึงหมูญาติ ทํากาละเสียใน
ระหวางทาง แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้
ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คอื บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๒ มีปรากฏ
อยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลา
เชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต
ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา. . . บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เธอ
ไปสูอารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว. . . บอกคืน
สิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสอน พร่ําสอน
เธอวา อาวุโส กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีความยินดีนอย
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวาเปรียบดวยรางกระดูก มีทุกขมาก. . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
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ตรัสวา เปรียบดวยชิ้นเนื้อ มีทุกขมาก. . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปรียบดวยคบเพลิง มีทุกขมาก. . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง มีทุกขมาก. . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยความฝน มีทกุ ขมาก. . .กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยของขอยืม มีทุกขมาก. . . กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก. . .กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยดาบและของมีคม มีทุกขมาก...กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยหอกและหลาว มีทุกขมาก... กาม
ทั้งหลายพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปรียบดวยหัวงู มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานผูมีอายุ จงยินดียิ่งในพรหมจรรย จงอยา
ทําใหแจงซึ่งควานเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ
เธออันพวกเพื่อนพรหมจรรยกลาวสอน พร่ําสอนอยูอยางนี้วา อาวุโส กาม
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับ
แคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ก็จริง แตขาพเจาไมสามารถประพฤติพรหมจรรย
สืบตอไปได จักทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมา
เพื่อเปนคฤหัสถ นักรบนั้นถือดาบและโล ฯ ล ฯ เขาอันหมูญาติพยาบาล
รักษาอยูก็ไดตายเพราะอาพาธนั้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
บุคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบ
อาชีพจําพวกที่ ๓ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลา
เชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต
ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา. . . บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ เพื่อ
ไปอารามบอกพวกภิกษุวา อาวุโส ขาพเจาถูกราคะยอมแลว. . .บอกคืนสิกขา
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เวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ พวกเพื่อนพรหมจรรยจึงกลาวสิ้น พร่ําสอนเธอวา
อาวุโส กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกข
มาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก. . . เปรียบดวยชิน้ เนื้อ. . . เปรียบดวยคบ
เพลิง. . . เปรียบดวยหลุมถานเพลิง. . . เปรียบดวยความฝน. . . เปรียบ
ดวยของขอยืม. . . เปรียบดวยผลไม. . . เปรียบดวยดาบและของมีคม . . .
เปรียบดวยหอกและหลาว. . . เปรียบดวยหัวงู มีความยินดีนอย มีทกุ ข
มาก มีความคับแคนมาก มีโทษยิ่งใหญ ขอทานผูมีอายุจงยินดียิ่งในพรหมจรรย จงอยาทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อ
เปนคฤหัสถ เธออันพวกเพื่อนพรหมจรรยกลาวสอน พร่ําสอนอยูอยางนี้ จึง
กลาวอยางนี้วา อาวุโส ขาพเจาจักขะมักเขมน จักทรงไว จักยินดียิ่ง จักไม
กระทําใหแจงซึ่งความเปนผูทุรพลในสิกขา บอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อเปน
คฤหัสถ ณ บัดนี้ นักรบนั้นถือดาบและโล. . . เขาอันหมูญาติพยาบาล
รักษาอยู ก็ไดหายจากอาพาธนั้น แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น
บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้ นีค้ ือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบ
อาชีพจําพวกที่ ๔ มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมอาศัยบานหรือนิคมบางแหงอยู ครั้นเวลา
เชา เธอนุงสบงถือบาตรและจีวรแลว เขาไปยังบานหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาต
รักษากาย รักษาวาจา รักษาจิต มีสติตั้งมั่นสํารวมอินทรีย เธอเห็นรูปดวย
จักษุแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล
คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมใน
จักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู. . .ดมกลิ่นดวยจมูก. . . ลิ้มรสดวยลิน้ . . . ถูก

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 185

ตองโผฏฐัพพะดวยกาย. . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต
ยอมไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา
ได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย เธอกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตแลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา
ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธออยูในปา โคนไม หรือเรือนวาง
ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอยอมละ
อภิชฌาในโลกเสีย ฯ ล ฯ เธอละนิวรณ ๕ ประการนี้ อันเปนเครื่องเศรา
หมองใจ ทําปญญาใหทุรพลไดแลว สงัดจากกาม ฯ ล ฯ บรรลุจตุตถฌาน
ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวแลว
อยางนี้ เธอยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก นักรบ
อาชีพนั้นถือดาบและโล ผูกสอดธนูและแลงแลว เขาสนามรบ เขาชนะ
สงครามแลว เปนผูพิชิตสงคราม ยึดครองคายสงครามนั้นไวได แมฉันใด
เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น บุคคลบางคนแมเชนนี้ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้
นี้คือบุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพจําพวกที่ ๕ มีปรากฏอยูใ นพวกภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปรียบดวยนักรบอาชีพ ๕ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในพวกภิกษุ.
จบทุติยโยธาชีวสูตรที่ ๖
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อรรถกถาทุติยโยธาชีวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโยธาชีวสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้:บทวา อสิจฺมฺม คเหตฺวา ไดแก ถือดาบและโล. บทวา ธนุกลาป
สนฺนยฺหิตฺวา ไดแก สอดธนูและแลงธนู. บทวา วิยุฬฺห ไดแก ตั้งอยู
โดยการเผชิญหนาพรอมรบ [ประชิด]. บทวา สงฺคาม โอตรติ ไดแก
เขารบใหญ. บทวา อุสสฺ หติ วายมติ ไดแก ทําความอุตสาหะพยายาม.
บทวา หนนฺติ แปลวา ฆา บทวา ปริยาเทนฺติ ไดแก ยื้อยุด. บทวา
อุปลิกขนฺติ ไดแก แทง. บทวา อปเนนฺติ ไดแก พาทหารฝายตนไป.
บทวา อปเนตฺวา ณาตกาน เนนฺติ ไดแก นําทหารฝายตนไปสงใหญาติ.
บทวา นียนาโน ไดแก นําไปสูเรือนตน หรือสํานักญาติที่เหลือ. บทวา
อุปฏหนฺติ ปริจรนฺติ ไดแก กระทําความสะอาดเครื่องประหาร และ
สมานแผลเปนตน บํารุงคุมครอง.
บทวา อรกฺขิเตเนว กาเยน ไดแก มีกายทวารอันมิไดรักษา.
บทวา อรกฺขติ าย วาจาย ไดแก มีวจีทวารอันมิไดรักษา. บทวา อรกฺข-ิ
เตน จิตฺเตน ไดแก มีมโนทวารอันมิไดรักษา. บทวา อนุปฏิตาย
สติยา ไดแก ไมทําสติใหตั้งดวยดี. บทวา อสวุเตหิ อินฺทฺริเยหิ ไดแก
มีอินทรียที่มีใจเปนที่ ๖ อันมิไดระวังมิไดคุมครองแลว. บทวา ราโค จิตตฺ 
อนุทฺธเสติ ไดแก ราคะเมื่อเกิดขึ้น ยอมกําจัดจิตในสมถะและวิปสสนา คือ
เหวี่ยงไปเสียไกล.
บทวา ราคายิโตมฺหิ อาวุโส ราคปเรโต ความวา ผูม ีอายุ
ผมถูกราคะยอมแลว ถูกราคะตามถึงแลว.
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ในบทวา ฃอฏิกงฺกสูปมา เปนตน กามทั้งหลายเปรียบเหมือน
ทอนกระดูก เพราะอรรถวามีความอรอยนอย เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ เพราะ
อรรถวาทั่วไปแกคนจํานวนมาก เปรียบเหมือนคบเพลิงหญา เพราะอรรถวา
ตามเผาผลาญ เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง เพราะอรรถวาทําความเรารอน
มาก เปรียบเหมือนความฝน เพราะอรรถวาปรากฏขึ้นนิดหนอย เปรียบเหมือนของยืมเขามา เพราะอรรถวาอยูไดชั่วคราว เปรียบเหมือนผลไม
เพราะอรรถวาการหักหมดทั้งตน เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ เพราะอรรถวาเปน
ที่รองมีดสับ เปรียบเหมือนปลายหอก เพราะอรรถวาทิ่มแทง เปรียบเหมือน
หัวงู เพราะอรรถวา นาสงสัยนามีภัย.
บทวา อุสฺสทิสฺสามิ ไดแก จักทําอุตสาหะ. บทวา ธารยิสฺสามิ
ไดแก จักทรงความเปนสมณะไว. บทวา อภิรมิสสฺ ามิ ไดแก จักทําความ
ยินดียิ่ง [ในพรหมจรรย] ใหเกิดขึ้น อธิบายวา จักไมกระสันสึก. คําที่เหลือ
ในสูตรนี้งายทั้งนั้น. ในพระสูตรนี้ตรัสทั้งวัฏฏะทั้งวิวัฏฏะแล.
จบอรรถกถาทุติยโยธาชีวสูตรที่ ๖
๗. ปฐมอนาคตสูตร
วาดวยภัยในอนาคต ๕ ประการ
[๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕
ประการนี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทํา
ใหแจง ภัย ๕ ประการเปนไฉน คือ
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ภิกษุผูอยูปาในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราอยู
ในปาผูเดียว งูพึงกัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เพราะ
การกัดตอยแหงสัตวเหลานั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น
เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยงั ไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา
เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม
ที่ยังไมไดทําใหแจง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เราอยู
ในปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดียว พึงพลาดลมลง ภัตตาหารที่ฉันแลว
ไมยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะพึงกําเริบ หรือลมมีพิษเพียงดังศัสตราพึง
กําเริบ เพราะเหตุนั้น ๆ เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น
เราจะปรารภความเพียร. . . ภิกษุผูอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปน
ผูไมประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เรา
อยูในปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดียว พึงพบสัตวราย คือสีหะ เสือโครง
เสือเหลือง หมี หรือเสือดาว สัตวเหลานั้นพึงทํารายเราถึงตาย เพราะการ
ทํารายนั้น เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภ
ความเพียร. . . ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ควรเปนผูไม
ประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เรา
อยูในปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดียว เราพึงพบคนราย ผูมีกรรมอันทําแลว
หรือมีกรรมยังไมไดทํา คนรายเหลานั้นพึงปลงเราจากชีวิต เพราะการปลงนั้น
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เราพึงทํากาละ พึงมีอันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร. . .
ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูอยูปา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้เรา
อยูในปาผูเดียว เมื่อเราอยูในปาผูเดียว ในปายอมมีพวกอมนุษยดุราย
อมนุษยเหลานั้นพึงปลงชีวิตเรา เพราะการปลงชีวิตนั้น เราพึงทํากาละ พึงมี
อันตรายแกเรา ผิฉะนั้น เราจะปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปาเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรม
ที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูปา เห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล
ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง.
จบปฐมอนาคตสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมอนาคตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอนาคตสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อารฺเกน แปลวา ผูอยูปา. บทวา อปตฺตสฺส ไดแก
เพื่อถึงคุณวิเศษอันตางโดยฌานวิปสสนาและมรรคผลที่ยังไมถึง. แมในบท
ที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา โส มมสฺส อนฺตราโย ความวา อันตราย
แหงชีวิต และอันตรายแหงพรหมจรรยนั้น จะพึงมีแกเรา. อันตรายแหง
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สวรรคและอันตรายแหงมรรค จะพึงมีแกภิกษุผูทํากาลกิริยา [ตาย] เยี่ยงปุถุชน.
คําวา หนฺท เปนนิบาตลงในอรรถของตนเอง.
บทวา วิริย อารภามิ ไดแก เราจะทําความเพียร ๒ อยาง. บทวา
สตฺถกา ไดแก ลมอันตัดที่ตอและเสนเอ็น ดุจศัสตรา. บทวา วาเฬหิ
แปลวา หยาบชา. บทวา มาณเวหิ ไดแกโจร. ในคําวา กตกมฺเมหิ วา
อกตกมฺเมหิ วา นี้ โจรทั้งหลายผูออกไปทําโจรกรรมแลว ชื่อวา ผูทํากรรม
แลว ผูออกไปเพื่อทําโจรกรรม [พยายาม] ชื่อวา ผูยังไมไดทํากรรม.
บรรดาโจร ๒ พวกนั้น เหลาโจรถือเอาเลือดในคอของสัตวทั้งหลาย กระทํา
การเซนเทวดา ชื่อวากระทํากรรมแลว เพราะกรรมสําเร็จแลว. เหลาโจร
กระทําการเชนเสียกอน ดวยคิดวา กรรมของเราจักสําเร็จผลดวยวิธีอยางนี้
ชื่อวา ยังไมกระทํากรรม. ทรงหมายเอาขอนี้ จึงตรัสวา โจรเหลานั้นพึง
ปลิดชีวิตเราเสียดังนี้. บทวา วาฬาอมนุสฺสา ไดแก เหลาอมนุษยมียักษ
เปนตน ที่หยาบชารายกาจ.
จบอรรถกถาปฐมอนาคตสูตรที่ ๗
๘. ทุติยอนาคตสูตร
วาดวยภัยในอนาคต ๕ ประการ
[๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้
ก็ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ภัย
๕ ประการเปนไฉน คือ
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้ เรายังเปน
หนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ ตั้งอยูใน
ปฐมวัย ถึงกระนั้น ก็มีสมัยที่ชรายอมจะถูกตองกายนี้ได ก็ผูที่แกแลว ถูกชรา
ครอบงําแลว จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไมใชทําไดงาย จะเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือ ปา และปาชัฏ ก็ไมใชทาํ ไดงาย กอนที่ธรรมอันไม
นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม
ที่ยังไมไดทําใหแจง เสียกอนทีเดียว ซึ่งเราประกอบแลว แมเปนผูชราก็จักอยู
สบาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ควรเปนผูไม
ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถงึ เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้ เรามีอาพาธ
นอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอ ไม
เย็นนัก ไมรอนนัก ขนาดกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร แตยอมมีสมัยที่
พยาธิจะถูกตองกายนี้ ก็ผูที่ปวยไขอันความปวยไขครอบงําแลว จะมนสิการ
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมใชทําไดงาย. . . ซึ่งเราประกอบแลว เเมปวยไข
ก็จักอยูสบาย ภิกษุเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ควรเปนผูไมประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้แล ขาวกลาดี
บิณฑบาตก็หาไดงาย สะดวกแกการแสวงหาเลี้ยงชีพ แตก็ยอมมีสมัยที่มี
ขาวแพง ขาวกลาไมดี บิณฑบาตหาไดยาก ไมสะดวกแกการแสวงหาเลี้ยงชีพ
อนึ่ง ในสมัยขาวแพง พวกมนุษยยอมหลั่งไหลไปในที่ที่มีอาหารดี ในทีน่ ั้น
ยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน เมื่อมีการอยูคลุกคลี
ดวยหมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมใช
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ทําไดงาย. . . ซึ่งเราประกอบแลว ก็จักอยูสบายแมในเวลาทุพภิกขภัย ภิกษุ
ผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ควรเปนผูไมประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนีแ้ ล มนุษย
ทั้งหลายยอมเปนผูพรอมเพรียงกัน ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน เปนดังน้ํานม
กับน้ํา มองดูกันดวยนัยนตาแสดงความรักอยู แตยอมมีสมัยที่มีภัย มีความ
ปนปวนในดง ประชาชนวุนวาย และเมื่อมีภัย พวกมนุษยยอมหลั่งไหลไปใน
ที่ซึ่งปลอดภัย ในที่นั้นยอมมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ มีการอยูพลุกพลานกัน
เมื่อมีการอยูคลุกคลีดวยหมูคณะ อยูพลุกพลานกัน จะมนสิการคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ไมใชทําไดงาย. . . ซึง่ เราประกอบแลวก็จักอยูสบายแมในสมัย
ที่มีภัย ภิกษุผูเห็นภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ควรเปนผูไมประมาท. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา บัดนี้แล สงฆเปนผู
พรอมเพรียงกัน ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศรวมกัน อยูผาสุก
แตก็ยอมมีสมัยที่สงฆแตกกัน ก็เมือ่ สงฆแตกกันแลว จะมนสิการคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ไมใชทําไดงาย จะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา และปาชัฏ
ก็ไมใชทําไดงาย กอนที่ธรรมอันไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจนั้น
จะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพือ่ ทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ซึ่งเราประกอบ
แลว ก็จักอยูสบายแมในเมื่อสงฆแตกกัน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเห็นภัย
ในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ควรเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรม
ที่ยังไมไดทําใหแจง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ควร
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง
เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง.
จบทุติยอนาคตสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยอนาคตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอนาคตสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุรา ม โส ธมฺโม อาคจฺฉติ ความวา ธรรมนั้นยังไม
มาถึงเราเพียงใด เราก็จะเริ่มความเพียรกอนเพียงนั้น. บทวา ขีโรทกีภูตา ไดแก ถึงความเปนอันเดียวกัน เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา. บทวา
ปยจกฺขูหิ ไดแก ดวยดวงตาที่เต็มไปดวยเมตตา.
จบอรรถกถาทุติยอนาคตสูตรที่ ๘
๙. ตติยอนาคตสูตร
วาดวยภัยในอนาคต ๕ ประการ
[๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ยังไมบังเกิด
ในปจจุบัน แตจะบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ
ครั้นแลว พึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้น ภัยในอนาคต ๕ ประการเปนไฉน
คือ
ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา
จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิ-
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ศีล อธิจิต อธิปญญา แมกุลบุตรเหลานั้น ก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล
ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา ก็จักใหอุปสมบทกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถแนะนําแม
กุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมกลุ บุตรเหลานั้นก็จักไมอบรม
กาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เพราะเหตุดังนี้แล การลบ
ลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลาง
วินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๑ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้
แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึง
พยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลาย จักไมอบรมกาย ไม
อบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล
ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา จักใหนิสัยแกกุลบุตรเหลาอื่น จักไมสามารถ
แนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจิต อธิปญญา แมกลุ บุตรเหลานั้นก็
จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรม
กาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา ก็จักใหนิสัยแกกุลบุตรเหลา
อื่น จักไมสามารถแนะนําแมกุลบุตรเหลานั้นในอธิศีล อธิจติ อธิปญญา
แมกุลบุตรเหลานั้นก็จักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรม
ปญญา เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การ
ลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอ
ที่ ๒ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อันเธอ
ทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรม
ศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรม

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 195

จิต ไมอบรมปญญา เมือ่ แสดงอภิธรรมกถา เวทัลลกถา หยัง่ ลงสูธรรมที่ผิด
ก็จักไมรูสึก เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม
การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต
ขอที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อัน
เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรม
ศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรม
จิต ไมอบรมปญญา พระสูตรตาง ๆ ที่ตถาคตไดภาษิตไว เปนสูตรลึกซึง้
มีอรรถลึกซึง้ เปนโลกุตระ ประกอบดวยสุญญตาธรรม เมื่อพระสูตรเหลานั้น
อันบุคคลแสดงอยูก็จักไมฟงดวยดี จักไมเงี่ยโสตลงสดับ จักไมตั้งจิตเพื่อรู
จักไมใฝใจในธรรมเหลานั้นวาควรศึกษาเลาเรียน แตวาสูตรตาง ๆ ที่นกั กวี
แตงไว ประพันธเปนบทกวี มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะสละสลวย เปน
พาหิรกถา เปนสาวกภาษิต เมื่อพระสูตรเหลานั้น อันบุคคลแสดงอยู ก็จัก
ฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักตั้งจิตเพื่อรู จักฝกใฝใจในธรรมเหลานั้นวา
ควรศึกษาเลาเรียน เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลาง
ธรรม การลบลางธรรมยอมมีเพราะการลบลางวินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคตขอที่ ๔ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอ
นี้เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลว พึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต ไมอบรมปญญา เมื่อไมอบรมกาย ไมอบรมศีล ไมอบรมจิต
ไมอบรมปญญา ภิกษุผูเถระก็จักเปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปน
หัวหนาในความลวงละเมิด ทอดธุระในความสงัด จักไมปรารภความเพียร เพื่อ
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ถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยัง
ไมไดทําใหแจง ประชุมชนรุนหลังก็จักถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง แม
ประชุมชนนัน้ ก็จักเปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาใน
ความลวงละเมิด ทอดธุระในความสงัด จักไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําให
แจง เพราะเหตุดังนี้แล การลบลางวินัยยอมมีเพราะการลบลางธรรม การลบ
ลางธรรมยอมมี เพราะการลบลางวินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต
ขอที่ ๕ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยขอนี้อัน
เธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ซึ่งยังไมบังเกิด
ในบัดนี้ แตจะบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ
ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้น.
จบตติยอนาคตสูตรที่ ๙
อรรถกถาตติยอนาคตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยอนาคตสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา ธมฺมสนฺโทสา วินยสนฺโทโส ไดแก การเสียวินัยยอมมี
เพราะเสียธรรม. ถามวา ก็เมื่อธรรมเสีย วินัยชื่อวา เสียอยางไร. ตอบวา
เมื่อธรรมคือสมถวิปสสนาไมตั้งทอง วินัย ๕ อยางก็ไมมี. เมื่อธรรมเสียอยางนี้
วินัยก็ชื่อวาเสีย สวนสําหรับภิกษุผูทุศีล ชื่อวาสังวรวินัยไมมี เมื่อสังวรวินัย
นั้นไมมี สมถะและวิปสสนา ก็ไมตั้งทอง. การเสียธรรมแมเพราะเสียวินัย
ก็พึงทราบโดยนัยอยางนี้.
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บทวา อภิธมฺมกถ ไดแก กถาวาดวยธรรมสูงสุด มีศลี เปนตน.
บทวา เวทลฺลกถ ไดแก กถาเจือดวยญาณที่ประกอบดวยความรู.
บทวา กณฺห ธมฺม โอกฺกมมนา ไดแก กาวลงสูกรรมฝายดํา โดยการ
แสวงหาดวยการแขงดี เพราะแสหาความผิดเขา. อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย กระทบ
บุคคลดวยจิตคิดรายก็ดี สรางกรรมฝายดํานั้น สําหรับตนก็ดี กลาวเพื่อลาภสักการะก็ดี. ชื่อวา กาวลงสูธรรมฝายดําเหมือนกัน.
บทวา คมฺภีรา ไดแก ลึกโดยบาลี. บทวา คมฺภีรตฺถา ไดแก
ลึกโดยอรรถ. บทวา โลกุตฺตรา ไดแก แสดงโลกุตรธรรม. บทวา
สฺุตรปฏิสยุตฺตา ไดแก ประกอบดวยขันธ ธาตุ อายตนะ และปจจยาการ.
บทวา น อฺาจิตฺต อุปฏเปสฺสนฺติ แปลวา จักไมตั้งจิตไวเพื่อรู.
บทวา อุคฺคเหตพฺพ ปริยาปุณิตพฺพ ไดแก พึงศึกษา พึงเลาเรียน.
บทวา กวิกตา ไดแก ที่กวีแตงโดยผูกเปนโศลกเปนตน. บทวา กาเวยฺยา
เปนไวพจนของคําวา กวิกตา นั้นนัน่ แหละ. บทวา พาหิรกา ไดแก
ที่ตั้งอยูภายนอกพระศาสนา. บทวา สาวกภาสิตา ไดแก ที่สาวกภายนอก
[พระศาสนา] กลาวไว. คําที่เหลือในสูตรนี้ มีความงายทั้งนั้น เพราะมีนัย
ที่กลาวไวแลวในหนหลัง และเพราะรูไดงาย.
จบอรรถกถาตติยอนาคตสูตรที่ ๙
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๑๐. จตุตถอนาคตสูตร
วาดวยภัยในอนาคต ๕ ประการ
[๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้ ซึ่งยังไม
บังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไว
เฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้น ๕ ประการเปนไฉน คือ
ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบจีวรดีงาม เมื่อชอบจีวรดีงาม
ก็จักละความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร จักละเสนาสนะอันสงัดคือปาและ
ปาชัฏ จักประชุมกันอยูท ี่บาน นิคมและราชธานี และจักถึงการแสวงหาไม
สมควร อันไมเหมาะสมตาง ๆ เพราะเหตุจีวร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยใน
อนาคตขอที่ ๑ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้น
อันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบบิณฑบาต
ที่ดีงาม เมื่อชอบบิณฑบาตที่ดีงาม ก็จักละความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร ละเสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏ จักประชุมกันอยูท ี่บาน นิคม และ
ราชธานี แสวงหาบิณฑบาตที่มีรสอันเลิศดวยปลายลิ้น และจักถึงการแสวงหา
อันไมสมควร ไมเหมาะสมตาง ๆ เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๒ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดใน
กาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละ
ภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูชอบเสนาสนะ
ดีงาม เมื่อชอบเสนาสนะดีงาม ก็จักละความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร ละ
เสนาสนะอันสงัดคือปาและปาชัฏ จักประชุมกันอยูที่บาน นิคม และราชธานี
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และจักถึงการแสวงหาอันไมสมควร ไมเหมาะสมตาง ๆ เพราะเหตุแหง
เสนาสนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๓ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดใน
บัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลว
พึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูอยูคลุกคลีดวย
ภิกษุณี นางสิกขมานา และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยภิกษุณี นางสิกขมานา และสมณุทเทส พึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้นจักเปนผูไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติเศราหมองบางอยาง หรือจักบอกคืนสิกขา
เวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๔ นี้ ซึง่
ยังไมบังเกิดในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรู
ไวเฉพาะ ครั้นแลวพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น.
อีกประการหนึ่ง ในอนาคต ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูคลุกคลีดวยอารามิกบุรษุ และสมณุทเทส เมื่อมีการคลุกคลีดวยอารามิกบุรุษ และสมณุทเทส
พึงหวังขอนี้ไดวา เธอเหลานั้นจักเปนผูประกอบการบริโภคของที่สะสมไวมี
ประการตาง ๆ จักกระทํานิมิตแมอยางหยาบที่แผนดินบาง ที่ปลายของเขียว
บาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคตขอที่ ๕ นี้ ซึ่งยังไมบังเกิดในบัดนี้
แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยนั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ ครั้นแลวพึง
พยายามเพื่อละภัยนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัยในอนาคต ๕ ประการนี้แล ซึ่งยังไมบังเกิด
ในบัดนี้ แตจักบังเกิดในกาลตอไป ภัยเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงรูไวเฉพาะ
ครั้นแลว พึงพยายามเพื่อละภัยเหลานั้น.
จบจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐
จบโยธาชีววรรคที่ ๓
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อรรถกถาจตุตถอนาคตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา กลฺยาณกามา แปลวา ผูมีความตองการอันดี. บทวา
รสคฺคานิ ไดแก รสยอดเยี่ยม. บทวา สสฏา วิหริสฺสนฺติ ไดแก
จักอยูระคนดวยสังสัคคะการระคน ๕ อยาง. บทวา สนฺธิธิการปริโภค ไดแก
บริโภคของที่ทําสันนิธิ [สั่งสมไวผิดวินัย]. ในบทวา โอฬาริกป นิมิตฺต
นี้ ภิกษุขุดดินเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ชื่อวา ทํานิมิตอยางหยาบในแผนดิน.
ภิกษุตัดเองก็ดี ใชใหเขาตัดก็ดี ซึ่งหญา ไม กิ่งไม ใบไม ชื่อวา ทํานิมิตอยาง
หยาบในของสดเขียว. ภิกษุใหเขาถือเอาใบไมและผักเปนตน เก็บไวเองก็ดี
ใชใหเขาเก็บไวก็ดี ซึ่งผลไมเพื่อเลี้ยงชีพ ก็ไมจําตองกลาวกันละ. ในพระสูตร
ทั้ง ๔ นี้ พระศาสดาตรัสความเจริญและความเสื่อมในพระศาสนาไว.
จบอรรถกถาจตุตถอนาคตสูตรที่ ๑๐
จบโยธาชีววรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมเจโตวิมุตติสูตร ๒. ทุติยเจโตวิมุตติสูตร ๓. ปฐมธรรมวิหาริกสูตร ๔. ทุติยธรรมวิหาริกสูตร ๕. ปฐมโยธาชีวสูตร ๖. ทุติยโยธาชีวสูตร ๗. ปฐมอนาคตสูตร ๘. ทุติยอนาคตสูตร ๙. ตติยอนาคตสูตร
๑๐. จตุตถอนาคตสูตร และอรรถกถา.
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เถรวรรคที่ ๔
๑. รัชนียสูตร
วาดวยธรรมที่เปนเหตุใหพระเถระนาเคารพและไมนาเคารพ
[๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของ
เพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมกําหนัด
ในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ๑ ยอมขัดเคืองในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง ๑ ยอมหลงในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความหลง ๑ ยอมโกรธในสิ่งอัน
เปนที่ตั้งแหงความโกรธ ๑ ยอมมัวเมาในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไม
เปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยอมของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระยอมไมกําหนัดใน
สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ๑ ยอมไมขัดเคืองในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง ๑ ยอมไมหลงในสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความหลง ๑ ยอมไมโกรธใน
สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความโกรธ ๑ ยอมไมมัวเมาใหสิ่งอันเปนที่ตั้งแหงความ
มัวเมา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบรัชนียสูตรที่ ๑
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เถรวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถารัชนียสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในรัชนียสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา รชนีเยสุ ไดแก ในอารมณทั้งหลายที่เปนปจจัยสงเสริมราคะ.
แมในบทที่เหลือก็ในนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถารัชนียสูตรที่ ๑
๒. วีตราคสูตร
วาดวยธรรมที่เปนเหตุใหพระเถระนาเคารพและไมนาเคารพ
[๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของ
เพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไม
ปราศจากความกําหนัด ๑ เปนผูไมปราศจากความขัดเคือง ๑ เปนผูไม
ปราศจากความหลง ๑ เปนผูลบหลู ๑ เปนผูตีเสมอ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอ
ใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูปราศจากความกําหนัด ๑
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เปนผูปราศจากความหลง ๑ เปนผูไมลบหลู ๑ เปนผูไมตีเสมอ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปน
ที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบวีตราคสูตรที่ ๒
อรรถกถาวีตราคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวีตราคสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา มกฺขี ไดแก เปนผูลบหลูค ุณทาน. บทวา ปฬาสิ ไดแก
เปนผูประกอบดวยการตีเสมอมีการแขงขันกันเปนลักษณะ.
จบอรรถกถาวีตราคสูตรที่ ๒
๓. กุหกสูตร
วาดวยธรรมที่เปนเหตุใหพระเถระนาเคารพและไมนาเคารพ
[๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของ
เพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูพูดหลอก
ลวง ๑ เปนผูพูดหวังลาภ ๑ เปนผูพูดเลียบเคียงหาลาภ ๑ เปนผูพูดคาดคั้น
ใหบริจาค ๑ เปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปน
ที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระไมเปนผูพูดหลอกลวง ๑ ไมเปน
ผูพูดหวังลาภ ๑ ไมเปนผูพูดเลียบเคียงหาลาภ ๑ ไมเปนผูพูดคาดคั้นให
บริจาค ๑ ไมเปนผูแสวงหาลาภ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และ
เปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบกุหกสูตรที่ ๓
อรรถกถากุหกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุหกสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้:บทวา กุหโก ไดแก เปนผูประกอบดวยกุหกวัตถุ (เรื่องหลอกลวง)
บทวา ลปโก ไดแก เปนผูประกอบดวยคําปอยที่อิงลาภ. บทวา เนมิตฺติโก
ไดแก เปนผูทําทาทีแหงนิมิต [บอกใบ]. บทวา นิปฺเปสิโก ไดแก เปน
ผูประกอบดวยการพูดบีบบังคับ. บทวา ลาเภน ลาภ นิชิคสึ ิตา ไดแก
เปนผูแสวงหาลาภดวยลาภ. สุกกปกข (ธรรมฝายดี) พึงทราบโดยความสดับ
กันกับที่กลาวแลว.
จบอรรถกถากุหกสูตรที่ ๓
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๔. อสัทธสูตร
วาดวยธรรมที่เปนเหตุใหพระเถระนาเคารพและไมนาเคารพ
[๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือภิกษุผูเถระเปนผูไมมีศรัทธา ๑
เปนผูไมมีหิริ ๑ เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมี
ปญญาทราม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยอง
ของเพื่อนพรหมจรรย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑
เปนผูมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญญา ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนทีร่ ัก
เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบอสัทธสูตรที่ ๔
*

* สูตรที่ ๔ อรรถกถาวางายทั้งนั้น.
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๕. อักขมสูตร
วาดวยธรรมที่เปนเหตุใหพระเถระนาเคารพและไมนาเคารพ
[๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ประการ
ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูไมอดทนตอ
รูปารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอสัททารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอคันธารมณ ๑
เปนผูไมอดทนตอรสารมณ ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่
รัก ไมเปนทีพ่ อใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูอดทนตอรูปารมณ ๑ เปนผู
อดทนตอสัททารมณ ๑ เปนผูอดทนตอคันธารมณ ๑ เปนผูอดทนตอรสารมณ ๑
เปนผูอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และ
เปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบอักขมสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 207

อรรถกถาอักขมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอักขมสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา อกฺขโม โหติ รูปาน ไดแก เปนผูไมอดทนตอรูปารมณ
คือ ยอมถูกราคะเปนตนซึ่งมีรูปนั้นเปนอารมณครอบงําเอา. ในบททั้งปวงก็
นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาอักขมสูตรที่ ๕
๖. ปฏิสัมภิทาสูตร
วาดวยธรรม ๕ ที่เปนเหตุใหพระเถระเปนที่เคารพ
[๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่ คารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูบรรลุธรรมปฏิสมั ภิทา ๑ เปนผูบรรลุนิรตุ ติปฏิสัมภิทา ๑
เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกรณียกิจนอย
ใหญของเพื่อนพรหมจรรยที่ควรจัดทํา เปนผูประกอบดวยปญญาเครื่อง
ใครครวญวิธีการในกิจนั้น เปนผูสามารถเพื่อทํา เปนผูสามารถเพื่อจัดแจง ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลว ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
จบปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปฏิสัมภิทา
พึงทราบวินิจฉัยในปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อตฺถปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต ไดแก เปนผูไดญาณแตกฉาน
ในอรรถ ๕. บทวา ธมฺมปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต ไดแก เปนผูไดญาณแตกฉาน
ในธรรม ๔ อยาง. บทวา นิรุตฺติปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต ไดแก เปนผูได
ญาณแตกฉานในธรรมนิรุกติ. บทวา ปฏิภาณปฏิสมฺภิทาปฺปตฺโต ไดแก
เปนผูไดญาณ อันแตกฉานในญาณเหลานั้น. แตภิกษุผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา
นั้น ยอมรูญ
 าณ ๓ เหลานั้นเทานั้น หาทํากิจของญาณเหลานั้นไม. บทวา
อุจฺจาวจานิ ไดแก ใหญนอย. บทวา กึกรณียานิ ไดแก กิจที่ควรทํา
อยางนี้.
จบอรรถกถาปฏิสัมภิทาสูตรที่ ๖
๗. สีลสูตร
วาดวยธรรม ๕ ที่เปนเหตุใหพระเถระเปนที่เคารพ
[๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนทีเ่ คารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนผูมีศีล สํารวม
ในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระ และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไว
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ซึ่งสุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ พูดวาจาออนหวาน ประกอบดวย
วาจาของชาวเมืองที่สละสลวย ไมมโี ทษ ใหรูความหมายได ๑ เปนผูไดตาม
ความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติอัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อน
พรหมจรรย.
จบสีลสูตรที่ ๗
อรรถกถาสีลสูตร
สีลสูตรที่ ๗ งายทั้งนั้น. ก็ในสูตรนี้ศีลก็ศีลของพระขีณาสพ แม
พาหุสัจจะก็พาหุสัจจะของพระขีณาสพ. แมวาจาก็วาจาอันงามของพระขีณาสพ
เหมือนกัน แมฌานก็พึงทราบวาทานกลาววาเปนกิริยาฌานเทานั้น.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๗
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๘. เถรสูตร
วาดวยธรรมที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนแกชนมาก
[๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อมิใชสขุ เพื่อความฉิบหายแกชนมาก
เพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อทุกข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูเถระเปนรัตตัญู บวชนาน ๑ เปนผูมีชอื่ เสียง มียศ
มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ๑ เปนผูไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไว
ซึ่งสุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นวิปริต เธอยอมยังชนหมูมาก
ใหหางเหินจากสัทธรรม ใหตั้งอยูในอสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทิฏฐานุคติของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระรัตตัญู บวชนาน ดังนี้บาง เธอเปน
ภิกษุผูเถระ มีชื่อเสียง มียศ มีชนหมูม ากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถ
และบรรพชิต ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต
ทรงไวซึ่งสุตะ สะสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อสิ่งที่มิใชประโยชน
เพื่อมิใชสุข เพื่อความฉิบหายแกชนมาก เพื่อมิใชเกื้อกูล เพื่อทุกข แกเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อความสุข เพื่อความเจริญ แกชนมาก เพือ่
เกื้อกูล เพื่อสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูเถระยอมเปนพระเถระรัตตัญู บวชนาน ๑ เปนผูมีชื่อเสียง มียศ
มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและบรรพชิต ๑ เปนผูไดจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ๑ เปนพหูสูต ทรงไว
ซึ่งสุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นไมวิปริต เธอยอมยังชนหมูมาก
ใหหางเหินจากอสัทธรรมใหตั้งอยูในสัทธรรม ชนหมูมากยอมยึดถือทิฏฐานุคติ
ของเธอวา เธอเปนภิกษุผูเถระ รัตตัญู บวชนานดังนี้บาง เธอเปนภิกษุ
ผูเถระ มีชื่อเสียง มียศ มีชนหมูมากเปนบริวาร ปรากฏแกพวกคฤหัสถและ
บรรพชิต ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดังนี้บาง เธอเปนภิกษุผูเถระ ผูเปนพหูสูต
ทรงไวซึ่งสุตะ สะสมสุตะ ดังนี้บาง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข เพื่อความเจริญ แกชนมาก เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข แกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย.
จบเถระสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 212

อรรถกถาเถรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเถรสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา เถโร ไดแก เปนผูถึงความมั่นคง. บทวา รตฺตฺู ไดแก
เปนผูรูราตรีเปนอันมากที่ลวงแลวตั้งแตวันบวช. บทวา าโต ไดแก ที่เขา
รูจัก คือปรากฏแลว. บทวา ยสสฺสี ไดแก เปนผูอาศัยยศ. บทวา มิจฺฉาทิฏิโก ไดแก เปนผูเห็นโดยไมเห็นตามความเปนจริง. บทวา สทฺธมฺมา
วุฏาเปตฺวา ไดแก ชักชวนใหออกจากธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา
อสทฺธมฺเม ปติฏาเปติ ไดแก ใหตั้งอยูในอกุศลกรรมบถ ๑๐.
จบอรรถกถาเถรสูตรที่ ๘
๙. ปฐมเสขสูตร
วาดวยธรรมและไมเสื่อมของพระเสขะ
[๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดี
ในการกอสราง ๑ ความเปนผูยินดีในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูยินดี
ในการนอน ๑ ควานเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ไมพิจารณาจิต
ตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมยินดีใน
การกอสราง ๑ ความเปนผูไมยินดีในการเจรจาปราศรัย ๑ ความเปนผูไม
ยินดีในการนอน ๑ ความเปนผูไมยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ พิจารณา
จิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
จบปฐมเสขสูตรที่ ๙
อรรถกถาเสขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมเสขสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้:บทวา เสกฺขสฺส ไดแก ภิกษุผูยังตองศึกษา คือ ยังมีกิจที่จะตองทํา.
บทวา ปริหานาย ไดแก เพื่อความเสื่อมจากคุณเบื้องสูง. ความยินดีใน
นวกรรมการกอสราง ชื่อ กมฺมารามตา. ความยินดีในการสนทนาปราศรัย
[คุยกัน] ชื่อ ภสฺสารามตา. ความยินดีในการนอนหลับ ชื่อวานิทฺทารามตา.
ความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ชือ่ สงฺคณิการามตา. บทวา ยถาวิมุตฺต
จิตฺต น ปจฺจเวกฺขติ ความวา ไมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว พิจารณาถึง
โทษที่ตนละได และคุณที่ตนไดเหลานั้นแลว ยอมไมทําความพยายาม เพื่อได
คุณเบื้องสูงอีก. ในสูตรนี้ ตรัสเหตุแหงความเสื่อม และเหตุแหงความเจริญ
ดวยคุณเบื้องสูงของพระเสขะ ๗ จําพวก ดวยประการอยางนี้. ก็ขอใดเปนเหตุ
เเหงความเสื่อมของพระเสขะ ขอนั้นก็เปนขอที่หนึ่ง ของปุถุชนเหมือนกัน
ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปฐมเสขสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยเสขสูตร
วาดวยธรรมเปนไปเพื่อความเสื่อม และไมเสื่อมของพระเสขะ
[๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีกิจมาก มีกรณียะมาก ไมฉลาด
ในกิจนอยกิจใหญ ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมปลอยใหวันเวลาลวงไปเพราะการ
งานเล็กนอย ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต
ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ละการหลีกออกเรน ไมประกอบ
ความสงบใจ ณ ภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีเ้ ปนธรรมขอที่ ๓ เปนไป
เพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเขาไปบานในเวลาเชานัก กลับมา
ในเวลาสายนัก ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเปนผูไดตามปรารถนา เปน
ผูไดโดยยาก ไดโดยลําบาก ซึงกถาที่เปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบาย
แกธรรมเครือ่ งโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา
อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา
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วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ละการหลีกออกเรน ไมประกอบความ
สงบใจ ณ ภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพื่อความ
เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนไป
เพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเสขะในธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูมีกิจมาก ไมมีกรณียะมาก ฉลาด
ในกิจนอยกิจใหญ ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๑ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผู
เสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมปลอยใหวันเวลาลวงไป เพราะ
การงานเล็กนอย ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๒ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผู
เสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต
ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ไมละการหลีกออกเรน ประกอบ
ความสงบใจ ณ ภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ เปนไปเพื่อ
ความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมไมเขาไปบานในเวลาเชานัก ไมกลับ
ในเวลาสายนัก ไมละการหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๔ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ
ผูเสขะ.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 216

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเสขะยอมเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไม
ยาก โดยไมลําบาก ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแกธรรม
เครื่องโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา
วิริยารัมภกถา สีลกถา ปญญากถา วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ไมละ
การหลีกออกเรน ประกอบความสงบใจ ณ ภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้
เปนธรรมขอที่ ๕ เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
จบทุติยเสขสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่ ๔
อรรถกถาทุติยเสขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยเสขสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา วิยตฺโต ไดแก ผูสามารถคือฉลาด. บทวา กึกรณีเยสุ ไดแก
ในกิจที่ควรทําอยางนี้. บทวา เจโตสมถ ไดแกสมาธิกัมมัฏฐาน. บทวา
อนนุโลมิเกน ไดแกอันไมสมควรแกศาสนา. บทวา อติกาเลน ไดแก
เชาเกินไป. บทวา อติทิวา ไดแก เลยเวลาเที่ยงที่เรียกวากลางวันไปแลว.
บทวา อภิสลฺเลขิกา ไดแก เปนขอปฏิบัติขัดเกลากิเลสเหลือเกิน.
บทวา เจโตวิววรณสปฺปายา ไดแก เปนสัปปายะแกสมถะและวิปสสนากลาว
คือธรรมเครื่องเปดใจ. บทวา อปฺปจฺฉกถา ไดแก ถอยคําที่กลาววา ทาน
ทั้งหลายเปนผูมักนอย. บทวา สนฺตุฏิกถา ไดแก ถอยคําที่กลาววา
ทานทั้งหลายเปนผูสันโดษดวยปจจัย ๔. บทวา ปวิเวกกถา ไดแก ถอยคํา
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ที่กลาววา ทานทั้งหลายเปนผูสงัดดวยวิเวก ๓. บทวา อสสคฺคกถา ไดแก
ถอยคําที่กลาววา ทานทั้งหลายเปนผูไมคลุกคลีดวยความคลุกคลี ๕ อยาง.
บทวา วิริยารมฺภกถา ไดแก ถอยคําที่กลาววา ทานทั้งหลายปรารภความเพียร
๒ อยาง. ในบทวา สีลกถา เปนตน ไดแก ถอยคําปรารภศีล สมาธิ
ปญญา วิมตุ ติ ๕ อยาง กถาปรารภวิมุตติญาณทัสสนะ กลาวคือ
ปจจเวกขณะ ๑๙ ชื่อวิมตุ ติญาณทัสสนกถา. ในบทเปนตนวา น นิกามลาภี ความวา ไมไดตามที่ตนปรารถนา ไดโดยลําดับ ไดไมไพบูลย.
บทที่เหลืองายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยเสขสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. รัชนียสูตร ๒. วีตราคสูตร ๓. กุหกสูตร ๔. อสัทธสูตร
๕. อักขมสูตร ๖. ปฏิสมั ภิทาสูตร ๗. สีลสูตร ๘. เถรสูตร ๙. ปฐมเสขสูตร ๑๐. ทุติยเสขสูตร และอรรถกถา.
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กกุธวรรคที่ ๕
๑. ปฐมสัมปทาสูตร
วาดวยสัมปทา ๕
[๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ สัทธาสัมปทา สีลสัมปทา สุตสัมปทา จาคสัมปทา ปญญาสัมปทา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมสัมปทาสูตรที่ ๑
กกุธวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาปฐมสัมปทาสูตร
วรรคที่ ๕ สัมปทาสูตรที่ ๑ ทานกลาวสัมปทา ๕ เจือกัน.
จบอรรถกถาสัมปทาสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยสัมปทาสูตร
วาดวยสัมปทา ๕
[๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ สีลสัมปทา สมาธิสมั ปทา ปญญาสัมปทา วิมุตติสัมปทา วิมุตติ.
ญาณทัสสนสัมปทา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัมปทา ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยสัมปทาสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยสัมปทาสูตร
ในสัมปทาสูตรที่ ๒ ทานกลาวสัมปทา ๔ เบื้องตนเจือกัน สัมปทา
ที่ ๕ เปนโลกิยะแท.
จบอรรถกถาทุติยสัมปทาสูตรที่ ๒
๓. พยากรณสูตร
วาดวยการพยากรณอรหัต ๕ ประการ
[๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความเปนผูเขลา
เพราะความเปนผูหลง ๑ บุคคลผูมีความอิจฉาลามก ผูถูกความอิจฉาครอบงํา
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ยอมพยากรณอรหัต ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความบา เพราะจิต
ฟุงซาน ๑ บุคคลยอมพยากรณอรหัต เพราะความสําคัญวาไดบรรลุ ๑ บุคคล
ยอมพยากรณอรหัตโดยถูกตอง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพยากรณอรหัต
๕ ประการนี้แล.
จบพยากรณสูตรที่ ๓
อรรถกถาพยากรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในพยากรณสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อฺพฺยากรณานิ ไดแก การพยากรณพระอรหัต. บทวา
มนฺทตฺตา ไดแก เพราะความโง เพราะไมรู. บทวา โมมูหตฺตา ไดแก
เพราะความลุมหลง. บทวา อฺ พฺยากโรติ ความวา เขาพูดวา เราบรรลุ
อรหัต. บทวา อิจฺฉาปกโต ไดแก ถูกความอยากครอบงํา. บทวา อธิมาเนน
ไดแก ดวยสําคัญวาไดบรรลุ. บทวา สมฺมเทว ไดแก โดยเหตุ โดยนัย
โดยการณเทานั้น.
จบอรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๓
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๔. ผาสุสตู ร
ธรรมเครื่องอยูเปน ๕ ประการ
[๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ๑ บรรลุ
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู ๑ ภิกษุมี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยะเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปน
สุข ๑ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และดับ
โสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ๑ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่อง
อยูเปนสุข ๕ ประการนี้แล.
จบผาสุสูตรที่ ๔
อรรถกถาผาสุสูตร
ในผาสุสูตรที่ ๔ บทวา ผาสุวิหารา ไดแก ธรรมเครื่องอยูเปนสุข
จบอรรถกถาผาสุสูตรที่ ๔
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๕. อกุปปสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว
[๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไดบรรลุอัตถปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุนริ ุตติปฏิสัมภิทา ๑ เปนผูไดบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ
ตอกาลไมนานนัก.
จบอกุปปสูตรที่ ๕
อรรถกถาอกุปปสูตร
ในอกุปปสูตรที่ ๕ บทวา อกุปฺป ไดแก พระอรหัต.
จบอรรถกถาอกุปปสูตรที่ ๕
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๖. สุตสูตร
วาดวยธรรมทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว
[๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบตอกาลไมนาน
นัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีธุระนอย
มีกิจนอย เลี้ยงงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปนผูมีอาหารนอย
ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความงวงนอนนอย
ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนพหูสูต ทรงสุตะ สะสมสุตะ
เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ
ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑
ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เสพอานาปานสติกัมมัฏฐานอยูยอมแทงตลอดธรรม
ที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก.
จบสุตสูตรที่ ๖
อรรถกถาสุตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุตสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปฏโ ไดแก เปนผูปรารภถึงการงานนอย. บทวา
อปฺปกิจฺโจ ไดแก เปนผูมีกิจจะตองทํานอย. บทวา สุภโร ไดแก เปนคน
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ดี คือ เลี้ยงไดงาย. บทวา สุสนฺโตโส ไดแก เปนผูสันโดษดวยดี
ดวยสันโดษ ๓. บทวา ชีวิตปริกฺชาเรสุ ไดแก ในสิ่งที่จําเปนแกชีวิต.
บทวา อปฺปาหาโร ไดแก เปนผูมีอาหารนอย. บทวา อโนทริกตฺต ไดแก
ถึงความเปนผูไมเห็นแกปากทอง คือกินไมมาก. บทวา อปฺปมิทฺโธ ไดแก
เปนผูไมหลับมาก.
จบอรรถกถาสุตสูตรที่ ๖
๗. กถาสูตร
วาดวยธรรมทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว
[๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไม
นานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมี
ธุระนอย มีกิจนอย เลีย้ งงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปนผูมี
อาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมีความ
งวงนอนนอยประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนผูไดตามปรารถนา
ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาอันเปนไปเพื่อขัดเกลากิเลส เปนที่สบายแก
ธรรมเครื่องโปรงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา
อสังสัคคกถา วิริยารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา
วิมุตติกถา วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่หลุดพนแลว ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอกาลไมนานนัก.
จบกถาสูตรที่ ๗
*

* กถาสูตรที่ ๗ อรรถกถามีเนื้อความงาย.
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๘. อรัญญสูตร
วาดวยธรรมทําใหบรรลุมรรคผลไดเร็ว
[๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ทําใหมากซึ่งอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ ตอ
กาลไมนานนัก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เปนผูมีธุระนอย มีกิจนอย เลี้ยงงาย ยินดียิ่งในบริขารแหงชีวิต ๑ ยอมเปน
ผูมีอาหารนอย ประกอบความเปนผูไมเห็นแกปากแกทอง ๑ ยอมเปนผูมี
ความงวงนอนนอย ประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ ยอมเปนผูถอื
การอยูปาเปนวัตร เปนผูอยูในเสนาสนะอันสงัด ๑ ยอมพิจารณาจิตตามที่
หลุดพนแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล ทําใหมากซึ่งอานาปานสติกัมมัฏฐานอยู ยอมแทงตลอดธรรมที่ไมกําเริบ
ตอกาลไมนานนัก.
จบอรัญญสูตรที่ ๘
๙. สีหสูตร
วาดวยพระพุทธเจาแสดงธรรมดุจสีหะจักสัตว
[๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สีหมฤคราชออกจากที่อยูในเวลาเย็น
แลวยอมเยื้องกราย เหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลว
ออกเที่ยวไปหากิน สีหมฤคราชนั้น ถาแมจะจับชาง ยอมจับโดยแมนยํา
*

* อรรถกถาวามีเนื้อความงาย
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ไมพลาด ถาแมจะจับกระบือ ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับโค
ยอมจับโดยแมนยํา ไมพลาด ถาแมจะจับเสือเหลือง ยอมจับโดยแมนยํา
ไมพลาด ถาแมจะจับเหลาสัตวเล็ก ๆ โดยที่สุดกระตายและแมว ยอมจับโดย
แมนยํา ไมพลาด ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสีหมฤคราชนั้นคิดวา ทาง
หากินของเราอยาพินาศเสียเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวาสีหะนั้นแล เปน
ชื่อแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ที่ตถาคตแสดงธรรมแกบริษัทนี้แล
เปนสีหนาทของตถาคต ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาแมตถาคตจะแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะ
แสดงธรรมแกภิกษุณีทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ
ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสกทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดย
ไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกอุบาสิกาทั้งหลาย ยอมแสดงโดยเคารพ
ไมแสดงโดยไมเคารพ ถาแมจะแสดงธรรมแกปุถชุ นทั้งหลาย ยอมแสดงโดย
เคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ โดยทีส่ ุดแมแกคนขอทานและพรานนก ยอม
แสดงโดยเคารพ ไมแสดงโดยไมเคารพ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคต
เปนผูหนักในธรรม เคารพในธรรม.
จบสีหสูตรที่ ๙
อรรถกถาสีหสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีหสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา สกฺกจฺจฺเว ปหาร เทติ โน อสกฺกจฺจ ความวา
ใหไมผิดพลาด โดยไมดูแคลน คือมิใชใหพลาดโดยดูแคลน. บทวา มา เม
โยคฺคปโถ นสฺส ความวา ฝมือจักสัตวที่เราชํานาญแลว ของเราจงอยาเสื่อม
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เสียไป. อธิบายวา คนทั้งหลายจงอยากลาวอยางนี้วา สีหมฤคราชตัวหนึ่ง
เมื่อลุกขึ้นตะปบแมว ก็ตะปบพลาดไปดังนี้. ในบทวา อนฺนภารเนสาทาน
นี้ ขาวเหนียวเรียกกันวา อนฺน (ขาว) ขาวเหนียวนั้นเปนของจําเปนสําหรับ
คนเหลานั้น เพราะเหตุนั้น คนเหลานั้นจึงชื่อวา อนฺนภารา (มีขาวเปน
ของจําเปน) คํานั่นเปนชื่อของคนขอทาน. นายพรานนก เขาเรียกวา เนสาท
ตถาคตทรงแสดงอยางตระหนัก แมแกคนขอทานหรือนายพรานนกเหลานั้น
โดยที่สุดอันมีภายหลังคนทั้งหมด ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสีหสูตรที่ ๙
๑๐. กกุธสูตร
วาดวยศาสดา ๕ จําพวก
[๑๐๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี ก็สมัยนั้นแล บุตรเจาโกลิยะนามวากกุธะ ผูอุปฏฐากทาน
พระมหาโมคคัลลานะ กระทํากาละไมนาน ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อวา อโนมยะ
หมูหนึ่งเปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธสองสามหมู
เพราะการไดอัตภาพนั้น เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ครั้งนั้นแล กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู
อภิวาทแลว ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระเทวทัต เกิดความปรารภอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ และ
พระเทวทัตไดเสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาท ครั้นกกุธเทพบุตรได
กลาวดังนี้แลว อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะ ทําประทักษิณแลวหายไป
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ณ ที่นั้น ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บุตรแหงเจาโกลิยะนามวา กกุธะ ผูอุปฏฐาก
ขาพระองค กระทํากาละไมนาน ไดบังเกิดในหมูเทพชื่อวาอโนมยะหมูหนึ่ง
เปนผูไดอัตภาพ [ใหญ] เหมือนคามเขตในแวนแควนมคธสองสามหมู เพราะ
การไดอัตภาพนั้น เขายอมไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ครั้งนั้น กกุธเทพบุตรไดเขาไปหาขาพระองคถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะขาพระองควา ขาแตทานผูเจริญ
พระเทวทัตเกิดความปรารถนาอยางนี้วา เราจักบริหารภิกษุสงฆ พระเทวทัตได
เสื่อมจากฤทธิ์นั้น พรอมกับจิตตุปบาท กกุธเทพบุตรครั้นไดกลาวดังนี้แลว
อภิวาทขาพระองค ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนโมคคัลลานะ ก็กกุธเทพบุตร
เธอกําหนดรูใจดวยใจดีแลวหรือวา กกุธเทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งปวง
ยอมเปนอยางนั้นทีเดียว ไมเปนอยางอื่น.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ กกุธเทพบุตรขาพระองคกําหนดรูใจดวย
ใจดีแลววา กกุธเทพบุตรกลาวสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งปวงยอมเปนอยางนั้นทีเดียว
ไมเปนอยางอื่น.
พ. ดูกอ นโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น บัดนี้ โมฆบุรุษนั้น
จักทําตนใหปรากฏดวยตนเอง ดูกอนโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนี้ มี
ปรากฏอยูในโลก ๕ จําพวกเปนไฉน คือ
ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีลไมบริสทุ ธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปน
ผูมีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอม
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ทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมีศีลไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวก
เราจักบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวย
ความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้จักทํา
กรรมใด เขาเองจะปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดา
เชนนี้โดยศีล และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล.
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์
ยอมปฏิญาณวา เปนผูมอี าชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว
ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมีอาชีวะ
ไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมอี าชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเราบริสุทธิ์
ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่
พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได
อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรม
นั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยอาชีวะ และศาสดาเชนนี้ยอม
หวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ.
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีธรรมเทศนา
ไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเรา
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทาน
ศาสดานี้ เปนผูมีธรรมเทศนาไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีธรรมเทศนา
บริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเรา
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พึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวย
ความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ทานศาสดานี้
จักทํากรรมใด เขาเองก็จักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษา
ศาสดาเชนนี้โดยธรรมเทศนา และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจาก
สาวกโดยธรรมเทศนา.
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีไวยากรณไมบริสุทธิ์
ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของเราบริสุทธิ์ ผองแผว
ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทานศาสดานี้ เปนผูมี
ไวยากรณไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณ
ของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเราพึงบอกคฤหัสถ ก็ไม
พึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจักกลาวดวยความไมพอใจของทานนั้น
อยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้จักทํากรรมใด เขาเองจักปรากฏดวย
กรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดาเชนนี้โดยไวยากรณ และศาสดา
เชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ.
อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูมีญาณทัสสนะ
ไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเรา
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมทราบเขาอยางนี้วา ทาน
ศาสดานี้ เปนผูมีญาณทัสสนะไมบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีญาณทัสสนะ
บริสุทธิ์ ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง แตถาพวกเรา
พึงบอกพวกคฤหัสถ ก็ไมพึงเปนที่พอใจของทาน ก็พวกเราจะพึงกลาวดวย
ความไมพอใจของทานนั้นอยางไรได อนึ่ง มหาชนยอมยกยองดวยจีวร
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บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ดวยคิดวา ศาสดานี้จักทํา
กรรมใด เขาเองจักปรากฏดวยกรรมนั้น ดังนี้ พวกสาวกยอมรักษาศาสดา
เชนนี้โดยญาณทัสสนะ และศาสดาเชนนี้ยอมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวก
โดยญาณทัสสนะ ดูกอนโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยู
ในโลก.
ดูกอนโมคคัลลานะ เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมี
ศีลบริสุทธิ์ ศีลของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไม
รักษาเราโดยศีล และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยศีล เรา
เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์ อาชีวะของเรา
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยอาชีวะ และ
เราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีวะ เราเปนผูมีธรรมเทศนา
บริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของเรา
บริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยธรรมเทศนา
และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนา เราเปนผูมี
ไวยากรณบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีไวยากรณบริสุทธิ์ ไวยากรณของ
เราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดยไวยากรณ
และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยไวยากรณ เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ยอมปฏิญาณวา เปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์ ญาณทัสสนะ
ของเราบริสุทธิ์ ผองแผว ไมเศราหมอง พวกสาวกยอมไมรักษาเราโดย
ญาณทัสสนะ และเราก็ไมหวังเฉพาะการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัสสนะ.
จบกกุธสูตรที่ ๑๐
จบกกุธวรรคที่ ๕
จบทุติยปณณาสก
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อรรถกถากกุธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกกุธสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อตฺตภาวปฏิลาโภ คือ ไดรางกาย. ในบทวา เทฺว วา
ตีณิ วา มาคธิกานิ คามกฺเขตฺตานิ นี้ เขตหมูบานชาวมคธมีขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ เขตหมูบานขนาดเล็ก แตนี้ไป ๔๐ อสุภะ จากโนนมา
๔๐ อุสภะ รวมเปนหนึ่งคาวุต ขนาดกลาง แตนี้ไปหนึ่งคาวุต จากโนนมา
หนึ่งคาวุต รวมเปนกึ่งโยชน ขนาดใหญ แตนี้ไปคาวุตครึ่ง จากโนนมา
คาวุตครึ่ง รวมเปนสามคาวุต. ในเขตหมูบานเหลานั้น เขตหมูบานขนาดเล็ก
ก็ ๓ เขต เขตหมูบานขนาดกลางก็ ๒ เขต เปนขนาดอัตภาพของเทพบุตรนั้น
ดังนั้น เทพบุตรนั้นจึงมีรางกายขนาด ๓ คาวุต.
บทวา ปริหริสฺสามิ ไดแก เราจักบํารุงคุมครอง. บทวา รกฺขสฺเสต
ไดแก เธอจงรักษาวาจานั้น. บทวา โมฆปุริโส ไดแก เปนคนเปลา ๆ.
บทวา นาสฺสสฺส ไดแก ไมพึงเปนที่พอใจของทาน. บทวา สมุทาจเรยฺยาม ไดแก พึงกลาว. บทวา สมฺมนฺนติ ไดแก ทําการยกยอง. บทวา
ย ตุโม กริสสฺ ติ ตุโมว เตน ปฺายิสฺสติ ความวา ศาสดานี้จักทํา
กรรมใด ทานก็จักปรากฏดวยกรรมนั้น. บทที่เหลือในที่ทุกแหงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถากกุธสูตรที่ ๑๐
จบกกุธวรรควรรณนาที่ ๕
จบทุติยปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมสัมปทาสูตร ๒. ทุตยิ สัมปทาสูตร ๓. พยากรณสูตร
๔. ผาสุสูตร ๕. อกุปปสูตร ๖. สุตสูตร ๗. กถาสูตร ๘. อรัญญสูตร
๙. สีหสูตร ๑๐. กกุธสูตร และอรรถกถา.
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ตติยปณณาสก

ผาสุวิหารวรรคที่ ๑
๑. เวสารัชชกรณสูตร
วาดวยธรรมใหแกลวกลา ๕ ประการ
[๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผู
แกลากลาแหงภิกษุผูเสขะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมศี ีล ๑ เปนพหูสูต ๑ เปนผู
ปรารภความเพียร ๑ เปนผูมปี ญญา ๑ ความครั่นครามใด ยอมมีแกผู
ไมมีศรัทธา ความครั่นครามนั้นยอมไมมีผูมีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมนี้จึง
ไมมีศรัทธา ความครั่นครามนั้นยอมไมมีแกผูมีศรัทธา ฉะนั้น ธรรมนีจ้ ึง
ชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นคราม
ใดยอมเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นคราม
ชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นคราม
ใดยอมมีแกผูไดศึกษานอย ความครั่นครามนั้นยอมไมมีแกเปนพหูสูต ฉะนั้น
ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลากลาแหงภิกษุผูเสขะ ความ
ครั่นครามใดยอมมีแกผูเกียจคราน ความครั่นครามนั้นยอมไมมีแกผูปรารภ
ความเพียร ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลา
แหงภิกษุผูเสขะ ความครั่นครามใดยอมมีแกผูมีปญญาทราม ความครั่นคราม
นั้นยอมไมมีแกผูมีปญญา ฉะนั้น ธรรมนี้จึงชื่อวาเปนเครื่องกระทําความเปน
ผูแกลวกลาแหงภิกษุผูเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องกระทําความเปนผูแกลวกลาแหง
ภิกษุผูเสขะ ๕ ประการนี้แล.
จบเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 234

ตติยปณณาสก

ผาสุวิหารวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาเวสารัชชกรณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑ แหงตติยปณณาสก
ดังตอไปนี้ :บทวา เวสารชฺชกรณา ไดแก เครื่องนํามาซึ่งความแกลวกลา.
บทวา สารชฺช โหติ ความวา ยอมมีโทมนัสจบอรรถกถาเวสารัชชกรณสูตรที่ ๑
๒. สังกิตสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเปนที่นารังเกียจ
[๑๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนที่รังเกียจสงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะเปนผูมีอกุปปธรรม ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูคบหาหญิงแพศยา
ยอมเปนผูคบหาหญิงหมาย ยอมเปนผูคบหาสาวเทื้อ ยอมเปนผูคบหา
บัณเฑาะก ยอมเปนผูคบหาภิกษุณี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รังเกียจสงสัยวาเปนปาปภิกษุ แมจะ
เปนผูมีอกุปปธรรม.
จบสังกิตสูตรที่ ๒
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อรรถกถาสังกิตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสังกิตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อุสฺสงฺกิตปริสงฺกิโต ไดแก ถูกระแวงและถูกสงสัย. บทวา
อป อกุปฺปธมฺโม ความวา ถึงจะเปนพระขีณาสพผูมีธรรมไมกําเริบก็จริง
ยอมจะถูกภิกษุชั่วเหลาอื่นระแวงสงสัยได.
พวกหญิงที่อาศัยรูปรางเลี้ยงชีพ ทานเรียกวา เวสิยา (หญิงแพศยา)
ในบทวา เวสิยโคจโร เปนตน หญิงเหลานั้นเปนโคจรของภิกษุนั้น เหตุนั้น
จึงชื่อวามีหญิงแพศยาเปนโคจร อธิบายวา ไปเรือนของหญิงเหลานั้นเนืองๆ.
ในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิธวา ไดแก
หญิงผัวตาย. บทวา ถุลลฺ กุมารี ไดแก นางสาวแก.
จบอรรถกถาสังกิตสูตรที่ ๒
๓. โจรสูตร
วาดวยองคแหงมหาโจร ๕ ประการ
[๑๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรประกอบดวยองค ๕ ประการ
ยอมตัดที่ตอบาง ยอมปลนทําลายบาง ยอมทําการปลนเฉพาะเรือนหลัง
เดียวบาง ตีชิงในทางเปลี่ยวบาง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ มหาโจร
ในโลกนี้เปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบ ๑ เปนผูอาศัยที่รกชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคนมี
กําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑ เปนผูเที่ยวไปคนเดียว ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็มหาโจรเปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบอยางไร คือ
มหาโจรในโลกนี้ เปนผูอาศัยที่ลุมแหงแมน้ํา หรือที่ไมราบเรียบแหงภูเขา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยที่ไมราบเรียบอยางนี้แล ก็มหาโจร
เปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูอาศัยที่รกชัฏแหง
หญาบาง ที่รกชัฏแหงตนไมบาง ฝงแมน้ําบาง ปาใหญบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มหาโจรเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร
คือ มหาโจรในโลกนี้ ยอมอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหงพระราชาบาง
เขายอมมีความคิดอยางนี้วา ถาใครจะกลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา พระราชา
หรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานี้จักชวยวาความให ถาใครจักกลาวหา
เรื่องบางอยางกะเขา พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้นก็ชวย
วาความใหแกเขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางนี้แล
ก็มหาโจรยอมใชจายโภคทรัพยอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เขายอมมีความคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหา
เรื่องบางอยางกะเรา เราจักจายโภคทรัพยกลบเกลือ่ นเรื่องนั้น ถาใครกลาวหา
เรื่องบางอยางกะเขา เขายอมใชจายโภคทรัพยกลบเกลื่อนเรือ่ งนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็มหาโจรเปนผู
เที่ยวไปคนเดียวอยางไร คือ มหาโจรในโลกนี้ เปนผูทําโจรกรรมคนเดียว
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขายอมปรารถนาวา เรื่องลับของเราอยาได
แพรงพรายไปภายนอก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรเปนผูเที่ยวไปคนเดียว
อยางนี้แล มหาโจรผูประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมตัดที่ตอบาง
ยอมปลนทําลายบาง ยอมปลนเฉพาะเรือนหลังเดียวบาง. ตีชิงในทางเปลี่ยวบาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมบริหารคนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอที่วิญูชน
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จะพึงติเตียน และยอมประสบบาปเปนอันมาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอ าศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมอ ๑ เปน
ผูอาศัยที่รกชัฏ ๑ เปนผูอาศัยคนมีกําลัง ๑ เปนผูใชจายโภคทรัพย ๑
เปนผูเที่ยวไปคนเดียว ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไมสม่ําเสมออยางไร
คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ไมสม่ําเสมอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยกรรมที่ไม
สม่ําเสมออยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางไร คือ ปาปภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนมิจฉาทิฏฐิประกอบดวยอันตคาหิกทิฏฐิ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ปาปภิกษุเปนผูอาศัยที่รกชัฏอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูอาศัยคนมีกําลังอยางไร
คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอาศัยพระราชาบาง มหาอํามาตยแหง
พระราชาบาง เธอมีความคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาเรื่องบางอยางกะเรา
พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานี้ จักชวยวาความให ถาใคร
กลาวหาเรื่องบางอยางแกเธอ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชาเหลานั้น
ยอมชวยวาความใหแกเธอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูอาศัยคนมี
กําลังอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางไร คือ ปาปภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา ถาใครจักกลาวหาเรื่องบางอยาง
กะเรา เราจักแจกจายลาภกลบเกลื่อนเรื่องนั้น ถาใครกลาวหาเรื่องบางอยาง
กะเธอ เธอยอมแจกจายลาภกลบเกลือ่ นเรื่องนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุเปนผูใชจายโภคทรัพยอยางนี้แล ก็ปาปภิกษุเปนผูเที่ยวไปคนเดียวอยางไร
คือ ปาปภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอยูชนบทชายแดนรูปเดียว เธอเขาไปหา
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สกุล (บานญาติโยม) ในชนบทนั้น ยอมไดลาภ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุ
เปนผูเที่ยวไปคนเดียวอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาปภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมบริหารคนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย เปนผูมีโทษ มีขอที่วิญูชนจะพึงติเตียน
และประสบบาปเปนอันมาก.
จบโจรสูตรที่ ๓
อรรถกถาโจรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยโจรสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อิโต โภเคน ปฏิสนฺถริสสฺ ามิ ความวา เราจักถือเอา
โภคะจากสมบัติของเรานี้ ทําปฏิสันถารปกปดดวยโภคะนั้น อธิบายวา จักปด
ชองระหวางเขาและเรา. บทวา นิคฺคหณานิ ไดแก การถือเอาของของผูอื่น.
บทวา คุยฺหมนฺตา ไดแก มนตที่ตองปกปด. บทวา อนฺตคฺคาหิกาย
ความวา ยึดถือสัสสตทิฏฐิ หรืออุจเฉททิฏฐิ. บทที่เหลือในสูตรนี้ มีเนื้อความ
งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโจรสูตรที่ ๓
๔. สุขุมาลสูตร
วาดวยธรรมของสมณะผูละเอียดออน
[๑๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้
ยอมชื่อวาเปนสมณะละเอียดออนในหมูสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
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๑.ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถกู ขอรองใช
จีวรนอย ถูกขอรองจึงบริโภคบิณฑบาตมาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาต
นอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไมถูกขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรอง
จึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูกขอรองใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารนอย.
๒. อนึ่ง เธอยอมอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรยเหลาใด เพื่อน
พรหมจรรยเหลานั้น ยอมประพฤติตอเธอดวยกายกรรมอันเปนที่พอใจเปน
สวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเธอดวยวจีกรรม
อันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติ
ตอเธอดวยมโนกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวน
นอย ยอมนําสิ่งที่ควรนําเขาไปอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจ
เปนสวนนอย.
๓. อนึ่ง เวทนามีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มี
ลมเปนสมุฏฐานก็ดี ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปลี่ยนแปรก็ดี
ที่เกิดเพราะการบริหารไมเสมอก็ดี ที่เกิดเพราะความแกก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดี ยอมไมบังเกิดแกเธอมาก เธอเปนผูมีอาพาธนอย.
๔. เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํ บาก ซึ่ง
ฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน.
๕. เธอยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ชื่อวาเปน
สมณะละเอียดออนในหมูสมณะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา
เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาว
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กะเรานั่นเทียววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ เพราะวา เราถูก
ขอรองจึงใชจีวรมาก ไมถูกขอรองใชจีวรนอย ถูกขอรองจึงบริโภคบิณฑบาต
มาก ไมถูกขอรองบริโภคบิณฑบาตนอย ถูกขอรองจึงใชเสนาสนะมาก ไมถูก
ขอรองใชเสนาสนะนอย ถูกขอรองจึงใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารมาก ไมถูก
ขอรองใชคิลานปจจัยเภสัชบริขารนอย และเรายอมอยูรวมกับภิกษุเหลาใด
ภิกษุเหลานั้นยอมประพฤติตอเราดวยกายกรรม อันเปนที่พอใจเปนสวนมาก
อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเราดวยวจีกรรมอันเปนที่
พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอมประพฤติตอเราดวย
มโนกรรมอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวนนอย ยอม
นําสิ่งที่ควรนําเขาไปอันเปนที่พอใจเปนสวนมาก อันไมเปนที่พอใจเปนสวน
นอย และเวทนามีดีเปนสมุฏฐานก็ดี มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็ดี มีลมเปน
สมุฏฐานก็ดี ที่เกิดเพราะสันนิบาตก็ดี ที่เกิดเพราะฤดูเปลี่ยนแปรก็ดี ที่เกิด
เพราะการบริหารไมเสมอก็ดี ที่เกิดเพราะความแกก็ดี ที่เกิดเพราะผลกรรมก็ดี
ยอมไมบังเกิดแกเรามาก เราเปนผูมีอาพาธนอย เราเปนผูไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่อง
อยูสบายในปจจุบัน ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาวผูใดวา
เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ บุคคลนั้นเมื่อจะกลาวโดยชอบ พึงกลาว
เรานั่นเทียววา เปนสมณะผูละเอียดออนในหมูสมณะ.
จบสุขุมาลสูตรที่ ๔
สุขุมาลสูตรที่ ๔ ทุกบทมีนัยกลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
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๕. ผาสุวิหารสูตร
วาดวยธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการ
[๑๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรมประกอบ
ดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ เขาไปตั้งวจีกรรม
ประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ เขาไปตั้ง
มโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งตอหนาและลับหลัง ๑
มีศีลอันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ
อันตัณหาและทิฏฐิไมเกี่ยวเกาะ เปนไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งตอหนาและลับหลัง ๑ ทิฏฐิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก ยอมนําออก
เพื่อความสิ้นไปแหงทุกขโดยชอบ แหงผูกระทํา เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งตอหนาและลับหลัง ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเครื่องอยูเปนสุข ๕ ประการนี้แล.
จบผาสุวิหารสูตรที่ ๕
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อรรถกถาผาสุวิหารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในผาสุวิหารสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา เมตฺต กายกมฺม ไดแก กายกรรมที่ใหเปนไปดวยจิต
ประกอบดวยเมตตา. บทวา อาวิ เจว รโห จ ไดแก ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง. แมในบทนอกนี้ ก็นัยนี้แหละ.
บทวา ยานิ ตานิ สีลานิ เปนตน ตรัสดวยจตุปาริสุทธิศีล. บทวา
สมาธิสวตฺตนิกานิ ไดแก อันทําใหมรรคสมาธิและผลสมาธิบังเกิด. บทวา
สีลสามฺคโต แปลวา ถึงความเปนผูมีศีลเสมอกัน อธิบายวา เปนผูมี
ศีลเชนเดียวกัน. บทวา ตกฺกรสฺส ไดแก ผูกระทําตามความเห็นนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสความมีศีลเสมอกัน ตรัสทิฏฐิวิปสสนาและสัมมาทิฏฐิ
ในสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาผาสุวิหารสูตรที่ ๕
๖. อานันทสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหสงฆอยูผาสุก
[๑๐๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่โฆสิตาราม ใกล
เมืองโกสัมพี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก เพราะเหตุเทาไรหนอแล.
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พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวย
ศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆ
พึงอยูเปนผาสุก.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึง
อยูเปนผาสุก พึงมีอยูหรือ.
พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล และเปนผูใสใจตนเอง
ไมใสใจผูอื่น แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึง
อยูเปนผาสุก พึงมีอยูหรือ.
พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง
ไมใสใจผูอื่น และเปนผูไมมีชื่อเสียง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชื่อเสียงนั้น
แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงอยู
เปนผาสุก พึงมีอยูหรือ.
พ. พึงมีอานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูถึง
พรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพราะอธิศีล เปนผูใสใจตนเอง
ไมใสใจผูอื่น เปนผูไมมีชื่อเสียง ยอมไมสะดุงเพราะความไมมีชื่อเสียงนั้น
แตเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อัน
มีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน แมเพราะเหตุเทานี้ ภิกษุสงฆพึง
อยูเปนผาสุก.
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปริยายแมอื่นซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึง
อยูเปนผาสุก พึงมีอยูหรือ.
พ. พึงมี อานนท แลวตรัสตอไปวา ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผู
ถึงพรอมดวยศีลดวยตนเอง ไมติเตียนผูอื่นในเพระอธิศีล ฯ ล ฯ เปนผูได
ตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูสบายในปจจุบัน และยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุสงฆพึงอยูเปนผาสุก.
ดูกอนอานนท อนึ่ง เรายอมกลาวไดวา ธรรมเครื่องอยูเปนผาสุก
อยางอื่น ที่ดีกวาหรือประณีตกวาธรรมเครื่องอยูเปนผาสุกเชนนี้ ยอมไมมี.
จบอานันทสูตรที่ ๖
อรรถกถาอานันทสูตร
พึงทราบวินิจฉัย ในอานันทสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้:บทวา โน จ ปร อธิสีเล สมฺปวตฺตา โหติ ความวาไมติเตียน ไมกลาวรายผูอื่น ถึงเรื่องศีล. บทวา อตฺตานุเปกฺขี ไดแก คอยเพง
ดูตน โดยรูก ิจที่ตนทําแลวและยังไมไดทํา. บทวา โน ปรานุเปกฺขี ไดแก
ไมมัวสนใจในกิจที่ผูอื่นทําและยังไมไดทํา. บทวา อปฺปฺาโต ไดแก
ไมปรากฏ (ไมมีชื่อเสียง) คือมีบุญนอย. บทวา อปฺปฺาตเกน ไดแก
เพราะความเปนผูไมปรากฏคือไมมีชื่อเสียง มีบุญนอย. บทวา โน ปริตสฺสติ
ไดแก ไมถงึ ความสะดุง. ดวยสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะพระ
ขีณาสพเทานั้น ดวยประการฉะนี้แล
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๖
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๗. สีลสูตร
วาดวยคุณสมบัติของสงฆผูเปนนาบุญ
[๑๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผู
ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล ๑ เปนผูถึงพรอม
ดวยสมาธิ ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ ๑
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ
เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่น
ยิ่งกวา.
จบสีลสูตรที่ ๗
อรรถกถาสีลสูตร
สีลสูตรที่ ๗ ตรัสศีล สมาธิ และปญญาเจือกัน. วิมุตติ คือ อรหัตผล
วิมุตติญาณทัสสนะ คือ ปจจเวกขณเปนโลกิยะอยางเดียว.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๗
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๘. อเสขิยสูตร
วาดวยคุณสมบัติของสงฆผูเปนนาบุญ
[๑๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผู
ประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ เปนผูประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอเสขิยสูตรที่ ๘
อรรถกถาอเสขิยสูตร
แมในอเสขิยสูตรที่ ๘ ก็นัยนี้เหมือนกัน. แตในอเสขิยสูตรที่ ๘ นี้
ตรัสปจจเวกขณญาณวาเปนของพระอเสขะ เพราะพระเสขะประพฤติ.
จบอรรถกถาอเสขิยสูตรที่ ๘
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๙. จาตุทิสสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุผูเที่ยวไปทั้ง ๔ ทิศ
[๑๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้
ยอมเปนผูควรเที่ยวไปไดในทิศทั้ง ๘ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สะสมสุตะ เปนผูได
สดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรู ณ สิ้นเชิง ๑ เปนผูสันโดษ
ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ตามมีตามได ๑
เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาณ ๔ อันมีใน
จิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน ๑ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเที่ยวไปไดในทิศทั้ง ๔.
จบจาตุทิสสูตรที่ ๙
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อรรถกถาจาตุทิสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจาตุทิสสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา จาตุทฺทิโส ไดแก ไปไหนไมขัดของในทิศทั้ง ๔ แมใน
สูตรนี้ ก็ตรัสเฉพาะพระขีณาสพเทานั้น.
จบอรรถกถาจาตุทิสสูตรที่ ๙
๑๐. อรัญญสูตร
วาดวยคุณสมบัติของภิกษุผูอยูในเสนาสนะอันสงัด
[๑๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ควรเพื่อเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและปาชัฏ ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล เปนผูสํารวมดวยความสํารวม
ในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมี
ประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซึ่ง
สุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
ดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ๑ เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อบําเพ็ญกุศลธรรม
ทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ๑ เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔
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อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน ๑ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่ง
เองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล ควรเพื่อเสพอาศัยเสนาสนะที่สงัด คือ ปาและปาชัฏ.
จบอรัญญสูตรที่ ๑๐
จบผาสุวิหารวรรคที่ ๑
อรรถกถาอรัญญสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรัญญสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อล แปลวา ควร. แมในสูตรนี้ก็ตรัสเฉพาะพระขีณาสพ
เทานั้นแล.
จบอรรถกถาอรัญญสูตรที่ ๑๐
จบผาสุวิหารวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เวสารัชชกรณสูตร ๒. สังกิตสูตร ๓. โจรสูตร ๔. สุขุมาลสูตร ๕. ผาสุวิหารสูตร ๖. อานันทสูตร ๗. สีลสูตร ๘. อเสขิยสูตร
๙. จาตุทิสสูตร ๑๐. อรัญญสูตร และอรรถกถา.
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อันธกวินทวรรคที่ ๒
๑. กุลุปกสูตร
วาดวยธรรมทําใหเปนที่เคารพและไมเคารพในสกุล
[๑๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่
สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ เปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑
เปนผูบงการตาง ๆ ทั้งที่ตนไมเปนใหญในสกุล ๑ เปนผูคบหาผูไมถูกกับ
เขา ๑ เปนผูพูดกระซิบที่หู ๑ เปนผูข อมากเกินไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก ไมเปน
ที่พอใจ ไมเปนที่เคารพ และไมเปนที่สรรเสริญในสกุล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสูสกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ เปนที่สรรเสริญในสกุล ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ไมเปนผูวิสาสะกับผูไมคุนเคย ๑ ไมเปนผูบงการตาง ๆ
ทั้งที่ตนไมเปนใหญในสกุล ๑ ไมเปนผูคบหาผูไมถูกกับเขา ๑ ไมเปนผูพูด
กระซิบที่หู ๑ ไมเปนผูขอมากเกินไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเขาสู
สกุลประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่
เคารพและเปนสรรเสริญในสกุล.
จบกุลุปกสูตรที่ ๑
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อันธกวินทวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถากุลุปกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุลูปสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อสนฺถววิสสฺ าสี ความวา แสดงความคุนเคยในคนที่ไม
สนิทสนมกับตน คือไมสนิทสนมคุนเคยกันนั่นเอง. บทวา อนิสฺสรวิกปฺป
ความวา มิไดเปนใหญเลย แตทําเปนผูใหญโดยสั่งวา พวกทานจงใหสิ่งนี้
จงรับสิ่งนี้. บทวา พฺยตฺถุปเสวี ความวา เขาไปคบตระกูลที่แตกกัน
ไมหวังดีตอกัน เพื่อเสียดสี. บทวา อุปกณฺณกชปฺป ความวา รับมนตที่
ใกลหู (กระซิบ). ธรรมฝายขาว พึงทราบตรงกันขามกับที่กลาวแลว.
จบอรรถกถากุลุปกสูตรที่ ๑
๒. ปจฉาสมณสูตร
วาดวยธรรมของผูควรและไมควรเปนปจฉาสมณะ
[๑๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ไมควรพาไปเปนปจฉาสมณะ [ผูติดตาม] ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะยอมเดินไปหางนัก หรือใกลนัก ๑ ยอมไมรับบาตร
ที่ควรรับ ๑ ยอมไมหามเมื่อพูดใกลอาบัติ ๑ ยอมพูดสอดขึ้นเมื่อกําลังพูดอยู ๑
เปนผูมีปญญาทราม โง เขลา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรพาไปเปนปจฉาสมณะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ จึงควร
พาไปเปนปจฉาสมณะ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุผูเปนปจฉาสมณะ
ยอมเดินไปไมหางนัก ไมใกลนัก ๑ ยอมรับบาตรที่ควรรับ ๑ ยอมหามเมื่อ
พูดใกลอาบัติ ๑ ยอมไมพูดสอดขึ้นเมื่อกําลังพูดอยู ๑ เปนผูมีปญญา ไมโง
ไมเขลา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ควรพาไปเปนปจฉาสมณะ.
จบปจฉาสมณสูตรที่ ๒
อรรถกถาปจฉาสมณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปจฉาสมณสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ปตฺตปริยาปนฺน น คณฺหาติ ความวา เมื่ออุปชฌาย
หันกลับมายืนอยู จะถวายบาตรเปลาของตนแลวรับบาตรของทานก็หาไม หรือ
ไมรับถือบาตรอุปชฌาย. บทวา น นิวาเรติ ความวา ไมรูวา คํานี้เปนคําลวง
อาบัติ ถึงรู ก็มิไดหามวา ทานขอรับ ควรจะกลาวคําอยางนี้. บทวา กถ
โอปาเตติ ความวา ตัดคําของทาน สอดคําของตน. บทวา ชโฬ แปลวา
เปนคนเขลา. บทวา เอฬมูโค ไดแก เปนใบน้ําลายไหล.
จบอรรถกถาปจฉาสมณสูตรที่ ๒
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๓. สมาธิสตู ร
วาดวยธรรมของผูไมควรและผูควรบรรลุสัมมาสมาธิ
[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมอดทนตอรูปารมณ ๑ ไมอดทนตอสัททารมณ ๑ ไม
อดทนตอคันธารมณ ๑ ไมอดทนตอรสารมณ ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควร
เพื่อบรรลุสมั มาสมาธิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควร
เพื่อบรรลุสมั มาสมาธิ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อดทนตอรูปารมณ อดทนตอสัททารมณ อดทนตอคันธารมณ ๑ อดทน
ตอรสารมณ ๑ อดทนตอโผฏฐัพพารมณ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมควรเพื่อบรรลุสัมมาสมาธิ.
จบสมาธิสูตรที่ ๓
๔. อันธกวินทสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุใหม ๕ ประการ
[๑๑ ] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อันธกวินทวิหาร
ในแควนมคธ ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระ-
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ภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท พวกภิกษุใหม บวช
ไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหม ๆ เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ประดิษฐานอยูในปาติโมกขสังวรดังนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปน
ผูมีศีล จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขสังวร จงเปนผูถึงพรอมดวยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ๑.
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ประดิษฐานอยูในอินทรียสังวร ดังนี้ วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย จงเปนผูมีสติเครื่องรักษาทวาร รักษาตน
มีใจที่รักษาดีแลว ประกอบดวยจิตมีสติเปนเครื่องรักษา ๑.
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ประดิษฐานอยูในการทําที่สุดแหงคําพูด ดังนี้ วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา
จงเปนผูมีคําพูดนอย จงเปนผูทําที่สุดแหงคําพูด [อยาพูดมาก] ๑.
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ประดิษฐานอยูในการทําความสงบแหงกาย ดังนี้ วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา
จงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร จงเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด คือ ปาและ
ปาเปลี่ยว ๑.
ภิกษุใหมเหลานั้นอันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมน ให
ประดิษฐานอยูในความเห็นชอบ ดังนี้ วา อาวุโส ทานทั้งหลายจงมา จงเปนผู
มีสัมมาทิฏฐิ ประกอบดวยสัมมาทัสสนะ ๑.
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ดูกอนอานนท พวกภิกษุใหม บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ใหม ๆ
เธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหประดิษฐานอยูในธรรม ๕ ประการ
แล.
จบอันธกวินทสูตรที่ ๔
อรรถกถาอันธกวินทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอันธกวินทสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สีลวา โหถ ความวา จงเปนผูมีศีล. บทวา อารกฺขสติโน
ความวา เปนผูประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษา. บทวา นิปกสติโน ความวา
มีสติประกอบดวยญาณเปนเครื่องรักษานั่นแหละ. บทวา สตารกฺเขน เจตสา
สมนฺนาคตา ความวา ประกอบดวยจิตที่มีเครื่องรักษาคือสติ. บทวา อปฺปภสฺสา แปลวา พูดแตนอย. บทวา สมฺมาทิฏิกา ความวา ประกอบ
ดวยสัมมาทิฏฐิ ๕ อยาง คือ กัมมัสสกตา ๑ ฌาน ๑ วิปสสนา ๑
มรรค ๑ ผล ๑. อีกอยางหนึ่ง แมปจจเวกขณญาณ ก็พึงทราบวา เปน
สัมมาทิฏฐิเหมือนกัน.
จบอรรถกถาอันธกวินทสูตรที่ ๔
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๕. มัจฉริยสูตร
วาดวยธรรมทําใหภิกษุณีเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีเปนผู
ตระหนี่ที่อยู ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่
ธรรม ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เหมือนถูกนํามาไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
เชิญมาอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณยี อมไมเปนผู
ตระหนี่ทีอยู ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑
ไมตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค.
จบมัจฉริยสูตรที่ ๕
อรรถกถามัจฉริยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมัจฉริยสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อาวาสมจฺฉรินี ความวา ยอมตระหนี่อาวาส คือ เห็นผูอื่น
อยูในอาวาสนั้น ทนไมได. บทวา กุลมจฺฉรินี ความวา ยอมตระหนี่ตระกูล
อุปฏฐาก คือ เห็นผูอื่นเขาไปหาตระกูลนั้น ทนไมได. บทวา ลาภมจฺฉรินี
ความวา ยอมตระหนี่ลาภ คือ เห็นลาภเกิดแกผูอื่น ทนไมได. บทวา วณฺณมจฺฉรินี ความวา ยอมตระหนี่คุณความดี คือ เห็นเขากลาวคุณความดีของ
ผูอื่น ทนไมได. บทวา ธมฺมมจฺฉรินี ความวา ยอมตระหนี่ปริยัติธรรม คือ
ไมปรารถนาจะใหแกผูอื่น.
จบอรรถกถามัจฉริยสูตรที่ ๕
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๖. วรรณนาสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหภิกษุณีเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญให
ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญใหตระหนัก
แนกอนแลว เขาไปกําจัดความเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความ
เลื่อมใส ๑ ไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความไมเลื่อมใส
ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามา
ไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
เชิญมาอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณใี ครครวญให
ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแน
กอนแลว สรรเสริญผูท ี่ควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว
เขาไปกําจัดความไมเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว เขาไปกําจัดความเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ตั้ง
แหงความเลื่อมใส ๑ ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนทั้งหลาย ภิกษุณี
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนเชิญมาอยูในสวรรค
จบวรรณนาสูตรที่ ๖
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อรรถกถาวรรณนาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวรรณนาสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา สทฺธาเทยฺย วินิปาเตติ ความวา ไมถือเอาของดีจาก
บิณฑบาตที่คนอื่นถวายดวยศรัทธากอนแลวใหแกคนอื่น.
จบอรรถกถาวรรณนาสูตรที่ ๖
๗. อิสสาสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไม
ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไ มควรสรรเสริญ ๑ ไม
ใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูมีความ
ริษยา ๑ เปนคนตระหนี่ ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
ถูกเชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูที่ควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแน
กอนแลว สรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ ๑ ไมเปนผูริษยา ๑ ไมตระหนี่ ๑ ไม
ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค.
จบอิสสาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอิสสาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอิสสาสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อิสฺสุกินี ไดแก เปนผูประกอบดวยความริษยา.
จบอรรถกถาอิสสาสูตรที่ ๗
๘. ทิฏฐิสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็นผิด ๑ มีความ
ดําริผิด ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
ถูกเชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณใี ครครวญให
ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอน
แลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑
ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค.
จบทิฏฐิสูตรที่ ๘
*

* สูตรที่ ๘-๙-๑๐ อรรถกถาวาคําที่เหลือในสูตรทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
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๙. วาจาสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาผิด ๑ มีการงาน
ผิด ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
ถูกเชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแน
กอนแลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีวาจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑
ไมทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค.
จบวาจาสูตรที่ ๙
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๑๐. วายามสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีไมใครครวญ
ใหตระหนักแนกอนแลว สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญให
ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายามผิด ๑
ระลึกผิด ๑ ทําสัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
ถูกเชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุณีใครครวญให
ตระหนักแนกอนแลว ติเตียนผูควรติเตียน ๑ ใครครวญใหตระหนักแนกอน
แลว สรรเสริญผูควรสรรเสริญ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑
ไมทําศัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค.
จบวายามสูตรที่ ๑๐
จบอันธกวินทวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุลปุ กสูตร ๒. ปจฉาสมณสูตร ๓. สมาธิสูตร ๔. อันธกวินทสูตร ๕. มัจฉริยสูตร ๖. วรรณนาสูตร ๗. อิสสาสูตร ๘. ทิฏฐิสูตร
๙. วาจาสูตร ๑๐. วายามสูตร และอรรถกถา.
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คิลานวรรคที่ ๓
๑. คิลานสูตร
วาดวยคุณธรรมสําหรับภิกษุผูอาพาธ
[๑๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่หลีกเรนใน
เวลาเย็น เสด็จเขาไปที่ศาลาภิกษุไข ไดทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทุรพล เปนไข
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแตงไว ครั้นแลวไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปนไข
เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญวาเปนของปฏิกูลใน
อาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกทัง้ ปวง ๑ พิจารณาเห็นวาไม
เที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ มีมรณสัญญาปรากฏขึ้นดวยดี ณ ภายใน ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ยอมไมละภิกษุบางรูปที่ทุรพล เปนไข
เธอนั้นพึงหวังผลนี้ คือ จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทิ้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ตอกาลไมนานเลย.
จบคิลานสูตรที่ ๑
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๒. สติปฏฐานสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหบรรลุอริยผลในปจจุบัน
[๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอม
เจริญทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการ เธอพึงหวังไดผล ๒ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง คืออรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู ก็เปน
พระอนาคามี ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
สติอันเขาไปตั้งไวดวยดีเฉพาะตน เพื่อปญญาอันใหหยั่งถึงความตั้งขึ้นและดับ
ไปแหงธรรมทั้งหลาย ๑ ยอมพิจารณาเห็นวาไมงามในกาย ๑ มีความสําคัญ
วาเปนของปฏิกูลในอาหาร ๑ มีความสําคัญวาไมนายินดีในโลกทั้งปวง ๑
พิจารณาเห็นวาไมเที่ยงในสังขารทั้งปวง ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหรือ
ภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ยอมเจริญทําใหมากซึ่งธรรม ๕ ประการนี้แล เธอพึง
หวังไดผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อ
ยังมีความยึดถือเหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี.
จบสติปฏฐานสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมอุปฏฐากสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุไขที่ทําใหพยาบาลและงาย
[๑๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูพยาบาลยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมไมทํา
ความสบาย ๑ ไมรูจักประมาณในสิ่งสบาย ๑ ไมฉันยา ๑ ไมบอกอาพาธที่
มีอยูตามความเปนจริง แกผูพยาบาลที่ปรารถนาประโยชน เชนไมบอกอาพาธ
ที่กําเริบวากําเริบ ไมบอกอาพาธที่ทุเลาวาทุเลา ไมบอกอาพาธที่ทรงอยูวา
ยังทรงอยู ๑ ไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน
ไมเปนที่พอใจสามารถปลิดชีพใหดับสูญ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไข
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูพยาบาลยาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนผูพยาบาลงาย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุไขยอมทําความ
สบาย ๑ รูจกั ประมาณในสิ่งสบาย ๑ ฉันยา ๑ บอกอาพาธตามความเปนจริงแก
ผูพยาบาลที่ปรารถนาประโยชน เชนบอกอาพาธที่กําเริบวากําเริบ บอกอาพาธ
ที่ทุเลาวาทุเลา บอกอาพาธที่ทรงอยูวายังทรงอยู ๑ เปนผูอดทนตอทุกขเวทนา
ที่เกิดมีในรางกายอันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่พอใจ สามารถปลิดชีพให
ดับสูญ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนผูพยาบาลงาย.
จบปฐมอุปฏฐานสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยอุปฏฐากสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุผูควรและไมควรพยาบาลภิกษุไข
[๑๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการ ไมควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุผูพยาบาลเปนผูไมสามารถเพื่อจัดยา ๑ ไมทราบสิ่งสบายและไมสบาย
นําสิ่งไมสบายเขาไปให นําสิ่งสบายออกไป ๑ เปนผูเพงอามิสพยาบาล
ไมเปนผูมีเมตตาจิตพยาบาล ๑ เปนผูม ักรังเกียจเพื่อนําออกซึ่งอุจจาระ ปสสาวะ
อาเจียน หรือน้ําลาย ๑ ไมสามารถจะชี้แจงภิกษุไขใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเปนผูพยาบาล
ภิกษุไข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาลภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ผูพยาบาลยอมเปนผูสามารถเพื่อจัดยา ๑ ทราบสิ่งสบายและไมสบาย นําสิ่ง
ไมสบายออกไป นําสิ่งสบายเขามาให ๑ เปนผูม ีเมตตาจิตพยาบาล ไมเปน
ผูเพงอามิสพยาบาล ๑ ไมรังเกียจเพื่อนําออกซึ่งอุจจาระ ปสสาวะ อาเจียน
หรือน้ําลาย ๑ เปนผูสามารถเพื่อชี้แจงภิกษุไขใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมมีกถาโดยกาลอันสมควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพยาบาล
ภิกษุไขประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเปนผูพยาบาลภิกษุไข.
จบทุติยอุปฏฐากสูตรที่ ๔
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คิลานวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาทุติยอุปฏฐากสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอุปฏฐากสูตรที่ ๔ แหงวรรค ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา น ปฏิพโล ไดแก ไมประกอบดวยกําลังกายและกําลังญาณ.
บทวา อามิสนฺตโร ไดแก เปนผูเห็นแกอามิส คือหวังปจจัยมีจีวรเปนตน.
จบอรรถกถาทุติยอุปฏฐากสูตรที่ ๔
๕. ปฐมอนายุสสสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหอายุสั้น และอายุยืน
[๑๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุสั้น
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลไมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ ไมรูจัก
ประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนผูเที่ยวในกาลไม
สมควร ๑ ไมประพฤติประเสริฐ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕
ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุสั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจกั
ประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ๑ เปนผูเที่ยวในกาล
สมควร ๑ เปนผูประพฤติประเสริฐ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุยืน.
จบปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 267

อรรถกถาปฐมอนายุสสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อนายุสฺสา ไดแก เขาไปตัดอายุ คือไมทําใหอายุยืน.
จบอรรถกถาปฐมอนายุสสสูตรที่ ๕
๖. ทุติยอนายุสสสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหอายุสั้น และอายุยืน
[๑๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุ
สั้น ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไมกระทําความสบายแกตนเอง ๑
ไมรูจักประมาณในสิ่งทีส่ บาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยยาก ๑ เปนคนทุศีล ๑
มีมิตรเลวทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุ
ใหอายุสั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เปนเหตุใหอายุยืน ๕
ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมเปนผูทําความสบายแกตนเอง ๑ รูจัก
ประมาณในสิ่งที่สบาย ๑ บริโภคสิ่งที่ยอยงาย ๑ เปนผูมีศีล ๑ มีมิตร
ดีงาม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนเหตุใหอายุยืน.
จบทุติยอนายุสสสูตรที่ ๖
แมในทุติยอนายุสสสูตรที่ ๖ ก็นัยนี้เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 268

๗. อวัปปกาสสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุผูควรและไมควรอยูผูเดียว
[๑๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมไมควรเพื่อหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ ไมสนั โดษ
ดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมากดวยความดําริในกาม ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมไมควร
เพื่อหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมควร
เพื่อหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ สันโดษดวยบิณฑบาต
ตามมีตามได ๑ สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑ สันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ยอมเปนผูมากดวยความดําริในการออกจาก
กาม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมควรเพื่อหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว.
จบอวัปปกาสสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอวัปปกาสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอวัปปกาสสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา นาล สฆมฺหาวปกาสิตุ ความวา ไมควรหลีกออกไป
จากหมูอยูผูเดียว แตทจี่ ริง เธอก็ไมควรอยูแมในทามกลางหมูเหมือนกัน
ถึงกระนั้นก็ไมควรหลีกออกจากหมูโดยตรง เพราะไมเปนการทําหมูใหงาม
เพราะเนื่องดวยโอวาทานุสาสนี. บทวา อล สฆมฺหาวปกาสิตุ ความวา
จะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียวเทานั้น โดยอยูในทิศทั้ง ๔ ก็ควร และจะอยู
แมในหมู ก็ควรเหมือนกัน เพราะทําหมูใหงาม.
จบอรรถกถาอวัปปกาสสูตรที่ ๗
๘. สมณทุกขสูตร
วาดวยทุกขและสุขของสมณะ ๕ ประการ
[๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะมี ๕ ประการ ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมสันโดษดวยจีวรตามมี
ตามได ๑ ไมสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยเสนาสนะ
ตามมีตามได ๑ ไมสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ไมยินดี
ประพฤติพรหมจรรย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขของสมณะ ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษ
ดวยบิณฑบาตตามมีตามได ๑ เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ๑
เปนผูสันโดษดวยคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ ยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สุขของสมณะ ๕ ประการนี้แล.
จบสมณทุกขสูตรที่ ๘
*

* สูตรที่ ๘ อรรถกถาวามีเนื้อความงายทัง้ นั้น.
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๙. ปริกุปปสูตร
วาดวยบุคคลผูตองไปอบายแกไขไมได ๕ จําพวก
[๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ เปนผูตองไป
อบาย ตองไปนรก เดือดรอน แกไขไมได ๕ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคล
ผูฆามารดา ๑ ผูฆาบิดา ๑ ผูฆาพระอรหันต ๑ ผูมีจิตประทุษรายทํา
โลหิตของพระตถาคตใหขอ ๑ ผูทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้แล เปนผูตองไปอบาย ตองไปนรก เดือดรอน
แกไขไมได.
จบปริกุปปสูตรที่ ๙
อรรถกถาปริกุปปสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปริกุปปสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อาปายิกา ไดแก เปนคนตองไปอบาย. บทวา เนรยิกา
ไดแก ตองไปนรก. บทวา ปริกุปฺปา ไดแก มีสภาวะกําเริบราย เหมือน
แผลเกา. บทวา อเตกิจฺฉา ไดแก ใคร ๆ จะทําใหกลับคืนไมได.
จบอรรถกถาปริกุปปสูตรที่ ๙
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๑๐. สัมปทาสูตร
วาดวยความเสื่อม ๕ และสมบัติ ๕
[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสื่อมเพราะโภคะ ๑ ความเสื่อม
เพราะโรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทิฏฐิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอมไมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เพราะเหตุแหงความเสื่อมญาติ เพราะเหตุแหงความเสื่อมโภคะ หรือเพราะ
เหตุแหงความเสื่อมเพราะโรค (แตวา) สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว ยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความเสื่อมศีล หรือเพราะ
เหตุแหงความเสื่อมทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อม ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
สมบัติ คือญาติ ๑ สมบัติคือโภคะ ๑ สมบัติคือความไมมีโรค ๑ สมบัติคือ
ศีล ๑ สมบัติคือทิฏฐิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไปแลว
ยอมไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติคือญาติ เพราะเหตุแหง
สมบัติคือโภคะ หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคือความไมมีโรค (แตวา) สัตว
ทั้งหลาย เมื่อตายไปแลวยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติคือ
ศีล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติคือทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติ ๕ ประการ
นี้แล.
จบสัมปทาสูตรที่ ๑๐
จบคิลานวรรคที่ ๓
*

* อรรถกถาวา มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คิลานสูตร ๒. สติปฏฐานสูตร ๓. ปฐมอุปฏฐากสูตร
๔. ทุติยอุปฏ ฐากสูตร ๕. ปฐมอนายุสสสูตร ๖. ทุติยอนายุสสสูตร
๗. อวัปปกาสสูตร ๘. สมณทุกขสูตร ๙. ปริกุปปสูตร ๑๐. สัมปทาสูตร
และอรรถกถา.
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ราชวรรคที่ ๔
๑. จักกสูตร
วาดวยองคคุณของพระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิ
[๑๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค
๕ ประการ ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักร
อันมนุษยผูเปนขาศึกใด ๆ จะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ
พระเจาจักรพรรดิในโลกนี้ เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรูเหตุ ๑ ทรงรูประมาณ
๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจ ักบริษัท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไป
โดยธรรมทีเดียว จักรนัน้ ยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใด ๆ จะตานทาน
มิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมให
เปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนัน้ ยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลกนี้ ทรงรูจักผล ๑
ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจกั บริษัท ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยีย่ มใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว
ธรรมจักรนัน้ ยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือ
ใคร ๆ ในโลก จะคัดคานไมได
จบจักกสูตรที่ ๑
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ราชวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาจักกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจักกสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ธมฺเมน ไดแก โดยกุศลธรรม ๑๐. บทวา จกฺก ไดแก
อาณาจักร. บทวา อตฺถฺู ไดแก รูประโยชนแหงราชสมบัติ. บทวา
ธมฺมฺู ไดแก รูธรรมคือประเพณี. บทวา มตฺตฺู ไดแก รูประมาณ
ในการลงราชอาชญาหรือในการเก็บภาษีอากร. บทวา กาลฺู ไดแก รูเวลา
เสวยสุขในราชสมบัติ เวลากระทําการวินิจฉัย และเวลาเสด็จจาริกไปในชนบท.
บทวา ปริสฺู ไดแก รูวา นี้ชุมนุมกษัตริย นีช้ ุมนุมพราหมณ นี้ชุมนุม
แพศย นี้ชุมนุมศูทร นีช้ มุ นุมสมณะ.
ในตถาคตวาร พึงทราบเนื้อความดังนี้. บทวา อตฺถฺู ไดแก
รูอรรถ ๕. บทวา ธมฺมฺู ไดแก รูธรรม ๔. บทวา มตฺตฺู ไดแก
รูประมาณในการรับและบริโภคปจจัย ๔. บทวา กาลญู ไดแก รูกาล
อยางนี้วา นี้เวลาหลีกเรน นี้เวลาเขาสมาบัติ นี้เวลาแสดงธรรม นี้เวลาจาริก
ไปในชนบท. บทวา ปริสฺู ไดแก รูวา นี้บริษทั กษัตริย ฯลฯ นี้บริษัทสมณะ. บทวา อนุตฺตร ไดแก ยอดเยี่ยมโดยโลกุตรธรรม ๙. บทวา
ธมฺมจกฺก ไดแก จักรอันประเสริฐที่สุด.
จบอรรถกถาจักกสูตรที่ ๑
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๒. อนุวัตตนสูตร
วาดวยองคคุณของพระสารีบุตรและโอรสพระเจาจักรพรรดิ
[๑๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดา
ทรงใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอัน
มนุษยผูเปนขาศึกใด ๆ จะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ
พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑
ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ
นี้แล ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยธรรม
ทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใด ๆ จะตานทานมิได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมที่ตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปน
ไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา
มาร พรหม หรือใครในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน
คือ พระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจักผล ๑ รูจักเหตุ ๑ รูจ ักประมาณ ๑
รูจักกาล ๑ รูจ ักบริษัท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยม ที่ตถาคตใหเปนไปแลว
ใหเปนไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะคัดคานไมได.
จบอนุวัตตนสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอนุวัตตนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุวัตตนสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ปตรา ปวตฺติต จกฺก ความวา เมื่อพระเจาจักรพรรดิผนวช
หรือสิ้นพระชนมลง จักรรัตนะตั้งอยูเพียง ๗ วันก็อันตรธานไป. ถามวา
พระเชษฐโอรสจะหาจักรมาหมุนตามเสด็จไดอยางไร. แกวา พระเชษฐโอรส
นั้นทรงตั้งอยูในประเพณีของพระบิดา บําเพ็ญจักรพรรดิวัตรใหสมบูรณ
ครอบครองจักรพรรดิราชัยไวได ก็ชอื่ วาทรงหมุนตามจักรที่พระบิดาใหหมุน
ไปแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาอนุวัตตนสูตรที่ ๒
๓. ราชสูตร
วาดวยพระพุทธเจาและพระเจาจักรพรรดิเคารพธรรม
[๑๓๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจา
จักรพรรดิพระองคใดแลผูทรงดํารงอยูในธรรน เปนพระธรรมราชา พระเจา
จักรพรรดิแมพระองคนั้น ยอมไมทรงยังจักรใหเปนไป ณ ประเทศที่ไมมี
พระราชา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ใครเปนพระราชาของพระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยู
ในธรรม เปนพระธรรมราชา พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ธรรมซิ ภิกษุ
แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกอ นภิกษุ พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม
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เปนพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพ
นอบนอมธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ
ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชนภายใน
อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปน
พระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน
คุมครองที่เปนธรรม ในกษัตริยเหลาอนุยนต [พระราชวงศานุวงศ] ใน
หมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อ
และนกทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา
พระองคนั้น ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครอง
ที่เปนธรรมในชนภายใน ในกษัตริยเหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ
คฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อ และนกทั้งหลายแลว ยอม
ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมเทียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึก
ใด ๆ จะตานทานมิได ดูกอนภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ทรงอาศัย
ธรรมนั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพนอบนอมธรรม ทรงมีธรรมเปนธง
มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน
คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้
ไมควรเสพ วจีกรรมเชนนี้ควรเสพ วจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ มโนกรรม
เชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ อาชีวะเชนนี้ควรเสพ อาชีวะ
เชนนี้ไมควรเสพ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไมควรเสพ.
อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงดํารง
อยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการ
รักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุณี. . .ในพวกอุบาสก. . .
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ในพวกอุบาสิกาวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯลฯ
บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไมควรเสพ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ
มีธรรมเปนใหญ ครั้นทรงจัดแจง การรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรม
ในพวกภิกษุ ในพวกภิกษุณี ในพวกอุบาสกในพวกอุบาสิกาแลว ยอม
ทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรนัน้ ยอมเปนจักร
อันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลก จะคัดคานไมได.
จบราชสูตรที่ ๓
อรรถกถาราชสูตร
ราชสูตรที่ ๓ มีนัยดังกลาวแลวในติกนิบาตนั่นแล. แตในสูตรนี้
มีตางกันอยู ๒ บทหลังเทานั้น คือบทที่วาควรเสพและไมควรเสพ. ใน ๒
บทนั้น สัมมาอาชีวะ ควรเสพ มิจฉาอาชีวะ ไมควรเสพ. คามและนิคม
ที่เปนสัปปายะ ควรเสพ ที่ไมเปนสัปปายะ ไมควรเสพ.
จบอรรถกถาราชสูตรที่ ๓
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๔. ยัสสทิสสูตร
วาดวยองคคุณของกษัตริยและของภิกษุ
[๑๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว
ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ จะทรงประทับอยู ณ ทิศใด ๆ ก็เหมือนกับ
ประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชา
ผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ทรงเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดา
ทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ
เปนผูอันใคร ๆ จะคัดคานตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงเปนผูมั่งคั่ง
มีพระราชทรัพยมาก มีพระราชโภคะมาก มีฉางและพระคลังบริบูรณ ๑ ทรง
เปนผูมีกําลัง ประกอบดวยจตุรงคินีเสนาผูเชื่อฟงทําตามรับสั่ง ๑ ทรงมี
ปริณายกเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา สามารถ คิดเหตุการณทั้งอดีต อนาคต
และปจจุบัน ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ของพระองค ยอมยังพระยศใหแกกลา
พระองคทรงประกอบดวยธรรมที่มีพระยศเปนที่ ๕ นี้ จะทรงประทับอยู ณ
ทิศใด ๆ ก็เหมือนกับประทับอยู ณ รัฐของพระองคเอง ขอนั้นเพราะเหตุใด
เพราะเหตุวา ขอนั้น ยอมมี สําหรับพระราชาผูครองรัฐอยางนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน จะอยู ณ ทิศใด ๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบททั้งหลาย เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรง
สมบูรณดวยพระชาติฉะนั้น ๑ เธอเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ
เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงมั่งคั่ง มีพระราชทรัพยมาก
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มีพระราชโภคะมาก มีฉางและพระคลังบริบูรณฉะนั้น ๑ เธอเปนผูปรารภ
ความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย เหมือนพระราชาผู
กษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวยกําลังฉะนั้น ๑ เธอเปนผูมีปญญา
คือ ประกอบดวยปญญาเครื่องหยั่งเห็นความเกิด และความดับ อันประเสริฐ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ เหมือนพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงสมบูรณดวยปริณายก ฉะนั้น ๑ ธรรม ๔ ประการนี้ของเธอ
ยอมบมวิมุตติใหแกกลา เธอประกอบดวยธรรมมีวิมุตติเปนที่ ๕ นี้ ยอมอยู
ณ ทิศใด ๆ ก็เปนผูมีจิตหลุดพนแลวเทียว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุ
วาขอนั้น ยอมมีสําหรับภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนั้น.
จบยัสสทิสสูตรที่ ๔
อรรถกถายัสสทิสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในยัสสทิสสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อุภโต ไดแก จากทั้ง ๒ ฝาย. บทวา มาติโต จ
ปติโต จ ความวา ก็พระราชาพระองคใดมีพระมารดาเปนกษัตริย พระมารดาของพระมารดาเปนกษัตริย แมพระมารดาของพระมารดานั้นก็มีพระมารดาเปนกษัตริย มีพระบิดาเปนกษัตริย พระบิดาของพระบิดาเปนกษัตริย
แมพระบิดาของพระบิดานั้น ก็มีพระบิดาเปนกษัตริย พระราชาพระองคนั้น
ชื่อวามีพระกําเนิดดีจากทั้ง ๒ ฝาย คือทั้งฝายพระมารดา ทั้งฝายพระบิดา.
บทวา สสุทฺธคหณิโก ไดแก ประกอบดวยพระครรภของพระมารดา
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หมดจดดี. ก็เตโชธาตุซึ่งเกิดแตกรรม ทานเรียกวา คหณี (ครรภ) ในคําวา
สมเวปากินิยา คหณิยา (ครรภซึ่งมีวิบากเสมอกัน) นี.้ บิดาของบิดาชื่อ
ปตามหะ ชั้นของปตามหะ ชื่อปตามหยุค ในคําวา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา
(ถึง ๗ ชั่วปตามหะ) นี้. ประมาณอายุ ทานเรียกวา ยุค. แลคํานี้เปนเพียง
คําพูดกันเทานั้น. แตโดยเนื้อความ ปตามหะนั่นแหละ เปนปตามหยุค
บรรพบุรุษทัง้ หมดเลยนั้นขึ้นไป ทานถือเอาดวยศัพท ปตามหะทั้งนั้น เปน
ผูมีพระครรภหมดจดดี ถึง ๗ ชั่วบุรุษอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง ทานแสดงวา
ไมถูกคัดคาน ไมถกู ติเตียน เพราะเรื่องพระกําเนิด.
บทวา อกฺขิตฺโต ความวา ไมถูกคัดคาน คือ ไมถูกเพงเล็งวา
จงนําเขาออกไป ประโยชนอะไรดวยผูนี้. บทวา อนุปกุฏโ ความวา
ไมถูกติเตียน คือไมเคยถูกดาหรือนินทา. ถามวา เพราะเรื่องอะไร. แกวา
เพราะเรื่องพระกําเนิด. อธิบายวา ดวยคําเห็นปานนี้วา ผูน ี้มีกําเนิดเลว
แมดวยประการฉะนี้. ในบทวา อทฺโธ เปนตน ความวา คนใดคนหนึ่ง
เปนผูมั่งคั่ง เพราะสมบัติซึ่งเปนของของตน แตในที่นี้มิใชเปนผูมั่งคั่ง
อยางเดียวเทานั้น เปนผูมีทรัพยมาก อธิบายวา เปนผูประกอบดวยทรัพยมาก
คือนับประมาณไมได. เปนผูมีโภคะมาก เพราะพระองคมีโภคะมาก คือโอฬาร
ดวยกามคุณ ๕ โกสะ ในคําวา ปริปุณฺณโกสโกฏาคาโร ทานกลาว
หมายเอาเรือนคลัง ความวา มีเรือนคลังบริบูรณดวยทรัพยที่วางเก็บไว
และมียุงฉางบริบูรณดวยขาวเปลือก. อีกอยางหนึ่ง โกสะมี ๔ อยาง คือ
ทัพชาง ทัพมา ทัพรถ ทัพพลเดินเทา. โกฏฐาคาร (คลังยุงฉาง) มี ๓ อยาง
คือ คลังทรัพย ยุงฉางขาวเปลือก คลังผา. พระราชาเปนผูมีพระคลังและ
ยุงฉางบริบูรณ เพราะพระองคมีพระคลังและยุงฉางแมทั้งหมดนั้นบริบูรณ.
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บทวา อสฺสวาย ความวา เมื่อพระราชทานทรัพยแมมากแกใคร ๆ
เสนาไมเชื่อฟง เสนานั้นชื่อวา เปนผูไมเชื่อฟง แมจะมิไดพระราชทาน
แกใคร ๆ เสนาก็เชื่อฟง เสนานี้ชื่อวาเปนผูเชื่อฟง. บทวา โอวาทปฏิการาย
ความวา ผูก ระทําตามพระโอวาทที่พระราชทานวา ทานทั้งหลายพึงทําสิ่งนี้
ไมพึงทําสิ่งนี้. บทวา ปณฺฑิโต ไดแก ประกอบดวยความเปนบัณฑิต.
บทวา พฺยตฺโต ไดแก ประกอบดวยความเปนผูฉลาดคือปญญา. บทวา
เมธาวี ไดแก ประกอบดวยปญญาเครื่องใหเกิดตําแหนง. บทวา ปฏิพโล
ไดแก สามารถ. บทวา อตฺเถ จินฺเตตุ ไดแก เพื่อคิดเอาประโยชนคือ
ความเจริญ. ความจริง พระราชานั้นทรงดําริโดยอิงประโยชนปจจุบันนั่นแหละ
วา แมในอดีตก็ไดมีแลวอยางนี้ ถึงในอนาคตก็จักมีอยางนี้. บทวา วิชิตาวีน
ไดแก ผูมีชัยชนะที่ทรงชนะวิเศษแลว หรือทรงประกอบดวยชัยชนะอันยิง่ ใหญ.
บทวา วิมุตฺตจิตฺตาน ไดแก ผูมีใจหลุดพนดวยวิมุตติ ๕.
จบอรรถกถายัสสทิสสูตรที่ ๔
๕. ปฐมปตถนาสูตร
วาดวยองคคุณของพระราชโอรสองคใหญและภิกษุ
[๑๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชา
ผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรง
ปรารถนาราชสมบัติ องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชโอรสองคใหญ
ของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ ยอมทรงเปนอุภโตสุชาติ
ทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด
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๗ ชั่วบรรพบุรุษ เปนผูอันใคร ๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติ
ไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณ
ผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา ๑
ทรงเปนที่รักเปนที่พอใจแหงชาวนิคมชนบท ๑ ทรงศึกษาสําเร็จดีแลวใน
ศิลปศาสตรแหงพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรใน
เพราะชาง มา รถ หรือธนู ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้นยอมทรงดําริ
อยางนี้วา เราแลเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดามีพระครรภ
เปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชัว่ บรรพบุรุษ เปนผูอันใคร ๆ จะคัดคาน
ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา
เราแลเปนผูมีรูปสวยงาม นาดู นาเลือ่ มใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง
ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปนที่รักเปนที่พอพระทัยแหง
พระมารดาและพระบิดา ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา เราแลเปน
ที่รักเปนที่พอใจแหงชาวนิคมชนบท ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา
เราแลเปนผูไดศึกษาสําเร็จดีแลวในศิลปศาสตร แหงพระราชาผูกษัตริย ได
มูรธาภิเษกแลว เชนในศิลปศาสตรในเพราะชาง มา รถ หรือธนู ไฉน
เราจะไมพึงปรารถนาราชสมบัติเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรส
องคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค ๕
ประการนี้แล ยอมทรงปรารถนาราชสมบัติ ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
ปรารถนาความสิ้นอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญา เครื่องตรัสรูของตถาคต
วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูม ีอาพาธนอย มีโรคนอย ประกอบดวย
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ไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง
ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูไมโออวด ไมมมี ารยา เปดเผยตนตาม
เปนจริงในพระศาสดา หรือเพื่อนพรหมจรรยผูรแู จง ๑ เปนผูปรารภความ
เพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมีปญญา คือ
ประกอบดวยปญญาเครื่องหยั่งเห็นความเกิดและความดับ อันประเสริฐ ชําแรก
กิเลส ใหถงึ ความสิ้นทุกขโดยชอบ ๑ เธอยอมคิดอยางนี้วา เราเปนผูมี
ศรัทธา เชือ่ ตอพระปญญาเครื่องตรัสรูของตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ไฉนเราจะไมพึง
ปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคนอย ประกอบ
ดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง
ควรแกการบําเพ็ญเพียร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแล
เปนผูไมโออวด ไมมีมารยา เปดเผยตนตามเปนจริงในพระศาสดาหรือเพื่อน
พรหมจรรยผูรูแจง ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปน
ผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา
ความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาเครื่อง
หยั่งเห็นความเกิดความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมปรารถนาความสิ้นอาสวะ.
จบปฐมปตถนาสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปฐมปตถนาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมปตถนาสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา เนคมชานปทสฺส ไดแก ของชนผูอยูในนิคมและผูอยูใน
แวนแควน. ดวยบทวา หตฺถิสฺมี เปนตน ทรงแสดงศิลปะสําคัญ ๑๖
ประการ มีศิลปะเกี่ยวกับชาง มา รถ ธนู จารึก และคํานวณเปนตน.
บทวา อนวโย ไดแก สําเร็จ บริบูรณ. คําที่เหลือในสูตรนี้ พึงทราบ
ตามนัยที่กลาวแลวแล.
จบอรรถกถาปฐมปตถนาสูตรที่ ๕
๖. ทุติยปตถนาสูตร
วาดวยองคคุณของพระราชโอรสองคใหญและภิกษุ
[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผู
กษัตริยไดมูรธาภิเษก ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงปรารถนา
เปนอุปราช องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระราชโอรสองคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดา
ทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ
อันใคร ๆ จะคัดคาน ตําหนิ โดยอางถึงพระชาติไมได ๑ ทรงมีพระรูปสวย
งาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ๑ ทรงเปน
ที่รักเปนที่พอพระทัยแหงพระมารดาพระบิดา ๑ ทรงเปนที่รักที่พอใจแหงกอง

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 286

ทหาร ๑ ทรงเฉียบแหลม ฉลาด มีปญ
 ญา สามารถคิดเหตุการณทั้งอดีต
อนาคต และปจจุบัน ๑ พระราชโอรสองคใหญนั้น ยอมทรงดําริอยางนี้วา
เราแลเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือ
ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ อันใคร ๆ จะคัดคาน ตําหนิ
โดยอางถึงชาติไมได ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนผูมี
รูปสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยฉวีวรรณผุดผองดียิ่ง ไฉนเราจะ
ไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนที่รัก เปนที่พอพระทัยแหงพระ
มารดาพระบิดา ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนที่รักทีพ่ อ
ใจแหงกองทหาร ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา เราแลเปนผูเฉียบ
แหลม ฉลาด มีปญญา สามารถคิดเหตุการณทั้งอดีต อนาคตและปจจุบัน
ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาเปนอุปราชเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรส
องคใหญของพระราชาผูกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลว ประกอบดวยองค ๕ ประการ
นี้แล ยอมทรงปรารถนาเปนอุปราช ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
ปรารถนาความสิ้นอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑
เปนพหูสูต ฯ ล ฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ เปนผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว
ในสติปฏฐานทั้งสี่ ๑ เปนผูปรารถนาความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม ฯลฯ
ไมทอดธุระในกุศลธรรม ๑ เปนผูมปี ญญา ฯ ล ฯ ใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ ๑ เธอยอมคิดอยางนี้วา เราแลเปนผูมีศีล ฯ ล ฯ สมาทาน
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เรา
แลเปนพหูสูต ฯ ล ฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ไฉนเราจะไมพึงปรารถนา
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ความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว ในสติปฏฐานทั้ง ๔ ไฉน
เราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เราแลเปนผูปรารภความเพียร ฯ ล ฯ
ไมทอดธุระในกุศลธรรม ไฉนเราจะไมพึงปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา เรา
แลเปนผูมีปญญา ฯ ล ฯ ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ไฉนเราจะไมพึง
ปรารถนาความสิ้นอาสวะเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมปรารถนาความสิ้นอาสวะ.
จบทุติยปตถนาสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยปตถนาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยปตถนาสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อุปรชฺช ไดแกความเปนอุปราช.
จบอรรถกถาทุติยปตถนาสูตรที่ ๖
๗. อัปปสุปติสูตร
วาดวยคนหลับนอยตื่นมาก ๕ จําพวก
[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คน ๕ จําพวกนี้ ยอมหลับนอยตื่น
มากในราตรี ๕ จําพวกเปนไฉน คือ สตรีผูคิดมุงถึงบุรุษ ๑ บุรษุ ผูคิดมุง
ถึงสตรี ๑ โจรผูคิดมุงลักทรัพย ๑ พระราชาผูทรงบําเพ็ญพระราชกรณีย ๑ ภิกษุผูคิดมุงถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คน ๕ จําพวก นี้แล ยอมหลับนอยตื่นมากในราตรี.
จบอัปปสุปติสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอัปปสุปติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัปปสุปติสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุริสาธิปฺปายา ความวา มีความประสงคในบุรุษเกิดขึ้น
ดวยอํานาจอสัทธรรม คือ พอใจผูชาย. บทวา อาทานาธิปฺปาโย ความวา
โจรมีความประสงคจะขะโมยเอาอยางนี้วา บัดนี้ เราจักขะโมยเอาได บัดนี้
ขะโมยไมได. บทวา วิสฺโคาธิปฺปาโย ความวา ภิกษุเปนผูมุงพระ
นิพพานอยางนี้วา เราจักบรรลุพระนิพพานในบัดนี้.
จบอรรถกถาอัปปสุปติสูตรที่ ๗
๘. ภัตตาหกสูตร
วาดวยองคของชางตนกินจุและของภิกษุฉันมาก
[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค
๕ ประการ เปนชางกินจุ ขวางที่ ขีม้ าก เปนที่เต็มจํานวนนับ ถึงความ
นับวาเปนชางทรง องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตว
ไมอดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทน
ตอรส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
ประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล เปนชางกินจุ ขวางที่ ขี้มาก เปนที่
เต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนชางทรง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน เปนผูฉันอาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมาก เปนที่เต็มจํานวนนับ
ถึงความนับวาเปนภิกษุ ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้เปนผูไมอดทนตอรูป ๑ เปนผูไมอดทนตอเสียง ๑ เปนผูไมอดทน
ตอกลิ่น ๑ เปนผูไมอดทนตอรส ๑ เปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผู
ฉันอาหารจุ ขวางที่ นั่งนอนมาก เปนที่เต็มจํานวนนับ ถึงความนับวาเปนภิกษุ.
จบภัตตาหกสูตรที่ ๘
อรรถกถาภัตตาทกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภัตตาทกสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้:บทวา ภตฺตาทโก ไดแก คอยแตจะกิน อธิบายวา กินจุ. บทวา
โอกาสผรโณ ความวา ชือ่ วา โอกาสผรณะ (ขวางที่) เพราะกินเนื้อที่เบียดชาง
เชือกอื่นๆ. ชื่อวา ลัณฑสาธนะ (ถายไมเปนที่) เพราะเที่ยวถายคูถเรี่ยราดใน
ที่นั้น ๆ. ชือ่ วา สลากัคคาหี (คอยรับคะแนน) เพราะรับคะแนนในเวลา
นับจํานวนวา ชางมีจํานวนเทานี้. ชือ่ วา ปฐมัททนะ (ย่ําตั่ง) เพราะเหยียบ
ย่ําเตียงตั่งเมื่อจะนั่งจะนอน. ชื่อวา สลากัคคาหี (คอยรับคะแนน) เพราะรับ
คะแนนในเวลานับภิกษุ.
จบอรรถกถาภัตตาหกสูตรที่ ๘
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๙. อักขมสูตร
วาดวยลักษณะของชางตนและของภิกษุ
[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕
ประการ ไมควรแกพระราชา ไมควรเปนชางทรง ไมถึงการนับวาเปนพระ
ราชพาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตวไม
อดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทนตอ
รส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยาง
ไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา
กองพลรถ หรือกองพลเดินเทา ยอมหยุดนิ่งสะทกสะทาน ไมสามารถเขา
สนามรบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอรูปอยาง
นี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ ชางของพระ
ราชาเขาสูสงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา เสียงกองพลรถ
เสียงกองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกยอมหยุดนิ่ง
สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
เปนสัตวไมอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอ
กลิ่นอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถ
แหงชางของพระราชา (ฝายขาศึก) ที่ใหญกวา ซึ่งเขาสนามรบทั้งหลาย ยอม
หยุดนิ่ง สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของ
พระราชาเปนสัตวไมอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไม
อดทนตอรสอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหาร
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เพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๘ คืน หรือ ๕ คืน ยอมหยุดนิ่ง
สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนานรบ ดูกอนภิกษุทั้งหลายชางของพระราชา
เปนสัตวไมอดทนตอรสอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไมอดทนตอ
โผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิงดวยลูก
ศรครั้งหนึ่ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หรือ ๕ ครั้งเขาแลว ยอมหยุดนิ่ง
สะทกสะทาน ไมสามารถเขาสนามรบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
เปนสัตวไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควร
แกของทําบุญ ไมควรแกการกระทําอัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญ
อื่นยิ่งกวา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
อดทนตอรูป ๑ ไมอดทนตอเสียง ๑ ไมอดทนตอกลิ่น ๑ ไมอดทนตอ
รส ๑ ไมอดทนตอโผฏฐัพพะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมกําหนัดในรูปทีช่ วนใหกําหนัด
ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรูปอยาง
นี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟงเสียง
ดวยหูแลว ยอมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไม
อดทนตอกลิ่นอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอม
กําหนัดในกลิ่นที่ชวนใหกําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอรส
อยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมกําหนัดในรสที่ชวนให
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กําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอด
ทนตอรสอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูไมอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ถูกโผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมกําหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนให
กําหนัด ไมสามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมอด
ทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรแกของคํานับ ไมควรแกของตอนรับ ไมควร
แกของทําบุญ ไมควรแกการกระทําอัญชลี ไมเปนนาบุญของโลก ไมมนี า
บุญอื่นยิ่งกวา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา ประกอบดวยองค ๕ ประการ
เปนชางควรแกพระราชา. ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ องค
๕ ประการเปนไฉน คือ ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูป ๑ อดทน
ตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางไร
คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว เห็นกองพลชาง กองพลมา กองพลรถ หรือกองพลเดินเทา ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนาม
รบได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอรูปอยางนี้แล
ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอเสียงอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสู
สงครามแลว ไดยินเสียงกองพลชาง เสียงกองพลมา เสียงกองพลรถ เสียง
กองพลเดินเทา หรือเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกที่กระหึม ยอม
ไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ชางของพระราชาอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทน
ตอกลิ่นอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ไดกลิ่นมูตรและคูถ
แหงชางของพระราชา (ฝายขาศึก) ที่ใหญกวา ซึ่งเขาสนามรบทั้งหลาย ยอม
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ไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล ก็ชางของพระราชาเปนสัตว
อดทนตอรสอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสูสงครามแลว ไมไดกินอาหาร
แมเพียงคืนหนึ่ง ๒ คืน ๓ คืน ๔ คืน ๕ คืน ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทก
สะทาน สามารถเขาสนามรบได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาอดทน
ตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ชางของพระราชาเขาสงครามแลว ถูกเขายิงดวยลูก
ศรครั้งหนึ่ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ยอมไมหยุดนิ่ง ไมสะทกสะทาน
สามารถเขาสนามรบได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทน
ตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวย
องค ๕ ประการนี้แล เปนชางควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับ
วาเปนพระราชพาหนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน เปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ควรแกการกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอดทนตอรูป ๑ อดทน
ตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางไร คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปทีช่ วนใหกําหนัด
สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรูปอยางนี้
แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ฟงเสียงดวย
หูแลว ยอมไมกําหนัดในเสียงที่ชวนใหกําหนัด สามารถตัง้ จิตไวโดยชอบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอเสียงอยางนี้แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอ
กลิ่นอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ยอมไมกําหนัด
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ในกลิ่นที่ชวนใหกําหนัด สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูอดทนตอกลิ่นอยางนี้แล ภิกษุยอ มเปนผูอดทนตอรสอยางไร คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ยอมไมกําหนัดในรสทีช่ วนใหกําหนัด
สามารถตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอรสอยางนี้
แล ก็ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกายแลว ยอมไมกําหนัดในโผฏฐัพพะที่ชวนใหกําหนัด สามารถ
ตั้งจิตไวโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอดทนตอโผฏฐัพพะอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปน
ผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ ควรแกการกระทํา
อัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งวา.
จบอักขมสูตรที่ ๙
อรรถกถาอักขมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอักขมสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา หตฺถีกาย ไดแก ทัพชาง. แมในบทที่เหลือทั้งหลายก็นัยนี้
เหมือนกัน. ชื่อวา สังคามาวจร (เจนสงคราม) เพราะทองไปในสงคราม. บทวา
เอกิสฺสา วา ติโณทกทตฺติยา วิมานิโต ความวา ไมไดรับการทอดหญา
และน้ํามื้อหนึ่งในวันหนึ่ง อธิบายวาไมไดหญาและน้ําเพียงวันเดียว. แมตอ
จากนี้ไปก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา น สกฺโกติ จิตฺต สมาทหิตุ ความวา
ไมอาจตั้งจิตไวโดยชอบในอารมณ. คําที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งนั้น. แตในสูตรนี้
พึงทราบวา ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาอักขมสูตรที่ ๙
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๑๐. โสตวสูตร
วาดวยองคคุณของชางตนและของภิกษุ
[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕
ประการ ยอมควรแกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะ
ทีเดียว องค ๕ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชา
ในโลกนี้เปนสัตวเชื่อฟง ๑ เปนสัตวฆาได ๑ เปนสัตวรักษาได ๑ เปนสัตว
อดทนได ๑ เปนสัตวไปได ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวเชื่อฟงอยางไร คือ ชาง
ของพระราชาในโลกนี้ ยอมตั้งใจ ใฝใจ สํารวมใจ เงี่ยโสตฟงเหตุการณ
ที่ควาญชางใหกระทํา คือ เหตุการณที่เคยกระทําหรือไมเคยกระทํา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวเชื่อฟงอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาง
ของพระราชาเปนสัตวฆาไดอยางไร คือ ชางของพระราชาในโลกนี้เขาสงคราม
แลว ยอมฆาชางบาง ฆาควาญชางบาง ฆามาบาง ฆาคนขี่มาบาง ทําลายรถบาง
ฆาพลรถบาง ฆาพลเดินเทาบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปน
สัตวฆาไดอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาได
อยางไร คือ ชางของพระราชาในโลกนี้ เขาสูสงครามแลว ยอมรักษากายเบื้อง
หนา กายเบื้องหลัง เทาหนา เทาหลัง ศีรษะ หู งา งวง หาง ควาญชาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวรักษาไดอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางไร คือ ชางของพระราชา
ในโลกนี้ เขาสงครามแลว ยอมอดทนตอการประหารดวยหอก ตอการถูกลูกศร
ตอการถูกงาว ตอเสียงกลอง บัณเฑาะว สังข มโหระทึกทีก่ ระหึม ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวอดทนไดอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางไร คือ ชางของพระราชาในโลกนี้ ยอมเปน
สัตวไปสูทิศที่ควาญชางไสไป คือ ทิศที่เคยไปหรือทิศที่ยังไมเคยไปไดโดยเร็ว
พลัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาเปนสัตวไปไดอยางนี้แล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ชางของพระราชาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมควร
แกพระราชา ควรเปนชางทรง ถึงการนับวาเปนราชพาหนะทีเดียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนัน้
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ ควนแกของตอนรับ ควรแกของทําบุญ
ควรแกการทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูเชื่อฟง ๑ เปนผูฆาได ๑
เปนผูรักษาได ๑ เปนผูอดทนได ๑ เปนผูไปได ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ ยอมตั้งใจ ใฝใจ สํารวมใจ เงี่ยโสตลงฟงธรรม ในเมื่อผูอื่นแสดงธรรมวินัย
ที่ตถาคตประกาศแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเชื่อฟงอยางนี้แล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูฆาไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดกลั้น
ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซึ่งความไมมีแหงกามวิตกที่เกิดขึ้น
แลว. . . พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว . . . วิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ยอมอดกลัน้
ละ บรรเทา กําจัด ทําใหสิ้นไป ใหถึงซึ่งความไมมีแหงอกุศลธรรมทีล่ ามก
ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฆาไดอยางนี้แล ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรักษาไดอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็น
รูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือโดยนิมติ ยอมไมถอื โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ทีเ่ มื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาป
อกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความ
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สํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตอง
โผฏฐัพพะดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือโดยนิมิต ยอมไม
ถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
พึงเปนเหตุใหธรรมอันเปนบาปอกุศล คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได
ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูรักษาไดอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุเปนผูอดทนไดอยางไร คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูอดทนไดตอเย็น รอน หิว ระหาย สัมผัสแหง
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เปนผูอดทนไดตอคําหยาบระคาย
เปนผูอดทนไดตอทุกขเวทนาทางรางกายที่บังเกิดขึ้นแลว อันกลา แข็ง เผ็ดรอน
ไมเปนที่ชื่นใจ ไมเปนที่ชอบใจ สามารถปลิดชีพเสียได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูอดทนไดอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูไปไดอยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไปสูทิศที่ไมเคยไปตลอดกาลนานนี้ คือ
ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นไปแหง
ตัณหา เปนที่สํารอก เปนที่ดับหาเครื่องเสียบแทงมิได โดยเร็วพลัน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไปไคอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
เปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ความแกทักขิณา ควรแกการทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.
จบโสตวสูตรที่ ๑๐
จบราชวรรคที่ ๔
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อรรถกถาโสตวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโสตวสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้:บทวา ทุรุตฺตาน ความวา ตอคําหยาบที่เขากลาวไมดี และใหเปน
ไปดวยอํานาจโทสะ. บทวา ทุราคตาน ความวา ที่มาสูโสตทวาร โดย
อาการที่ใหเกิดทุกข. บทวา วจนปถาน ไดแก ตอคําพูดทั้งหลาย. บทวา
ทุกฺขาน ไดแก ที่ทนไดยาก. บทวา ติปฺปาน ไดแก กลา หรือมีสภาพ
ใหเรารอน. บทวา ขราน ไดแก หยาบ. บทวา กฏกาน ไดแก แข็ง.
บทวา อสาตาน ไดแก ไมไพเราะ บทวา อมนาปาน ไดแก ไมสามารถ
ทําใจใหดื่มด่ํา คือเจริญใจได. บทวา ปาณาหราน ไดแก คราชีวิตเสียได.
พระนิพพานพึงทราบวา ชื่อวา ทิศ ในคําวา ยา สา ทิสา เพราะปรากฏ
เห็นชัดในธรรมมีธรรมเปนที่รํางับสังขารทั้งปวงเปนตน แตเพราะเหตุที่สังขาร
ทั้งปวงอาศัยพระนิพพานนั้น จึงถึงความรํางับ ฉะนั้น จึงตรัสเรียกพระนิพพานนั้นวา ธรรมเปนที่รํางับสังขารทั้งปวง. คําที่เหลือในที่ทุกแหงงาย
ทั้งนั้น. ก็ในสูตรนี้ ตรัสศีล สมาธิ ปญญา รวมกันแล.
จบอรรถกถาโสตวสูตรที่ ๑๐
จบราชวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักกสูตร ๒. อนุวัตตนสูตร ๓. ราชสูตร ๔. ยัสสทิสสูตร
๕. ปฐมปตถนาสูตร ๖. ทุติยปตถนาสูตร ๗. อัปปสุปติสตู ร ๘. ภัตตาทกสูตร ๙. อักขมสูตร ๑๐. โสตวสูตร และอรรถกถา.
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ติกัณฑกีวรรคที่ ๕
๑. ทัตวาอวชานาติสูตร
วาดวยคนเลว ๕ จําพวก
[๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๕ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่น ๑ บุคคลยอมดูหมิ่น
เพราะอยูรวมกัน ๑ บุคคลเปนผูเชื่องาย ๑ บุคคลเปนผูโลเล ๑ บุคคล
เปนผูเขลาหลงงมงาย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่นอยางไร คือ บุคคลใน
โลกนี้ใหจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารแกบุคคล
เขายอมคิดอยางนี้วา เราให ผูนี้รับ ดังนี้ ใหแลวยอมดูหมิ่นบุคคลนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลใหแลวยอมดูหมิ่นอยางนี้แล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ก็บุคคลยอมดูหมิ่นเพราะอยูรวมกันอยางไร คือ บุคคลในโลกนี้ อยูรวมกับบุคคล
สองสามป ยอมดูหมิ่นผูนั้นเพราะอยูรวมกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลยอม
ดูหมิ่นเพราะอยูรวมกันอยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเชื่องาย
อยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อเขากลาวคุณหรือโทษของผูอื่น ยอม
นอมใจเชื่อโดยเร็วพลัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูเชื่องายอยางนี้แล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูโลเลอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลก เปน
ผูมีศรัทธาเล็กนอย มีความภักดีเล็กนอย มีความรักเล็กนอย มีความเลื่อมใส
เล็กนอย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนผูโลเลอยางนี้ ดูกอ นภิกษุท้งั หลาย
บุคคลผูเขลาหลงงมงายอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไมรูกุศลธรรม
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และอกุศลธรรม ยอมไมรูธรรมที่มโี ทษและไมมีโทษ ยอมไมรูธรรมที่เลวและ
ประณีต ยอมไมรูธรรมฝายดําและฝายขาว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปน
ผูเขลาหลงงมงายอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูใ นโลก.
จบทัตวาอวชานาติสูตรที่ ๑
ติกัณฑกีวรรควรรณนาที่ ๕
อรรคถกถาทัตวาอวชานาติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทัตวาอวชานาติสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๕ ดัง
ตอไปนี้ :บทวา สวาเสน ไดแก เพราะการอยูรวมกัน. บทวา อาเทยฺยมุโข
ไดแก ตั้งหนาเชื่อ อธิบายวา ตัง้ หนายึดถือ. บทวา ตเมน ทตฺวา
อวชานาติ ความวา ยอมดูแคลนอยางนี้วา ผูนี้รูจักแตจะรับสิ่งที่เราใหเทานั้น.
บทวา ตเมน สวาเสน อวชานาติ ความวา เปนผูโกรธในใครๆ เพียง
เล็กนอยแลวมักกลาวคําเปนตนวา เรารูกรรมที่ทา นทําไว เราทําอะไรอยู
ตลอดกาลนานประมาณเทานี้ เราพิจารณาทบทวนดูกรรมที่ทานทําไวและไม
ไดทําไวมิใชหรือ ทีนั้นคนนอกนี้คิดวาโทษไร ๆ ของเราจักมีเปนแน จึงไม
สามารถจะโตตอบอะไร ๆ ได. บทวา ต ขิปฺปฺเว อธิมจุ ฺจิโต โหติ
ความวา บุคคลยอมเชื่อทั้งคุณและโทษนั้นทันทีทันใด. ก็บุคคลนี้ทานกลาววา
ชื่อวา อาทิยนมุโข เพราะอรรถวา เชื่องาย. แตในบาลีวา อาธียมุโข
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คือ ตั้งหนาเชื่อ. อธิบายวา ตั้งหนาแตจะรับทั้งคุณหรือโทษดวยความเชื่องาย
ดุจบอที่เขาขุดที่หนทางคอยรับแตน้ําที่ไหลมา ๆ.
บทวา อิตฺตรสทฺโธ คือ มีศรัทธานิดหนอย. ในบทวา กุสลากุสเล ธมฺเม น ชานาติ ความวา ไมรูธรรมเปนกุศลวา ธรรม
เหลานี้เปนกุศล ไมรูธรรมเปนอกุศลวา ธรรมเหลานี้เปนอกุศล. อนึ่ง ไมรู
ธรรมมีโทษ คือธรรมที่เปนไปกับโทษวา ธรรมเหลานี้มีโทษ ไมรูธรรม
ไมมีโทษ คือธรรมที่ไมเปนไปกับโทษวา ธรรมเหลานี้ไมมีโทษ ไมรูธรรม
เลววา เลว ไมรูธรรมประณีตวา ประณีต. บทวา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาเค
ไดแก บุคคลยอมไมรูวา ธรรมฝายดําเหลานี้ ชือ่ วา เทียบกันเพราะหามกัน
ธรรมฝายขาวตั้งอยู และธรรมฝายขาวเหลานี้ ชือ่ วา เทียบกัน เพราะหามกัน
ธรรมฝายดําตั้งอยูดังนี้.
จบอรรถกถาหัตวาอวชานาติสูตรที่ ๑
๒. อารภสูตร
วาดวยบุคคลที่ควรตักเตือน ๕ประการ
[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๕ จําพวกเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภ
จะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมทีเ่ ปนบาปอกุศล
ซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ปรารภจะลวงอาบัติ
ยอมไมเดือดรอนและยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา-
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วิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลว
แกเธอ ๑ บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน
และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่
ดับโดยไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคล
บางคนในธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไม
ทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไม
เหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑ บุคคลบางคนใน
ธรรมวินัยนี้ ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมทราบชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ แหงธรรม
ที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาบุคคล ๕ จําพวกนั้น บุคคลใดปรารภ
จะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลว
แกเธอ บุคคลนั้นพึงเปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะ
ปรารภจะลวงอาบัติของทานยังมีอยู อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทาน
ยังเจริญอยู ขอทานจงละอาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติ บรรเทาอาสวะ
ที่เกิดเพราะความเดือดรอนแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจะเปนผูเทียมทัน
บุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้.
บุคคลใด ปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไมทราบชัด
ตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ
แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควร
กลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานยังมีอยู
อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจงละอาสวะที่เกิด
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เพราะปรารภจะลวงอาบัติแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมกัน
บุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้.
บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมเดือดรอน และยอมไมทราบชัด
ตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือ
แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึงเปนผูควรกลาว
ตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของทานไมมี อาสวะ
ที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานยังเจริญอยู ขอทานจงบรรเทาอาสวะที่เกิด
เพราะความเดือดรอนแลว จึงอบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทัน
บุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะการอบรมอยางนี้.
บุคคลใด ไมปรารภจะลวงอาบัติ ยอมไมเดือดรอน และยอมไม
ทราบชัด ตามความเปนจริงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดย
ไมเหลือ แหงธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งเกิดขึ้นแลวแกเธอ บุคคลนั้น พึง
เปนผูควรกลาวตักเตือนอยางนี้วา อาสวะที่เกิดเพราะปรารภจะลวงอาบัติของ
ทานไมมี อาสวะที่เกิดเพราะความเดือดรอนของทานไมเจริญ ขอทานจง
อบรมจิตและปญญา ทานจักเปนผูเทียมทันบุคคลจําพวกที่ ๕ โนน เพราะ
การอบรมอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๕ จําพวกนี้ ถูกตักเตือนพร่ําสอนโดย
เทียบกับบุคคลที่ ๕ โนน ดวยประการอยางนี้แล ยอมบรรลุความสิ้นอาสวะ
โดยลําดับ.
จบอารภสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอารภสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอารภสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้:บทวา อารภติ จ วิปฺปฏิสารี จ โหติ ความวา ภิกษุพยายาม
ลวงอาบัติและเปนผูเดือดรอนเพราะการลวงอาบัตินั้นเปนเหตุ. บทวา เจโตวิมุตฺตึ ปฺาวิมุตตฺตึ ไดแก อรหัตสมาธิ และอรหัตผลญาณ. บทวา
นปฺปชานาติ ไดแก ไมรูเพราะยังไมบรรลุ. บทวา อารภติ น วิปฺปฏิสารี
โหติ ไดแก ตองอาบัติแตเปนผูไมเดือดรอน เพราะออกจากอาบัติแลว.
บทวา น อารภติ วิปฺปฏิสารี โหติ ไดแก ตองอาบัติคราวเดียว แลว
ออกจากอาบัตินั้น ภายหลังไมตองอีกก็จริง ถึงดังนั้นก็บรรเทาความเดือดรอน
ไมได. บทวา น อารภติ น วิปฺปฏิสารี โหติ ไดแก ทั้งไมตอง
อาบัติ ทั้งไมเปนผูเดือดรอน. บทวา ตฺจ เจโตวิมุตตึ ฯ เปฯ นิรุชฺฌนฺติ ไดแก ยังไมบรรลุพระอรหัต. ทานกลาวถึงพระขีณาสพโดยนัยที่ ๕.
บทวา อารภชา ไดแก ไดเกิดเพราะลวงอาบัติ. บทวา วิปฺปฏิสารชา ไดแก เกิดจากความเดือดรอน. บทวา ปวฑฺฒนฺติ ไดแก
อาสวะทั้งหลายพอกพูนเพราะเกิดบอย ๆ. บทวา อาราภเช อาสเว ปหาย
ไดแก ละอาสวะทั้งหลายที่เกิดเพราะลวงอาบัติ. ดวยการแสดงอาบัติหรือ
ดวยการออกจากอาบัติ. บทวา ปฏิวโิ นเทตฺวา ไดแก นําออกดวยการ
พิจารณาถึงความเปนผูดํารงอยูในความบริสุทธิ์. บทวา จิตตฺ  ปฺฺจ
ภาเวตุ ไดแก จงบําเพ็ญวิปสสนาจิตและปญญาอันสัมปยุตดวยวิปสสนาจิตนั่น.
บทที่เหลือพึงทราบโดยอุบายนี้.
จบอรรถกถาอารภสูตรที่ ๒
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๓. สารันททสูตร
วาดวยความปรากฏแหงแกวที่หาไดยาก ๕ ประการ
[๑๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาต ณ เมืองเวสาลี สมัยนั้น
เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ คน นั่งประชุมกันอยูที่สารันททเจดีย ไดมกี าร
สนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการ เปนของหาไดยากในโลก
แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑ ความปรากฏ
แหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกวมณี ๑ ความปรากฏแหงนางแกว ๑
ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการนี้ เปน
ของหาไดยากในโลก ครัง้ นั้น เจาลิจฉวีเหลานั้นไดสงบุรุษไปคอยดักที่หนทาง
โดยสั่งวา พอผูเจริญ เมือ่ ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา พึงมาบอกแก
พวกฉัน บุรุษนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล จึงเขาไปหา
เจาลิจฉวีเหลานั้น แจงใหทราบวา พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลที่ควร ณ บัดนี.้
ครั้งนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงเอ็นดู เสด็จเขาไปสูสารันททเจดียเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
โดยดุษณีภาพ ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จเขาไปยังสารันททเจดีย
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไว ครั้นแลวไดตรัสถามเจาลิจฉวีเหลานั้นวา
ดูกอนเจาลิจฉวีทั้งหลาย บัดนี้ ทานทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร
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การสนทนาอะไรซึ่งทานทั้งหลายยังคางอยูในระหวาง เจาลิจฉวีเหลานั้น
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคทั้งหลายนั่งประชุมกันอยู
ณ ที่นี้ ไดมีการสนทนากันวา ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการ เปนของ
หาไดยากในโลก แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความปรากฏแหงชางแกว ๑
ความปรากฏแหงมาแกว ๑ ความปรากฏแหงแกวมณี ๑ ความปรากฏแหง
นางแกว ๑ ความปรากฏแหงคฤหบดีแกว ๑ ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการ
นี้ เปนของหาไดยากในโลก.
พ. ดูกอนเจาลิจฉวีทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนผูมุงไปในกาม จึงได
มีการสนทนากันปรารภเฉพาะกาม ดูกอนเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหง
แกว ๕ ประการเปนของหาไดยาก แกว ๕ ประการเปนไฉน คือ ความ
ปรากฏแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรม
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ
แลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ซึ่งผูอื่นแสดง
ใหฟงแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑
ดูกอนเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหงแกว ๕ ประการนี้แล เปนของหา
ไดยากในโลก.
จบสารันททสูตรที่ ๓
อรรถกถาสารันททสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสารันททสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา กามาธิมุตตฺ าน ไดแก นอมไปในวัตถุกามและกิเลสกาม.
บทวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน ความวา บุคคลผูปฏิบัติปฏิปทาเบื้องตน
พรอมกับศีล เพื่อตองการโลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา ผูนําปฏิบัติใหบริบูรณ
เปนบุคคลหาไดยากในโลก.
จบอรรถกถาสารันททสูตรที่ ๓
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๔. ติกัณฑกีสูตร
วาดวยสิ่งปฏิกูลและไมปฏิกลู
[๑๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาติกัณฑกีวัน
ใกลเมืองสาเกต ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญใน
สิ่งไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล อยูต ลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมีความ
สําคัญในสิ่งปฏิกูล วา ไมเปนปฏิกลู อยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเปนผูมี
ความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลวา เปนปฏิกูล อยูตลอดกาล
ขอภิกษุพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูล และสิ่งไมปฏิกูลวา เปนสิ่งไม
ปฏิกูลอยูตลอดกาล ขอภิกษุพึงเวนสิ่งทั้งสอง คือ สิ่งไมปฏิกูลและสิ่ง
ปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยูตลอดกาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควร
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนนวี้ า ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด อยาเกิดขึ้น
แกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู เพราะ
อาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาเปน
สิ่งไมปฏิกูล เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงความขัดเคือง อยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญใน
สิ่งปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึง
ควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล และสิง่ ปฏิกูลวาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู
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เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด อยาเกิดขึ้นแกเรา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคือง อยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูล
และสิ่งปฏิกูล วาเปนสิ่งปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุ
จึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกลู และสิ่งไมปฏิกูล วาเปนสิ่งไมปฏิกูลอยู
เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ขัดเคืองอยาเกิดขึ้นแกเรา ความกําหนัดในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด
อยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกลู และสิ่งไมปฏิกูล
วา เปนสิ่งไมปฏิกูลอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนอะไร ภิกษุจึงควรเวน
สิ่งทั้งสอง คือ สิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู เพราะอาศัยอํานาจประโยชนนี้วา ความกําหนัดในธรรมอันเปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัดในอารมณไหน ๆ ในสวนไหน ๆ แมมปี ระมาณนอย
อยาเกิดขึ้นแกเรา ความขัดเคืองในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความขัดเคืองใน
อารมณไหน ๆ ในสวนไหน ๆ แมมปี ระมาณนอย อยาเกิดขึ้นแกเรา ความ
หลงในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความหลงในอารมณไหน ๆ ในสวนไหน ๆ
แมมีประมาณนอย อยาเกิดขึ้นแกเรา ภิกษุจึงควรเปนผูเวนสิ่งทั้งสอง คือ
สิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแลว เปนผูมีความวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู.
จบติกัณฑกีสูตรที่ ๔
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อรรถกถาติกัณฑกีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในติกัณฑกีสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อปฺปฏิกูเล ไดแก ในอารมณอันไมปฏิกูล. บทวา
ปฏิกูลสฺี ไดแก มีความสําคัญอยางนี้วา นี้ปฏิกูล. ในบททั้งปวงก็นัยนี้
เหมือนกัน. ถามวา ก็ภิกษุนี้อยูอยางนี้ไดอยางไร. ตอบวา ภิกษุขยายไปใน
วัตถุที่นาปรารถนาโดยความเปนของไมงาม หรือนอมนําเขาไปโดยความ
เปนของไมเที่ยง ชื่อวามีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาเปนปฏิกูลดวยอาการ
อยางนี้อยู. ภิกษุขยายไปในวัตถุอันไมนาปรารถนาโดยเมตตาหรือนอมนํา
เขาไปโดยเปนธาตุ ชือ่ วามีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาไมปฏิกูลดวยอาการ
อยางนี้อยู. ก็ในทั้งสองอยางนี้ทานกลาวถึงตติยวารและจตุตถวารโดยนัยตน
และนัยหลัง. ทานกลาวนัยที่ ๕ ดวยฉฬังคุเบกขา ก็ฉฬังคุอุเบกขานี้ คลายกับ
อุเบกขาของพระขีณาสพ แตไมใชอเุ บกขาของพระขีณาสพ. ในบทเหลานั้น
บทวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺย ไดแก ตั้งอยูในความเปนกลาง. บทวา
กฺวจินิ ไดแก ในอารมณไร ๆ. บทวา กตฺถจิ ไดแก ในถิ่นที่ไร ๆ.
บทวา กิฺจินา คือ แมมีประมาณนอยไร ๆ. ในสูตรนี้ตรัสวิปสสนาอยางเดียว
ในฐาน ๕ ดวยประการฉะนี้. ภิกษุรปู หนึ่งผูปรารภวิปสสนาก็บําเพ็ญวิปสสนา
นั้นได แมสมณะผูเปนพหูสูต มีญาณ มีปญญายิ่งนัก ก็บําเพ็ญได พระโสดาบัน พระสกทาคามีและพระอนาคามี ยอมทําไดทั้งนั้น พระขีณาสพ
ไมตองพูดแล.
จบอรรถกถาติกัณฑกีสูตรที่ ๔
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๕. นิรยสูตร
วาดวยธรรมทําใหเหมือนตกนรกและเหมือนขึ้นสวรรค
[๑๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูเหมือนถูกฝงไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
เปนผูมักฆาสัตว ๑ เปนผูมักลักทรัพย ๑ เปนผูมักประพฤติผิดในกาม ๑
เปนผูมักพูดเท็จ ๑ เปนผูมักดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนผูเหมือนถูกฝงไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูในสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวน
จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปนผูงดเวนจากการ
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูเหมือนถูกเชิญไปอยูใน
สวรรค.
จบนิรยสูตรที่ ๕
*

* อรรถกถาวามีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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๖. มิตตสูตร
วาดวยธรรมของภิกษุผูควรคบและไมควรคบ
[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ไมควรคบเปนมิตร ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุยอมใชใหทําการงาน ๑
ยอมกออธิกรณ ๑ ยอมเปนผูโกรธตอบตอภิกษุผูเปนประธาน ๑ ยอม
ประกอบการจาริกไปในที่ไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูไมสามารถเพื่อยัง
ภิกษุใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรนื่ เริง ดวยธรรมมีกถาโดยกาล
สมควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ไมควรคบเปนมิตร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ควรคบ
เปนมิตร ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุยอมไมใชใหทําการงาน ๑
ไมกออธิกรณ ๑ ไมโกรธตอบตอภิกษุผูเปนประธาน ๑ ไมประกอบการจาริก ๑
ในที่ไมควรตลอดกาลนาน ๑ เปนผูสามารถเพื่อยังภิกษุใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถาโดยกาลสมควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ควรคบเปนมิตร.
จบมิตตสูตรที่ ๖
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อรรถกถามิตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมิตตสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กมฺมนฺต ไดแก ใชใหทําการงานมีทํานาเปนตน.
บทวา อธิกรณ อาทิยติ ไดแก กออธิกรณ ๔. บทวา ปาโมกฺเขสุ
ภิกฺขูสุ ไดแก ในภิกษุผูเปนทิศาปาโมกขคือหัวหนา. บทวา ปฏิวิรุทฺโธ
โหติ ไดแก เปนผูขัดแยงกันเพราะถือวาเปนศัตรู. บทวา อวฏานจาริก
ไดแก เที่ยวไปไมมีจุดหมาย.
จบอรรถกถามิตตสูตรที่ ๖
๗. อสัปปุริสทานสูตร
วาดวยทานของอสัตบุรุษและของสัตบุรุษ
[๑๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ อสัตบุรุษยอมใหโดยไมเคารพ ๑ ใหโดยไมออนนอม ๑ ไมให
ดวยมือตนเอง ๑ ใหของที่เปนเดน ๑ ไมเห็นผลที่จะพึงมาถึงให ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อสัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ สัตบุรุษยอมใหโดยเคารพ ๑ ใหโดยออนนอม ๑ ใหดวยมือตนเอง ๑
ใหของไมเปนเดน ๑ เห็นผลที่จะมาถึงให ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
จบอสัปปุริสทานสูตรที่ ๗
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อรรถกถาอสัปปุริสทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอสัปปุริสทานสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อสกฺกจฺจ ทาน เทติ ไดแก หาเคารพคือทําใจใหสะอาด
ใหทานไม. บทวา อจิตตฺ ึ กตฺวา เทติ ไดแก ใหดวยอาการไมยําเกรง
โดยความไมเคารพ. บทวา อปวิฏ เทติ ไดแก ไมใหสง ๆ ไป. อีกอยางหนึ่ง
ใหเหมือนประสงคจะทิ้ง. บทวา อนาคมนทิฏิโก เทติ ไดแก หาทํา
ความเห็นผลกรรมกันมาอยางนี้วา ผลแหงกรรมที่ทําจักมาถึงดังนี้ใหเกิดขึ้นไม.
ในฝายขาวพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ บทวา จิตฺตึ กตฺวา เทติ ไดแก
เขาไปตั้งความยําเกรงในไทยธรรมและในทักขิไณยบุคคลแลวให. ในสองอยาง
นั้นบุคคลกระทําไทยธรรมใหประณีต มีรสอรอยแลวให ชื่อวา เขาไปตั้งความ
ยําเกรงในไทยธรรม. บุคคลเลือกบุคคลแลวให ชือ่ วา เขาไปตั้งความยําเกรง
ในทักขิไณยบุคคล. บทวา สหตฺถา เทติ ความวา ไมใชมือของคนอื่น
ใหตามคําสั่ง ใหดวยมือของตนเองเทานั้น ดวยคิดวา ชื่อวา เวลาที่เรา
ทองเที่ยวไปในสงสารอันไมมีเบื้องตนและเบื้องปลายแลว ไดใชมือและเทานั้น
ไมมีประมาณเลย เราจักทําความหลุดพนไปจากวัฏฏะ ความออกไปจากภพ
ดังนี้. บทวา อาคมนทิฏ ิโก ไดแก เชื่อกรรมและวิบากวาจักเปนปจจัย
แหงภพในอนาคตแลวให ดังนี้.
จบอรรถกถาอสัปปุริสทานสูตรที่ ๗

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 314

๘. สัปปุริสทานสูตร
วาดวยทานของสัตบุรษุ ๕ ประการ
[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัตบุรุษยอมใหทานดวยศรัทธา ๑ ยอมใหทานโดยเคารพ ๑
ยอมใหทานโดยกาลอันควร ๑ เปนผูมีจิตอนุเคราะหใหทาน ๑ ยอมใหทาน
ไมกระทบตนและผูอื่น ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษครั้นใหทานดวยศรัทธา
แลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเปนผูมีรูปสวยงาม
นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามยิ่งนัก ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล
(บังเกิดขึ้น) ครั้นใหทานโดยเคารพแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก
มีโภคะมาก และเปนผูมีบุตร ภรรยา ทาส คนใชหรือคนงาน เปนผูเชื่อฟง
เงี่ยโสตลงสดับคําสั่ง ตั้งใจใครรู ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ครัน้ ใหทานโดยกาล
อันควรแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และยอมเปนผูมี
ความตองการที่เกิดขึ้นตามกาลบริบูรณ ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล ครั้นเปนผูมี
จิตอนุเคราะหใหทานแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และ
เปนผูมีจิตนอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ ๕ สูงยิ่งขึ้น ในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผล
ครั้นใหทานไมกระทบคนและผูอื่นแลว ยอมเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคะมาก และยอมเปนผูมีโภคทรัพยไมมีภยันตรายมาแตที่ไหน ๆ คือ จากไฟ
จากน้ํา จากพระราชา จากโจร จากคนไมเปนที่รัก หรือจากทายาท ในที่ที่
ทานนั้นเผล็ดผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน ๕ ประการนี้แล.
จบสัปปุรสิ ทานสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสัปปุริสทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสัปปุริสทานสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา สทฺธาย ไดแก เชื่อทานและผลแหงทาน. บทวา กาเลน
ไดแก ตามกาลที่เหมาะที่ควร. บทวา อนุคฺคหจิตฺโต ไดแก มีจิตไมเสียดาย
คือ สละขาดไปเลย. บทวา อนุปหจฺจ ไดแก ไมกระทบ คือ ไมลบหลู
คุณทั้งหลาย. บทวา กาลาคตา จสฺส อตฺถา ปริปูรา โหนฺติ ความวา
ประโยชนทัง้ หลายเมื่อจะมาถึง มิไดมาเมื่อเจริญวัยแลว ยอมมาในเวลาที่เหมาะ
ที่ควรในปฐมวัยนั่นเอง ทั้งมากดวย.
จบอรรถกถาสัปปุริสทานสูตรที่ ๘
๙. ปฐมสมยวิมุตตสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหเสื่อมและไมใหเสื่อม
[๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑
ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนั้นไมพิจารณาจิตที่หลุดพนแลว
อยางไร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบนอน ๑
ความเปนผูไมชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ภิกษุนนั้ พิจารณาจิตที่หลุดพนแลว
อยางไร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความไมเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย.
จบปฐมสมยวิมุตตสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมสมยวิมุตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสมยวิมุตตสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา สมยวิมุตฺตสฺส ความวา ภิกษุชื่อวามีจิตพนแลวดวยโลกิยวิมุตติ กลาวคือ พนชั่วสมัย เพราะพนจากกิเลสทั้งหลายที่ขมไวไดในขณะที่
ยังจิตเปนอัปปนานั่นเอง.
จบอรรถกถาปฐมสมยวิมุตตสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยสมยวิมุตตสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหเสื่อมและไมใหเสื่อม
[๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูชอบทําการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบนอน ๑
ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูจักประมาณ
ในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไม
เสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูไมชอบทําการงาน ๑ ควานเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบ
นอน ๑ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูรูจัก
ประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูมีจิตหลุดพนในสมัย.
จบทุติยสมยวิมุตตสูตรที่ ๑๐
จบติกัณฑกีวรรคที่ ๕
*

*อรรถกถาวามีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทัตวาอวชานาติสูตร ๒. อารภสูตร ๓. สารันททสูตร
๔. ติกัณฑกีสูตร ๕. นิรยสูตร ๖. มิตตสูตร ๗. อสัปปุรสิ ทานสูตร
๘. สัปปุริสทานสูตร ๙. ปฐมสมยวิมุตตสูตร ๑๐. ทุติยสมยวิมุตตสูตร
และอรรถกถา.
จบตติยปณณาสก
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จตุตถปณณาสก

สัทธัมมวรรคที่ ๑
๑. ปฐมสัทธัมมนิยามสูตร
วาดวยธรรมผูเขาถึงกุศลและไมเขาถึงกุศล
[๑๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือความถูกในกุศลธรรม
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูด
แลวมาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีจิตฟุงซานฟงธรรม ๑ เปนผูมีจิตไม
แนวแนมนสิการโดยอุบายไมแยบคาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล แมฟงธรรมอยูก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม
คือ ความถูกในกุศลธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟง
สัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผูอื่นพูด
แลวมาก ๑ ไมพูดปรารภตน ๑ เปนผูไมมีจิตฟุงซานฟงธรรม ๑ เปน
ผูมีจิตแนวแนมนสิการโดยอุบายแยบคาย ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยูก็เปนผูควรหยั่งลงสูนิยาม
คือ ความถูกในกุศลธรรม.
จบปฐมสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๑
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จตุตถปณณาสก

สัทธัมมวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาปฐมสัทธัมมนิยามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๑ แหงปณณาสกที่ ๔
ดังตอไปนี้:บทวา อภพฺโพ นิยาม โอกฺกมิต กุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต
ความวา ภิกษุไมควรเพื่อกาวลงสูมรรคนิยามอันถูกตอง ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ในบทวา กถ ปริโภติ เปนตน เมื่อกลาววา เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรดังนี้
ชื่อวา ดูหมิน่ เรื่องที่แสดง. เมื่อกลาววา ผูนั้นพูดเรื่องอะไร ผูนี้จะรูอะไร
ดังนี้ ชื่อวา ดูหมิ่นผูแสดง. เมื่อกลาววา เราจะรูกําลังที่จะฟงเรื่องนี้ของเราได
แตไหน ดังนี้ ชื่อวา ดูหมิ่นตน. พึงทราบธรรมฝายขาวโดยตรงกันขาม.
จบอรรถกถาปฐมสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๑
๒. ทุตยิ สัมธัมมนิยามสูตร
วาดวยธรรมของผูเขาถึงและไมเขาถึงกุศล
[๑๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมพูดมาก ๑ พูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลว
มาก ๑ พูดปรารภตน ๑ เปนผูมีปญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมคี วามถือตัววา
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เขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล แมฟง สัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ
ความถูกในกุศลธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม
๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไมพูดมาก ๑ ไมพูดคําพูดที่ผูอื่นพูดแลว
มาก ๑ ไมพดู ปรารภตน ๑ เปนผูมปี ญญา ไมโงเงา ๑ ไมเปนผูมีความถือ
ตัววาเขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ
ความถูกในกุศลธรรม.
จบทุติยสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยสัทธัมมนิยามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อนฺาเต อฺาตมานี ไดแก เปนผูไวตัววา เรา
รูแลวในขอที่ยังไมรู.
จบอรรถกถาทุติยสัทธัมมนิยมสูตรที่ ๒

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 322

๓. ตติยสัทธัมมนิยามสูตร
วาดวยธรรมของผูเขาถึงและไมเขาถึงกุศล
[๑๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผู
อันความลบหลูครอบงํา มีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผูแสวงโทษ มีจิตกระทบ
ในผูแสดงธรรม มีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญาทราม โงเงา ๑ เปนผูมีความ
ถือตัววาเขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม
คือ ความถูกในกุศลธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อหยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม ธรรม ๕
ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมไมเปนผูลบหลูคุณทานฟงธรรม ๑ เปนผูอัน
ความลบหลูไมครอบงํา ไมมีจิตแขงดีฟงธรรม ๑ เปนผูไมแสวงโทษ ไมมี
จิตกระทบในผูแสดงธรรม ไมมีจิตกระดาง ๑ เปนผูมีปญญา ไมโงเงา ๑
ไมเปนผูมีความถือตัววาเขาใจในสิ่งที่ยังไมเขาใจ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ฟงสัทธรรมอยู เปนผูควรเพื่อ
หยั่งลงสูนิยาม คือ ความถูกในกุศลธรรม.
จบตติยสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๓
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อรรถกถาตติยสัทธัมมนิยามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา มกฺขี ธมฺม สุณาติ ไดแก เปนผูมักลบหลูฟงธรรมดวยจิต
ลบหลูคุณทาน. บทวา สอุปารมฺภจิตฺโต คือ มีจิตยกขึ้นเพื่อขม. บทวา
รนฺธคเวสี คือ หาชองจับผิด.
จบอรรถกถาตติยสัทธัมมนิยามสูตรที่ ๓
๔. ปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร
วาดวยเหตุเสื่อมและเหตุเจริญแหงศาสนา
[๑๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ไมฟงธรรมโดยเคารพ ๑ ไมเลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑
ไมทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ ไมใครครวญอรรถแหงธรรมทีท่ รงจําไว
โดยเคารพ ๑ รูอ รรถรูธ รรมแลวไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดย
เคารพ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมฟงธรรมโดยเคารพ ๑ เลาเรียนธรรมโดยเคารพ ๑
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ทรงจําธรรมโดยเคารพ ๑ ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ทรงจําไวโดย
เคารพ ๑ รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมโดยเคารพ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
จบปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๔
อรรถกถาปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา น สกฺกจฺจ ธมฺม สุณาติ ไดแก ไมเงี่ยหูตั้งใจฟงธรรม.
บทวา น ปริยาปุณาติ ไดแก แมเมื่อจะปฏิบัติธรรมตามที่ฟงมา ก็ไม
ปฏิบัติโดยเคารพ.
จบอรรถกถาปฐมสัทธัมมสัมโมสสูตที่ ๔
๕. ทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
วาดวยเหตุเสื่อมและเหตุไมเสื่อมแหงศาสนา
[๑๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้ธรรมเปนขอที่ ๑

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 325

ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้ง
หลายยอมไมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร
นี้เปนธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมไมบอกธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลา
เรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ยอมไมทําการสาธยาย
ธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอ
ที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายยอมไมตรึกตรองไมเพงดูดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่
ไดเลาเรียนมาโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือน
เสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปน
ไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้ง
มั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินยั นี้ ยอมเลาเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ. . .
อัพภูตธรรม เวทัลละ นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไม
ลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมแสดงธรรม
ตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๒
ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายยอมบอกธรรมตามที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดย
พิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อม
สูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายยอมทําการสาธยายธรรมตาม
ที่ไดฟงมา ตามที่ไดเลาเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๔
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ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเลื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง
ภิกษุทั้งหลายยอมตรึกตรอง เพงดูดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาตามที่ใด
เลาเรียนหาโดยพิสดาร นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
จบทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๔
๖. ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
วาดวยเหตุเสื่อมและไมเสื่อมแหงศาสนา
[๑๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตรที่ทรงจําไวไมดี ดวยบทและ
พยัญชนะที่ตั้งไวไมดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไวไมดี ยอมเปนเนื้อ
ความมีนัยไมดี นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญ
แหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวายาก ประกอบดวยธรรม
กระทําใหเปนผูวายาก เปนผูไมอดทน รับคําพร่ําสอนโดยไมเคารพ นี้เปน
ธรรมขอที่ ๒ ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการ
หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่เปนพหูสูต มีการเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย
ทรงมาติกา ยอมไมบอกพระสูตรแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นลวงลับ
ไป พระสูตรยอมขาดเคามูล ไมมีหลัก นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไป
*

* อรรถกถา วางายทั้งนั้น.
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เพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ
เปนผูมักมาก มีความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอด
ธุระในทางวิเวก ไมปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง ประชุมชนหลัง
ยอมถือเอาภิกษุเหลานั้นเปนตัวอยาง ประชุมชนเหลานั้นก็เปนผูมักมาก มี
ความประพฤติยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด ทอดธุระในทางวิเวก
ไมปรารภความเพียร เพือ่ ถึงธรรมที่ยงั ไมถึง เพือ่ บรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ
เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอมเปนไปเพื่อ
ความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง สงฆเปนผูแตกกัน
เมื่อสงฆแตกกันแลว ยอมมีการดากันและกัน บริภาษกันและกัน แชงกันและ
กัน ทอดทิ้งกันและกัน ในเหตุการณเชนนั้น คนผูไมเลื่อมใสยอมไมเลื่อมใส
และคนบางพวกที่เลื่อมใสแลวยอมเหินหาง นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไป
เพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้ง
หลายในธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนพระสูตร ทรงจําไวดี ดวยบทและพยัญชนะ
ที่ตั้งไวดี แมอรรถแหงบทและพยัญชนะที่ตั้งไวดี ยอมเปนเนื้อความที่มีนัยดี
นี้เปนธรรมขอที่ ๑ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหง
สัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมที่
กระทําใหเปนผูวางายเปนผูอดทน รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ นี้เปนธรรมขอที่
๒ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการ
หนึ่ง ภิกษุทั้งหลายที่เปนพหูสูตเลาเรียนมาก ทรงธรรม ทรงวินัย และทรง
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มาติกา ยอมบอกแกผูอื่นโดยเคารพ เมื่อภิกษุเหลานั้นลวงลับไป พระสูตรยอม
ไมขาดเคามูล มีหลักฐานอยู นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเถระ.
ยอมไมมักมาก ไมประพฤติยอหยอน ทอดธุระในการลวงละเมิด เปนหัวหนา
ในทางวิเวก ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม
บรรลุ เพื่อกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง นี้เปนธรรมขอที่ ๔ ยอม
เปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม อีกประการหนึ่ง
สงฆยอมเปนผูสมัครสมานกันดี ชื่นชมตอกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเปนอยาง
เดียวกัน อยูส บาย ก็เมื่อสงฆสมัครสมานกันดี ไมมีการดากันและกัน ไม
บริภาษกันและกัน ไมมีการแขงขันกันและกัน ไมทอดทิง้ กันและกัน ใน
เหตุการณเชนนั้น คนผูไมเลื่อมใสยอมเลื่อมใส และคนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว ยอมเลือ่ มใสยิ่งขึ้น นี้เปนธรรมขอที่ ๕ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น
ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้
แล ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น ไมลบเลือนเสื่อมสูญแหงสัทธรรม.
จบตติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๖
อรรถกถาตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยสัทธัมสัมโมสสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้:บทวา อปฺปฏิสรโณ ไดแกไมมที ี่พึ่งอาศัย จริงอยู อาจารยทั้งหลาย
ชื่อวาเปนที่พํานักแหงพระสูตร เพราะไมมีอาจารยเหลานั้น พระสูตรจึงไมมีที่
พึ่งอาศัย. คําที่เหลือในสูตรนี้มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล
จบอรรถกถาตติยสัทธัมมสัมโมสสูตรที่ ๖
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๗. ทุกถาสูตร
วาดวยพูดดีเปนชั่วและพูดดีเปนดี
[๑๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวก ยอมเปน
ถอยคําชั่ว เมื่อเทียนบุคคลกับบุคคล บุคคล ๕ จําพวก เปนไฉน ? คือ
ถอยคําปรารภศรัทธาเปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปน
ถอยคําชั่วแกผูทุศีล ๑ ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคําชั่ว แกผูไดสดับนอย
๑ ถอยคําปรารภจาคะเปนถอยคําชั่วแกผูตระหนี่ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปน
ถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา ? เพราะผูไมมีศรัทธา เมือ่ พูดเรื่องศรัทธา ยอม
ขัดของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจให
ปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไมมีศรัทธานั้น ยอมไมเห็นศรัทธาสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น
ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูไมมีศรัทธา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําชั่ว
แกผูทุศีล ? เพราะผูทุศีล เมื่อพูดเรื่องศีลยอมขัดของ โกรธ พยาบาท
กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะผูทุศีลนั้นยอมไมเห็นศีลสัมปทาในตน และยอมไมไดปติและปราโมทย
ที่มีศีลสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทุศีล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปน
ถอยคําชั่วแกผูไดสดับนอย ? เพราะผูไดสดับนอย เมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะ
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ยอมขัดของ โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจ
ใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไดสดับนอยนั้น ยอมไมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไมไดปติปราโมทยที่มีสุตสัมปทาเปนเหตุ ฉะนั้น
ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําชั่วแกผูไดสดับนอย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคํา
ชั่วแกผูตระหนี่ ? เพราะผูตระหนี่ เมื่อพูดเรื่องจาคะ ยอมขัดของ โกรธ
พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูตระหนี่นั้นยอมไมเห็นจาคสัมปทาในตนและยอมไมได
ปติปราโมทยที่มีจาคสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภจาคะ จึงเปน
ถอยคําชั่วของผูตระหนี่.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคํา
ชั่วแกผูทรามปญญา ? เพราะผูทรามปญญา เมื่อพูดเรื่องปญญา ยอมขัดของ
โกรธ พยาบาท กระดาง แสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูทรามปญญานั้นยอมไมเห็นปญญาสัมปทาในตน
และยอมไมไดปติปราโมทยที่มีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภ
ปญญาจึงเปนถอยคําชั่วแกผูทรามปญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกนี้แล ยอมเปน
ถอยคําชั่ว เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวก ยอมเปนถอยคําดี
เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล บุคคล ๕ จําพวกเปนไฉน ? คือถอยคําปรารภ
ศรัทธาเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา ๑ ถอยคําปรารภศีลเปนถอยคําดีแกผูมีศีล ๑
ถอยคําปรารภพาหุสัจจะเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก ๑ ถอยคําปรารภจาคะ
เปนถอยคําดีแกผูมีจาคะ ๑ ถอยคําปรารภปญญาเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศรัทธาจึงเปนถอยคํา
ดีแกผูมีศรัทธา ? เพราะผูมีศรัทธา เมื่อพูดเรื่องศรัทธายอมไมขัดของ ไม
โกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองแสะความขัดใจให
ปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีศรัทธานั้นยอมเห็นศรัทธาสัมปทาในตน
และยอมไดปติปราโมทยที่มีศรัทธาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภ
ศรัทธาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีศรัทธา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดี
แกผูมีศีล ? เพราะผูมีศีล เมื่อพูดเรื่องศีล ยอมไมขัดของ ไมโกรธ ไม
พยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองเละความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะผูมีศีลนั้นยอมเห็นศีลสัมปทาในตน และยอมไดปติ
ปราโมทยทีมีศีลสัมปทานนั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภศีลจึงเปนถอยคําดี
แกผูมีศีล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปน
ถอยคําดีแกผูไดสดับมาก ? เพราะผูไดสดับมาก เมื่อพูดเรื่องพาหุสัจจะ ยอม
ไมขัดของ ไมโกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและ
ความขัดใจใหปรากฏ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูไดสดับมากยอมเห็นสุตสัมปทาในตน และยอมไดปติปราโมทยที่มีสุตสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น
ถอยคําปรารภพาหุสัจจะจึงเปนถอยคําดีแกผูไดสดับมาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภจาคะจึงเปนถอยคําดี
แกผูมีจาคะ ? เพราะผูมีจาคะ เมื่อพูดเรื่องจาคะ ยอมไมขัดของ ไมโกรธ
ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจใหปรากฏ
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะผูมีจาคะนั้นยอมเห็นจาคสัมปทาในตน และยอม
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ไดปติปราโมทยที่มีจาคสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภจาคะจึงเปน
ถอยคําดีแกผูมีจาคะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ถอยคําปรารภปญญาจึงเปนถอยคํา
ดีแกผูมีปญญา ? เพราะผูมีปญญา เมื่อพูดเรื่องปญญา ยอมไมขัดของ ไม
โกรธ ไมพยาบาท ไมกระดาง ไมแสดงความโกรธเคืองและความขัดใจให
ปรากฏ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะผูมีปญญานั้น ยอมเห็นปญญาสัมปทาในตน
และยอมไดปติปราโมทยที่มีปญญาสัมปทานั้นเปนเหตุ ฉะนั้น ถอยคําปรารภ
ปญญาจึงเปนถอยคําดีแกผูมีปญญา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถอยคําของบุคคล ๕ จําพวกนี้แล ยอมเปน
ถอยคําดี เมื่อเทียบบุคคลกับบุคคล.
จบทุกถาสูตรที่ ๗
อรรถกถาทุกถาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุกถาสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุคฺคล อุปนิธาย ความวา อางถึงบุคคลนั้นแลวทําให
เปนพยาน. บทวา กจฺฉมานาย แปลวา กลาว คําที่เหลือในสูตรนี้มีเนื้อ
ความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาทุกถาสูตรที่ ๗
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๘. สารัชชสูตร
วาดวยธรรมทําใหครั่นครามและใหกลาหาญ
[๑๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมถึงความครั่นคราม ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูไดสดับนอย ๑ เปนผูเกียจคราน ๑
เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมถึงความครั่นคราม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ ยอม
เปนผูแกลวกลา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไดสดับมาก ๑ เปนผูปรารภ
ความเพียร ๑ มีปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลา.
จบสารัชชสูตรที่ ๘
๙. อุทายิสูตร
วาดวยองคคุณแหงพระธรรมกถึก
[๑๕๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี สมัยนัน้ ทานพระอุทายีอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญแวดลอม
แลว นั่งแสดงธรรมอยู ทานพระอานนทไดเห็นทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถ
*

* อรรถกถาวางายทั้งนั้น
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บริษัทหมูใหญแวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู จึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอุทายี ผูอันคฤหัสถบริษัทหมูใหญ
แวดลอมแลว นั่งแสดงธรรมอยู.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท การแสดงธรรมแกผูอื่น
ไมใชทําไดงาย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรมแกผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการไว
ภายใน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุพึงตั้งใจวา
เราจักแสดงธรรมไปโดยลําดับ ๑ เราจักแสดงอางเหตุผล ๑ เราจัก
แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู ๑ เราจักเปนผูไมเพงอามิสแสดงธรรม ๑
เราจักไมแสดงใหกระทบตนและผูอื่น ๑ แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น
ดูกอนอานนท การแสดงธรรมแกผูอื่นไมใชทําไดงาย ภิกษุเมื่อจะแสดงธรรม
แกผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในภายใน แลวจึงแสดงธรรมแกผูอื่น.
จบอุทายิสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุทายิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุทายิสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อนุปุพฺพิกถ กเถสฺสามิ ความวา ยกลําดับแหงเทศนา
อยางนี้วา ศีลในลําดับทาน สวรรคในลําดับศีล หรือบทพระสูตร หรือบทคาถา
ใด ๆ หรือพึงตั้งจิตวา เราจักกลาวกถาสมควรแกบทนั้น ๆ แลวแสดงธรรม
แกผูอื่น. บทวา ปริยายทสฺสาวี ไดแก แสดงถึงเหตุนั้น ๆ แหงเนื้อความ
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นั้น ๆ. จริงอยูในสูตรนี้ทานกลาวเหตุวาปริยาย. บทวา อนุททฺ ยต ปฏิจฺจ
ไดแก อาศัยความเอ็นดูวา เราจักเปลื้องสัตวทั้งหลายผูถึงความยากลําบากมาก
จากความยากลําบาก. บทวา น อามิสนฺตโร ไดแก ไมเห็นแกอามิส
อธิบายวา ไมหวังลาภคือปจจัย ๔ เพื่อตน. บทวา อตฺตานฺจ ปรฺจ
อนุปหจฺจ ไดแก ไมกระทบตนและผูอื่นดวยการกระทบคุณโดยยกตนขมผูอื่น.
จบอรรถกถาอุทายิสูตรที่ ๙
๑๐. ทุพพิโนทยสูตร
วาดวยธรรมทีบ่ รรเทาไดยาก
[๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เกิดขึ้นแลว
บรรเทาไดยาก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑
โมหะ ๑ ปฏิภาณ ๑ จิตคิดจะไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕
ประการนี้ เกิดขึ้นแลวบรรเทาไดยาก.
จบทุพพิโนทยสูตรที่ ๑๐
จบสัทธัมมวรรคที่ ๑
อรรถกถาทุพพิโนทยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุพพิโนทยสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ทุปฺปฏิวิโนทยา ความวา ฐานะทั้งหลายใดยอมมีเพื่อยังกิจ
มีการรื่นเริงเปนตนใหเกิดขึ้น เมื่อฐานะนั้น ๆ ยังไมสิ้นสุดเปนอันนําออก
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ยากขมไดยาก. ความเปนผูประสงคจะกลาวทานเรียกวาปฏิญาณ. ธรรม ๕
อยางนี้ ระงับยาก ไมใชระงับไดงาย แตสามารถระงับไดดวยปจจเวกขณะ
(การพิจารณา) และอนุสาสนะ (การสั่งสอน) อันสมควรโดยอุบาย โดยเหตุ
ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทุพพิโนทยสูตรที่ ๑๐
จบสัทธัมมวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัทธัมมนิยามสูตร ๓ สูตร ๔. สัทธัมมสัมโมสสูตร ๓ สูตร
๗. ทุกถาสูตร ๘. สารัชชสูตร ๙. อุทายิสูตร ๑๐. ทุพพิโนทยสูตร
และอรรถกถา. 
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อาฆาตวรรคที่ ๒
๑. ปฐมอาฆาตวินยสูตร
วาดวยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ
[๑๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาตซึ่งเกิดขึ้น
แกภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความ
อาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาต
พึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิด
ขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นใน
บุคคลใด พึงถึงการไมนึกไมใฝใจในบุคคลนั้น ๑ ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้น
ในบุคคลใด พึงนึกถึงความเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตนใหมั่นในบุคคลนั้นวา
ทานผูนี้เปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน เปนทายาทแหงกรรม มีกรรมเปนกําเนิด
มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่ง จักทํากรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม
จักเปนทายาท (ผูรับผล) ของกรรมนัน้ ดังนี้ ๑ ภิกษุพึงระงับความอาฆาต
ในบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้.
จบปฐมอาฆาตวินยสูตรที่ ๑
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อาฆาตวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาปฐมอาฆาตวินยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอาฆาตวินยสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๒
ดังตอไปนี้ :ชื่อวา อาฆาตวินยะ เพราะอรรถวา สงบระงับอาฆาต. บทวา
ยตฺถ ภิกฺขุโน อุปปนฺโน อาฆาโต สพฺพโส ปฏิเนตพฺโพ ความวา
ความอาฆาตเกิดขึ้นแกภิกษุในอารมณใด พึงระงับความอาฆาตทั้งหมดนั้นใน
อารมณนั้นดวยอาฆาตปฏิวินัย ( ธรรมระงับอาฆาต) ๕ เหลานี้. บทวา
เมตฺตา ตสฺมึ ปุคฺคเล ภาเวตพฺพา ความวา พึงเจริญเมตตาดวยติกฌาน
(ฌานหมวด ๓) และจตุกฌาน (ฌานหมวด ๔). แมในกรุณาก็นัยนี้เหมือนกัน.
แตอุเบกขาควรเจริญดวยจตุกฌาน (ฌานหมวด ๔) และปญจกฌาน (ฌาน
หมวด ๕). ก็เพราะจิต (อาฆาต ) ของผูที่เห็นบุคคลใดยังไมดับ มุทิตาจึงไม
ปรากฏในบุคคลนั้น ฉะนั้นทานจึงไมกลาวถึงมุทิตา. บทวา อสติ อมนสิกาโร
ไดแก พึงตัดความระลึกถึงในบุคคลนั้นโดยอาการที่บุคคลนั้นไมปรากฏเปน
เหมือนเอาฝาเปนตน กัน้ ไวฉะนั้น. บทที่เหลืองายทั้งนั้น เพราะมีนัยกลาว
ไวแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถาปฐมอาฆาตวินยสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยอาฆาตวินยสูตร
วาดวยธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ
[๑๖๒] ครั้งนั้น ทานพรสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาต ซึ่งเกิดขึ้นแกภิกษุโดย
ประการทั้งปวง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติ
ทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมี
ความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมคี วามประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปน
ผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใส
โดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูม ีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความ
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดย
กาลอันสมควร ภิกษุพึงรูง ับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้ อนึ่ง บุคคลบาง
คนในโลกนี้ เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติ
วาจาบริสุทธิ์ และยอมไดสงบทางใจ ยอมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร
ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลแมเชนนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๕ จําพวกนั้น บุคคลใด เปนผูความ
ประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ภิกษุ
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พึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา ภิกษุผูถือผาบังสุกุล
เปนวัตร เห็นผาเกาที่ถนน เหยียบใหมั่นดวยเทาซาย เขี่ยออกดูดวยเทาขวา
สวนใดเปนสาระ ก็เลือกถือเอาสวนนั้นแลวหลีกไป แมฉนั ใด บุคคลใด
เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางวาจา
บริสุทธิ์ ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึงใสใจ
สวนนั้นในสมัยนั้น สวนความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุ
พึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น
อยางนี้.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไม
บริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ภิกษุพึงระงับความ
อาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร เหมือนอยางวา สระน้ําที่ถูกสาหรายและแหนคลุมไว
บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว เหนื่อยออน ระหายน้ํา เขาลงสูสระน้ํานั้น แหวก
สาหรายและแหนดวยมือทั้งสองแลว กอบน้ําขึ้นดื่มแลวพึงไป แมฉันใด
บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ (แต) เปนผูมีความ
ประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา
ภิกษุไมพึงใสใจในสวนนั้นในสมัยนั้น สวนความประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใด
ของเขา ภิกษุพึงใสใจในสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพงึ ระงับความ
อาฆาตในบุคคลนี้อยางนี้.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายไม
บริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจ
ไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น
อยางไร เหมือนอยางวา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอยโค บุรุษผูเดินทางรอนอบอาว
เหนื่อยออน ระหายน้ํา เขาพึงเกิดความคิดอยางนี้วา น้ําเล็กนอยมีอยูในรอย
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โคนี้ ถาเราจะกอบขึ้นดื่มหรือใชภาชนะตักขึ้นดื่มไซร เราก็จักทําน้ํานั้นให
ไหวบาง ใหขุนบาง ใหไมเปนที่ควรดื่มบาง ถากระไรเราพึงคุกกเขากมลงดื่ม
น้ําอยางโคดื่มน้ําแลวหลีกไปเถิด เขาคุกเขากมลงดื่มน้ําอยางโคดื่มน้ําแลวไป
แมฉันใด บุคคลใด เปนผูมิความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความ
ประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์ แตยอมไดทางสงบใจไดความเลื่อมใสโดยกาล
อันสมควร ความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุไมพึง
ใสใจสวนนั้นสมัยนั้น แมความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์สวนใดของเขา
ภิกษุก็ไมพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น แตการไดทางสงบใจไดความเลื่อมใส
โดยกาลอันสมควรสวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น
ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนั้น.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูม ีความประพฤติทางกายไม
บริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์และยอมไมไดทางสงบใจ
ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้น
อยางไร เหมือนอยางวา บุรุษผูอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก เดินทางไกล
แมขางหนาเขาก็มีบานอยูไกล แมขางหลังเขาก็มีบานอยูไกล เขาไมพึงได
อาหารที่สบาย (ถูกโรค) เภสัชที่สบาย ผูพยาบาลที่สมควร และผูนําทางไป
สูบาน บุรุษบางคนผูเดินทางไกลพึงเห็นเขา บุรุษนั้นพึงเขาไปตั้งความกรุณา
ความเอ็นดู ควานอนุเคราะหในเขาวา โอ คน ๆ นี้พึงไดอาหารที่สบาย
เภสัชที่สบาย ผูพยาบาลที่สมควร และผูนําทางไปสูบาน ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเหตุวา คน ๆ นี้อยาถึงความพินาศฉิบหาย ณ ที่นี้เลย แมฉันใด
บุคคลใดเปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทาง
วาจาไมบริสุทธิ์และยอมไมไดทางสงบใจ ไมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร
ภิกษุพึงเขาไปตั้งความกรุณา ความเอ็นดู ความอนุเคราะห ในบุคคลแมเห็น
ปานนี้วา โอทานผูนี้พึงละกายทุจริตแลว อบรมกายสุจริต พึงละวจีทุจริตแลว
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อบรมวจีสุจริต พึงละมโนทุจริตแลว อบรมมโนสุจริต ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเหตุวา ทานผูนี้เมื่อตายไปแลว อยาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางนี้.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลใด เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความ
เลื่อมใสโดยกาลอันสมควร ภิกษุพึงระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นอยางไร
เหมือนอยางวา สระน้ําที่มีน้ําใส มีน้ําอรอยดี มีน้ําเย็น มีน้ําขาว มีทาน้ํา
ราบเรียบ นารื่นรมยดาดาษไปดวยตนไมพันธุตาง ๆ บุคคลผูเดินทางรอน
อบอาว เหนื่อย ออน ระหายน้ํา เขาพึงลงสูสระน้ํานั้น อาบบาง ดื่มบาง
แลวขึ้นมานั่งบาง นอนบาง ที่รมไมใกลสระน้ํานั้น แมฉันใด บุคคลใด
เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ยอมไดทางสงบใจ และยอมไดความเลื่อมใสโดยกาลอันสมควร แมความ
ประพฤติทางกายบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น แม
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์สวนใดของเขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัย
นั้น แมการไดทางสงบใจ ไดความเลื่อมใสโดยการอันสมควร สวนใดของ
เขา ภิกษุพึงใสใจสวนนั้นในสมัยนั้น ฉันนั้น ภิกษุพึงระงับความอาฆาตใน
บุคคลนั้นอยางนี้. ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เพราะอาศัยบุคคลผูเปนที่นาเลื่อมใส
โดยประการทั้งปวง จิตยอมเลื่อมใส.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ธรรมเปนที่ระงับความอาฆาต ซึ่งเกิดขึ้นแก
ภิกษุโดยประการทั้งปวง ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยอาฆาตวินยสูตรที่ ๒
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อรรถกถาทุติยอาฆาตวินยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอาฆาตวินยสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :ชื่อวา อาฆาตปฏิวินยะ เพราะความระงับอาฆาตในบุคคล ๕ เหลา
นั้นบาง เพราะควรระงับอาฆาตดวยธรรม ๕ เหลานั้นบาง. จริงอยู บทวา
ปฏิวินยา นี้เปนชื่อของวัตถุที่ควรระงับบาง เหตุที่ควรระงับบาง. ทั้งสอง
อยางนั้นก็ถูกในที่นี้. ก็บุคคลทั้งหลาย ๕ เปนปฏิวินยวัตถุ (วัตถุที่ควรระงับ)
ขอปฏิบัติ ๕ ดวยอุปมา ๕ ขอ ชื่อปฏิวินยการณะ (เหตุที่ควรระงับ). บทวา
ลภติ จ กาเลน กาล เจตโต วิวร เจตโส ปสาท ความวา เขายัง
ไดชอง กลาวคือ โอกาสที่จิตอันเปนสมถะและวิปสสนาเกิดไดและความผองใส
กลาวคือความเปนผูผองใสดวยศรัทธาเปนครั้งคราว.
บทวา รถิยาย ไดแก ระหวางวิถี. บทวา นนฺตก ไดแก ทอน
ผาขี้ริ้ว. บทวา นิคฺคหิตฺวา ไดแก เหยียบแลว. บทวา โย ตตฺถ สาโร
ไดแก สวนใดในผาผืนนั้นยังดีอยู. บทวา ต ปริปาเตตฺวา ไดแก ฉีก
สวนนั้น. ในบทวา เอวเมว โข นี้ พึงเห็นวาผูอยูดวยเมตตา ดุจภิกษุ
ผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร บุคคลผูมีเวรดุจผาขี้ริ้วบนถนน ความเปนผูมีกาย
สมาจารไมบริสุทธิ์ดุจทอนผาเปอย ความเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ดุจทอนผา
ยังดี พึงเห็นวาเวลาที่ไมใสใจถึงความเปนผูมีกายสมาจารไมบริสุทธิ์ ใสใจถึง
ความเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ ดับจิตตุบาทในคนที่เปนศัตรูกันแลวอยูอ ยาง
สบาย ดุจเวลาที่ทิ้งทอนผาเปอย ถือเอาผาทอนดี เย็บ ยอมแลวหมจาริกไป.
บทวา เสวาลปณกปริโยนทฺธ ไดแก ถูกสาหรายและแหนปกคลุม.
บทวา มมฺมปเรโต ไดแก เหงื่อไหลเพราะรอน. บทวา กิลนฺโต ไดแก
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เดินทางเหนื่อยมา. บทวา ตสิโต ไดแก ถูกความอยากครอบงํา. บทวา
ปปาสิโต ไดแก ประสงคจะดื่มน้ํา. บทวา อปวิยูหิตฺวา ไดแก แหวก.
บทวา ปวิตฺวา ไดแก ดืม่ น้ําใส. ในบทวา เอวเมว โข นี้ ภิกษุผูอยูดวย
เมตตา พึงเห็นดุจบุรุษถูกความรอนเผา ความเปนผูมีวจีสมาจารไมบริสุทธิ์ก็ดุจ
สาหรายและแหน ความเปนผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์ก็ดุจน้ําใส เวลาที่ภิกษุไมใส
ใจถึงความเปนผูมีวจีสมาจารไมบริสุทธิ์ แลวใสใจถึงความเปนผูมีกายสมาจาร
บริสุทธิ์ ยังจิตตุบาทในคนมีเวรกันใหดับไปแลวอยูอยางสบาย พึงเห็นดุจ
บุรุษแหวกสาหรายและแหน แลวดื่มน้ําใสแลวเดินไป ฉะนั้น.
บทวา โขเภสฺสามิ คือใหกระเพื่อม. บทวา โลเฬสฺสามิ คือ
จักทําใหขุน บทวา อปฺเปยฺยมฺป น กริสฺสามิ ไดแก จักทําใหดื่มไมได.
บทวา จตุคุณฺฑิโก ไดแก เอาเขาทั้งสอง และมือทั้งสองหมอบไปบนแผนดิน.
บทวา โคปตก ปวิตฺวา ไดแก กมลงดื่มอยางแมโค. ในบทวา เอวเมว โข
นี้ ผูภิกษุผูอยูดวยเมตตาพึงเห็นดุจบุรุษถูกความรอนเผา. คนมีเวรก็ดุจรอยโค
คุณเล็กนอยในภายในของภิกษุนั้นดุจน้ํานิดหนอยในรอยโค การที่ภิกษุนั้นไม
ใสใจถึงความเปนผูมีกายสมาจาร และวจีสมาจารอันไมบริสุทธิ์ แลวใสใจถึง
การไดปติและปราโมทย อันเปนความผองใสแหงจิต เพราะอาศัยการฟงธรรม
ตามกาลอันควร แลวยังจิตตุบาทใหดับไป พึงเห็นดุจบุรุษหมอบกมลงดื่มน้ํา
อยางแมโค หลีกไปฉะนั้น.
บทวา อาพาธิโก ไดแก เจ็บปวยดวยโรคของแสลง ที่ทําลาย
อิริยาบถ. บทวา ปุรโตปสฺส แปลวา พึงมีอยูขางหนา. บทวา อนยพฺพยสน
ไดแก ความไมเจริญคือความพินาศ. ในบทวา เอวเมว โข นี้ คนที่ประกอบ
ดวยธรรมสวนคําทั้งหมด พึงเห็นดุจคนไขอนาถา สงสารอันหาที่สุดเบื้องตน
ไมไดดุจทางไกล ความที่นิพพานไกล ดุจความที่บานไกลทั้งขางหนาขางหลัง
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การไมไดโภชนะคือผลแหงสมณธรรม ดุจการไมไดโภชนะอันเปนที่สบาย
ความไมมีสมถะและวิปสสนาดุจการไมไดเภสัชอันเปนที่สบาย ความไมมีผู
เยียวยากิเลสดวยโอวาทานุสาสนี ดุจการไมไดผูอุปฏฐากที่เหมาะสม ความไมได
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต ผูทําใหบรรลุนิพพาน ดุจการไมได
ผูนําไปใหถึงเขตบาน การที่ภิกษุผูอยูดวยเมตตา ทํากรุณาใหเกิดในบุคคลนั้น
แลว จิต [อาฆาต ] ดับไป พึงเห็นดุจการที่บุรุษคนใดคนหนึ่งเห็นคนไขอนาถา
แลวอุปฐากดวยความกรุณา ฉะนั้น.
บทวา อจฺโฉทกา คือน้ําใส. บทวา สาโตทกา คือน้ําหวาน.
บทวา สีโตทกา คือน้ําเย็นทั่วตัว. บทวา เสตกา ไดแก มีสขี าวในที่
คลื่นแตก. บทวา สุปติฏา คือมีทาเรียบ. ในบทวา เอวเม โข นี้
ผูอยูดวยเมตตาพึงเห็นดุจบุรุษถูกแดดเผา บุรุษผูมที วารทั้งหมดบริสุทธิ์ ดุจ
สระโบกขรณีนั้น การทําสิ่งที่ตองการในทวารเหลานั้นใหเปนอารมณแลว
[จิตอาฆาตดับ] พึงทราบดุจการอาบ ดื่ม และขึ้นไปนอนที่รมไมแลวไปตาม
ความตองการ ฉะนั้น.
จบอรรถกถาอาฆาตวินยสูตรที่ ๒
๓. สากัจฉาสูตร
วาดวยคุณสมบัติของผูควรสนทนา
[๑๖๓] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลาย ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
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ยอมเปนผูควรเพื่อสนทนากับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแก
ปญหาที่มาดวยศีลสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และ
เปนผูแกปญหาที่มาดวยสมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดย
ตนเองและเปนผูแกปญหาที่มาดวยปญญาสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอม
ดวยวิมุตติโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติสัมปทากถาได ๑
เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวย
วิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได ๑.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เปนผูควรเพื่อสนทนากันเพื่อนพรหมจรรย.
จบสากัจฉาสูตรที่ ๓
สูตรที่ ๓-๔ มีนัยอันทานกลาวไวแลวในหนหลังแล.
๔. สาชีวสูตร
วาดวยคุณสมบัติของผูควรอยูรวมกัน
[๑๖๔] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนผูควรเปนอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีลโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่
มาดวยศีลสัมปทากถาได ๑ เปนผูถ ึงพรอมดวยสมาธิโดยตนเอง และเปนผูแก
ปญหาที่มาดวยสมาธิสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยปญญาโดยตนเอง
และเปนผูแกปญหาที่มาดวยปญญาสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ
โดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติสัมปทากถาได ๑ เปนผูถึง
พรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะโดยตนเอง และเปนผูแกปญหาที่มาดวยวิมุตติญาณทัสสนสัมปทากถาได ๑
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เปนผูควรเปนอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรย.
จบสาชีวสูตรที่ ๔
๕. ปญหาปุจฉาสูตร
วาดวยเหตุถามปญหา ๕ ประการ
[๑๖๕] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุท้งั หลายวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปยอมถามปญหาก็ภิกษุอื่นดวย
เหตุ ๕ ประการ ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง เหตุ ๕ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุบางรูปยอมถามปญหาก็ภิกษุอื่นเพราะโงเขลา เพราะหลงลืม ๑
ภิกษุบางรูปเปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถาม
ปญหากะภิกษุอื่น ๑ ภิกษุบางรูปดูหมิ่นจึงถามปญหากะภิกษุอื่น ๑ ภิกษุ
บางรูปประสงคจะรูจึงถามปญหาก็ภิกษุอื่น ๑ อนึ่ง ภิกษุบางรูปคิดอยางนี้วา
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ภิกษุอื่นถาถูกเราถามปญหาก็จักแกโดยชอบ ขอนั้นเปนความดี แตถาถูกเรา
ถามปญหาจักไมเกิดโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังนี้ จึงถามปญหา
กะภิกษุอื่น ๑.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุบางรูปยอมถามปญหากะภิกษุอื่น ดวย
เหตุ ๕ ประการ ทั้งหมดหรืออยางใดอยางหนึ่ง สวนขาพเจาคิดอยางนี้วา
ถาภิกษุถูกเราถามปญหาจักแกโดยชอบ ขอนั้นเปนความดี แตถาถูกเราความ
ปญหาจักไมแกโดยชอบ เราเองจักแกโดยชอบแกเธอ ดังนี้ จึงถามปญหา
กะภิกษุอื่น.
จบปญหาปุจฉาสูตรที่ ๕
อรรถกถาปญหาปุจฉาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปญหาปุจฉาสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา ปริภว แปลวา เหยียดหยาม อธิบายวา ถามเพื่อจะ
เหยียดหยาม ดวยคิดวา เราจักเหยียดหยามอยางนี้ ดังนี้. บทวา าตุกาโม
ไดแก เปนผูใครรู.
จบอรรถกถาปญหาปุจฉาสูตรที่ ๕
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๖. นิโรธสูตร
วาดวยคุณธรรมของพระเถระที่นาเคารพบูชา
[๑๖๖] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถ ึงพรอมดวยศีล
ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง
พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีไค ถาเธอไมพึง
บรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมี
กวฬิงการาหารเปนภิกษุ เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา เขาถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะ
ที่จะมีได เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกลาวกะ
ทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปน
สหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจ
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง
นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถ งึ พรอมดวยศีล ผูถึงพรอมดวยสมาธิ ผูถึงพรอมดวย
ปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็
กาวลวงความเปนสหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพ
ผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญา-
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เวทยิตนิโรธบาง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได แมครัง้ ที่ ๓ ทานพระอุทายีไดกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปน
สหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจ
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง
นั่นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได.
ครั้งนัน้ ทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคัดคานเราถึง
๓ ครั้ง และภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนา (ภาษิต) เรา ผิฉะนั้น เราพึงเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นเเลวไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ผูถึงพรอมดวยศีล ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได
ถาเธอไมพึงบรรลุอรหัตผลในปจจุบันไซร เธอก็กาวลวงความเปนสหาย
เหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจบางเหลา
พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง ขอนั้นเปน
ฐานะที่จะมีได เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทานพระสารีบุตร ขอที่ภิกษุกาวลวงความเปน
สหายเหลาเทพผูมีกวฬิงการาหารเปนภักษา เขาถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจ
บางเหลา พึงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง พึงออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธบาง
นั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีได แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอุทายี. . .ครั้งนัน้ ทานพระสารีบุตรไดคิดวา ทานพระอุทายีคัดคานเราถึง ๓ ครั้ง แมเฉพาะพระภักตรแหงพระผูมีพระภาคเจา และ
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ภิกษุบางรูปก็ไมอนุโมทนาตอเรา ผิฉะนั้น เราพึงนิ่งเสีย ครั้งนั้น ทาน
พระสารีบุตรไดนิ่งอยู.
ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอุทายีวา ดูกอน
อุทายี ก็เธอยอมหมายถึงเหลาเทพผูมีฤทธิ์ทางใจเหลาไหน ทานพระอุทายีได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคหมายถึงเหลาเทพชั้นอรูปที่
สําเร็จดวยสัญญา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนอุทายี ไฉนเธอผูเปน
พาล ไมฉลาดจึงไดกลาวอยางนั้น เธอเองยอมเขาใจคําที่เธอควรพูด ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท ไฉนพวกเธอ
จึงวางเฉย (ดูดาย) ภิกษุผูเถระซึ่งถูกเบียดเบียนอยู เพราะวา แมความ
กรุณาจักไมมีในภิกษุผูฉลาดซึ่งถูกเบียดเบียนอยู. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถงึ
พรอมดวยศีล. . .ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต ครั้น
ตรัสดังนี้แลว จึงเสด็จลุกจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร ครัน้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมนาน ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระอุปวาณะ
แลวกลาววา ดูกอนทานอุปวาณะ ภิกษุเหลาอื่นในพระศาสนานี้ ยอม
เบียดเบียนภิกษุทั้งหลายผูเถระ พวกเราจะไมถามหาภิกษุเหลานั้น การที่
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น จักทรงปรารภเหตุนั้น
ยกขึ้นแสดง เหมือนดังที่จะพึงตรัสกะทานอุปวาณะโดยเฉพาะในเหตุนั้น ขอนั้น
ไมเปนของอัศจรรย บัดนี้ ความนอยใจไดเกิดขึ้นแกพวกเรา.
ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็นแลว เสด็จ
เขาไปนั่งที่อุปฏฐากศาลา ประทับนั่งบนอาสนะที่ไดตบแตงไว แลวจึงตรัสถาม
ทานพระอุปวาณะวา ดูกอนอุปวาณะ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ
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แล ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเถระ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ
และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑
เธอเปนพหูสูต ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เธอเปนผูมีวาจาไพเราะ
มีถอยคําไพเราะ ประกอบดวยวาจาชาวเมืองอันสละสลวย ไมมีโทษ ใหรู
เนื้อความไดแจมแจง ๑ เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑
เธอยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ๑ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก เปน
ที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย.
พ. ดีละ ๆ อุปวาณะ ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจ เปนที่เคารพ และเปนที่ยกยองของเพื่อนพรหมจรรย ถาหากวาธรรม ๕ ประการนี้ ไมพึงมีแกภิกษุผูเถระไซร เพื่อน
พรหมจรรยพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ โดยความเปนผูมีฟนหัก
มีผมหงอก มีหนังยน อะไรกัน แตเพราะธรรม ๕ ประการนี้ ยอมมีแก
ภิกษุผูเถระ ฉะนั้นเพื่อนพรหมจรรยจึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเธอ.
จบนิโรธสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 353

อรรถกถานิโรธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนิโรธสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อตฺเถต าน แปลวา เหตุนั้นมีอยู. บทวา โน เจ
ทิฏเว ธมฺเม อฺ อาราเธยฺย ความวา หากภิกษุนั้นยังไมบรรลุ
พระอรหัตในอัตภาพนี้. บทวา กพฬิงฺการภกฺขาน เทวาน ไดแก
เทวดาชั้นกามาวจร. บทวา อฺตร มโนมย กาย ไดแก หมูพรหม
ชั้นสุทธาวาสหมูใดหมูหนึ่ง ซึ่งเกิดดวยใจที่ประกอบดวยฌาน. บทวา
อุทายี ไดแก โลฬุทายี. โลฬุทายีนั้นไดสดับวา มโนมย ดังนี้จึงคานวา
ไมเปนการสมควร. เพื่อปองกันลัทธิของพวกคนพาลที่เกิดขึ้นอยางนี้วา ทาน
สารีบุตรจะรูอะไร ซึ่งพวกภิกษุยังพากันคัดคานถอยคําอยางนี้ตอหนาดังนี้
พระเถระไมหยุดถอยคํานั้นเสียเอง จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา บทวา
อตฺถินาม เปนนิบาตลงในอรรถวาอางถึง. ดวยเหตุนั้น บทวา อชฺฌุเปกฺขิสฺสถ ในทีน่ ี้ทานจึงทําใหเปนศัพทอนาคตกาล. ในสูตรนี้มีเนื้อความดังนี้วา
ดูกอนอานนท พวกเธอจงเพงดูภิกษุผูเปนเถระถูกเบียดเบียนอยางนี้เราจะไมทน
ตอพวกเธอ ไมอดทน ไมอดกลั้นละดังนี้. ถามวา เพราะเหตุใด พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้กะพระอานนทเถระเทานั้น. ตอบวา เพราะพระอานนทเถระเปนคลังธรรม. จริงอยู พระอุทายีเมื่อกลาวตอทานผูเปนคลังธรรม
อยางนี้ จึงเปนภาระที่จะหามปราม. อีกอยางหนึ่ง พระอานนทเถระก็เปนปยสหาย
ของพระสารีบุตรเถระ ดวยเหตุนั้นจึงเปนภาระของพระอานนทเถระ. ในขอ
นั้น แมพระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงตําหนิพระอานนทเถระจึงตรัสอยางนี้ก็จริง
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ถึงอยางนั้นก็มิใชตําหนิพระอานนทเถระเทานั้น พึงทราบวาเปนการตําหนิภิกษุ
ทั้งหมดที่อยูกันพรอมหนานั่นแล.
บทวา วิหาร ไดแก พระคันธกุฎี. บทวา อนจฺฉริย ไดแก
ไมนาอัศจรรย. บทวา ยถา เปนคํากลาวเหตุ. ในบทวา อายสฺมนฺตฺเเวตฺถ อุปวาณ ปฏิภาเสยฺย พระอานนทเถระชีแ้ จงวาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเหตุนี้ ทรงยกเรื่องนี้มาอางแลว คําตอบจงแจมแจง
จงปรากฏแกทานอุปวาณะเถิด. บทวา สารชฺช โอกฺกนฺต ไดแก เกิด
โทมนัสใจ. ทานอุปวาณะกลาวถึงศีลของพระขีณาสพเปนตนดวยบทมีอาทิวา
สีลวา ดังนี้. บทวา ขณฺฑิจฺเจน เปนตน ทานอุปวาณะกลาว ดวยถาม
ถึงเหตุแหงสักการะเปนตน ในขอนี้มอี ธิบายวา สพรหมจารีทั้งหลายพึงสักการะ
เพื่อนพรหมจารีดวยเหตุมีฟนหักเปนตน.
จบอรรถกถานิโรธสูตรที่ ๖
๗. โจทนาสูตร
วาดวยคุณสมบัติของภิกษุผูเปนโจทก
[๑๖๗] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุผูโจทกใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการ
ไวภายในกอนแลวจึงโจทยผูอื่น ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ธรรมวา
เราจักกลาวโดยกาลควร จักไมกลาวโดยกาลไมควร ๑ จักกลาวดวยเรื่องจริง
จักไมกลาวดวยเรื่องไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออนหวาน จักไมกลาวดวย
คําหยาบ ๑ จักกลาวดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน จักไมกลาวดวยเรื่อง
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ที่ไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักเปนผูมีเมตตาจิตกลาว จักไมเปนผูเพงโทษ
กลาว ๑ ดูกอ นอาวุโส ภิกษุผูโจทยใครจะโจทผูอื่น พึงเขาไปตั้งธรรม ๕
ประการนี้ไวภายในกอนแลวจึงโจทผูอื่น.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผูอื่น
โจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจทโดยกาลอันควร ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเรื่อง
ไมจริง ไมถกู โจทดวยเรื่องจริง ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยคําหยาบ ไมถูกโจท
ดวยคําออนหวาน ก็โกรธ ถูกผูอื่นโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน
ไมถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกผูอนื่ โจทดวยเพงโทษ
ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ก็โกรธ.
ดูกอนอาวุโส ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกโจท
โดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลไมควร ไมถูกโจท
โดยกาลควร ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ไมถูกโจท
ดวยเรื่องจริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคําหยาบ ไมถกู โจท
ดวยคําออนหวาน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานถูกโจทยดว ยเรื่องที่ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมถกู โจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควร
เดือดรอน ทานถูกโจทดวยการเพงโทษ ไมถูกโจทดวยเมตตาจิต ทานจึง
ไมควรเดือดรอน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงให
เกิดขึ้นแกภิกษุผูถูกโจทโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ นี.้
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุ
ผูโจทกโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลไมควร ไมโจท
โดยกาลควร ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องไมจริง ไมโจทดวย
เรื่องจริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําหยาบ ไมโจทดวยคําออนหวาน
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ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ไมโจท
ดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดือดรอน ทานโจทดวยเพงโทษ
ไมโจทดวยเมตตาจิต ทานจึงควรเดือดรอน ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ความ
เดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทกโดยไมเปนธรรม โดยอาการ ๕
นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา ภิกษุแมรูปอื่นไมพึงเขาใจวา พึงโจทดวย
เรื่องไมจริง.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ ถูกโจท
โดยกาลควร ไมถกู โจทโดยกาลไมควร ก็โกรธ ถูกโจทดวยเรื่องจริง
ไมถูกโจทดวยเรื่องไมจริง ก็โกรธ ถูกโจทดวยคําออนหวาน ไมถูกโจทดวย
คําหยาบ ก็โกรธ ถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน ไมถกู โจทดวย
เรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ก็โกรธ ถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจท
ดวยเพงโทษ ก็โกรธ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผู
ถูกโจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ คือ ทานถูกโจทโดยกาลควร ไมถูกโจท
โดยกาลไมควร ทํานุงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเรื่องจริง ไมถูกโจท
ดวยเรื่องไมจริง ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยคําออนหวาน ไมถูก
โจทดวยคําหยาบ ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวย
ประโยชน ไมถูกโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงควรเดือดรอน ทานถูกโจทดวยเมตตาจิต ไมถูกโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงควร
เดือดรอน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุ
ผูถูกโจทโดยธรรม ดวยอาการ ๕ นี.้
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุ
ผูโจทโดยเปนธรรม โดยอาการ ๕ คือ ทานโจทโดยกาลควร ไมโจทโดย
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กาลไมควร ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องจริง ไมโจทดวยเรื่อง
ไมจริง ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยคําออนหวาน ไมโจทดวย
คําหยาบ ทานจึงไมควรเดือดรอน ทานโจทดวยเรื่องที่ประกอบดวยประโยชน
ไมโจทดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ทานจึงไมควรเดือดรอน ทาน
โจทดวยเมตตาจิต ไมโจทดวยการเพงโทษ ทานจึงไมควรเดือดรอน ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ความไมเดือดรอน ภิกษุพึงใหเกิดขึ้นแกภิกษุผูโจทกเปน
ธรรม โดยอาการ ๕ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาภิกษุแมรูปอื่นพึง
เขาใจวา พึงโจทดวยเรื่องจริง.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อันบุคคลผูถูกโจทพึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ
คือ ความจริง และความไมโกรธ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย (ถา) ผูอื่นพึงโจท (เรา) ดวยธรรม ๕ ประการ
คือ พึงโจทโดยกาลควรหรือโดยกาลไมควร ๑ ดวยเรื่องจริงหรือดวยเรื่อง
ไมจริง ๑ ดวยคําออนหวานหรือดวยคําหยาบ ๑ ดวยเรื่องที่ประกอบดวย
ประโยชน หรือดวยเรื่องที่ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ดวยเมตตาจิตหรือ
ดวยเพงโทษ ๑ แมเราก็พึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ความจริงและ
ความไมโกรธ ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นมีอยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรม
นั้นวา มีอยู วาธรรมนั้นมีอยูพรอมในเรา ถาเราพึงทราบวาธรรมนั้นไมมี
อยูในเราไซร เราก็พึงกลาวธรรมนัน้ วาไมมีอยู วาธรรมนั้นไมมีอยูพรอม
ในเรา.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนสารีบุตร เรื่องก็จะพึงเปน
เชนนั้น แตวาโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อถูกกลาวสอน ยอมไมรับ
โดยเคารพ.
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สา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการ
เลี้ยงชีวิต มิใชออกบวชดวยศรัทธา เปนผูโออวด มีมารยา เกเร ฟุงซาน
เยอหยิ่ง เหลาะแหละ ปากกลา พูดพลาม ไมสํารวมทวารในอินทรียทั้งหลาย
ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเพงถึงความเปนสมณะ
ไมมีความเคารพกลาในสิกขา มักมาก ยอหยอน เปนหัวหนาในการลวงละเมิด
ทอดธุระในวิเวก เกียจคราน มีความเพียรทราม มีสติเลอะเลือน ไมมี
สัมปชัญญะ ไมมีจิตมั่นคง มีจิตฟุงซาน มีปญญาทราม คลายคนบาน้ําลาย
คนเหลานั้น เมื่อถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี้ ยอมไมรับโดยเคารพ
สวนกุลบุตรเหลาใด มีศรัทธาออกบวช ไมโออวด ไมมีมารยา ไมเกเร
ไมฟุงซาน ไมเยอหยิ่ง ไมเหลาะแหละ ไมปากกลา ไมพูดพลาม สํารวม
ทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร เพงถึง
ความเปนสมณะ มีความเคารพกลาในสิกขา ไมมักมาก ไมยอ หยอน ทอดธุระ
ในการลวงละเมิด เปนหัวหนาในวิเวก ปรารภความเพียร อบรมตน มีสติ
ตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีจิตมั่นคง มีจิตเปนหนึ่ง มีปญญา มิใชคลายคน
บาน้ําลาย กุลบุตรเหลานั้นเมื่อถูกขาพระองคกลาวสอนอยางนี้ยอมรับโดย
เคารพ.
พ. ดูกอ นสารีบุตร บุคคลเหลาใด ไมมีศรัทธา ตองการเลี้ยงชีวิต
. . . มีปญญาทราม คลายคนบาน้ําลาย จงยกไว (ยกเวน) สวนกุลบุตร
เหลาใด มีศรัทธาออกบวช. . .มีปญญา มิใชคลายคนบาน้ําลาย ดูกอนสารีบุตร
เธอพึงวากลาวกุลบุตรเหลานั้น จงกลาวสอนเพื่อนพรหมจรรย จงพร่ําสอน
เพื่อนพรหมจรรย ดวยหวังวาเราจักยกเพื่อนพรหมจรรยจากอสัทธรรม ให
ตั้งอยูในสัทธรรม เธอพึงสําเหนียกไวอยางนี้แล สารีบุตร.
จบโจทนาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาโจทนาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาโจทนาสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา โจทเกน ความวา ภิกษุผูเปนโจทก โจทดวยโจทนวัตถุ ๔
คือ ชี้วัตถุ ชี้อาบัติ หามสังวาส หามสามีจิกรรม. ในบทวา กาเลน วกฺขามิ
ใน อกาเลน นี้ พระสารีบุตรเถระกลาวถึงกาลของภิกษุผูถูกโจท [จําเลย]
ไมไดกลาวถึงกาลของโจทก [ผูฟอง]. จริงอยู ผูท ี่จะโจทผูอื่น ไมควรโจท
ในทามกลางบริษัท หรือในโรงอุโบสถปวารณา หรือที่หอนั่งและหอฉัน
เปนตน. ในเวลานั่งในที่พักกลางวัน ควรขอโอกาสอยางนี้วา ทานขอรับ
จงใหโอกาส ผมประสงคจะพูดกะทานดังนี้ แลวจึงโจท. เพงถึงบุคคล บุคคล
เหลาะแหละใดกลาวคําไมจริงยกโทษแกภิกษุ บุคคลเหลาะแหละนั้นไมตอง
ขอโอกาสพึงโจทเลย. บทวา ภูเตน คือ โดยความจริง โดยสภาพ. บทวา
สณฺเหน คือ โดยสุภาพออนโยน. บทวา อตฺถสฺหิเตน ไดแก
ประกอบดวยความเปนผูหวังดี ใครประโยชนเกื้อกูล. บทวา อวิปฺปฏิสาโร
อุปทหิตพฺโพ ไดแก ไมใหเกิดความเกอเขิน. บทวา อลนฺเต อวิปฺปฏิสาราย ไดแก ทานควรเปนผูไมเกอเขิน. บททีเ่ หลือในสูรนี้มีเนื้อความ
งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโจทนาสูตรที่ ๗
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๘. สีลสูตร
วาดวยโทษของความทุศีลและคุณแหงความมีศีล
[๑๖๘] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติ
ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะของ
ภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมเปน
ธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุ
ผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนตนไม
ที่มีกิ่งและใบวิบัติ แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แม
เปลือก กระพี้ แกนของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ แมฉันใด
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบตั ิ ยอมเปนธรรม
มีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อสัมมาสมาธิของภิกษุผูทุศีล มีศีลวิบัติ ยอมเปนธรรม
สมาธิวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี
นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมเปนธรรมมีอปุ นิสัย
ถูกขจัด เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะ
วิบัติ ยอมเปนธรรมมีอุปนิสัยถูกขจัด ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ
ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถา-
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ภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย
เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมถึง
ความบริบูรณ แมเปลือก กระพี้ แกนของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ
แมฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะ
ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะสมบูรณ
ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะสมบูรณ ยอมถึงพรอมดวยธรรมเปนอุปนิสัย
ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบสีลสูตรที่ ๘
สีลสูตรที่ ๘ ชัดดีแลว เพราะมีนัยที่ทานกลาวไวในหนหลัง.
๙. นิสันติสูตร
วาดวยเหตุใหคิดไดเร็วเรียนไดดี
[๑๖๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
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ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา
ดูกอนอาวุโสสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงจะเปนผูใครครวญ
ไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก และสิ่งที่เธอเรียนแลว
ยอมไมเลือนไป ทานพระสารีบุตรไดตอบวา ทานอานนทแลเปนพหูสูต
ขอความนั้นจงแจมแจงแกทานอานนททีเดียว.
อา. ดูกอนอาวุโสสารีบุตร ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส
ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกอนอาวุโสสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดในพยัญชนะ ฉลาดใน
นิรุตติและฉลาดในเบื้องตนและเบื้องปลาย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุ
จึงจะเปนผูใครครวญไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย เรียนไดดี เรียนไดมาก
และสิ่งที่เธอเรียนแลวยอมไมเลือนไป.
สา. ดูกอนอาวุโส นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ตามทีท่ านอานนท
กลาวไวดีแลวนี้ และพวกเรายอมทรงจําทานอานนทผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้วา ทานอานนทเปนผูฉลาดในอรรถ ฉลาดในธรรม ฉลาดใน
พยัญชนะ ฉลาดในนิรุตติ และฉลาดในเบื้องตนและเบื้องปลาย.
จบนิสันติสูตรที่ ๙
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อรรถกถานิสันติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนิสันติสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :ชื่อวาเปนผูใครครวญไดเร็ว เพราะกําหนดจดจําไดเร็ว. ชื่อวาเรียนได
อยางดี เพราะรับเอาไวดีแลว. บทวา อตฺถกุสโล ไดแก เปนผูฉลาดใน
อรรถกถา. บทวา ธมฺมกุสโล ไดแก เปนผูฉลาดในบาลี. บทวา นิรุตฺติกุสโล ไดแก เปนผูฉลาดในภาษา. บทวา พฺยฺชนกุสโล ไดแก เปน
ผูฉลาดในประเภทแหงอักษร. บทวา ปุพฺพาปรกุสโล ไดแก เปนผูฉลาด
ในเบื้องตนเบื้องปลาย ๕ คือ เบื้องตนเบื้องปลายของอรรถกถา เบื้องตน
เบื้องปลายของบาลี เบื้องตนเบื้องปลายของบท เบื้องตนเบื้องปลายของอักษร
เบื้องตนเบื้องปลายของอนุสนธิ. ในเบื้องตนเบื้องปลายเหลานั้น รูอรรถ
เบื้องตนดวยอรรถเบื้องปลาย รูอรรถเบื้องปลายดวยอรรถเบือ้ งตน ชื่อวา
เปนผูฉลาดในเบื้องตนและเบื้องปลายแหงอรรถกถา. ถามวาอยางไร. ตอบวา
ก็ภิกษุนั้น เมื่อทานเวนอรรถเบื้องตน กลาวแตอรรถเบื้องปลาย ยอมรูว า
อรรถเบื้องตนมีอยูดังนี้ แมเมื่อทานเวนอรรถเบื้องปลาย กลาวแตอรรถเบื้องตน
ก็รูวาอรรถเบื้องปลายมีอยูดังนี้ เมือ่ ทานเวนอรรถทั้งสอง กลาวแตอรรถใน
ทามกลาง ยอมรูวาอรรถทั้งสองมีอยูดังนี้ เมือ่ ทานเวนอรรถในทามกลาง
กลาวแตอรรถทั้งสองสวน ยอมรูวาอรรถในทามกลางมีอยูดังนี้. แมในเบื้องตน
และเบื้องปลายแหงบาลี ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ก็ในเบือ้ งตนและเบื้องปลายแหงอนุสนธิ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ เมื่อ
พระสูตรเริ่มศีลเปนตนไป ในที่สุดก็มาถึงอภิญญา ๖ ภิกษุยอมรูวา พระสูตร
ไปตามอนุสนธิ ตามกําหนดบท ดังนี้ เมื่อพระสูตรเริ่มแตทิฏฐิไป เบื้องปลาย

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 364

สัจจะทั้งหลายก็มาถึง ภิกษุยอมรูวา พระสูตรไปตามอนุสนธิ เมื่อพระสูตรเริ่ม
แตการทะเลาะบาดหมางกัน เบื้องปลายสาราณียธรรมก็มาถึง เมื่อพระสูตร
เริ่มแตดิรัจฉานกถา ๓๒ เบื้องปลายกถาวัตถุ ๑๐ ก็มาถึง ภิกษุยอมรูวา พระสูตรไปตามอนุสนธิ ดังนี้.
จบอรรถกถานิสันติสูตรที่ ๙
๑๐. ภัททชิสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนยอด ๕ ประการ
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ครัง้ นั้นแล ทานพระภัททชิไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระอานนท ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอานนทไดถามทานพระภัททชิวา ดูกอนอาวุโสภัททชิ บรรดาการเห็นทั้งหลาย การเห็นชนิดไหน
เปนยอด บรรดาการไดยินทั้งหลาย การไดยินชนิดไหนเปนยอด บรรดาสุข
ทั้งหลาย สุขชนิดไหนเปนยอด บรรดาสัญญาทั้งหลาย สัญญาชนิดไหน
เปนยอด บรรดาภพทั้งหลาย ภพชนิดไหนเปนยอด.
ทานพระภัททชิตอบวา ดูกอนอาวุโส พรหมผูเปนใหญยิ่ง ไมมี
ใครครอบงําได เห็นสิ่งทั้งปวง ยังผูอื่นใหเปนไปในอํานาจ มีอยู ผูใดเห็น
พรหมนั้น การเห็นของผูนั้นเปนยอดของการเห็นทั้งหลาย เทพเหลาอาภัสสระ
ผูเพรียบพรอมดวยความสุขมีอยู เทพเหลานั้นยอมเปลงอุทานในการบางครั้ง
บางคราววา สุขหนอ ๆ ผูใ ดไดยินเสียงนั้น การไดยินเสียงของผูนั้นเปนยอด
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ของการไดยินทั้งหลาย เทพเหลาสุภกิณหะมีอยู เทพเหลานั้นยินดีเฉพาะสิ่งที่
มีอยู ยอมเสวยสุข การเสวยสุขนี้เปนยอดของความสุขทั้งหลาย พวกเทพผู
เขาถึงอากิญจัญญายตนภพมีอยู การเขาถึงอากิญจัญญายตนภพนี้เปนยอดของ
สัญญาทั้งหลาย พวกเทพผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพมีอยู การเขาถึง
เนวสัญญานาสัญญายตนภพนี้เปนยอดของภพทั้งหลาย.
อา. คําพูดของทานภัททชินี้ยอมเขากับชนเปนอันมาก.
ภ. ทานพระอานนทเปนพหูสูต ขอความขอนั้นจงแจมแจงเฉพาะ
ทานพระอานนทเทียว.
อา. ดูกอนอาวุโสภัททชิ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ทานพระภัททชิรับคําทานพระอานนทวา อยางนั้น อาวุโส ทาน
พระอานนทไดกลาววา ดูกอนอาวุโส ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมี
ในลําดับแหงบุคคลผูเห็นตามเปนจริง นี้เปนยอดของการเห็นทั้งหลาย ความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูไดยินตามเปนจริง นี้เปน
ยอดของการไดยินทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหง
บุคคลผูไดรับความสุขตามเปนจริง นี้เปนยอดของความสุขทั้งหลาย ความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับแหงบุคคลผูมีสัญญาตามเปนจริง
นี้เปนยอดของสัญญาทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมีในลําดับ
แหงบุคคลผูเปนอยูแลวตามเปนจริง นี้เปนยอดของภพทั้งหลาย.
จบภัททชิสูตรที่ ๑๐
จบอาฆาตวรรคที่ ๒
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อรรถกถาภัททชิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภัททชิสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อภิภู ไดแก ครอบงําตั้งอยู คือ เปนใหญ. บทวา อนภิภูโต
ไดแก อันคนอื่นครอบงํามิได. บทวา อฺทตฺถุ เปนนิบาต ใชในคําวา
สวนเดียว. อธิบายวา เห็นดวยทัสสนะยอมเห็นทั้งหมด บทวา วสวตฺตี ไดแก
ยังชนทั้งหมดใหอยูในอํานาจ. บทวา ยถา ปสฺสโต ไดแก เห็นอาการของ
อารมณไมวาจะเปนอิฏฐารมณหรืออนิฏฐารมณ. บทวา อนนฺตรา อาสวาน
ขโย โหติ ไดแก พระอรหัตยอมเกิดขึ้นในลําดับนั่นเอง. แมในบทวา ยถา
สุณโต นี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปอันใดดวยจักษุแลว
เริ่มตั้งวิปสสนาบรรลุรพระอรหัตในลําดับ ติดตอกันนั่นแหละพระอรหัตของภิกษุ
นั้น ยอมชื่อวามีในลําดับของจักขุวิญญาณ พระอานนทเถระหมายถึงพระอรหัต
นั้น จึงกลาววา นี้เปนยอดแหงการเห็น. แมในบทที่สองก็นัยนี้เหมือนกัน.
บทวา ยถา สุขิตสฺส ไดแก ถึงความสุขดวยมรรคสุขใด. บทวา
อนนฺตรา อาสวาน ขโย โหติ ไดแก พระอรหัตยอมเกิดขึ้นในลําดับ
แหงมรรคสุขนั้นนั่นเอง. บทวา อิท สุขาน อคฺค ไดแก มรรคสุขนี้
เปนยอดแหงความสุขทั้งหลายะ. แมในบทวา ยถา สฺิสฺส นี้ ทานประสงค
เอามรรคสัญญานั่นเอง. บทวา ยถาภูตสฺส ไดแก ตั้งอยูแลวในภพใด คือ
ในอัตภาพใด. บทวา อนนฺตรา ไดแก พระอรหัตเกิดขึ้นแลวในลําดับ
นั่นเอง. บทวา อิท ภวาน อคฺค ไดแก อัตภาพสุดทายนี้ ชื่อวาเปน
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ยอดของภพทั้งหลาย. อีกนัยหนึ่ง บทวา ยถาภูตสฺส ไดแก เปน คือ มีอยู
ในขณะแหงมรรคจิตดวยขันธทั้งหลายใด. บทวา อนนฺตรา อาสวาน ขโย
โหติ ไดแก ผลยอมเกิดขึ้นในลําดับแหงมรรคนั่นเอง. บทวา อิท ภวาน
อคฺค ไดแก ขันธบัญจกในขณะแหงมรรคจิตนี้ ชือ่ วาเปนยอดแหงภพทั้งหลาย
ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาภัททชิสูตรที่ ๑๐
จบอาฆาตวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอาฆาตวินยสูตร ๒. ทุติยอาฆาตวินยสูตร ๓. สากัจฉาสูตร
๔. อาชีวสูตร ๕. ปญหาปุจฉาสูตร ๖. นิโรธสูตร ๗. โจทนาสูตร
๘. สีลสูตร ๙. นิสันติสูตร ๑๐. ภัททชิสูตร และอรรถกถา.
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อุปาสกวรรคที่ ๓
๑. สารัชชสูตร
วาดวยธรรมทําใหอุบาสกแกลวกลาและไมแกลวกลา
[๑๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปนผูหยั่งลงสูความครั่นคราม
ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อุบาสกเปนผูฆาสัตว ๑ เปนผูลักทรัพย ๑
เปนผูประพฤติผิดในกาม ๑ เปนผูกลาวคําเท็จ ๑ เปนผูด ื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอื่นเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสก
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูหยั่งลงสูความครั่นคราม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเปน
ผูแกลวกลา ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ เปนผูงดเวนจากอทินนาทาน ๑ เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ เปน
ผูงดเวนจากการดืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผู
แกลวกลา.
จบสารัชชสูตรที่ ๑
*

* อรรถกถาแกรวมไวทายสูตรที่ ๓
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๒. วิสารทสูตร
วาดวยธรรมทําใหอุบาสกแกลวกลาและไมแกลวกลา
[๑๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูไมแกลวกลาครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อุบาสก
เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
ยอมเปนผูไมแกลวกลาครองเรือน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูม ี
ความแกลวกลาครองเรือนธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อุบาสกเปนผูงดเวน
จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูแกลวกลาครองเรือน.
จบวิสารทสูตรที่ ๒
๓. นิรยสูตร
วาดวยธรรมทําใหเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๑๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกนํามาวางไวในนรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อุบาสกเปน
ผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูก
นํามาวางไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เหมือน
ถูกเชิญมาอยูใ นสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คืออุบาสกเปนผูงดเวน
จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่
ตั้งแหงความประมาท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค.
จบนิรยสูตรที่ ๓

อุปาสกวรรควรรณนา ที่ ๓
อรรถกถาสารัชชสูตรที่ ๑ วิสารทสูตรที่ ๒ นิรยสูตรที่ ๓
สูตรที่ ๑-๒-๓ แหงอุปาสกวรรคที่ ๓ ทานกลาวถึง อคาริยปฏิบัติ
(ขอปฏิบัติของผูครองเรือน.) แมจะเปนพระโสดาบัน และพระสกทาคามี
อคาริยปฏิบัติก็ยอมควรทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑-๒-๓
๔. เวรสูตร
วาดวยภัยเวร ๕ ประการ
[๑๗๔] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนคฤหบดี อุบาสกไมละภัยเวร ๕ ประการ
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เราเรียกวาผูทุศีลดวย ยอมเขาถึงนรกดวย ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การดื่ม
น้ําเมาคือสุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกอนคฤหบดี อุบาสกผูไม
ละภัยเวร ๕ ประการนี้แล เราเรียกวา ผูทุศีลดวย ยอมเขาถึงนรกดวย.
ดูกอนคฤหบดี อุบาสกผูละภัยเวร ๕ ประการ เราเรียกวาผูมีศีลดวย
ยอมเขาถึงสุคติดวย ภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ? คือ การฆาสัตว ฯลฯ
การดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกอนคฤหบดี
อุบาสกผูละภัยเวร ๕ ประการนี้แล เราเรียกวา ผูมีศีลดวย ยอมเขาถึงสุคติดวย.
ดูกอนคฤหบดี อุบาสกผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรใด ทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใดแมทางจิต เพราะเหตุฆาสัตว
อุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบภัยเวรนั้น ทั้งในปจจุบัน
และในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสนั้นแมทางจิต ภัยเวรนั้น ของ
อุบาสกผูงดเวนจากปาณาติบาตยอมสงบระงับดวยประการฉะนี้ อุบาสกผูลัก
ทรัพย . . . ประพฤติผิดในกาม. . . พูดคําเท็จ . . . ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมประสบภัยเวรใด ทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพ ยอมเสวยทุกขโทมนัสใดแมทางจิต เพราะเหตุแหงการดื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท อุบาสกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรนั้น
ทั้งในปจจุบันและในสัมปรายภพ ยอมไมเสวยทุกขโทมนัสแมทางจิต ภัยเวร
นั้น ของอุบาสกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท ยอมสงบระงับดวยประการฉะนี้.
นรชนใดยอมฆาสัตว ถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของมิไดใหในโลก คบชูภรรยาของ
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ผูอื่น กลาวคําเท็จ และประกอบการดื่ม
สุราเมรัยเนือง ๆ นรชนนั้นไมละเวร ๕
ประการแลว เราเรียกวา เปนผูทุศีล มี
ปญญาทราม ตายไปแลวยอมเขาถึงนรก.
นรชนใดไมฆาสัตว ไมถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของมิไดใหในโลก ไมคบชูภ รรยา
ของผูอื่น ไมกลาวคําเท็จและไมประกอบ
การดื่มสุราและเมรัย นรชนนั้นละเวร ๕
ประการแลว เราเรียกวาเปนผูมีศีล มี
ปญญา เมื่อตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติ.
จบเวรสูตรที่ ๔
อรรถกถาเวรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเวรสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ภยานิ ไดแก ภัยอันทําใหจิตสะดุงแลว. บทวา เวรานิ
ไดแก อกุศลเวรบาง บุคคลเวรบาง. บทวา เจตสิก ไดแก ทุกขอาศัย
จิต. บทวา ทุกฺข ไดแกทุกขมีกายประสาทเปนวัตถุที่ตั้ง. บทวา โทมนสฺส
ไดแก โทมนัสเวทนา. ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละ ดวยวิรัติ
เจตนางดเวน.
จบอรรถกถาเวรสูตรที่ ๔

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 373

๕. จัณฑาลสูตร
วาดวยธรรมสําหรับอุบาสกดีและอุบาสกชั่ว
[๑๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ อุบาสกเปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูทุศีล ๑ เปนผูถือมงคล
ตื่นขาว เชื่อมงคลไมเชื่อกรรม ๑ แสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทําการ
สนับสนุนในศาสนานั้น ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เปนอุบาสกผูเลวทราม เศราหมอง และนาเกลียด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เปนอุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ อุบาสกยอมเปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูไมถือมงคลตื่นขาว
เชื่อกรรมไมเชื่อมงคล ๑ ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนานี้ ๑ ทําการ
สนับสนุนในศาสนานี้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสกผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เปนอุบาสกแกว อุบาสกปทุม อุบาสกบุณฑริก.
จบจัณฑาลสูตรที่ ๕
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อรรถกถาจัณฑาลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจัณฑาลสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อุปาสกปฏิกฏิ โ ไดแก เปนอุบาสกชั้นต่ํา. บทวา
โกตุหลมงฺคลิโก คือ เปนผูประกอบดวยอารมณที่ไดเห็น ไดฟง ไดลิ้ม
เปนมงคล ไดแก ตื่นขาว เพราะเปนไปไดอยางนี้วา สิ่งนี้จักมีไดดวยเหตุนี้
ดังนี้. บทวา มงฺคล ปจฺเจติ โน กมฺม ไดแก มองดูแตเรื่องมงคล
ไมมองดูเรื่องกรรม. บทวา อิโต จ พหิทฺธา ไดแก ภายนอกจากศาสนานี้.
บทวา ปุพฺพการ กโรติ ไดแก กระทํากุศลกิจมีทานเปนตนกอน.
จบอรรถกถาจัณฑาลสูตรที่ ๕
๖. ปติสูตร
วาดวยฐานะที่ไมมีแกอริยสาวก
[๑๗๖] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แวดลอมดวยอุบาสก
ประมาณ ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอ น
คฤหบดี ทานทั้งหลายไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานทั้งหลายไมควรทําความยินดีดวยเหตุเพียงเทานี้
วา เราไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทัง้ หลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึง
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เขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาลอันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลาย
พึงสําเหนียกอยางนี้แล.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกอนคฤหบดี ทานทั้งหลาย
ไดบํารุงภิกษุสงฆดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา พวกเราพึงเขาถึงปติ
ที่เกิดแตวิเวกอยูตามกาลอันสมควร ดวยอุบายเชนไร ทานทั้งหลายพึงสําเหนียก
อยางนี้แล ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแต
วิเวกอยู สมัยนั้น ฐานะ ๕ ประการ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น คือ สมัยนั้น
ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกาม ๑ สุข โสมนัสอันประกอบดวยกาม ๑
ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยอกุศล ๑ สุข โสมนัสอันประกอบดวยอกุศล ๑
ทุกข โทมนัสอันประกอบดวยกุศล ๑ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู สมัยนั้น
ฐานะ ๕ ประการนี้ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น.
พ. ดีละ ๆ สารีบตุ ร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวก
อยู. . . ดูกอนสารีบุตร สมัยใด อริยสาวกยอมเขาถึงปติที่เกิดแตวิเวกอยู
สมัยนั้น ฐานะ ๕ ประการนี้ ยอมไมมีแกอริยสาวกนั้น.
จบปติสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปติสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กินฺติ มย ไดแก เราพึงเขาถึง (ปวิเวกปติ) ดวยอุบายไร.
บทวา ปวิเวกปตึ ไดแก ปติที่อาศัยปฐมฌานและทุติยฌานเกิดขึ้น. บทวา
กามูปสฺหิติ ไดแก ทุกขอาศัยกาม คือ อาศัยกามสองอยาง ปรารภกาม
สองอยางเกิดขึ้น. บทวา อกุสลูปสฺหิต ความวา เมื่อคิดวาเราจักยิงเนื้อ
สุกรเปนตน ดังนี้ ยิงลูกศรพลาดไป ทุกขโทมนัสอาศัยอกุศลอยางนี้วา เรา
ยิงพลาดไปเสียแลว ดังนี้ เกิดขึ้น ชือ่ วาประกอบดวยอกุศล. เมื่อยิงไมพลาด
ไปในฐานะเชนนั้น สุขโสมนัสเกิดขึ้นวา เรายิงดีแลว เราประหารดีแลว
ดังนี้ ชื่อวา ประกอบดวยอกุศล. แตทุกขโทมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอุปกรณมี
ทานเปนตน ยังไมพรอม พึงทราบวา ประกอบดวยกุศล.
จบอรรถกถาปติสูตรที่ ๖
๗. วณิชชสูตร
วาดวยการคาขายที่อุบาสกไมควรประกอบ
[๑๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ ประการนี้ อันอุบาสก
ไมพึงกระทํา ๕ ประการเปนไฉน ? คือ การคาขายศัสตรา ๑ การคาขายสัตว ๑
การคาขายเนื้อสัตว ๑ การคาขายน้ําเมา ๑ การคาขายยาพิษ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคาขาย ๕ ประการนี้แล อันอุบาสกไมพึงกระทํา.
จบวณิชชสูตรที่ ๗
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อรรถกถาวณิชชสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวณิชชสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา วณิชฺชา ไดแก ทําการคาขาย. บทวา อุปาสเกน ไดแก
ผูถึงสรณะ ๓. บทวา สตฺถวณิชฺชา ไดแก ใหเขาทําอาวุธแลวก็ขายอาวุธ
นั้น. บทวา สตฺตวณิชฺชา ไดแก ขายมนุษย. บทวา มสวณิชฺชา
ไดแก เลี้ยงสุกรและเนื้อเปนตนขาย. บทวา มชฺชวณิชฺชา ไดแก ใหเขา
ทําของเมาอยางใดอยางหนึ่งแลวก็ขายของเมา. บทวา วิสวณิชฺชา ไดแก
ใหเขาทําพิษแลวก็ขายยาพิษนั้น. การทําดวยตนเอง การชักชวนคนอื่นให
ทําการคานี้ทั้งหมด ก็ไมควรดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวณิชชสูตรที่ ๗
๘. ราชสูตร
วาดวยการมีศีลไมเปนเหตุใหไดรับโทษ
[๑๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้น
เปนไฉน คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้
เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้
เปนผูละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต พระราชาจับเขามาประหาร
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จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากปาณาติบาต แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ฆาหญิง
หรือชายตาย พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตาม
ปจจัย เพราะเหตุแหงปาณาติบาต ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรม
เห็นปานนี้บางหรือไม.
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว
และจักไดฟงตอไป.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน.
ภิ. มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็น มิไดฟงมาแลววา คนผูนี้
เปนผูละอทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน พระราชาจับเขามาประหาร
จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากอทินนาทาน
แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูน ี้ลักทรัพยเขามา
จากบานหรือจากปา พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทํา
ตามปจจัย เพราะเหตุแหงอทินนาทาน ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรม
เห็นปานนี้บางหรือไม.
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว
และจักไดฟงตอไป.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละ
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กาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร
จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร.
ภิ. มิไดเห็น หรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้
เปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร พระราชาจับเขามาประหาร
จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้
ละเมิดประเพณีในหญิงหรือบุตรีของผูอื่น พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงกาเมสุมิจฉาจาร ทานทั้งหลาย
ไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม.
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว
และจักไดฟงตอไป.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละ
มุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ
หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากมุสาวาท.
ภิ. มิไดเห็น หรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นมิไดฟงมาแลววา คนผูนี้
เปนผูละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา
เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงดเวนจากมุสาวาท แตวา
บาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ทําลายประโยชนของ
คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีดวยมุสาวาท พระราชาจังเขามาประหาร จองจํา
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เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงมุสาวาท ทานทั้งหลายไดเห็น
หรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม.
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว
และจักไดฟงตอไป.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอมเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
คือวา ทานทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางหรือวา คนผูนี้เปนผูละการ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท งดเวนจากการ
ดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท พระราชาจับเขา
มาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุแหงการงด
เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท.
ภิ. มิไดเห็น หรือมิไดฟงมาเลย พระเจาขา.
พ. ดีละ ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็มิไดเห็นหรือมิไดฟงมาแลววา
คนผูนี้เปนผูละการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
งดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะ
เหตุแหงการงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท แตวาบาปกรรมของเขานั่นแหละยอมบอกใหทราบวา คนผูนี้ประกอบ
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท แลวฆาหญิง
หรือชายตาย ลักทรัพยเขามาจากบานหรือจากปา ละเมิดประเพณีในหญิงหรือ
บุตรีของผูอื่น ทําลายประโยชนของคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีดวยมุสาวาท
พระราชาจับเขามาประหาร จองจํา เนรเทศ หรือกระทําตามปจจัย เพราะเหตุ
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แหงการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ทานทั้ง
หลายไดเห็นหรือไดฟงบาปกรรมเห็นปานนี้บางหรือไม.
ภิ. พระเจาขา ขาพระองคทั้งหลายไดเห็นมาแลว ไดฟงมาแลว
และจักไดฟงตอไป.
จบราชสูตรที่ ๘
อรรถกถาราชสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในราชสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา ปพฺพาเชนฺติ คือใหขับออกจากแวนแควน. บทวา ยถา
ปจฺจย วา กโรนฺติ ไดแก ทําตามความประสงค ทําตามอัธยาศัย. บทวา
ตเถว ปาปกมฺม ปเวเทนฺติ ไดแก บอกกลาวกรรมที่ผูนั้นทําแกผูอื่น.
จบอรรถกถาราชสูตรที่ ๘
๙. คิหิสูตร
วาดวยผลของการรักษาศีล ๕
[๒๗๙] ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแวดลอมดวยอุบาสก
ประมาณ ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับถวายบังคมแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระ
สารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร ทานทั้งหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง ผูนุง
หมผาขาว มีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมีปกติไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
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อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการ และคฤหัสถผูนั้น เมือ่ หวังอยู ก็พึงพยากรณตน
ดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย
อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา คฤหัสถยอมเปนผูมีการงานสํารวมดีใน
สิกขาบท ๕ ประการเปนไฉน ? ดูกอนสารีบุตร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ คฤหัสถ
เปนผูมีการงานสํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการนี้.
คฤหัสถเปนผูมีปกติไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก
ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการเปนไฉน ? ดูกอน
สารีบุตร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่น
ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปน
พระอรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนธรรมเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๑ อันอริยสาวกนั้นไดถึงแลว
เพื่อความหมดจดแหงจิตที่ยังไมหมดจด เพื่อความผองแผวแหงจิตที่ยังไมผอง
แผว.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว. . .อันวิญูชนพึงจะรูเฉพาะตน. นี้เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง
ขอที่ ๒. . .
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติ
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ดีแลว. . . เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนธรรมเครื่องอยูเปน
สุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๓. . .
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยะใครแลว
ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท วิญูชนสรรเสริญ เปนไป
เพื่อสมาธิ นี้เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อันมีในจิตยิ่ง ขอที่ ๔
อันอริยสาวกนั้นไดถึงแลว เพื่อความหมดจดแหงจิตที่ยังไมหมดจด เพื่อความ
ผองแผวแหงจิตที่ยังไมผองแผว คฤหัสถผูมีปกติไดตามความปรารถนา ได
โดยไมยาก ไมลําบาก ซึง่ ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบันอันมีในจิตยิ่ง ๔
ประการนี้.
ดูกอนสารีบุตร เธอทั้งหลายพึงรูจักคฤหัสถคนใดคนหนึ่ง ผูนุงหม
ผาขาว มีการงาน สํารวมดีในสิกขาบท ๕ ประการ และมีปกติไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
อันมีในจิตยิ่ง ๔ ประการนี้ และคฤหัสถนั้น เมือ่ หวังอยู ก็พึงพยากรณตน
ดวยตนเองวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน เปรตวิสัย
อบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแลว เปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
บัณฑิตเห็นภัยในนรกแลว พึงเวน
บาปเสีย สมาทานอริยธรรมแลว พึงเวน
บาปเสีย ไมพึงเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย
ในเมื่อความพยายามมีอยู ไมพึงกลาวคํา
เท็จทั้งที่รู ไมพึงแตะตองของที่เจาของ
ไมให ยินดีดวยภริยาของตน ไมพึงยินดี
ภริยาผูอ ื่น และไมพึงดื่มสุราเมรัยเครื่อง
ยังจิตใหหลงใหล พึงระลึกถึงพระสัม-
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พุทธเจาเสมอ และพึงตรึกถึงพระธรรม
เสมอ พึงอบรมจิตใหปราศจากพยาบาท
อันเปนประโยชนเกื้อกูลแกเทวโลก ทักษิณาทานที่ผูตองการบุญ แสวงหาบุญให
แลว ในสัตบุรุษกอน ในเมื่อไทยธรรม
เกิดขึ้นแลว ยอมเปนทักษิณามีผลไพบูลย.
ดูกอนสารีบุตร เราจักบอกสัตบุรุษ
ให จงฟงคําของเรา ในบรรดาโค ดํา
ขาว แดง หมอก พรอย หมน หรือ
แดงออน ชนิดใดชนิดหนึ่ง โคที่ฝกแลว
ยอมเกิดเปนโคหัวหนาหมูใ ด หัวหนาหมู
ตัวนั้นเปนโคที่นําธุระไปได สมบูรณดวย
กําลัง เดินไดเรียบรอยและเร็ว คนทั้งหลาย
ยอมเทียมโคตัวนั้นในการขนภาระ ไม
คํานึงถึงสีของมัน ฉันใด ในหมูมนุษย
ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ในชาติอยางใดอยางหนึ่ง คือ กษัตริย พราหมณ แพศย
ศูทร จัณฑาล ปุกกฺสะ บรรดามนุษย
เหลานัน้ ทุก ๆ ชาติ คนผูที่ฝกแลว ยอม
เกิดเปนผูมีวัตรดี ตัง้ อยูในธรรม สมบูรณ
ดวยศีล กลาวคําสัตย มีใจประกอบดวย
หิริ ละชาติและมรณะไดแลว อยูจบ
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พรหมจรรย ปลงภาระลงแลว ไมประกอบ
ดวยกิเลส ไดทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ
เปนผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ดับแลว
เพราะไมถือมั่น ก็ทักษิณาที่บําเพ็ญใน
ผูนั้น ผูปราศจากความกําหนัด เปน
บุญเขต ยอมมีผลไพบูลย.
สวนคนพาลผูไมรูแจง มีปญญา
ทราม ไมไดสดับ ยอมใหทานในภายนอก
ไมคบหาสัตบุรุษ สวนชนเหลาใด ยอม
คบหาสัตบุรุษผูมีปญ
 ญาดี ไดรับยกยอมวา
เปนนักปราชญ ชนเหลานั้นตั้งศรัทธาไว
ในพระสุคตเปนเคามูลแลว ยอมไปสู
เทวโลก หรือพึงเกิดในตระกูลสูงในโลก
นี้ ชนเหลานั้นเปนบัณฑิต ยอมบรรลุ
นิพพานโดยลําดับ.
จบคิหิสูตรที่ ๙
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อรรถกถาคิหิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในคิหิสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา สวุตกมฺมนฺต คือ มีการงานที่ปองกันแลว. บทวา
อาภิเจตสิกาน คือ อาศัยจิตสูง บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราน ไดแก
อยูเปนสุขในธรรมอันประจักษ คือ ในปจจุบันนี้เอง. บทวา อริยกนฺเตหิ
ไดแก ศีลในมรรคผลที่พระอริยะทั้งหลายใครแลว. ทานกลาวศีล ๕ วา
อรยิธรรม ในบทวา อริยธมฺม สมาทาย นี้. บทวา เมรย วารุณึ
ไดแก เมรัย ๔ อยาง และสุรา ๕ อยาง. บทวา ธมฺมฺจานุวิตกฺกเย
ไดแก พึงตรึกโดยระลึกถึงโลกุตรธรรม ๙ อยาง. บทวา อพฺยาปชฺฌ
หิต จิตฺต ไดแก จิตประกอบดวยพรหมวิหารมีเมตตาเปนตน อันหาทุกข
มิได. บทวา เทวโลกาย ภาวเย ไดแก พึงเจริญเพื่อพรหมโลก. บทวา
ปฺุตฺถสฺส ชิคึสโต ไดแก ผูตองการบุญแสวงหาบุญอยู. บทวา สนฺเตสุ
ไดแก ในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระตถาคต.
บทวา วิปุลา โหติ ทกฺขณ
ิ า ไดแก ทานที่ใหแลวอยางนี้ยอมมีผลมาก.
บทวา อนุปพุ ฺเพน ไดแก โดยลําดับมีบําเพ็ญศีลเปนตน. บทที่เหลือ
มีเนื้อความที่กลาวไวแลวในติกนิบาตนั่นแล.
จบอรรถกถาคิหิสูตรที่ ๙
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๑๐. ภเวสิสูตร
วาดวยการทําความดีตองทําใหยิ่งขึน้
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ขณะที่เสด็จดําเนินไปตามหนทางไกล ไดทอด
พระเนตรเห็นสาละปาใหญ ณ ประเทศแหงหนึ่ง จึงทรงแวะลงจากหนทาง
เสด็จเขาไปสูปาสาละนั้น ครั้นเสด็จถึงแลวจึงทรงทําการแยมใหปรากฏ ณ
ที่แหงหนึ่ง ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดคิดวา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย
ใหพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรง
กระทําการแยมใหปรากฏดวยไมมีเหตุ ครั้งนั้น ทานพระอานนทจึงไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยให
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการแยมใหปรากฏ พระตถาคตยอมไมทรงทํา
การแยมใหปรากฏดวยไมมีเหตุ.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เรื่องเคยไดมีมาแลว
คือ ณ ประเทศนี้ ไดเปนเมืองมั่งคั่ง กวางขวาง มีชนมาก มีมนุษย
หนาแนน ก็พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงอาศัยอยูในพระนครนั้น ก็อุบาสกนามวาภเวสี ของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูไมกระทําใหบริบูรณในศีล
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน เปนผูอันภเวสีอุบาสกชี้แจงชักชวน ก็ไมกระทํา
ใหบริบูรณในศีล ครั้งนัน้ ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราเปนผูมีอุปการะมาก
เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนเหลานี้ และเราก็เปนผูไม
กระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูไมกระทํา
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ใหบริบูรณในศีล ตางคนตางก็เทา ๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควร
ปฏิบัติใหยิ่งกวา.
ครั้งนัน้ ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น
แลวไดกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลาย
จงจําเราไววา เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ครัง้ นั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐
เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา
ชักชวนเราทัง้ หลาย ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ก็ไฉนเราทั้งหลายจะทําใหบริบูรณในศีลไมไดเลา ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ
๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไปหาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวันนี้ไปขอภเวสี
อุบาสกผูเปนเจาจงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้วา เปนผูกระทําใหบริบูรณใน
ศีล ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา
ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล ตางคน
ตางก็เทา ๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา.
ครั้งนัน้ ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น
แลวกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลาย
จงจําเราไววา เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปน
ธรรมของชาวบาน ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้นไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเราทั้งหลาย
ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอัน
เปนธรรมของชาวบาน ก็ไฉนเราทั้งหลาย จักเปนผูประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบานไมไดเลา ครั้งนั้น อุบาสก
ประมาณ ๕๐๐ เหลานัน้ ไดเขาไปหาภเวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวันนี้ไป

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 389

ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจําอุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้วา เปนผูประพฤติ
พรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ครั้งนั้น
ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เราแลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวน
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แม
อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล และเราก็
เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของ
ชาวบาน แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ตางคนตางก็เทา ๆ กัน
ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติใหยิ่งกวา.
ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดเขาไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น
เเลวกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ตั้งแตวันนี้ไป ขอทานทั้งหลายจงจํา
เราไววา เปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการ
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ได
คิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนเรา
ทั้งหลาย ภเวสีอุบาสก ผูเปนเจา จักเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว เวนการ
บริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ก็ไฉนเราทั้งหลาย
จักเปนผูบริโภคมื้อเดียว เวนการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาลไมไดเลา ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดเขาไป
หาภพวสีอุบาสกแลวกลาววา ตั้งแตวันนี้ไป ขอภเวสีอุบาสกผูเปนเจา จงจํา
อุบาสก ๕๐๐ แมเหลานี้วา เปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี
งดเวนการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ครั้งนั้น ภเวสีอุบาสกไดคิดวา ก็เรา
แลเปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา ชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็
และเราก็เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็
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เปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล และเราเปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
เวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน แมอบุ าสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้
ก็เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติเวนไกลจากเมถุนอันเปนธรรมของ
ชาวบาน และเราเปนผูบริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวน
การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล แมอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานี้ ก็เปนผู
บริโภคอาหารมื้อเดียว งดการบริโภคในราตรี งดเวนการบริโภคอาหารใน
เวลาวิกาล ตางคนตางก็เทา ๆ กัน ไมยิ่งไปกวากัน ผิฉะนั้น เราควรปฏิบัติ
ใหยิ่งกวา.
ครั้งนัน้ ภเวสีอุบาสกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
ภเวสีอุบาสก ไดบรรพชาอุปสมบทแลว ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ภเวสีภิกษุอุปสมบทแลวไมนาน หลีก
ออกจากหมูอยูผูเดียวไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็
ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ก็แลภเวสีภิกษุไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ดูกอนอานนท ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐
เหลานั้น ไดคิดวา ภเวสีอุบาสกผูเปนเจา เปนผูมีอุปการะมาก เปนหัวหนา
ชักชวนเราทัง้ หลาย ก็ภเวสีอุบาสกผูเปนเจาจักปลงผมหนวดครองผากาสายะ
ออกบวชเปนบรรพชิต ไฉนเราทั้งหลายจักปลงผมและหนวดครองผากาสายะ
ออกบวชเปนบรรพชิตไมไดเลา.
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ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายพึงไดบรรพชาอุปสมบท
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหลานั้น ไดบรรพชา
อุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
แลว ครั้งนั้น ภเวสีภิกษุไดคิดวา เราแลเปนผูไดตามความปรารถนา ได
โดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งวิมุตติสุขอันเปนธรรมชั้นเยี่ยมนี้ โอหนอ ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ แมเหลานี้ ก็พึงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึง่ วิมุตติสุขอันเปนธรรมชั้นเยี่ยมนี้ ครั้งนั้น ภิกษุประมาณ ๕๐๐
เหลานั้น ตางเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร
มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ไดทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม
ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ภิกษุประมาณ
๕๐๐ เหลานั้น มีภเวสีภิกษุเปนประมุข พยายามบําเพ็ญธรรมที่สูง ๆ ขึ้นไป
ประณีตขึ้นไป ไดทําใหแจงซึ่งวิมุตติอันเปนธรรมชั้นเยี่ยม ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนอานนท เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
เราทั้งหลายจักพยายามบําเพ็ญธรรมทีส่ ูง ๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป จักทําให
แจงซึ่งวิมุตติอันเปนธรรมชั้นเยี่ยม ดูกอนอานนท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้แล.
จบภเวสีสูตรที่ ๑๐
จบอุปาสกวรรคที่ ๓
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อรรถกถาภเวสิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภเวสิสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา สิต ปาตฺวากาสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จพระดําเนินไปตามทางใหญ ทรงแลดูปาสาละนั้น ทรงดําริวา ในที่นี้จะมีเหตุดี
ไร ๆ เคยเกิดขึ้นแลวหรือหนอ ก็ไดทรงเห็นเหตุดีที่อุบาสกชื่อภเวสีไดทําไว
แลว ในครั้งพระกัสสปพุทธเจา ไดมีพระดําริตอไปวา เหตุดีนี้ปกปดไมปรากฏ
แกหมูภิกษุ เอาเถิดเราจะทําเหตุนั้นใหปรากฏแกหมูภิกษุ จึงหลีกออกจากทาง
ประทับยืน ณ ที่แหงหนึ่ง ไดทรงทําการแยมใหปรากฏ แสดงไรพระทนต
นอย ๆ. พระพุทธเจาทั้งหลายมิไดทรงพระสรวลเหมือนชาวมนุษยในโลก
หัวเราะทองคัดทองแข็งวาที่ไหนที่ไหนดังนี้. การทรงพระสรวลของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ก็เปนเพียงอาการแยมเทานั้น. ชื่อวาการแยมนี้ยอมมีดวยจิตสหรคต
ดวยโสมนัส ๑๓ ดวง. ชาวโลกหัวเราะดวยจิต ๘ ดวง คือ จากอกุศล ๔ ดวง
จากกามาวจรกุศล ๔ ดวง. พระเสกขะทั้งหลายนําจิตสัมปยุตดวยทิฏฐิ ๒ ดวง
ออกจากอกุศลแลวหัวเราะดวยจิต ๖ ดวง. พระขีณาสพแยมดวยจิต ๕ ดวง
คือ ดวยกิริยาจิตที่เปนสเหตุกะ ๔ ดวง ที่เปนอเหตุกะ ๑ ดวง. แมในจิต
เหลานั้น เมือ่ อารมณมีกําลังปรากฏ พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมแยมดวยจิต
สัมปยุตดวยญาณ ๒ ดวง. เมื่ออารมณที่มีกําลังออนปรากฏ พระขีณาสพยอม
แยมดวยจิต ๓ ดวง คือ ดวยทุเหตุกจิต ๒ ดวง และดวยอเหตุกจิต ๑ ดวง.
แตในที่นี้ จิตสหรคต ดวยโสมนัส อันเปนกิริยาเหตุกะ และมโนวิญญาณธาตุ
ทําการพระสรวลสักวาอาการแยมใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคจา. ก็การแยม
นั้นแมเพียงเล็กนอยอยางนี้ก็ไดปรากฏแกพระเถระแลว. ถามวา อยางไร.
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ตอบวา ในกาลเชนนั้น เกลียวพระรัศมีประมาณเทาลําตาลใหญ รุงโรจนจาก
พระทาฐะ ๔ องค ของพระตถาคตดุจสายฟาแลบจากหนามหาเมฆ ๔ ทิศ
ผุดขึ้น กระทําประทักษิณรอบพระเศียร ๓ ครั้ง แลวหายไปที่ไรพระทาฐะนั่นเอง
ดวยสัญญานั้น ทานพระอานนทแมตามเสด็จไปขางหลังพระผูมีพระภาคเจา
ก็ยอมรูวาพระผูมีพระภาคเจาทรงทําการแยมใหปรากฏ.
บทวา อิทฺธ แปลวา สมบูรณ. บทวา ผีต ไดแก สมบูรณยิ่งนัก
ดุจดอกไมบานสะพรั่งหมดทั้งแถว. บทวา อากิณฺณมนุสฺส ไดแก เกลื่อนกลาดไปดวยหมูชน. บทวา สีเลสุ อปริปูริการี ไดแก ไมทําความเสมอกัน
ในศีล ๕. บทวา ปฏิเทสิตานิ ไดแก แสดงความเปนอุบาสก. บทวา
สมาทปตานิ ความวา ใหตั้งอยูในสรณะทั้งหลาย. บทวา อิจฺเจต สมสม
ไดแก เหตุนั้นเสมอกันดวยความเสมอโดยอาการทั้งปวง มิไดเสมอโดยเอกเทศ
บางสวน. บทวา นตฺถิ กิฺจิ อติเรก ไดแก เราไมมีเหตุดีไร ๆ ที่เกิน
หนาคนเหลานี้. บทวา หนฺท เปนนิบาตลงในอรรถวาเตือน. บทวา อติเรกาย
ความวา เราจะปฏิบัติเพื่อเหตุที่ดียิ่งขึ้นไป. บทวา สีเลสุ ปริปรู การี
ธาเรถ ความวา ทานทั้งหลายจงรูวาเราทําความเทาเทียมกันในศีล ๕ แลว.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันวาภเวสีอุบาสกนั้น ชื่อวา สมาทานศีล ๕ แลว.
บทวา กิมงฺค ปน น มย ความวา ก็ดวยเหตุไรเลา เราจึงจักไมเปนผู
ทําใหบริบูรณได บทที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาภเวสิสูตรที่ ๑๐
จบอุปาสกวรรควรรณนาที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สารัชชสูตร ๒. วิสารทสูตร ๓. นิรยสูตร ๔. เวรสูตร
๕. จัณฑาลสูตร ๖. ปติสูตร ๗. วณิชชสูตร ๘. ราชสูตร ๙. คิหิสูตร
๑๐. ภเวสิสูตร และอรรถกถา.
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อรัญญวรรคที่ ๔
๑. อารัญญกสูตร
วาดวยภิกษุผูอยูป า ๕ จําพวก
[๑๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้
๕ จําพวกเปนไฉน ? คือ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตรเพราะโงเขลา เพราะหลง
งมงาย ๑ มีความปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา จึงถืออยูปาเปน
วัตร ๑ ถืออยูปาเปนวัตรเพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ ถืออยูปาเปนวัตร
เพราะรูวาเปนวัตรอันพระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญ
๑ ถืออยูปาเปนวัตรเพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงาม
เชนนี้ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถอื อยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้
ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติ
อันงามเชนนี้ เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และล้ําเลิศแหงภิกษุ
ผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมสมเกิดจาก
นมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส
หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปนยอดขึ้นจําพวกโครส ๕ เหลานั้น ฉันใด
บรรดาภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร เพราะ
อาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด
ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ เปนเลิศ ประเสริฐ
เปนประธาน สูงสุด และล้ําเลิศแหงภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร ๕ จําพวกนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบอารัญญกสูตรที่ ๑
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อรัญญวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาอารัญญกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอารัญญกสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา มนฺทตฺตา โมมูหตฺตา ความวา ไมรูการสมาทาน ไมรู
อานิสงส แตอยูปาเปนวัตรโดยไมรู เพราะตนเขลาเฉาโฉด. บทวา ปาปจฺโฉ
อิจฺฉาปกโต ความวา ภิกษุตั้งอยูในความปรารถนาลามกอยางนี้วา เมื่อเรา
อยูในปา ชนทั้งหลายจักทําสักการะดวยปจจัย ๔ ดวยคิดวา ภิกษุนี้ถืออยูปา
เปนวัตร และจักยกยองดวยคุณทั้งหลายมีอาทิวา ภิกษุนี้เปนลัชชี ชอบสงัด
ดังนี้ แลวถูกความปรารถนาลามกนั้นนั่นแหละครอบงํา จึงเปนผูถืออยูปา
เปนวัตร. อนึ่ง ภิกษุเขาไปอยูปาโดยความบา ชือ่ วาถืออยูปาเปนวัตรเพราะ
ความบา เพราะจิตฟุงซาน. บทวา วณฺณิต ความวา ชื่อวาองคแหงภิกษุ
ผูถือการอยูปาวัตรนี้ พระพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจายกยองแลว
คือ สรรเสริญแลว เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร. บทวา
อิทมตฺถิต ความวา ชื่อวา อิทมตฺถิ เพราะมีความตองการดวยขอปฏิบัติ
อันงามนี้ ความเปนผูมีความตองการ ชื่อวา อิทมตฺถิตา อธิบายวา อาศัย
ความเปนผูความตองการนั้นเทานั้น มิไดอาศัยโลกามิสไร ๆ อืน่ . บทที่เหลือ
ในสูตรนี้แตและในสูตรนอกจากนี้ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอารัญญกสูตรที่ ๑
จบอรัญญวรรควรรณนาที่ ๔
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๒. ปงสุกูลิกสูตร
[๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ๕
จําพวกนี้ ฯลฯ
จบปงสุกูลิกสูตรที่ ๒
๓. รุกขมูลิกสูตร
[๑๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูโคไมเปนวัตร ๕
จําพวกนี้ ฯลฯ
๔. โสสานิกสูตร
[๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถอื อยูปาเปนวัตร ๕ จําพวก
นี้ ฯลฯ
จบโสสานิกสูตรที่ ๔
๕. อัพโภกาสิกสูตร
[๑๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในที่แจงเปนวัตร ๕
จําพวกนี้ ฯลฯ
จบอัพโภกาสิกสูตรที่ ๕
*

* สูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๑๐ อรรถกถาวามีเนื้อความงายทัง้ นั้น
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๖. เนสัชชิกสูตร
[๑๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบเนสัชชิกสูตรที่ ๖
๗. ยถาสันถติกสูตร
[๑๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามที่ทานจัด
ใหอยางไรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบยถาสันถติกสูตรที่ ๗
๘. เอกาสนิกสูตร
[๑๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือการนั่งฉัน ณ อาสนะเดียว
เปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
๙. ขลุปจฉาภัตติกสูตร
[๑๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือหามภัตอันนํามาถวาย เมื่อ
ภายหลังเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฯลฯ
จบขลุปจฉาภัตติกสูตรที่ ๙
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๑๐. ปตตปณฑิกสูตร
วาดวยภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตร ๕ จําพวก
[๑๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร
๕ จําพวกนี้ ๕ จําพวกเปนไฉน ? คือ ภิกษุเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปน
วัตร เพราะโงเขลา เพราะหลงงมงาย ๑ มีความปรารถนาลามก ถูกความ
อยากครอบงํา จึงเปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะ
ในบาตรเปนวัตรเพราะเปนบา เพราะจิตฟุงซาน ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะใน
บาตรเปนวัตร เพราะรูวา เปนวัตรอันพระพุทธเจาและสาวกแหงพระพุทธเจา
ทั้งหลายสรรเสริญ ๑ เปนผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความ
เปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ความ
เปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕
จําพวกนี้ ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมี
ความปรารถนานอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความสงัด ควานเปนผูมี
ความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน
สูงสุด และล้าํ เลิศแหงภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใส
เกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสชาวโลกยอมกลาววาเปน
เลิศในจําพวกโครส ๕ เหลานั้น ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุ
ผูถือฉันเฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตร
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เปนวัตร เพราะอาศัยความเปนผูมีความปรารถนานอย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความสงัด ความเปนผูมีความตองการดวยขอปฏิบัติอันงามเชนนี้
เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนประธาน สูงสุด และล้ําเลิศแหงภิกษุผูถือฉัน
เฉพาะในบาตรเปนวัตร ๕ จําพวกนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบปตตปณฑิกสูตรที่ ๑๐
จบอรัญญวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อารัญญกสูตร ๒. ปงสุกูกสูตร ๓. รุกขมูลิกสูตร ๔. โสสานิกสูตร ๕. อัพโภกาสิกสูตร ๖. เนสัชชิกสูตร ๗. ยถาสันถติกสูตร
๘. เอกาสนิกสูตร ๙. ขลุปจฉาภัตติกสูต ๑๐. ปตตปณฑิกสูตร และ
อรรถกถา.
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พราหมณวรรคที่ ๕
๑. โสณสูตร
วาดวยธรรมเกาแกของพราหมณ
[๑๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้
บัดนี้ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ธรรม ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ไดทราบวา เมื่อกอนพวกพราหมณยอมสมสูเฉพาะพราหมณี
ไมสมสูกะหญิงที่ไมใชพราหมณี บัดนี้ พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีบาง
ยอมสมสูกะหญิงที่ไมใชพราหมณีบาง บัดนี้ พวกสุนัขยอมสมสูกะสุนัขตัวเมีย
เทานั้น ไมสมสูกะสัตวตัวเมียที่ไมใชพวกสุนัข นี้เปนธรรมของพราหมณ
ที่เกาแกขอที่ ๑
บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณีที่มีระดูเทานั้น ไมสมสูกะพราหมณี
ที่ไมมีระดู บัดนี้ พวกพราหมณยอมสมสูกะพราหมณที่มีระดูบาง ยอมสมสู
กะพราหมณีที่ไมมีระดูบาง บัดนี้ พวกสุนัขยอมสมสูกะสุนัขตัวเมียที่มีระดู
เทานั้น ไมสมสูกะสุนัขตัวเมียที่ไมมีระดู นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแก
ขอที่ ๒
บัดนี้ปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมไมซื้อไมขายพราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไป
ดวยความรักความผูกพัน บัดนี้ พวกพราหมณยอมซื้อบาง ยอมขายบางซึ่ง
พราหมณี ยังการอยูรวมกันใหเปนไปดวยความรักความผูกพัน บัดนี้ พวก
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สุนัขยอมไมซื้อไมขายสุนัขตัวเมีย ยังการอยูรว มกันใหเปนไปดวยความรัก
ความผูกพัน นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๓
บัดนี้ยอ มปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงินบาง
ทองบาง บัดนี้ พวกพราหมณยอมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง
เงินบาง ทองบาง บัดนี้ พวกสุนัขยอมไมทําการสะสมทรัพยบาง ขาวเปลือกบาง เงินบาง ทองบาง นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแกขอที่ ๔
บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณไดทราบวา
เมื่อกอนพวกพราหมณยอมแสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินในเวลาเย็น อาหารเชา
เพื่อกินในเวลาเชา บัดนี้ พวกพราหมณบริโภคอาหารจนอิ่มตามตองการแลว
ยอมถือเอาสวนที่เหลือไป บัดนี้ พวกสุนัขยอมแสวงหาอาหารเย็นเพื่อกินใน
เวลาเย็น อาหารเชาเพื่อกินในเวลาเชา นี้เปนธรรมของพราหมณที่เกาแก
ขอที่ ๕
บัดนี้ ยอมปรากฏในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมของพราหมณที่เกาแก ๕ ประการนี้แล บัดนี้ ยอมปรากฏ
ในพวกสุนัข ไมปรากฏในพวกพราหมณ.
จบโสณสูตรที่ ๑
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พราหมณวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาโสณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโสณสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา พฺราหฺมณธมฺมา ไดแก สภาพของพราหมณ. บทวา
สุนเขสุ แปลวา ในสุนขั ทั้งหลาย. บทวา เนว กิณนฺติ น วิกฺกิณนฺติ
ไดแก ถือเอาไมซื้อ ใหไปไมขาย. บทวา สมฺปเยเนว สวาส สมฺพนฺธาย
สมฺปวตฺเตนฺติ ความวา เขาไปหาผูเปนที่รักและไมเปนที่รักแลวอยูรวมกัน
เพื่อสืบประเวณี. บทวา อุทราวเทหก ไดแก บริโภคจนเต็มทอง. บทวา
อวเสส อาทาย ปกฺกมนฺติ ไดแก หอสวนที่บริโภคไมหมดถือเอากลับไป.
ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะอยางเดียว.
จบอรรถกถาโสณสูตรที่ ๑
๒. โทณสูตร
วาดวยพราหมณ ๕จําพวก
[๑๙๒] ครั้งนั้นแล โทณพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาดังนี้วา พระสมณโคดมไม
อภิวาทไมลุกรับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ ซึ่งพราหมณผูแกเฒาเปนผูใหญ
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ลวงกาลผานวัยแลว ขอนั้นเห็นจะเปนเหมือนอยางนั้น เพราะทานพระโคดม
ไมอภิวาท ไมลุกรับ หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ. ซึ่งพราหมณผูแกเฒาเปน
ผูใหญลวงกาลผานวัยแลว ขอนี้ไมดเี ลย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ น
โทณะ แมทา นก็ยอมปฏิญาณวาเปนพราหมณมิใชหรือ.
โท. ขาแตพระโคดม ผูใดเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาววาเปนพราหมณ
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรษุ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน
ทรงมนตรูจบไตรเทพ พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและเกฏภะ พรอมทั้งอักขระ
ประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่หา เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ เปนผู
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ผูนั้นเมื่อกลาว
โดยชอบ พึงหมายซึ่งขาพระองคนั้นเทียว เพราะขาพระองคเปนพราหมณ
อุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรษุ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เปนผูเลาเรียน
ทรงมนต รูจ บไตรเพท พรอมดวยคัมภีรนิฆัณฑุและเกฏภะ พรอมทั้งอักขระ
ประเภท มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่หา เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ เปนผู
ชํานาญในคัมภีรโลกายะและตําราทายมหาปุริสลักษณะ.
พ. ดูกอ นโทณะ บรรดาฤาษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณคือ
ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมทัคคี
ฤาษีอังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปน
ผูผูกมนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ ขับตาม กลาวตาม ซึ่ง
บทมนตของเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง
บอกไดถูกตองตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมบัญญัติพราหมณ
ไว ๕ จําพวกนี้ คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณผูเสมอ
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ดวยเทวดา ๑ พราหมณเปนผูมีความประพฤติดี ๑ พราหมณีผูมี
ความประพฤติดีและชั่ว ๑ พราหมณจัณฑาลเปนที่หา ๑ ดูกอน
โทณะ ทานเปนพราหมณจําพวกไหนในจําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนั้น.
โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคไมรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้
แตขาพระองครูวาเปนพราหมณเทานั้น ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดงธรรม
แกขาพระองค โดยประการที่ขาพระองคจะพึงรูจักพราหมณ ๕ จําพวกนี้.
พ. ดูกอนโทณะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
โทณพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยพรหมอยางไร ?
พราหมณในโลกนี้เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือ
ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดย
อางถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป ครั้นแลว
ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใช
แสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอยางเดียว
มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู.
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มีใจประกอบดวยกรุณา. . . ประกอบดวยมุทิตา. . . ประกอบดวย
อุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา
ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เธอเจริญพรหมวิหาร ๔
ประการนี้แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก ดูกอนโทณะ พราหมณ
เปนผูชื่อวาเสมอดวยพรหม อยางนี้แล.
ดูกอนโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอดวยเทวดาอยางไร ? พราหมณ
ในโลกนี้เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจด
ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใคร ๆ จะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป ครั้นแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรม ไมแสวงหาอยางไมเปนธรรม
ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม
โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือ
กระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารย
แลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม
ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยการซื้อ ดวยการขาย
ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะที่เขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูเฉพาะ
พราหมณี ไมสมสูดวยสตรีชั้นกษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน ชางทํารถ เทหยากเยื่อ สตรีมีครรภ มีลกู ออน ไมมรี ะดู ดูกอน
โทณะ เพราะเหตุไร พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุวา
ถาพราหมณสมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผูชื่อวาเกิดแต
กองอุจจาระ เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร
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พราหมณจึงไมสมสูสตรีที่ลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออน
ไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมละอาด เพราะฉะนั้น
พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีลูกออน พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ
มิใชตองการความใคร ความสนุก ความยินดี ตองการบุตรอยางเดียว เขามี
บุตรหรือธิดาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน
บรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้สงัดจากกาม ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทกุ ข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอเจริญฌาณทั้ง ๔ ประการนี้แลว เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกอนโทณะ พราหมณีเปนผูเสมอดวยเทวดา
อยางนี้แล.
ดูกอนโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติอยางไร ? พราหมณ
ในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ
หมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย เรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป ครั้นแลว แสวงหา
ทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไม
เปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมใชแสวงหาดวยกสิกรรม
พาณิชยกรรม โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารย
แกอาจารยแลวยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยการซื้อ การขาย
ยอมแสวงหาพราหมณีเฉพาะผูที่เขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูเฉพาะ
พราหมณี ไมสมสูสตรีชนั้ กษัตริย แพศย ศูทร จัณฑาล เนสาท ชางจักสาน
ชางทํารถ เทหยากเยื่อ สตรีมีครรภ มีลูกออน ไมมีระดู ดูกอ นโทณะ
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เพราะเหตุไร พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุวา ถาพราหมณยอม
สมสูสตรีมีครรภไซร มาณพหรือมาณวิกายอมเปนผูชื่อวาเกิดแตกองอุจจาระ
เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไมสมสูสตรีมีครรภ เพราะเหตุไร พราหมณจึงไมสม
สูสตรีมีลูกออน เพราะเหตุวา ถาพราหมณสมสูสตรีมีลูกออนไซร มาณพ
หรือมาณวิกายอมเปนผูชื่อวาดื่มของไมสะอาด เพราะฉะนั้น พราหมณจึงไม
สมสูสตรีมีลกู ออน พราหมณีนั้นยอมเปนพราหมณีของพราหมณ มิใชตอ งการ
ความใคร ความสนุก ความยินดี ตองการบุตรอยางเดียว เขามีบุตรหรือ
ธิดาแลว ปรารถนาความยินดีในบุตรหรือธิดานั้น ครอบครองทรัพยสมบัติ
ไมออกบวชเปนบรรพชิต เขาดํารงอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปาง
กอน ไมลวงละเมิด พราหมณผูตั้งอยูในความประพฤติดีของพราหมณแตปาง
กอน ไมลวงละเมิด เพราะเหตุดังนี้แล ชาวโลกจึงเรียกวาพราหมณผูมีความ
ประพฤติดี ดูกอนโทณะ พราหมณเปนผูมีความประพฤติดี อยางนี้แล.
ดูกอนโทณะ ก็พราหมณเปนผูมีความประพฤติดีชั่วอยางไร ? พราหมณ
ในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ
หมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยู ๔๘ ป ครั้นแลว แสวงหาทรัพย
สําหรับบูชาอาจารย เพือ่ อาจารยโดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปน
ธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือ ไมแสวงหาดวยกสิกรรม
พาณิชยกรรม โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการ ศิลปะอยางใด
อยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชา
อาจารยแกอาจารยแลว ยอมแสวงหาภรรยาโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรม
บาง ดวยการซื้อบาง ดวยการขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณีผูที่เขายกให
ดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสูพราหมณบาง สตรีชั้นกษัตริยบา ง ชั้นแพศยบาง
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ชั้นศูทรบาง ชั้นจัณฑาลบาง ชั้นเนสาทบาง ชั้นจักสานบาง ชั้นชางทํารถบาง
ชั้นเทหยากเยื่อบาง มีครรภบาง มีลูกออนบาง มีระดูบาง ไมมีระดูบาง
พราหมณีนั้นเปนพราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง ความสนุก
บาง ความยินดีบาง ตองการบุตรบาง เขาไมตั้งอยูในความประพฤติดีของ
พราหมณแตปางกอน ลวงละเมิดความประพฤติดีนั้นเปนพราหมณไมตั้งอยูใน
ความประพฤติดีของพราหมณแตปางกอน ลวงละเมิดความประพฤติดีนั้น
เพราะเหตุดังนี้พราหมณชาวโลกจึงเรียกวาผูมีความประพฤติดีและชั่ว ดูกอน
โทณะ พราหมณเปนผูมคี วามประพฤติดีและชั่ว อยางนี้แล.
ดูกอนโทณะ ก็พราหมณผูเปนพราหมณจัณฑาลอยางไร ? พราหมณ
ในโลกนี้ เปนอุภโตสุชาตทั้งผายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ
หมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ
เขาประพฤติโกมารพรหมจรรยเรียนมนตอยูตลอด ๔๘ ป ครัน้ แลว แสวงหา
ทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพื่ออาจารยโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรมบาง
ดวยกสิกรรมบาง ดวยพาณิชยกรรมบาง ดวยโครักขกรรมบาง ดวยการเปน
นักรบบาง ดวยการรับราชการบาง ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขาถือกระเบื้อง
เที่ยวภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ยอม
แสวงหาภรรยาโดยธรรมบาง โดยไมเปนธรรมบาง ดวยการซือ้ บาง ดวยการ
ขายบาง ยอมแสวงหาพราหมณที่เขายกใหดวยการหลั่งน้ํา เขายอมสมสู
พราหมณีบาง สตรีชั้นกษัตริยบาง ชั้นแพศยบาง ชั้นศูทรบาง ชั้นจัณฑาล
บาง ชั้นเนสาทบาง ชัน้ ชางจักสานบาง ชั้นชางทํารถบาง ชั้นเทหยากเยื่อ
บาง มีครรภบาง มีลูกออนบาง มีระดูคูบาง ไมมีระดูบาง พราหมณีนั้นเปน
พราหมณีของพราหมณ ตองการความใครบาง ความสนุกบาง ความยินดี
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บาง ตองการบุตรบาง เขาสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง พวก
พราหมณไดกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานปฏิญาณวาเปนพราหมณ เพราะเหตุไร
จึงสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง เขาไดตอบอยางนี้วา ทานผูเจริญ
เปรียบเหมือนไฟยอมไหมสิ่งที่สะอาดบาง สิ่งที่ไมสะอาดบาง แตไฟยอมไม
ติดดวยสิ่งนั้น แมฉันใด ถาแมพราหมณสําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง
ไซร แตพราหมณยอมไมติดดวยการงานนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน พราหมณ
สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการงานทุกอยาง เพราะเหตุดังนี้แล พราหมณชาวโลกจึง
เรียกวา พราหมณจัณฑาล ดูกอนโทณะ พราหมณผูเปนพราหมณจัณฑาล
อยางนี้แล.
ดูกอนโทณะ บรรดาฤาษีที่เปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษี
อัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมทัคคิ ฤาษี
อังคีรส ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูผูก
มนต บอกมนต พวกพราหมณในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนต
ของเกานี้ ทีท่ านขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอก
ไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอกไว ฤาษีเหลานั้นยอมปญญัติพราหมณไว
๕ จําพวก คือ พราหมณผูเสมอดวยพรหม ๑ พราหมณผูเสมอดวยเทวดา ๑
พราหมณผูมีความประพฤติดี ๑ พราหมณผูมีความประพฤติดีและชั่ว ๑
พราหมณจัณฑาลเปนที่หา ๑ ดูกอนโทณะ ทานเปนพราหมณจําพวกไหน ใน
จําพวกพราหมณ ๕ จําพวกนั้น.
โท. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคยอมไมยัง
แมพราหมณจัณฑาลใหเต็มได ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
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ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่
ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุเห็น
รูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ. ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองควา เปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบโทณสูตรที่ ๒
อรรถกถาโทณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยโทณสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ตฺวป โน แกเปน ตฺวมฺป นุ แปลวา แมทานหนอ.
บทวา ปวตฺตาโร คือ ผูส อน. บทวา เยส คือ เปนสมบัติของฤาษี
เหลาใด. บทวา มนฺตปท ไดแก มนต คือ พระเวทนั่นเอง. บทวา
คีต ไดแก พวกโบราณพราหมณ ๑๐ คน มีอัฏฐกพราหมณเปนตนสาธยาย
แลวดวยสรภัญญสมบัติ คือ เสียง. บทวา ปวุตฺต ไดแก บอกกลาว
[สอน] แกคนอื่น. บทวา สมิหิต ไดแก รวบรวม คือ ทําใหเปนกอง
อธิบายวาตั้งไวเปนกลุมเปนกอน. บทวา ตทนุคายนฺติ ความวา บัดนี้พราหมณ
ทั้งหลายก็ขับสาธยายมนตตามที่โบราณพราหมณเหลานั้นขับมากอน. บทวา
ตทนุภาสนฺติ ไดแก กลาวมนตนั้นตาม. บทนี้เปนไวพจนของบทกอนนั่นแล.
บทวา ภาสิตมนุภาสนฺติ ไดแก กลาวตามที่พวกโบราณพราหมณเหลานั้น
กลาวไว. บทวา สชฺฌายิตมนุสชฌายนฺติ ไดแก สาธยายตามที่พวก
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โบราณพราหมณเหลานั้นสาธยาย. บทวา วาจิตมนุวาเจนฺติ ไดแก บอก
ตามที่พวกโบราณพราหมณเหลานั้นบอกแกผูอื่น.
บทวา เสยฺยถีท ไดแก โบราณพราหมณเหลานั้นมีใครบาง. บทวา
อฏุโก เปนตน เปนชื่อของโบราณพราหมณเหลานั้น. ไดยนิ วา โบราณพราหมณเหลานั้นตรวจดูดวยทิพยจักษุแลวไมทําการเบียดเบียนผูอื่น เทียบ
ปาพจนคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
แลวเรียบเรียงมนตทั้งหลาย. แตพราหมณอีกพวกหนึ่งใสกรรมมีปาณาติบาต
เปนตนเขาไปทําลายพระเวท ๓ ทําใหขัดแยงกับพระพุทธพจนเสีย.
บทวา อสฺสุ ในบทวา ตฺยาสฺสุเม นี้ เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา
พราหมณเหลานั้นบัญญัติพราหมณธรรม ๕เหลานี้. บทวา มนฺเต อธิยมาโน
ไดแก. ทองเรียนพระเวททั้งหลาย. บทวา อาจริยธน ไดแก ทรัพยบชู า
อาจารย คือ ทรัพยอันเปนสวนบูชาอาจารย. บทวา น อิสฺสตฺเถน ไดแก
ไมใชใหเกิดขึ้นดวยงานนักรบอาชีพ. บทวา น ราชโปริเสน ไดแก
ไมใชใหเกิดขึ้นดวยความเปนขาราชการ.
บทวา เกวล ภิกขฺ าจริยาย ไดแก เกิดขึ้นดวยภิกขาจาร อันบริสุทธิ์
[ลวน ๆ] เทานั้น. บทวา กปาล อนติมฺมาโน ไดแก ไมดูหมิ่น
ภิกขาภาชนะ. ก็โทณพราหมณนั้นถือภิกขาภาชนะใสน้ําเต็มแลว สนานศีรษะ
ไปยืนอยูที่ประตูของตระกูลทั้งหลายรองขอวา ขาพเจาประพฤติโกมารพรหมจรรย (เปนชายโสด) มาตลอด ๔๘ ป ทั้งมนตขาพเจาก็เรียนแลว ขาพเจา
จักใหทรัพยบูชาอาจารยแกอาจารย ขอทานทั้งหลายจงใหทรัพยแกขาพเจาเถิด
ดังนี้. พวกมนุษยไดฟงดังนั้นตางก็ใหทรัพย ๘ กหาปณะบาง ๑๖ กหาปณะ
บาง ๑๐๐ กหาปณะบาง ตามกําลังสามารถ โทณพราหมณเที่ยวไปขอทั่ว
หมูบาน อยางนี้แลวมอบทรัพยที่ไดใหแกอาจารย. คํานั้นทานกลาวหมายถึง
ภิกขาภาชนะนั้น.
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บทวา เอว โข โทณพฺราหมฺโณ พฺรหฺมสโม โหติ ความวา
พราหมณเปนผูชื่อวาเสมอดวยพรหม เพราะประกอบดวยพรหมวิหารอยางนี้.
บทวา เนว กเยน น วิกฺกเยน ไดแก ไมใชตนเองซื้อ ไมใชผูอื่น
ขายให. บทวา อุทกูปสฏ ไดแก ที่เขาหลั่งน้ําสละให. โทณพราหมณ
นั้นไปยืนอยูที่ประตูของตระกูลที่มีหญิงสาววัยรุน เมื่อเขาถามวาเหตุไรทานจึง
ยืนอยู พราหมณตอบวา ขาพเจาประพฤติโกมารพรหมจรรยมา ๔๘ ป
ขาพเจาจะใหทุกสิ่งทุกอยางแกทาน ขอทานจงใหหญิงสาวแกขาพเจาเถิด.
พวกเขานําหญิงสาวมาแลวหลั่งน้ําลงบนมือของพราหมณนั้นให. โทณพราหมณ
นั้นรับหญิงสาวที่เขาหลั่งน้ําใหเปนภรรยาก็กลับไป.
บทวา อติมิฬฺหโช ไดแก เกิดในที่สกปรกยิ่ง คือ กองคูถ
ใหญ. บทวา ตสฺสสฺส ตัดบทเปน ตสฺส เอตสฺส บทวา น
ทฺวตฺถา ไดแก ไมตองการเลน. บทวา น รตตฺถา ไดแก ไมตองการ
ความยินดีในกาม. บทวา เมถุน อุปฺปาเทตฺวา ความวา พราหมณ
ใหกําเนิดธิดา หรือบุตร แลวคิดวา บัดนี้ประเวณีจักสืบตอไปจึงออกบวช.
บทวา สุคตึ สคฺค โลก นี้ ทานกลาวหมายถึงพรหมโลกเทานั้น. บทวา
เทวสโม โหติ ไดแกเปนผูชื่อวาเสมอดวยเทวดา เพราะประกอบดวยทิพยวิหารธรรม. บทวา ตเมว ปุตฺตสฺสาท นิกามยมาโน ความวา พราหมณ
ปรารถนาคือตองการความรักในบุตร ความพอใจในบุตรที่เกิดขึ้นเพราะเห็น
ธิดาหรือบุตรเกิด. บทวา กุฏม ฺพ อชฺฌาวสติ ไดแก อยูทามกลาง
ทรัพยสมบัติ. บทที่เหลือในสูตรนี้งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาโทณสูตรที่ ๒
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๓. สังคารวสูตร
วาดวยผลของการมีและไมมีนิวรณ ๕
[๑๙๓] ครั้งนั้นแล สังคารวพราหมณเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
วาขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ทําการ
สาธยายตลอดกาลนาน ก็ไมแจมแจงในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนต
ที่ไมทําการสาธยาย และอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ไมไดทําการ
สาธยายตลอดกาลนาน ก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ทํา
การสาธยาย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจ
อันกามราคะกลุมรุม อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามความ
เปนจริง ซึง่ ธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น
บุคคลยอมไมรูไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชน
ผูอื่น แมซงึ่ ประโยชนทั้งสองฝาย มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนาน
ก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะ
ที่เต็มดวยน้ํา ซึ่งระคนดวยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองออน บุรุษมีตาดี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะอันเต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามความ
เปนจริง แมฉันใด ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม
อันกามราคะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งธรรมเปน
เครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคลยอมไมรูไมเห็น
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ตามความเปนจริงแมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน
ทั้งสองฝาย มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาว
ถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาท
กลุมรุม อันพยาบาทครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซึ่งธรรมเปน
เครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอด
กาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือน
ภาชนะที่เต็มดวยน้ํารอนเพราะไฟ เดือดพลานเปนไอ บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนา
ของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด
ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม อันพยาบาทครอบงํา
อยู และยอมไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหง
พยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะ
กลุมรุม อันถีนมิทธะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปน
เครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยาย
ตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําอันสาหรายและแหนปกคลุมแลว บุรุษมีตาดีมองดู
เงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น
ไมพึงรูไมพึงเห็นตามเปนจริง
แมฉันใด ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอันถีนมิทธะ
ครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหง
ถีนมิทธะเกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง
ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจ
กุกกุจจะกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง
ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแม
ที่ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันลมพัด ไหว วน เปนคลืน่
บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็น
ตามเปนจริง แมฉันใด ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะ
กลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่ง
ธรรมเปนเครื่องสลัดอออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่
ทําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการ
สาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉา
กลุมรุม อันวิจิกิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปน
เครื่องสลัดออกแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ทําการสาธยายตลอด
กาลนานก็ไมแจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย เปรียบเหมือน
ภาชนะที่เต็มดวยน้ําขุน มัว เปนตม ที่เขาวางไวในที่มืด บุรษุ มีตาดีมองดู
เงาหนาของคนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามเปนจริง
แมฉันใด ดูกอนพราหมณ สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉากลุมรุม อันวิจิกิจฉาครอบงําอยู และยอมไมรูชัดตามเปนจริงซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหง
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมทที่ ําการสาธยายตลอดกาลนานก็ไมแจมแจง
ไมตองกลาวถึงมนตที่ไมทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ ก็สมัยใดแล บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม
อันกามราคะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่อง
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สลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง
แมซึ่งประโยชนตน แมซงึ่ ประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย มนต
แมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะอันเต็มดวยน้ําซึ่งไมระคนดวยครั่ง ขมิ้น สีเขียว
หรือสีเหลืองออน บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น
พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด สมัยใด บุคคลมีใจอันกามราคะไมกลุมรุม
อันกามราคะไมครอบงําอยูและยอมรูชดั ตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัด
ออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น บุคคลยอมรูยอมเห็นตามเปนจริง
แมซึ่งประโยชนตน แมซึ่งประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย มนต
แมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาท
ไมกลุมรุม อันพยาบาทไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรม
เปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตที่ไมทําการสาธยาย
ตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเหมือน
ภาชนะที่เต็มดวยน้ําไมรอนเพราะไฟ ไมเดือดพลาน ไมเปนไอ บุรุษมีตาดี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามเปนจริง
แมฉันใด สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทไมกลุมรุม อันพยาบาทไมครอบงําอยู
และยอมรูชดั ตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้น
แลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาว
ถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะ
ไมกลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรม
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เปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการ
สาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบ
เหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันสาหรายและแหนไมปกคลุมแลว บุรุษมีตาดี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น พึงรูพึงเห็นตามเปนจริง
แมฉันใด สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะไมกลุมรุม อันถีนมิทธะไมครอบงํา
อยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่
เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไม
ตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม อันอุทธัจจกุกกุจจะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตาม
เปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ
มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทํา
การสาธยาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําอันลมไมพัด ไมไหว ไมวน
ไมเปนคลื่น บุรุษมีตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น พึงรู
พึงเห็นตามเปนจริง แมฉันใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะไมกลุมรุม อัน
อุทธัจจกุกกุจะไมครอบงําอยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่อง
สลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมทไี่ มทําการสาธยาย
ตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนัน้
เหมือนกัน.
.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉา
ไมกลุมรุม อันวิจิกิจฉาไมครอบงํา และยอมรูชดั ตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปน
เครื่องสลัดออกแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยาย
ตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย เปรียบเสมือน
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ภาชนะที่เต็มดวยน้ําอันใสแจว ไมขุนมัว ที่เขาวางไวในที่สวาง บุรุษมีตาดี
มองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เต็มดวยน้ํานั้น พึงรู พึงเห็นตามความเปนจริง
แมฉันใด สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉาไมกลุมรุม อันวิจกิ ิจฉาไมครอบงํา
อยู และยอมรูชัดตามเปนจริง ซึ่งธรรมเปนเครื่องสลัดออกแหงวิจิกิจฉาที่เกิด
ขึ้นแลว ฯลฯ มนตแมที่ไมทําการสาธยายตลอดกาลนานก็แจมแจง ไมตอง
กลาวถึงมนตที่ทําการสาธยาย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนพราหมณ นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ทําการ
สาธยายตลอดกาลนานไมแจมแจงไดไนกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ไม
ทําการสาธยาย และนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหมนตแมที่ไมทําการสาธยาย
ตลอดกาลนานก็แจมแจงไดในกาลบางคราว ไมตองกลาวถึงมนตที่ทําการ
สาธยาย.
สังคาวรพราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่
คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวย
หวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ
กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรง
จําขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบสังคารวสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสังคารวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสังคารวสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ปเคว แปลวา กอนทีเดียว. บทวา กามราคปริยุฏิเตน
ไดแก ถูกกามราคะยึดไว. บทวา กามราคปเรเตน ไดแก ถูกกามราคะ
ติดตาม.
บทวา นิสฺสรณ ความวา การออกไปแหงกามราคะมี ๓ อยาง คือ
การออกไปดวยการขมไว ๑ การออกไปชั่วคราว ๑ การออกไปเด็ดขาด ๑.
ใน ๓ อยางนั้น ปฐมฌานในอสุภกรรมฐาน ชื่อวา การออกไปดวยการขมไว.
วิปสสนาชื่อวา การออกไปชั่วคราว อรหัตมรรคชื่อวา การออกไปเด็ดขาด.
อธิบายวา ไมรูการออกไปแมทั้ง ๓ อยางนั้น.
ในบทวา อตฺตตฺถมฺป เปนตน ประโยชนของตนอันไดแกพระอรหัต
ชื่อวา ประโยชนตน ประโยชนของผูใหปจจัย ชื่อวา ประโยชนผูอ่นื ประโยชน
แมทั้งสองนั้นแล ชื่อวา ประโยชนทงั้ สอง. พึงทราบเนื้อความในทุกวาระโดย
นัยนี้.
แตพึงทราบความตางกันตอไปนี้. จริงอยู ในบทมีอาทิวา พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณ การออกไปมีสองอยาง คือ การออกไปดวยการขมไว และ
การออกไปโดยเด็ดขาด. ในสองอยางนั้นสําหรับพยาบาทกอน เมตตาปฐมฌาน
ชื่อวา การออกไปดวยการขม อนาคามิมรรค ชื่อวา การออกไปโดยเด็ดขาด.
สําหรับถีนมิทธะ อาโลกสัญญา ชื่อวา การออกไปดวยการขมไว อรหัตมรรค
ชื่อวา การออกไปโดยเด็ดขาด. สําหรับอุทธัจจกุกกุจจะ สมถะอยางใดอยางหนึ่ง
ชื่อวาการออกไปดวยการขมไว แตในที่นี้ อรหัตมรรค ชื่อวาการนําออกไป
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โดยเด็ดขาดแหงอุทธัจจะ อนาคามิมรรค ชือ่ วาการนําออกไปโดยเด็ดขาด
แหงกุกกุจจะ สําหรับวิจิกิจฉา การกําหนดธรรม ชื่อวาการนําออกไปดวย
การขมไว ปฐมมรรค ชือ่ วาการนําออกไปโดยเด็ดขาด.
ก็ในสูตรนี้ทานกลาวขออุปมาเหลาใดมีอาทิวา เสยฺยถาป พฺราหฺมณ
อุทปตฺโต สสฏโ ลาขาย วา ดังนี้ ในอุปมาเหลานั้น บทวา อุทปตฺโต
ไดแก ภาชนะเต็มดวยน้ํา. บทวา สสฏโ ไดแก ผสมสีตางชนิด. บทวา
อุกฺกุฏิโต ไดแก เดือดพลาน. บทวา อุสฺสทกชาโต ไดแก มีควันตลบ.
บทวา เสวาลปณกปริโยนทฺโธ ไดแก ปกคลุมดวยสาหราย มีประเภท
เปนพืชงาเปนตน หรือแหนมีสีเขียวและสีเหมือนหลังกบซึ่งเกิดปดผิวน้ํา.
บทวา วาเตริโต ไดแก ถูกลมพัดกระเพื่อม. บทวา อาวิโล คือไมใส.
บทวา ลุฬิโต คือไมนิ่ง. บทวา กลลีภูโต คือมีเปอกตม. บทวา อนฺธกาเร
นิกฺขิตฺโต ไดแก ถูกวางไวในที่ไมมีแสงสวาง (มืด) เชน ภายในยุงเปนตน.
ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงยักเยื้องเทศนาดวยภพ ๓ แลวทรงจบลงดวย
ยอดธรรม คือ พระอรหัต. สวนพราหมณตั้งอยูในคุณเพียงแคสรณะ.
จบอรรถกถาสังคารวสูตรที่ ๓
๔. การณปาลีสูตร
วาดวยเหตุที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้น การณปาลีพราหมณใชคนใหทําการงานของเจาลิจฉวีอยู ไดเห็นปงคิยานีพราหมณเดินมาแตไกล ครั้นแลวได
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ถามวา ออ ทานปงคิยานีมาจากไหนแตยังวัน (แตวันนัก). ปงคิยานีพราหมณ
ตอบวา ขาพเจามาจากสํานักพระสมณโคดม.
กา. ทานปงคิยานียอมเขาใจพระปรีชา (ความฉลาดดวยปญญา) ของ
พระสมณโคดมวา เห็นจะเปนบัณฑิตนั้นอยางไร.
ป. ทานผูเจริญ ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจักรูพระปรีชาของ
พระสมณโคดม ผูใดพึงรูพระปรีชาของพระสมณโคดม แมผูนั้นพึงเปนเชน
กับพระสมณโคดมนั้นแนนอน.
กา. ไดยินวา ทานปงคิยานีสรรเสริญพระสมณโคดมยิ่งนัก.
ป. ขาพเจาคือใคร และเปนอะไรจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดม
และทานพระสมณโคดมพระองคนั้น อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายสรรเสริญ
แลว ๆ วาเปนผูประเสริฐที่สุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
กา. ก็ทานปงคิยานีเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงเลื่อมใสยิ่งนักใน
พระสมณโคดมอยางนี้.
.
ป. ทานผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษผูอิ่มในรสอันเลิศแลว ยอมไม
ปรารถนารสที่เลวเหลาอื่น ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองค
นั้น โดยลักษณะใด ๆ คือ โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดย
อัพภูตธรรม ยอมไมปรารถนาวาทะของสมณะเปนอันมากเหลาอื่น โดยลักษณะ
นั้น ๆ ฉันนัน้ เปรียบเหมือนบุรุษผูถูกความหิว และความออนเพลียครอบงํา
พึงไดรวงผึ้ง เขาพึงลิ้มรสโดยลักษณะใด ๆ ก็ยอมไดรสดีอันไมเจือ ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใด ๆ คือ โดย
สุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ยอมไดความดีใจ
ยอมไดความเลื่อมใสแหงใจ โดยลักษณะนั้น ๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ
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พึงไดไมจันทนแหงจันทนเหลืองหรือจันทนแดง พึงสูดกลิ่นจากที่ใด ๆ เชน
จากราก จากลําตน หรือจากยอด ก็ยอมไดกลิน่ หอมดี กลิ่นแท ฉันใด
บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใด ๆ คือ โดย
สุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ก็ยอมไดความ
ปราโมทย ยอมไดโสมนัส โดยลักษณะนั้น ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษผู
อาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก นายแพทยผูฉลาดพึงบําบัดอาพาธของเขาโดยเร็ว
ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใด ๆ คือ
โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ความโศก
ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจของเขายอมหมด
ไปโดยลักษณะนั้น ๆ ฉันนั้น เปรียบเหมือนสระน้ํามีน้ําใสนาเพลินใจ น้ําเย็น
น้ําขาว มีทาราบเรียบ นารื่นรมย บุรุษผูรอนเพราะแดด ถูกแดดเผา
เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย เดินมาถึง เขาลงไปในสระน้ํานั้น อาบ ดื่ม
พึงระงับ ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้งปวง
ฉันใด บุคคลฟงธรรมของทานพระโคดมพระองคนั้น โดยลักษณะใด ๆ คือ
โดยสุตตะ โดยเคยยะ โดยไวยากรณ หรือโดยอัพภูตธรรม ความกระวนกระวาย ความเหน็ดเหนื่อย และความเรารอนทั้งปวงของเขา ก็ยอมระงับไป
โดยลักษณะนั้น ๆ ฉันนั้น.
เมื่อปงคิยานีพราหมณกลาวอยางนี้แลว การณปาลีพราหมณลุกจาก
ที่นั่ง หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง คุกเขาขางขวาลงบนแผนดิน ประนมอัญชลี
ไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู เปลงอุทานสามครั้งวา ขอความ
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม-
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พุทธเจาพระองคนั้น แลวกลาวตอไปวา ทานปงคิยานี ภาษิตของทาน
แจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานี ภาษิตของทานแจมแจงยิ่งนัก ทานปงคิยานี
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยหวังวา ผูมี
จักษุเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดมพระองคนั้น กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอทานปงคิยานีจงจําขาพเจาวาเปน
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบการณปาลีสูตรที่ ๔
อรรถกถาการณปาลีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในการณปาลีสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา การณปาลี เปนชื่อของพราหมณนั้น. พราหมณชอื่ การณปาลี
เพราะทําราชการในราชสํานัก. บทวา กมฺมนฺต กาเรติ ความวา การณปาลีพราหมณลุกแตเชาตรู กระทําประตูปอม และกําแพงที่ยังไมไดทา ซอมสวน
ที่ชํารุด.
บทวา ปงฺคิยานึ พฺราหฺมณ ไดแก พราหมณผูเปนอริยสาวก
ตั้งอยูในอนาคามิผล จึงมีชื่ออยางนี้. ไดยินวา พราหมณนั้นลุกแตเชาตรู ถือ
ของหอมและดอกไมเปนตน ไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลว บูชาดวยดอกไม
เปนตน แลวจึงเขาเมือง. นี้เปนกิจวัตรประจําวันของพราหมณ. การณปาลีพราหมณนั้น ไดเห็นพราหมณปงคิยานีทํากิจวัตรอยางนั้นแลวกําลังเดินมา.
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บทวา เอตทโวจ ความวา การณปาลีพราหมณ คิดวา พราหมณ
ผูนี้มีปญญา ญาณกลา ไปไหนมาแตเชาหนอ รูสกึ วาพราหมณเดินเขามาใกล
โดยลําดับ จึงไดกลาวคํามีอาทิวา หนฺท กุโต ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
ทวา ทิวสฺส ไดแก กลางวัน อธิบายวา เที่ยงวัน.
บทวา ปณฺฑิโต มฺติ ในสูตรนี้มีใจความวา การณปาลีพราหมณ
คิดวา ทานพราหมณปงคิยานี ยอมสําคัญพระสมณโคดมวาเปนบัณฑิตหรือ
ไมหนอ. บทวา โกจาหมฺโก ความวา ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใครเลา
ในอันที่จะรูถึงความฉลาดปราดเปรื่องแหงพระปญญาของพระสมณโคดมได.
บทวา โก จ สมณสฺส โคตมสฺส ปฺา เวยฺยตฺติย ชานิสฺสามิ
ความวา พราหมณปงคิยานีแสดงความไมรูของตนดวยประการทั้งปวงอยางนี้วา
ขาพเจาจักรูความฉลาดปราดเปรื่องแหงพระปญญาของพระสมณะไดแตไหน
คือ ขาพเจาจักรูไดดวยเหตุไรเลา.
บทวา โสป นูนสฺสตาทิโสว ความวา พราหมณปงคิยานีแสดงวา
ผูใดพึงรูถึงความฉลาดปราดเปรื่องแหงพระปญญาของพระสมณโคดม ผูน ั้น
ก็ตองบําเพ็ญบารมี ๑๐ แลวบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ก็จะพึงเปนพุทธะ
เชนนั้นเทานั้น. อันผูประสงคจะวัดภูเขาสิเนรุก็ดี แผนดินก็ดี อากาศก็ดี
ควรไดไมวัด หรือเชือกเทากับเขาสิเนรุแผนดินและอากาศนั้น แมผูจะรูปญญา
ของพระสมณโคดม ก็ควรจะไดพระสัพพัญุตญาณเชนเดียวกับพระญาณของ
พระองคเหมือนกัน. ก็ในสูตรนี้พราหมณปงคิยานี กลาวย้ําดวยความเอื้อเฟอ.
บทวา อุฬาราย ไดแก สูงสุดคือประเสริฐสุด. บทวา โกจาหมฺโภ
ความวา ทานผูเจริญ เราเปนใครเลาในการที่จะสรรเสริญพระสมณโคดม.
บทวา โก จ สมณ โคตม ปสสิสฺสามิ ความวา เราจักสรรเสริญได
ดวยเหตุไรเลา.
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บทวา ปสฏปสฏโ ความวา พราหมณปงคิยานีสรรเสริญดวย
พระคุณทั้งหลายของพระองค ซึ่งชาวโลกทั้งปวงสรรเสริญแลว อันฟุงไป
เหนือคุณทั้งหมด ไมจําเปนตองสรรเสริญพระองคดวยพระคุณอื่น ๆ เหมือน
อยางวา ดอกจัมปาก็ดี อุบลขาบก็ดี ปทุมแดงก็ดี จันทนแดงก็ดี เปนของ
ผองใสและมีกลิ่นหอมดวยสิริ คือ สีและกลิ่นประจําภายในของมันเอง ไมจํา
จะตองชมดอกไมนั้นดวยสีและกลิ่นที่จรมาภายนอก. อนึ่ง เหมือนอยางวา
แกวมณีก็ดี ดวงจันทรก็ดี ยอมสองประกายดวยแสงของมันเอง แกวมณี
และดวงจันทรนั้นก็ไมจําตองสองประกายดวยแสงอื่น ฉันใด พระสมณโคดม
ก็ฉันนั้น ทรงไดรับสรรเสริญยกยอง ใหถึงความเปนผูประเสริฐที่สุดแหงโลก
ทั้งปวงดวยพระคุณของพระองคเองทีชาวโลกทั้งปวงสรรเสริญแลว ก็ไมจําตอง
สรรเสริญพระองคดวยพระคุณอื่น. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปสฏปสฏโ
เพราะเปนผูประเสริฐกวาชนผูประเสริฐทั้งหลาย ดังนี้ก็มี. ถามวา ก็ใครชือ่ วา
เปนผูประเสริฐ. ตอบวา พระเจาปเสนทิโกศลเปนผูประเสริฐกวาชาวกาสีและ
ชาวโกศล พระเจาพิมพิสารเปนผูประเสริฐกวาชาวอังคะและมคธ กษัตริย
ลิจฉวีกรุงเวสาลีประเสริฐกวาชาวแควนวัชชี มัลลกษัตริย เมืองปาวา เมือง
กุสินาราเปนผูประเสริฐ แมกษัตริยนนั้ ๆ เหลาอื่นก็ประเสริฐกวาชาวชนบท
เหลานั้น ๆ พราหมณมีจังกีพราหมณเปนตน ก็ประเสริฐกวาหมูพราหมณ
ทั้งหลาย อุบาสกมีอนาถบิณฑิกะเปนตน ก็ประเสริฐกวาอุบาสกทั้งหลาย
อุบาสิกามีนางวิสาขาเปนตน ก็ประเสริฐกวาอุบาสิกาหลายรอย ปริพาชกมี
สุกุลุทายีเปนตน ก็ประเสริฐกวาปริพาชกหลายรอย มหาสาวิกามีอุบลวัณณาเถรีเปนตน ก็ประเสริฐกวาภิกษุณีหลายรอย พระมหาเถระมีพระสารีบุตรเถระ
เปนตน ก็ประเสริฐกวาภิกษุหลายรอย เทวดามีทาวสักกะเปนตน ก็ประเสริฐ
กวาทวยเทพหลายพัน พรหมมีมหาพรหมเปนตน ก็ประเสริฐกวาพรหมหลาย
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พัน ชนและเทพแมเหลานั้นทั้งหมด ก็ยังยกยองชมเชยสรรเสริญพระทศพล.
พระผูมีพระภาคเจาทานเรียกวา ปสฏปสฏโ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อตฺถวส แปลวา อํานาจแหงประโยชนทั้งหลาย. ครั้งนั้น
พราหมณปงคิยานี เมื่อบอกถึงเหตุที่ตนเลื่อมใสแกการณปาลีพราหมณนั้น
จึงกลาวคํามีอาทิวา เสยฺยถาป โภ ปุริส ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา
อคฺครสปริติตฺโต ความวา ชื่อวา รสเลิศมีอาทิอยางนี้ คือ บรรดารสโภชนะ ขาวปายาสเลิศ บรรดาขน เนยใสจากโคเลิศ บรรดารสฝาด ผึ้งออนเลิศ
บรรดารสหวาน น้ําตาลกรวดเลิศ. อิม่ ในรสเหลานั้นอยางใดอยางหนึ่ง บริโภค
พอหอมปากหอมคอดํารงอยูได บทวา อฺเส หีนาน ไดแก รสเลวอื่น
จากรสเลิศ. บทวา สุตฺตโส แปลวา โดยสูตร อธิบายวา โดยไดสดับมา.
แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ตโต ตโต ไดแก จากบรรดา
สัตถุศาสนมีสุตตะเปนตนนั้น ๆ. บทวา อฺเส ปุถุสมณพฺราหฺมณปฺปวาทาน ไดแก ไมชอบใจ ไมปรารถนา คําสอนอันเปนลัทธิของสมณพราหมณเปนอันมากอื่น ไมปรารถนาแมแตจะฟงสมณพราหมณเหลานั้นพูด.
บทวา ชิฆจฺฉาทุพฺพลฺยปเรโต ไดแก ถูกความหิวและความออนเพลีย
ครอบงํา.
บทวา มธุปณฺฑิก ไดแก ขาวสัตตุกอนที่เขาคั่วแปงสาลีแลว ปรุง
ดวยรสหวาน ๔ อยาง หรือขนมหวานนั่นเอง. บทวา อธิคจฺเฉยฺย ไดแก
พึงได บทวา อเสจนก ไดแก มีรสประณีตอรอย ไมราดดวยรสอยางอื่น
เพื่อทําใหหวาน. บทวา หริจนฺทนสฺส ไดแก ไมจนั ทนสีเหลืองเหมือนทอง.
บทวา โลหิตจนฺทนสฺส ไดแก ไมจันทรสีแดง. บทวา สุรภิคนฺธ ไดแก
มีกลิ่นหอม. ก็ความกระวนกระวายเปนตน ไดแกกระวนกระวายเพราะวัฏฏะ
ลําบากเพราะวัฏฏะ ชื่อวา เรารอนเพราะวัฏฏะ.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 428

บทวา อุทาน อุทาเนสิ แปลวา เปลงอุทาน เหมือนอยางวา
น้ํามันอันใดที่ไมสามารถจะเอามาตวงได แตไหลไป น้ํามันอันนั้นเรียกวา
อวเสกะ น้ําใดไมสามารถจะขังสระไดไหลทนไป น้ํานั้นทานเรียกวา โอฆะ
ฉันใด. คําใดที่ประกอบดวยปติไมสามารถจะขังใจอยู มีเกินไปตั้งอยูไมไดใน
ภายใน ก็ออกไปภายนอก คําที่ประกอบดวยปตินั้น ทานเรียกวา อุทาน
ก็ฉันนั้น. อธิบายวา พราหมณการณปาลีเปลงคําที่สําเร็จดวยปติเห็นปานนี้.
จบอรรถกถาการณปาลีสูตรที่ ๔
๕. ปงคิยานีสูตร
วาดวยรัตนะที่หายากยิ่ง ๕ ประการ
[๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้น เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ เฝาพระผูมีพระภาคเจาอยู เจาลิจฉวีบางพวกเขียว มีวรรณะเขียว มีผาเขียว มีเครื่องประดับ
เขียว บางพวกเหลือง มีวรรณะเหลือง มีผาเหลือง มีเครื่องประดับเหลือง
บางพวกแดง มีวรรณะแดง มีผาแดง มีเครื่องประดับแดง บางพวกขาว
มีวรรณะขาว มีผาขาว มีเครื่องประดับขาว พระผูมีพระภาคเจาทรงรุงเรืองกวา
เจาลิจฉวีเหลานั้น โดยพระวรรณะและพระยศ ครั้งนั้น ปงคิยานีพราหมณ
ลุกจากที่นั่ง หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
เนื้อความแจมแจงกะขาพระองค ขาแตพระสุคต เนื้อความแจมแจงกะขาพระ
องค พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนปงคิยานี จงแจมแจงกะทานเถิด
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ครั้งนั้น ปงคิยานีพราหมณไดชมเชยตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถา
โดยยอวา
เชิญทานดูพระอังคีรสผูทรงรุงโรจน
อยู เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุท มีกลิ่นหอม
ไมปราศจากกลิ่น บานอยู ณ เวลาเชา
และเหมือนพระอาทิตยเปลงรัศมี อยูบน
ทองฟา ฉะนั้น.
ครั้งนั้น เจาลิจฉวีเหลานั้น ไดใหปงคิยานีพราหมณหมผาอุตราสงค
๕๐๐ ผืน ปงคิยานีพราหมณไดทูลถวายพระผูมีพระภาคเจาใหทรงครองผาอุตราสงค
๕๐๐ ผืนเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ดูกอนเจา
ลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแหงรัตนะ ๕ หาไดยากในโลก รัตนะ ๕ เปนไฉน ?
คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ๑ บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ปฏิบตั ิธรรมสมควรแก
ธรรม ๑ กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูกอนเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏ
แหงรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาไดยากในโลก.
จบปงคิยานีสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปงคิยานีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน ปงคิยานีสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :คําวา นีลา นี้รวมสีเขียวไวทั้งหมด. คําวา นีลวณฺณา เปนตน
แสดงการจําแนกสีเขียวนั้น. ในบทวา นีลวณฺณา นั้นตามปกติวรรณของ
กษัตริยลิจฉวีเหลานั้นไมเขียว แตทานกลาวคํานั้นเพราะกษัตริยเหลานั้นทา
ดวยเครื่องทาสีเขียว. บทวา นีลวตฺถา ไดแกแมผาเนื้อดีและผาไหมเปนตน
ของกษัตริยเหลานั้นก็เปนสีเขียวทั้งนั้น. บทวา นีลาลงฺการา ไดแกประดับ
ดวยแกวมณีเขียวและดอกไมเขียว แมเครื่องประดับชาง มา รถ มาน เพดาน
และเสื้อของกษัตริยเหลานั้นก็เขียวทั้งหมด. พึงทราบเนื้อความในทุกบทโดย
นัยนี้.
บทวา ปทุม ยถา ไดแก เหมือนดอกปทุมสีแดงมี ๑๐๐ ใบ
ฉะนั้น บทวา โกกนุท เปนไวพจนของคําวา ปทุม นั้นนั่นแล. บทวา
ปาโต ไดแก เชาตรูคือในเวลาพระอาทิตยขึ้น. บทวา สิยา แปลวา พึงมี.
บทวา อวีตคนฺธ ไดแก ไมหายหอม. บทวา องฺคีรส ความวาพระรัศมี
ซานจากพระวรกายนอยใหญของพระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้นจึงเรียกพระ
อังคีรส บทวา ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเข ความวา พราหมณปงคิยานี
กลาววา ทานจงดูพระอังคีรสผูรุงเรือง ดุจพระอาทิตยสองแสงในอากาศ
สามารถทําความสวางในทวีปใหญ ๔ ทวีป ซึ่งมีทวีปนอย ๒,๐๐๐ เปนบริวาร
พราหมณปงคิยานีกลาวอยางนี้ หมายถึงตนเองหรือมหาชน.
จบอรรถกถาปงคิยานีสูตรที่ ๕
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๖. สุปนสูตร
วาดวยมหาสุบิน ๕ ประการ
[๑๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาสุบิน ๕ ประการ ปรากฏแก
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตว
อยู ๕ ประการเปนไฉน คือ แผนดินใหญนี้เปนที่นอนใหญ ขุนเขาหิมวันต
เปนเขนย มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวาหยอนลงในสมุทร
ดานทิศประจิม เทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษิณ นี้เปน มหาสุบิน
ขอที่ ๑ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
อีกประการหนึ่ง หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟา
ตั้งอยู นี้เปน มหาสุบินขอที่ ๒ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ
กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
อีกประการหนึ่ง หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นมาจากเทา
ของพระสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู
ปกปดตลอดถึงชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
อีกประการหนึ่ง นกสี่เหลามีสีตาง ๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลง
แทบเทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู
ยังเปนพระโพธิสัตวอยู แลวกลับกลายเปนสีขาวทุกตัว นี้เปนมหาสุบนิ
ขอที่ ๔ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมได
ตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
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อีกประการหนึ่ง ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. กอนแตตรัสรู ยัง
ไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต)
ไมแปดเปอนคูถ นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๕ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้แผนดินใหญนี้ เปนที่นอนใหญของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู
ขุนเขาหิมวันตเปนเขนย มือซายหยอนลงในสมุทรดานทิศบูรพา มือขวา
หยอนลงในสมุทรดานทิศประจิม เทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทิศทักษิณ
นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๑ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา.
ขอที่หญาคาไดขึ้นจากนาภีของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแต
ตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู จดทองฟาตั้งอยู นี้เปนมหา
สุบินขอที่ ๒ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรูอริยมรรคมีองค ๘ แลวประกาศดวยดี ตลอดถึง
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ขอที่หมูหนอนมีสีขาว ศีรษะดํา ไดไตขึ้นจากเทาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู ปกปด
ตลอดถึงชานุมณฑล นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๓ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบ
วา คฤหัสถผูนุงหมผาขาวจํานวนมากไดถึงตถาคตเปนสรณะตลอด
ชีวิต.
ขอที่นกสี่เหลามีสีตาง ๆ กัน บินมาจากทิศทั้งสี่ ตกลงแทบเทาของ
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู แลวกลับกลายเปนสีขาวทุกตัว นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๔ ปรากฏ
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เพื่อเปนนิมิตใหทราบวา วรรณะทั้งสี่เหลานี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ก็ทําให
แจงซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยม.
ขอที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู
ยังเปนพระโพธิสัตวอยู เดินไปมาบนภูเขาคูถลูกใหญ (แต) ไมแปดเปอนคูถ
นี้เปนมหาสุบินขอที่ ๕ ปรากฏเพื่อเปนนิมิตใหทราบวา ตถาคตได
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แลวไม
ลุมหลง ไมหมกมุน ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเปลื้องตน
ออกบริโภค.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาสุบิน ๕ ประการนี้ ปรากฏแกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ กอนแตตรัสรู ยังไมไดตรัสรู ยังเปนพระโพธิสัตวอยู.
จบสุปนสูตรที่ ๖
อรรถกถาสุปนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุปนสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้:บทวา มหาสุปนา ความวา ชื่อวา มหาสุบิน เพราะบุรุษผูใหญ
พึงฝน และเพราะความเปนนิมิตแหงประโยชนอนั ใหญ. บทวา ปาตุรเหสุ
แปลวา ไดปรากฏแลว.
ในบทนั้น ผูฝนยอมฝนดวยเหตุ ๔ ประการ คือ เพราะธาตุกําเริบ ๑
เพราะเคยเปนมากอน ๑ เพราะเทวดาดลใจ ๑ เพราะบุรพนิมิต ๑. ในฝน
เหลานั้น คนธาตุกําเริบ เพราะดีเปนตน เปนเหตุทําใหกําเริบยอมฝน เพราะ
ธาตุกําเริบ และเมื่อฝน ยอมฝนหลายอยาง เชน ฝนวาตกจากภูเขา วาไป
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ทางอากาศ วาถูกเนื้อราย ชางและโจรเปนตนไลตาม. เมื่อฝนโดยเคยเปน
มากอน ยอมฝนถึงอารมณเปนมาแลวในกาลกอน. สําหรับผูฝนโดยเทวดา
ดลใจ ทวยเทพยอมบรรดาลอารมณหลายอยาง เพราะประสงคดีก็มี เพราะ
ประสงครายก็มี ผูนั้นยอมฝนเห็นอารมณเหลานั้น ดวยอานุภาพของทวยเทพ
เหลานั้น. เมื่อฝนโดยบุรพนิมิต (ลางบอกลวงหนา) ยอมฝน อันเปนบุรพนิมิต ของประโยชนหรือของความพินาศที่ประสงคจะเกิดดวยอํานาจบุญและ
บาป ดุจพระชนนีของพระโพธิสัตว ไดนิมิตในการไดพระโอรส ดุจพระเจา
โกศล ทรงฝนเห็นสุบิน ๑๖ และดุจพระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้แล ครั้ง
เปนพระโพธิสัตว ทรงฝนเห็นมหาสุบิน ๕ ประการนี้.
ในฝนเหลานั้น ฝนเพราะธาตุกําเริบ และเพราะเคยเปนมากอน
ไมจริง. ฝนเพราะเทวดาดลใจ จริงบาง ไมจริงบาง เพราะวา เทวดาทั้งหลาย
โกรธขึ้นมา ประสงคจะใหถึงความพินาศดวยอุบาย จึงแสรงทําใหผิดปกติ.
แตฝนเพราะบุรพนิมิต เปนจริงโดยสวนเดียวแท. แมเพราะความเกี่ยวของ
ของมูลเหตุ ๔ อยางเหลานี้ตางกัน ฝนจึงตางกันไป ฝนแมทั้ง ๔ นั้น
พระเสกขะและปุถุชน ยอมฝน เพราะยังละวิปลลาสไมได พระอเสกขะไมฝน
เพราะละวิปลลาสไดแลว.
ก็เมื่อฝนนั้น หลับฝน ตื่นฝน หรือวาไมหลับไมตื่นฝน. ในขอนี้มี
อธิบายไวอยางไร ผิวาหลับฝนก็ผิดอภิธรรม ดวยวาสัตวยอมหลับดวยภวังคจิต
ภวังคจิตนั้นหามีรูปนิมิตเปนตนเปนอารมณ หรือสัมปยุตดวยราคะเปนตนไม
จิตเชนนี้ยอมเกิดแกผูฝน หากตื่นฝนก็ผิดวินัย เพราะวาฝนที่ตื่นฝนดวยจิต
เปนอัพโพหาริก (เห็นเหมือนไมเห็น) จะไมเปนอาบัติไมได เพราะลวงละเมิด
ดวยจิตเปนอัพโพหาริก เพราะแมผูฝนทําลวงละเมิดก็ไมเปนอาบัติโดยสวนเดียว
เทานั้น เมือ่ ไมหลับ ไมตื่นฝน ชื่อวาไมฝน ก็เมื่อเปนอยางนี้ จึงไมมีฝน
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และจะไมมีก็ไมใช. เพราะเหตุไร เพราะผูฝนเขาสูความหลับดุจลิง. สมดังที่
พระนาคเสนกลาวไววา มหาบพิตรผูที่หลับดุจลิงแลยอมฝน. บทวา กปมิทฺธป
เรโต ไดแก ประกอบแลวดวยการหลับของลิง. เหมือนอยางวา การหลับของลิง
เปนไปเร็วฉันใด การหลับที่ชื่อวา เปนไปเร็ว เพราะแทรกแซงดวยจิตมีกุศลจิต
เปนตนบอย ๆ ก็ฉันนั้น ในความเปนไปของการหลับใด จิตยอมขึ้นจากภวังค
บอย ๆ ผูประกอบแลวดวยการหลับนั้น ยอมฝน.
ดวยเหตุนั้น ฝนนี้ จึงเปนกุศลบาง อกุศลบาง อัพยากฤตบาง.
ในฝนนั้นพึงทราบวา เปนกุศลแกผกู ระทําการไหวเจดีย ฟงธรรม และ
แสดงธรรมเปนตน เปนอกุศลแกผูทําปาณาติบาตเปนตน พนจากสองอยางนั้น
เปน อัพยากฤตในขณะอาวัชชนจิตนึก และขณะตทาลัมพนจิตยึดฝนนั้นเปน
อารมณ. ฝนนี้นั้นเพราะมีวัตถุเปนทุรพล จึงไมสามารถจะชักปฏิสนธิของเจตนา
มาได ก็เมื่อเปนไปแลว ฝนอันกุศลและอกุศลอื่นอุปถัมภไวยอมใหวิบาก ให
วิบากก็จริง ถึงอยางนั้น เจตนาในฝนก็เปนอัพโพหาริก คือกลาวอางไมไดเลย
เพราะเกิดในที่อันมิใชวิสัย.
ก็สุบินนี้นั้น แมวา โดยเวลาฝนในเวลากลางวัน ยอมไมจริง ใน
ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปจฉิมยาม ก็เหมือนกัน. แตตอนใกลรุง เมือ่
อาหารที่กิน ดื่ม และเคี้ยวยอยดีแลว โอชะอยูตามที่ในรางกาย พออรุณขึ้น
ความฝนยอมจริง เมื่อฝนอันมีอิฏฐารมณเปนนิมิต ยอมไดอิฏฐารมณ เมื่อ
ฝนมีอนิฏฐารมณเปนนิมิต ยอมไดอนิฏฐารมณ. ก็มหาสุบิน ๕ เหลานี้
โลกิยมหาชนไมฝน มหาราชาทั้งหลายไมฝน พระเจาจักรพรรดิทั้งหลายไมฝน
อัครสาวกทั้งหลายไมฝน พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมฝน พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายก็ไมฝน พระสัพพัญูโพธิสัตวพระองคเดียวเทานั้นยอมฝน.
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ถามวา ก็พระโพธิสัตวของเราทรงฝนเห็นสุบินเหลานี้เมื่อไร. ตอบวา
ทรงฝนในเวลาราตรีกระจางของวันขึ้น ๑๔ ค่ํา โดยรูพระองควา พรุงนี้เราจัก
เปนพระพุทธเจา อาจารยบางพวกก็กลาววา วันขึ้น ๑๓ ค่ําก็มี. พระองคทรงฝน
เห็นสุบินเหลานี้แลว ทรงลุกขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิ ทรงดําริวาถาเราฝนเห็น
สุบินเหลานี้ในกรุงกบิลพัสดุ จะกราบทูลพระชนก หากพระชนนีของเรายัง
ทรงพระชนมอยู เราก็จะทูลพระชนนี แตในที่นี้ไมมีผูจะทํานายสุบินเหลานี้
ได จําเราผูเดียวจักทํานาย. แตนั้นพระโพธิสัตวทรงทํานายสุบินดวยพระองค
เองวา สุบินนี้จักเปนบุรพนิมิตของสิ่งนี้ สุบินนี้จักเปนบุรพนิมิตของสิ่งนี้แลว
เสวยขาวมธุปายาสที่นางสุชาดาในอุรุเวลคามถวาย เสด็จขึ้นสูโพธิมัณฑสถาน
ทรงบรรลุสมั โพธิญาณ ประทับอยู ณ พระเชตวันตามลําดับ เพื่อยังมหาสุบิน ๕
ที่พระองคเห็นแลวในมกุฬพุทธกาล (เวลากอนเปนพระพุทธเจามกุฏพุทธะ)
ใหพิสดาร จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวทรงเริ่มเทศนานี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มหาปวี ไดแก แผนดินใหญตั้งอยูเต็ม
ทองจักรวาล. บทวา มหาสยน อโหสิ ไดแก เปนที่สิริไสยาสน. บทวา
โอหิโต คือ วางไวแลว. ก็พระหัตถนั้นพึงทราบวามิไดวางไวเหนือน้ําที่แท
พาดไปเบื้องบน ๆ ของมหาสมุทรดานทิศปราจีนแลววางลงที่สุดแหงจักรวาล
ดานทิศปราจีน. แมในบทเหลานี้วา ปจฺฉิเม สมฺทฺเท ทกฺขิเณ สมุทฺเท
ดังนี้ ก็นัยนี้เหมือนกัน.
ทานเรียกวา ทัพพติณะ (คือหญาคา) ในบทวา ติริยา นาม
ติณชาติ. บทวา นาภิยา อุคฺคนฺตฺวา นภ อาหจฺจ ิตา อโหสิ
(หญาผุดจากพระนาภีตั้งจดฟา) ความวา หญาผุดขึ้นจากพระนาภีเปนทอนไม
สีแดงขนาดเทาคันไถแลวพุงขึ้น ๆ อยางนี้ คือ คืบหนึ่ง ๓ ศอก วาหนึ่ง
ยัฏฐิ (ไมเทา) หนึ่ง คาวุตหนึ่ง กึ่งโยชน โยชนหนึ่งแลวตั้งจดฟาหลายพันโยชน
ทั้งที่เห็นอยูนั่นแล.
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บทวา ปาเทหิ อุสสฺ กฺกิตฺวา ไดแก หนอนไดพระบาทตั้งแต
ปลายพระนขา. บทวา นานาวณฺณา ความวา นกมีสีตาง ๆ กันอยางนี้คือ
ตัวหนึ่งสีเขียว ตัวหนึ่งสีเหลือง ตัวหนึ่งสีแดง ตัวหนึ่งสีเหมือนใบไมแหง.
บทวา เสตา ไดแก สีขาว คือ ขาวปลอด.
บทวา มหโต มิฬฺหปพฺพตสฺส ไดแก ภูเขาเต็มไปดวยคูถ สูง
ประมาณ ๓ โยชน. บทวา อุปริ อุปริ จงฺกมติ ไดแก เสด็จจงกรม
แตบนยอด ๆ ก็พระพุทธเจาทั้งหลายมีพระชนมยืน ปรากฏดุจเสด็จเขาไป
ประทับนั่งบนภูเขา เต็มไปดวยคูถประมาณ ๓ โยชน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงบุรพนิมิตโดยฐานเทานี้อยางนี้แลว
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงถึงการไดพรอมดวยบุรพนิมิตนั้นจึงตรัสคํามีอาทิวา ยมฺป
ภิกฺขเว ดังนี้. ในคํานั้น พระอรหัตมรรคของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวา
เปนสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม เพราะใหคุณทุกอยาง. เพราะฉะนั้น
พระโพธิสัตวนั้นไดทรงเห็นแผนดินใหญแหงจักรวาลใดเปนฟูกนอนอันเปนสิริ
แผนดินใหญแหงจักรวาลนั้นเปนบุรพนิมิตแหงความเปนพระพุทธเจา. ไดทรง
เห็นภูเขาหิมพานตใดเปนหมอน ภูเขาหิมพานตนั้น เปนบุรพนิมิต
แหงพระสัพพัญุตญาณ ไดทรงเห็นพระหัตถและพระบาททั้ง ๔ ประดิษฐาน
บนยอดจักรวาลอันใด อันนั้นเปนบุรพนิมิตในการประกาศพระธรรมจักรซึง่ ใคร ๆ
ใหเปนไปไมได ไดทรงเห็นพระองคบรรทมหงายอันใดอันนั้นเปนบุรพนิมิต
แหงความที่สัตวทั้งหลายผูคว่ําหนาอยูในภพ ๓ หงายหนาขึ้น ทรงเปนดุจ
ลืมพระเนตรเห็นอันใดอันนั้นเปนบุรพนิมิตแหงการไดทิพยจักษุ. แสงสวาง
ไดปรากฏเปนอันเดียวกันตราบเทาถึงภวัคคพรหมอันใด อันนั้น เปนบุรพนิมิต
แหงอนาวรณญาณ (ญาณอันไมมีเครื่องขัดของ). คําที่เหลือพึงทราบโดย
นัยแหงพระบาลีนั้นแล.
จบอรรถกถาสุปนสูตรที่ ๖
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๗. วัสสสูตร
วาดวยอันตรายของฝน ๕ ประการ
[๑๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝน (ฝนแลง) ซึ่งพวกหมอ
ดูรูไมไดสายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
เตโชธาตุเบื้องบน อากาศกําเริบ เมฆที่เกิดขึ้นยอมกระจายไปเพราะเตโชธาตุ
กําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของฝนขอที่ ๑ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตา
ของพวกหมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง วาโยธาตุเบื้องบน อากาศกําเริบ
เมฆที่เกิดขึ้นยอมกระจายไป เพราะวาโยธาตุกําเริบนั้น นี้เปนอันตรายของ
ฝนขอที่ ๒ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง อีกประการหนึ่ง อสุรินทราหูเอาฝามือรับน้ําแลวทิ้งลงในมหาสมุทร นี้เปน
อันตรายของฝนขอที่ ๓ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่ง
ไมถึง อีกประการหนึ่ง วัสสวลาหกเทวบุตรประมาทเสีย นี้เปนอันตราย
ของฝนขอที่ ๔ ซึ่งพวกหนอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง
อีกประการหนึ่ง พวกมนุษยไมตั้งอยูในธรรม นี้เปนอันตรายของฝนขอ
ที่ ๕ ซึ่งพวกหมอดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันตรายของฝน ๕ ประการนี้แล ซึ่งพวกหมอ
ดูรูไมได สายตาของพวกหมอดูหยั่งไมถึง.
จบวัสสสูตรที่ ๗
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อรรถกถาวัสสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวัสสสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา เนมิตฺตา ไดแก นักพยากรณ [หมอดู]. บทวา เตโชธาตุ
ปกุปฺปติ ไดแก กองของไฟใหญเกิดขึ้น. บทวา ปาณินา อุทก
ปฏิจฺฉิตฺวา ไดแก เอามือกวางประมาณ ๓๐๐ โยชน รับน้ําที่ตั้งขึ้นตามฤดู.
บทวา ปมตฺตา โหนฺติ ไดแก เปนผูประมาท คือ ปราศจากสติ เพราะ
มัวเมาในการเลนของตนเสีย. จริงอยู เมื่อพวกเขามีจิตคิดวา พวกเราจะเริงฤดี
ของตน ฝนยอมตก แมมิใชฤดูกาล เพราะไมมีจิตคิดอยางนั้นฝนจึงตก. ทรง
หมายถึงขอนั้นจึงตรัสดังนี้วา ถึงแมในฤดูกาลฝนก็ไมตก.
จบอรรถกถาวัลสสูตรที่ ๗
๘. วาจาสูตร
วาดวยองคแหงวาจาสุภาษิต ๕ ประการ
[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการ
เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน
องค ๕ ประการเปนไฉน ? คือวาจานั้นยอมเปนวาจาที่กลาวถูกกาล ๑ เปน
วาจาที่กลาวเปนสัจ ๑ เปนวาจาที่กลาวออนหวาน ๑ เปนวาจาที่กลาว
ประกอบดวยประโยชน ๑ เปนวาจาที่กลาวดวยเมตตาจิต ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล เปนวาจาสุภาษิต ไมเปน
ทุพภาษิต และเปนวาจาไมมีโทษ วิญูชนไมติเตียน.
จบวาจาสูตรที่ ๘
*

* สูตรที่ ๘-๙ อรรถกถาวางายทั้งนั้น.
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๙. กุลสูตร
วาดวยการประสบบุญโดยฐานะ ๕ ประการ
[๑๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผูมีศีลทั้งหลาย ยอมเขาไปหา
สกุลใด พวกมนุษยในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการ
ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศลี เขาไปหาสกุล
จิตของพวกมนุษยยอมเลื่อมใสเพราะเห็นทาน สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติ
ปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อสวรรค.
สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมลุกรับ
(ตอนรับ) กราบไหว ใหอาสนะ (ที่นั่ง) สมัยนั้น สกุลนั้นชือ่ วาปฏิบัติปฏิปทา
ที่ยังสัตวใหเปนไปพรอมเพื่อเกิดในสกุลสูง.
สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมกําจัด
มลทินคือความตระหนี่ สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปน
ไปพรอม เพื่อความเปนผูมีศักดิ์ใหญ (เกียรติยศสูง).
สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมจัดของ
ถวายตามสติกําลัง สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปนไป
พรอมเพื่อความเปนผูมีโภคทรัพยมาก
สมัยใด เมื่อบรรพชิตผูมีศีลเขาไปหาสกุล พวกมนุษยยอมไตถาม
สอบสวน ยอมฟงธรรม สมัยนั้น สกุลนั้นชื่อวาปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตวใหเปน
ไปพรอมเพื่อความเปนผูมีปญญามาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด บรรพชิตผูมศี ีลเขาไปหาสกุล พวก
มนุษยในสกุลนั้นยอมประสบบุญเปนอันมาก โดยฐานะ ๕ ประการนี้.
จบกุลสูตรที่ ๙
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๑๐. นิสสารณียสูตร
วาดวยธาตุที่พึงพรากได ๕ ประการ
[๒๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่พึงพรากได ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน ? คือ เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการถึงกามทั้งหลาย
จิตของเธอยอมไมแลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปใน
กามทั้งหลาย แตเมื่อเธอมนสิการถึงเนกขัมมะ จิตของเธอยอมแลนไป ยอม
เลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในเนกขัมมะ จิตของเธอยอมแลนไป ยอม
ดําเนินไปแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลว
จากกามทั้งหลาย อาสวะทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะกาม
เปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอ
ยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววา เปนการพรากออก
แหงกามทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงพยาบาท จิตของเธอยอมไม
แลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในพยาบาท แตเมื่อ
เธอมนสิการถึงความไมพยาบาท จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอม
ตั้งอยู ยอมนอมไปในความไมพยาบาท จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไป
ดีแลว อบรมดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากพยาบาท อาสวะ
ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะพยาบาทเปนปจจัย เธอหลุดพน
แลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิด
เพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววา เปนการพรากออกแหงพยาบาท.
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อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงวิหิงสา จิตของเธอยอมไม
แลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอ มไปในวิหิงสา แตเมื่อเธอ
มนสิการถึงอวิหิงสา จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู ยอม
นอมไปในอวิหิงสา จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว
ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากวิหิงสา อาสวะ ทุกขและ
ความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะวิหิงสาเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะ
เหตุนั้น นี้เรากลาววา เปนการพรากออกแหงวิหิงสา.
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงรูปทั้งหลาย จิตของเธอยอม
ไมแลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในรูปทั้งหลาย
แตเมื่อเธอมนสิการถึงอรูป จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส ยอมตั้งอยู
ยอมนอมไปในอรูป จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิตดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว
ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลวจากรูปทั้งหลาย อาสวะ ทุกข
และความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะรูปเปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจาก
อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะ
เหตุนั้น นี้เรากลาววา เปนการพรากออกแหงรูปทั้งหลาย.
อีกประการหนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการถึงสักกายะ จิตของเธอยอมไม
แลนไป ยอมไมเลื่อมใส ยอมไมตั้งอยู ยอมไมนอมไปในสักกายะ แตเมื่อ
เธอมนสิการถึงความดับแหงสักกายะ จิตของเธอยอมแลนไป ยอมเลื่อมใส
ยอมตั้งอยู ยอมนอมไปในความดับแหงสักกายะ จิตของเธอนั้นชื่อวาเปนจิต
ดําเนินไปดีแลว อบรมดีแลว ตั้งอยูดีแลว หลุดพนดีแลว พรากออกดีแลว
จากสักกายะ อาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลาใด ยอมเกิดเพราะสักกายะ
เปนปจจัย เธอหลุดพนแลวจากอาสวะ ทุกขและความเรารอนเหลานั้น เธอ
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ยอมไมเสวยเวทนาที่เกิดเพราะเหตุนั้น นี้เรากลาววา เปนการพรากออก
แหงสักกายะ.
ความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินใน
วิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี ยอมไมบังเกิดขึ้น
แกเธอเพราะความเพลินในกามก็ดี ความเพลินในพยาบาทก็ดี ความเพลินใน
วิหิงสาก็ดี ความเพลินในรูปก็ดี ความเพลินในสักกายะก็ดี ไมบังเกิดขึ้น
ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูไมมีอาลัย ตัดตัณหาไดแลว คลายสังโยชนไดแลว
ทําที่สุดทุกขไดแลว เพราะละมานะไดโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุที่
พึงพรากได ๕ ประการนี้แล.
จบนิสสารณียสูตรที่ ๑๐
จบพราหมณวรรควรรณนาที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก
อรรถกถานิสสารณียสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนิสารณียสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :
บทวา นิสฺสารณิยา ไดแก สลัดออกไป คือ พรากออกได. บทวา
ธาตุโย ไดแก สภาพที่วางจากตน. บทวา กาม มนสิกโรโต ไดแก
ใสใจถึงกาม อธิบายวา ออกจากอสุภฌานแลวสงจิตมุงตอกามเพื่อจะทดสอบ
ดุจหยิบยาทดลองพิษ [ฤทธิ์ยา]. บทวา น ปกฺขนฺทติ คือ ไมเขาไป. บทวา
น ปสีทติ คือ ไมถึงความเลื่อมใส. บทวา น สนฺติฏติ คือ ไมตั้งอยู.
บทวา น วิมุจฺจติ คือไมนอมไป. เหมือนอยางวา ปกไกก็ดี เอ็นกบก็ดี
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ที่เขาใสลงไปในไฟ ยอมหงิกงอ มวนไมเหยียด ฉันใด จิตก็หดหูไมเหยียดออก
ฉันนั้น. ปฐมฌานในอสุภะชื่อวา เนกขัมมะ ในบทนี้วา เนกฺขมฺม โข ปน
ดังนี้. เมื่อภิกษุนั้นใสใจถึงเนกขัมมะนั้น จิตยอมแลนไป (ในเนกขัมมะ).
บทวา ตสฺส ต จิตฺต ไดแก จิตในอสุภฌานของภิกษุนั้น. บทวา สุคต
ไดแก ไปแลวดวยดี เพราะไปในโคจรคืออารมณ. บทวา สุภาวิต ไดแก
อบรมแลวดวยดี เพราะไมเปนไปในสวนแหงความเสื่อม. บทวา สุวุฏิต
ไดแก ออกไปแลวจากกาม. บทวา สุวิมุตฺต ไดแก พนแลวดวยดีจากกาม
ทั้งหลาย. อาสวะทั้งหลาย ๔ ที่มีกามเปนเหตุ ชื่อวาอาสวะ มีกามเปนปจจัย.
ความทุกข ชื่อวา วิฆาตะ ความเรารอนเพราะกามราคะชื่อวา ปริฬาหะ.
บทวา น โส ต เวทน เวทยติ ความวา ภิกษุนนั้ มิไดเสวยเวทนาเกิดจาก
กามนั้น และเวทนาเกิดจากความทุกข และความเรารอน.
บทวา อิทมกฺขาต กามาน นิสสฺ รณ ความวา อสภฌานนี้ทาน
กลาววา เปนเครื่องไหลออกไปแหงกามทั้งหลาย เพราะสลัดออกจากกาม.
ก็ภิกษุใดทําฌานนั้นใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลายบรรลุตติยมรรค เห็น
นิพพานดวยอนาคามิผลแลวก็รูวา ชือ่ วากามทั้งหลายจะไมมีอีกดังนี้ จิตของ
ภิกษุนั้น ชือ่ วาเปนนิสสรณะ เครือ่ งไหลออกโดยสวนเดียว. แมในบทที่เหลือ
ก็นัยนี้เหมือนกัน. แตความตางกันมีดังนี้ ในวาระที่ ๒ เมตตาฌานชื่อวา
เปนเครื่องสลัดออกแหงพยาบาท ในวาระที่ ๓ กรุณาฌานชื่อวาเปนเครื่อง
สลัดออกแหงวิหิงสา ในวาระที่ ๔ อรูปฌานชื่อวาเปนเครื่องสลัดออกแหงรูป
ทั้งหลาย. อนึ่ง พึงประกอบอรหัตผลเขาในบทนี้วา อจฺจนฺตนิสฺสรณ
ดังนี้. ในวาระที่ ๕ บทวา สกฺกาย มนสิกโรโต ความวา เมื่อภิกษุกําหนด
สังขารลวนเปนอารมณแลวบรรลุพระอรหัต เปนสุกขวิปสสกออกจากผลสมาบัติ
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แลวจึงสงจิตมุงตออุปาทานขันธ ๕ เพื่อทดสอบ. บทวา อิทมกฺขาต สกฺกายสฺส นิสฺสรณ ความวา จิตอันสัมปยุตดวยอรหัตผลสมาบัติที่เกิดขึ้นวา
สักกายะจะไมมีอีกตอไป ดังนี้ ของภิกษุผูเห็นพระนิพพานดวยอรหัตมรรค
และดวยผลดํารงอยูนี้ ทานกลาววาเปนเครื่องสลัดออกไปแหงสักกายะ. ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสรรเสริญคุณของพระขีณาสพ
ผูบรรลุสักกายนิสสรณนิโรธอยางนี้ดํารงอยู จึงตรัสคํามีอาทิวา ตสฺส
กามนนฺทิป นานุเสติ ดังนี้. ในบทเหลานั้น บทวา นานุเสติ คือไมเกิด.
บทวา อนนุสยา คือ เพราะความไมเกิด. บทที่เหลือในสูตรนี้ มีเนื้อความ
งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถานิสสารณียสูตรที่ ๑๐
จบพราหมณวรรควรรคนาที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โสณสูตร ๒. โทณสูตร ๓. สังคารวสูตร ๔. การณปาลีสูตร
๕. ปงคิยานีสูตร ๖. สุปนสูตร ๗. วัสสสูตร ๘. วาจาสูตร ๙. กุลสูตร
๑๐. นิสสารณียสูตร และอรรถกถา.
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ปญจมปณณาสก
๑. กิมพิลสูตร
วาดวยเหตุปจจัยทําใหศาสนาเสื่อม
[๒๐๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันใกลเมืองกิมิลา ครั้งนั้น ทานพระกิมพิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลถาม
วา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุ เปนปจจัยเครื่องใหพระ
สัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงใน
ศาสดา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในธรรม เปนผูไมมีความ
เคารพไมมีความยําเกรงในสงฆ เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรง
ในสิกขา เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงกันและกัน ดูกอน
กิมพิละนี้ แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อ
ตถาคตปรินิพพานแลว.
กิม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสัทธรรม
ดํารงอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว.
พ. ดูกอ นกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี
อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงใน
ศาสดา เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในธรรมเปนผูมีความเคารพ
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มาความยําเกรงในสงฆ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในสิกขา
เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงกันและกัน ดูกอนกิมพิละ นี้แลเปน
เหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพาน
แลว.
จบกิมพิลสูตรที่ ๑
ปญจมปณณาสก

กิมพิลวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถากิมพิลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกิมพิลสูตรที่ ๑ แหงปณณาสกที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา กิมฺพิลาย ไดแก ในเมืองที่มีชื่ออยางนี้. บทวา เวฬุวเน
คือ ในปามุขจลินท. บทวา เอตทโวจ ไดยินวา พระเถระนี้ เปนบุตรเศรษฐีในเมืองนั้น บวชในสํานักของพระศาสดา ไดบุพเพนิวาสญาณ พระเถระ
นั้น เมื่อระลึกถึงขันธสันดานสืบตอขันธอันตนเคยอยูแลว บวชแลว ในเวลา
ที่ศาสนาของพระกัสสปทศพลเสื่อม. เมื่อบริษัท ๔ ทําความไมเคารพใน
ศาสนาอยู จึงพาดบันไดขึ้นภูเขา ทําสมณธรรมบนภูเขานั้น ไดเห็นความที่
ตนเคยอยูแลว. ทานเขาไปเฝาพระศาสดาแลวหมายจะทูลถามถึงเหตุนั้นดังนี้
แลวจึงไดกราบทูลคําเปนตนวา โก นุ โข ภนฺเต ดังนี้ กะพระศาสดานั้น
อยางนี้.
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บทวา สตฺถริ อคารวา วิหรนฺติ อปฺปติสฺสา ความวา ยอม
ไมตั้งความเคารพและความเปนใหญไวในพระศาสดา. แมในบทที่เหลือก็นัยนี้
เหมือนกัน.
ในบทเหลานั้น ภิกษุเมื่อเดินกั้นรม สวมรองเทาที่ลานพระเจดีย
เปนตนก็ดี พูดเรื่องที่ไมเปนประโยชนมีประการตาง ๆ ก็ดี ชื่อวาไมเคารพ
ในพระศาสดา. อนึ่ง นัง่ หลับในโรงฟงธรรมก็ดี พูดเรื่องที่ไมเปนประโยชน
มีประการตาง ๆ ก็ดี ชือ่ วาไมเคารพในพระธรรม. เมื่อพูดถึงเรื่องตาง ๆ
ยกแขนสายในทามกลางสงฆ ไมทําการยําเกรงในภิกษุผูเถระ ผูนวกะ (ผูใหม)
และผูมัชฌิมะ (ผูปานกลาง) ชื่อวาไมเคารพในสงฆอยู. เมื่อไมทําสิกขาให
บริบูรณ ชือ่ วา ไมเคารพในสิกขา เมื่อทําการทะเลาะบาดหมางเปนตน
กะกันและกัน ชื่อวาไมเคารพกันและกัน.
จบอรรถกถากิมพิลสูตรที่ ๑
๒. ธัมมัสสวนสูตร
วาดวยอานิสงสแหงการฟงธรรม ๕ ประการ
[๒๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการฟงธรรม ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมเขา
ใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลว ๑ ยอมบรรเทาความสงสัยเสียได ๑ ยอมทําความ
เห็นใหตรง ๑ จิตของผูฟงยอมเลื่อมใส ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในการฟงธรรม ๕ ประการนี้แล.
จบธัมมัสสวนสูตรที่ ๒
สูตรที่ ๒ อรรถกถาวามีเนื้อความงายทั้งนั้น.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 449

๓. อาชานิยสูตร
วาดวยองค ๕ ของมาอาชาไนย
[๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอม
ถึงความนับวาเปนราชพาหนะ องค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความซื่อ
ตรง ๑ ความวิ่งเร็ว ๑ ความออนโยน ๑ ความอดทน ๑ ความเสงี่ยม ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๕
ประการนี้แล ยอมควรแกพระราชา ควรเปนมาทรง ยอมถึงการนับวา เปน
ราชพาหนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแกของทํา
บุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๕
ประการเปนไฉน ? คือ ความซื่อตรง ๑ ความเร็ว ๑ ความออนโยน ๑
ความอดทน ๑ ความเสงีย่ ม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรแกของคํานับ ควรแกของตอนรับ ควรแก
ของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอาชานิยสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอาชานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน อาชานิยสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อาชฺชเวน ไดแก ดวยความตรง คือดวยการไปไมคด.
บทวา ชเวน คือดวยฝเทาเร็ว. บทวา มทฺทเวน คือ ดวยมีสรีระออนโยน.
บทวา ขนฺติยา คือ ดวยความอดทนดวยความอดกลั้น. บทวา
โสรจฺเจน คือ ดวยความมีปกติสะอาด ในภิกษุวาระ [วาระวาดวยภิกษุ]
พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ บทวา อาชฺชว ไดแก ความไปตรงแหงญาณ.
บทวา ชโว ไดแก ความดําเนินไปแหงญาณอันกลา. บทวา มทฺทว คือ
ความออนโยนเปนปกติ. บทวา ขนฺติ ไดแก ความอดทนดวยความอดกลั้น
นั่นแล. บทวา โสรจฺจ คือ มีความสะอาดเปนปกติทีเดียว
จบอรรถกถาอาชานิยสูตรที่ ๓
๔. พลสูตร
วาดวยกําลัง ๕
[๒๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ กําลังคือศรัทธา ๑ กําลังคือหิริ ๑ กําลังคือโอตตัปปะ ๑ กําลัง
คือวิริยะ ๑ กําลังคือปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลัง ๕ ประการนี้แล.
จบพลสูตรที่ ๔
อรรถกถาวาพลสูตรที่ ๔ ตรัสพละ ๕ ไวคละกัน.
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๕. เจโตขีลสูตร
วาดวยตะปูตรึงใจ ๕ ประการ
[๒๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ
ไมเลื่อมใสในศาสดา ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในศาสดา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในธรรม ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส
ในธรรม จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ
เนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระสงฆ ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระสงฆ จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความ
ประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๓.
อีกบระการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในสิกขา ภิกษุใด ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส
ในสิกขา จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบ
เนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ มีใจไมแชมชื่น มีจิตอันโทสะกระทบ
แลว กระดางในพวกเพื่อนพรหมจรรย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมใจ
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เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
นี้เปนตะปูตรึงใจขอที่ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้แล.
จบเจโตขีลสูตรที่ ๕
อรรถกถาเจโตขีลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเจโตขีลสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา เจโตขีลา ไดแก ความกระดาง ความเปนขยะ ความเปน
หลักตอแหงจิต. บทวา สตฺถริ กงฺขติ ความวา ภิกษุยอมสงสัยในพระวรกาย หรือในพระคุณของพระศาสดา. เมื่อสงสัยในพระวรกาย ยอมสงสัยวา
พระวรกาย ชื่อวาประดับดวยปุริสลักษณะ ๓๒ มีอยู หรือไมมีหนอดังนี้
เมื่อสงสัยในคุณ ยอมสงสัยวา พระสัพพัญุตญาณซึ่งสามารถรูอดีต อนาคต
และปจจุบันมีอยู หรือไมมีหนอดังนี้. บทวา วิจกิ ิจฺฉติ ไดแก เลือกเฟน
ยาก ยอมถึงความลําบาก คือไมสามารถจะตัดสินใจได. บทวา นาธิมุจฺจติ
ไดแก ยอมไมไดความนอมใจเชื่อวาสิ่งนั้นอยางนี้. บทวา น สมฺปสีทติ
ความวา หยัง่ ลงในคุณแลวก็ไมสามารถจะเลื่อมใส คือมีใจไมขุนมัว เพราะ
ไมมีความสงสัยได. บทวา อาตปฺปาย ไดแก เพื่อทําความเพียรเผาผลาญ
กิเลส. บทวา อนุโยคาย ไดแก เพื่อความประกอบบอยๆ. บทวา สาตจฺจาย
ไดแก เพื่อทําติดตอกัน. บทวา ปธานาย ไดแก เพื่อตั้งความเพียร. บทวา
อย ปโม เจโตขีโล ความวา ภาวะนี้เปนความกระดางแหงจิตขอที่หนึ่ง
คือความสงสัยในพระศาสดานี้ อยางนี้แล ภิกษุนั้นก็ละยังไมได.
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บทวา ธมฺเม คือในปริยัติธรรม และปฏิเวธธรรม. ก็เมื่อสงสัยใน
ปริยัติธรรม ยอมสงสัยวา อาจารยทั้งหลายกลาวกันวา พระไตรปฎกพุทธพจน
มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ ดังนี้ พระพุทธพจนนั้นมีอยู หรือไมมีหนอดังนี้.
เมื่อสงสัยในปฏิเวธธรรม ยอมสงสัยวา อาจารยทั้งหลายกลาวกันวา ผลแหง
วิปสสนา ชือ่ วามรรค ผลของมรรค ชื่อวาผล ธรรมที่สละคืนสังขารทั้งปวง
ชื่อวานิพพาน ดังนี้ นิพพานนั้นมีอยู หรือไมมีหนอ ดังนี้.
บทวา สงฺเฆ กงฺขติ ความวา ยอมสงสัยวา ชื่อวาสงฆ ผูดําเนิน
ตามปฏิปทาเห็นปานนี้ ตามบทเปนตนวา อุชุปฏิปนฺโน ดังนี้ เปนชุมนุม
แหงบุคคล ๘ คือ ทานผูตั้งอยูในมรรค ๔ ทานผูตั้งอยูในผล ๔ มีอยู หรือไมมี
หนอดังนี้.
เมื่อสงสัยในสิกขา ยอมสงสัยวา อาจารยทั้งหลายกลาวกันวา อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปญญาสิกขาดังนี้ สิกขานั้นมีอยู หรือไมมีหนอดังนี้.
บทวา อย ปฺจโม ความวา ภาวะนี้เปนความกระดาง ความเปน
ขยะ เปนหลักตอแหงจิตขอที่หา คือความขัดเคืองในเพื่อนสพรหมจารี.
จบอรรถกถาเจโตขีลสูตรที่ ๕
๖. วินิพันธสูตร
วาดวยเครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ
[๒๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด
ยังไมปราศจากความพอใจ ยังไมปราศจากความรัก ยังไมปราศจากความ
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ระหาย ผูไมปราศจากความทะยานอยากในกาม ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจาก
ความกําหนัด. . .ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาม จิตของภิกษุนั้นยอม
ไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร นี้เปนเครื่องผูกใจขอที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด. . . ยังไม
ปราศจากความทะยานอยากในกาย ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด
ยังไมปราศจากความทะยานอยากในกาย จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร นี้เปน
เครื่องผูกพันใจขอที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด. . . ยังไม
ปราศจากความทะยานอยากในรูป ภิกษุใด เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด...
ยังไมปราศจากความทะยานอยากในรูป จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อ
ความเพียร เพื่อความประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
นี้เปนเครื่องผูกพันใจขอที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารจนอิ่มตามตองการแลว ประกอบ
ความสุขในการนอน ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู
ภิกษุใด ฉันอาหารจนอิ่มตามความตองการแลว ประกอบความสุขในการนอน
ความสุขในการเอน ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไป
เพื่อความเพียร เพื่อความประกอบเนืองๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
นี้เปนเครื่องผูกพันใจขอที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุปรารถนาเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่ง ประพฤติ
พรหมจรรยดวยตั้งใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง
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ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ ภิกษุใดปรารถนาเทพนิกายหมูใด
หมูหนึ่ง ประพฤติพรหมจรรยดวยตั้งใจวา เราจักเปนเทวดา หรือเปนเทพ
องคใดองคหนึ่ง ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร นี้เปนเครื่องผูกพันใจขอที่ ๕
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้แล.
จบวินิพันธสูตรที่ ๖
อรรถกถาวินิพันธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวินิพันธสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา เจตโส วินิพนฺธา ไดแก กิเลสชื่อวา เจตโสวินิพันธะ
เพราะผูกจิตยึดไว ดุจทําไวในกํามือ. บทวา กาเม ไดแก ทั้งวัตถุกาม
ทั้งกิเลสกาม. บทวา กาเย ไดแก ในกายของตน. บทวา รูเป คือในรูป
ภายนอก. บทวา ยาวทตฺถ ไดแก เทาที่ตนปรารถนา. บทวา อุทราวเทหก ไดแก อาหารที่เต็มทอง อาหารที่เต็มทองนั้นเรียกกันวา อุทราวเทหก
เพราะบรรจุเต็มทองนั้น. บทวา เสยฺยสุข ไดแก ความสุขโดยการนอน
บนเตียงหรือตั่ง หรือความสุขตามอุตุ [อุณหภูมิ]. บทวา ปสฺสสุข ไดแก
ความสุขที่เกิดขึ้น เหมือนความสุขของบุคคลผูนอนพลิกไปรอบ ๆ ทั้งขางขวา
ทั้งขางซาย ฉะนั้น. บทวา มิทฺธสุข คือ ความสุขในการหลับ. บทวา
อนุยุตฺโต ไดแก ประกอบขวนขวายอยู. บทวา ปณิธาย แปลวา ปรารถนา
แลว. จตุปาริสุทธิศีล ชือ่ วาศีล ในบทเปนตนวา สีเลน. การสมาทานคือถือ
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วัตร ชื่อวาวัตร. การประพฤติตบะ ชื่อวาตบะ การงดเวนเมถุน ชื่อวา
พรหมจรรย. บทวา เทโว วา ภวิสฺสามิ ความวา เราจักเปนเทพผูใหญ
หรือ. บทวา เทวฺตโร วา ความวา หรือจักเปนเทพผูนอยองคใด
องคหนึ่ง.
จบอรรถกถาวินิพันธสูตรที่ ๖
๗. ยาคุสูตร
วาดวยอานิสงสขาวยาคู
[๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ บรรเทาความหิว ๑ ระงับความระหาย ๑ ยังลม
ใหเดินคลอง ๑ ชําระลําไส ๑ เผาอาหารเกาที่ยังไมยอย ๑ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย อานิสงสของขาวยาคู ๕ ประการนี้แล.
จบยาคุสูตรที่ ๗
อรรถกถายาคุสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในยาคุสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา วาต อนุโลเมติ ไดแก ทําลมใหเดินสะดวก. บทวา วตฺถึ
โสเธติ ไดแก ชําระกระเพาะปสสาวะใหสะอาด. บทวา อามาวเสส ปาเจติ
ความวา ถาอาหารที่ดิบยังไมยอยมี ก็ชวยยอยอาหารนั้น.
จบอรรถกถายาคุสูตรที่ ๗
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๘. ทันตกัฏฐสูตร
วาดวยคุณและโทษการใชและไมใชไมสีฟน
[๒๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษเพราะไมเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ ตาฟาง ๑ ปากเหม็น ๑ ประสาทที่นํารสอาหาร
ไมหมดจดดี ๑ เสมหะยอมหุมหออาหาร ๑ อาหารยอมไมอรอยแตเขา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษเพราะไมเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสเพราะเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน ? คือ ตาสวาง ๑ ปากไมเหม็น ๑ ประสาทที่นํารสอาหาร
หมดจดดี เสมหะยอมไมหุมหออาหาร อาหารยอมอรอยแกเขา ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อานิสงสเพราะเคี้ยวไมสีฟน ๕ ประการนี้แล.
จบทันตกัฏฐสูตรที่ ๘
อรรถกถาทันตกัฏฐสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทันตกัฏฐสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อจกฺขุสฺส ไดแก ไมทําการเกื้อกูลแกจักษุ คือไมทําจักษุ
ใหใส.
จบอรรถกถาทันตกัฏฐสูตรที่ ๘
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๙. คีตสูตร
วาดวยโทษของขับดวยเสียงยาว
[๒๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับ
ที่ยาว ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ตนเองยอมกําหนัดในเสียง
นั้นบาง ผูอื่นยอมกําหนัดในเสียงนั้นบาง พวกคฤหบดียอมยกโทษวา พวก
สมณศากยบุตรเหลานี้ยอมขับเหมือนพวกเราขับบาง เมื่อภิกษุพอใจกระทําเสียง
ความเสื่อมแหงสมาธิยอมมีบาง ประชุมชนรุนหลังยอมถือเปนแบบอยางบาง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูกลาวธรรมดวยเสียงขับที่ยาว ๕ ประการ
นี้แล.
จบคีตสูตรที่ ๙
อรรถกถาคีตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในคีตสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อายตเกน ไดแก ยาวคือทําใหระเบียบคาถา [คํารอยกรอง]
ซึ่งมีบทและพยัญชนะบริบูรณเสียไป. บทวา สรกุตฺติมฺป นิกามยมานสฺส
ความวา เมื่อปรารถนาการแตงเสียงดวยคิดวา เสียงขับเราควรทําอยางนี้ ดังนี้.
บทวา สมาธิสฺส ภงฺโค โหติ ความวา จิตที่ประกอบดวยสมถะและ
วิปสสนาก็เสียไป.
จบอรรถกถาคีตสูตรที่ ๙
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๑๐. มุฏฐัสสติสูตร
วาดวยโทษและคุณของการนอนหลับ
[๒๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมสี ัมปชัญญะ
นอนหลับ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมหลับเปนทุกข ๑
ยอมตื่นเปนทุกข ๑ ยอมฝนลามก ๑ เทวดายอมไมรักษา ๑ น้าํ อสุจิยอมเคลื่อน ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษแหงภิกษุผูลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ นอนหลับ
๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ
นอนหลับ ๕ ประการนี้แล ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมหลับเปนสุข ๑
ยอมตื่นเปนสุข ๑ ยอมไมฝนลามก ๑ เทวดายอมรักษา ๑ น้ําอสุจิยอมไมเคลื่อน ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสแหงภิกษุผูมีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ นอนหลับ
๕ ประการนี้แล.
จบมุฏฐัสสติสูตรที่ ๑๐
จบกิมพิลวรรคที่ ๑
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อรรถกถามุฏฐัสสติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมุฏฐัสสติสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ทุกฺข สุปติ ความวา เมือ่ ฝนเห็นสุบินตาง ๆ ก็หลับ
ไมสบาย. บทวา ทุกฺข ปฏิพุชฺฌติ ความวา แมเมื่อตื่น ก็สะดุงตื่น
ขนลุก. ในสูตรนี้ตรัสสติสัมปชัญญะคละกัน.
จบอรรถกถามุฏฐัสสติสูตรที่ ๑๐
จบกิมพิลวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมพิลสูตร ๒. ธัมมัสสวนสูตร ๓. อาชานิยสูตร ๔. พลสูตร
๕. เจโตขีลสูตร ๖. วินิพันธสูตร ๗. ยาคุสูตร ๘. ทันตกัฏฐสูตร
๙. คีตสูตร ๑๐. มุฏฐัสสติสูตร และอรรถกถา.
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อักโกสกวรรคที่ ๒
๑. อักโกสกสูตร
วาดวยโทษการดา ๕ ประการ
[๒๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพื่อน
พรหมจรรย ชอบติเตียนพระอริยเจา ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ
๕ ประการเปนไฉน คือ เธอยอมตองอาบัติปาราชิก ขาดทางบรรลุโลกุตร.
ธรรม ๑ ยอมตองอาบัติที่เศราหมองอยางอื่น ๑ ยอมไดรับโรคเรื้อรังอยาง
หนัก ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดชอบดา ชอบบริภาษเพื่อน
พรหมจรรย ชอบติเตียนพระอริยเจา ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ
นี้แล.
จบอักโกสกสูตรที่ ๑
อักโกสกวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาอักโกสกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอักโกสกสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อกฺโกสกปริภาสโก ไดแก ดาดวยอักโกสกวัตถุ ๑๐
บริภาษดวยแสดงภัย. บทวา ฉนฺนปริปนฺโถ ไดแก ชื่อวา มีทางอันขาด
เสียแลว เพราะความที่โลกุตระถูกตัดขาดแลวดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา. บทวา
โรคาตงฺก ไดแก โรคนั่นแล ชื่อวา โรคาตังกะ เพราะจะทําใหชีวิตยากแคน.
จบอรรถกถาอักโกสกสูตรที่ ๑
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๒. ภัณฑนสูตร
วาดวยโทษแหงการทะเลาะวิวาท
[๒๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดผูทําความบาดหมาง ทําการ
ทะเลาะ ทําการอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการ
๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอม
เสื่อมจากคุณที่ไดบรรลุแลว ๑ กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลง
กระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดทําความบาดหมาง ทําการทะเลาะ ทําการวิวาท ทําการ
อื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ภิกษุนั้นพึงหวังไดโทษ ๕ ประการนี้แล.
จบภัณฑนสูตรที่ ๒
อรรถกถาภัณฑนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภัณฑนสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา อธิกรณการโก ไดแก กออธิกรณ ๔ อยางใดอยางหนึ่งขึ้น.
บทวา อนธิคต ไดแก คุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุมากอน
จบอรรถกถาภัณฑนสูตรที่ ๒
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๓. สีลสูตร
วาดวยโทษของความทุศีลและคุณของศีล
[๒๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ผูทุศีล มีศีลวิบัติ ในธรรมวินัยนี้
ยอมถึงความเสื่อมโภคทรัพยอยางมากอันมีความประมาทเปนเหตุ นี้เปนโทษ
ขอที่ ๑ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง กิตติศพั ทที่ชั่วของ
ผูทุศีล มีศลี วิบัติยอมฟุงไป นี้เปนโทษขอที่ ๒ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ
อีกประการหนึ่ง ผูทุศีล มีศีลวิบัติ จะเขาสูบริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัท
พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัทยอมไมองอาจ เกอเขินเขาไป
นี้เปนโทษขอที่ ๓ ของคนทุศลี เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง คนทุศีล
มีศีลวิบัติ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ นี้เปนโทษขอที่ ๔ ของคนทุศีล
เพราะศีลวิบัติ อีกประการหนึ่ง คนทุศีล มีศลี วิบัติ เมื่อตายไปยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก นี้เปนโทษ ขอที่ ๕ ของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของคนทุศีล เพราะศีลวิบัติ ๕ ประการ
นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของคนมีศีล เพราะความถึงพรอม
ดวยศีล ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล
ในธรรมวินัยนี้ ยอมถึงกองโภคทรัพยมากมาย อันมีความไมประมาทเปนเหตุ
นี้เปนอานิสงสขอที่ ๑ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง กิตติศัพทอันงามของคนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมฟุงไป นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๒ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง
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คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล จะเขาสูบริษัทใด ๆ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดีบริษัท สมณบริษัท ยอมองอาจ ไมเกอเขินเขาไป นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๓ ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง
คนมีศีล ถึงพรอมดวยศีล ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ นี้เปนอานิสงสขอที่ ๔
ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล อีกประการหนึ่ง คนมีศีล
ถึงพรอมดวยศีล เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕
ของคนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของ
คนมีศีล เพราะความถึงพรอมดวยศีล ๕ ประการนี้แล.
จบสีลสูตรที่ ๓
อรรถกถาสีลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีลสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ทุสฺสีโล ไดแก ไมมีศลี คือ ไรศีล. บทวา สีลวิปนฺโน
ไดแก มีศลี วิบัติ ขาดสังวรระวัง. บทวา ปมาทาธิกรณ ไดแก เพราะ
มีความประมาทเปนเหตุ.
ก็สูตรนี้ ใชสําหรับคฤหัสถ. แมบรรพชิตก็ใชไดเหมือนกัน. จริงอยู
คฤหัสถ ยอมเลี้ยงชีวิตอยูไดดวยหลักศิลปะใด ๆ ไมวาทํานา หรือคาขาย
ถาประมาทโดยทําปาณาติบาตเปนตน ศิลปะนั้น ๆ ก็ใหสําเร็จผลตามกาลไมได
เมื่อเปนเชนนั้น เขาก็ขาดทุน. และเมื่อทําปาณาติบาต และอทินนาทาน
เปนตน ในเวลาที่เขาไมทํากัน โทษก็ถึงความเสื่อมแหงโภคทรัพยเปนอันมาก.
บรรพชิตผูทศุ ีล ยอมถึงความเสื่อมจากศีล พระพุทธพจน ฌาน และจาก
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อริยทรัพย ๗ เพราะมีความประมาทเปนเหตุ. สําหรับคฤหัสถชื่อเสียงที่เลว
ยอมฟุงไปทามกลางบริษัท ๔ วา คฤหัสถคนโนน เกิดในตระกูลโนน เปน
คนทุศีล มีบาปธรรม สลัดโลกนี้และโลกหนาเสียแลว ไมใหทานแมแตอาหาร
ดังนี้. สําหรับบรรพชิตชื่อเสียงที่เสียก็ฟุงไปอยางนี้วา บรรพชิตรูปโนน
รักษาศีลก็ไมได เรียนพระพุทธพจนก็ไมได เลี้ยงชีพอยูดวยเวชกรรม
เปนตน เปนผูประกอบดวยความไมเคารพ ๖ ดังนี้. บทวา อวิสารโท
ความวา คฤหัสถกอน เขาคิดวา คนบางคนจักรูกรรมของเรา เมื่อเปนเชนนั้น
คนทั้งหลายจักจับเรา หรือจักแสดงเราแกราชตระกูลดังนี้ จึงเขาไปหาอยาง
หวาดกลัว เกอเขิน คอตก คว่ําหนา นั่งเอานิ้วหัวแมมือเขี่ยดิน ไมกลาพูด
ในสถานที่ประชุมของคนมาก ๆ แนแท. ฝายบรรพชิตคิดวา ภิกษุประชุมกัน
มาก ๆ ภิกษุบางรูป จักรูกรรมของเราแน เมื่อเปนเชนนั้น พวกภิกษุจักหาม
ทั้งอุโบสถ ทั้งปวารณาแกเรา ใหเราเคลื่อนจากความเปนสมณะแลวจักครา
ออกไป ดังนี้ จึงเขาไปหาอยางหวาดกลัว ไมกลาพูด. สวนบางรูปแมทุศีล
ถูกทําลายแลว ก็ยังเที่ยวไป บรรพชิตรูปนั้น ชื่อวาเปนผูเกอ หนาดานโดย
อัธยาศัยทีเดียว.
บทวา สมฺมูฬโห กาล กโรติ ความวา ก็การยึดถือทุศีลกรรม
ประพฤติแลว ยอมปรากฏแกเธอผูนอนบนเตียงมรณะ เธอลืมตาขึ้นเห็นโลกนี้
หลับตาก็เห็นโลกหนา อบาย ๔ ยอมปรากฏแกเธอ เธอเปนดุจถูกหอก ๑๐๐
เลม ประหารที่ศีรษะ เขาสงเสียงรองมาวา ทานทั้งหลายชวยหามที
ทานทั้งหลายชวยหามที ก็ตาย ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา สมฺมฬ
ู ฺโห กาล กโรติ.
บทที่ ๕ งายทั้งนั้น อานิสงสกถาพึงทราบโดยปริยาย ตรงกันขามกับคําที่กลาว
มาแลว.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๓
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๔. พหุภาณีสูตร
วาดวยคุณและโทษของการพูด
[๒๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูด
มาก ๕ ประการเปนไฉน ? คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑
พูดเพอเจอ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูดมาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูพูดพอ
ประมาณ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมพูดเท็จ ๑ ไมพูดสอเสียด ๑ ไมพูด
คําหยาบ ๑ ไมพูดเพอเจอ ๑ เมือ่ ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูพูดพอประมาณ.
จบพหุภาณีสูตรที่ ๔
อรรถกถาพหุภาณีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในพหุภาณีสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา พหุภาณิสฺมึ ไดแก ไมกาํ หนดไวดวยปญญาก็พูดมาก.
ปญญา เรียกวา มันตา ใน บทวา มนฺตภาณิสฺมึ ไดแก กําหนดดวยปญญา
ที่เรียกวามันตาแลวจึงพูด.
จบอรรถกถาพหุภาณีสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมอขันติสูตร
วาดวยโทษของอขันติและคุณของขันติ
[๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของ
คนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูมากดวยเวร ๑ ยอมเปนผูมากดวยโทษ ๑ ยอม
เปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนเปนอันมาก ๑
ยอมเปนผูไมมากดวยเวร ๑ ยอมเปนผูไมมากดวยโทษ ๑ ยอมเปนผูไมหลง
กระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมอขันติสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมอขันติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอขันติสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา เวรพหุโล ไดแก เปนผูมีเวรมากดวยบุคคลเวรบาง ดวย
อกุศลเวรบาง บทวา วชฺชพหุโล คือ เปนผูมากไปดวยโทษ.
จบอรรถกถาปฐมอขันติสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยอขันติสูตร
วาดวยโทษของอขันติและคุณของขันติ
[๒๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ ผูไมอดทนยอมไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของ
คนเปนอันมาก ๑ ยอมเปนผูโหดราย ๑ ยอมเปนผูเดือดรอน ๑ ยอมเปนผู
หลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไมอดทน ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสของความอดทน ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ ผูอดทนยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนเปนอันมาก ๑
ยอมเปนผูไมโหดราย ๑ ยอมเปนผูไมเดือดรอน ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํา
กาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ของความอดทน ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยอขันติสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยอขันติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอขันติสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา ลุทฺโท ไดแก ทารุณ ดุรา ย. บทวา วิปฺปฏิสารี คือ
ประกอบดวยความเกอเขิน.
จบอรรถกถาทุติยอขันติสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมอปาสาทิกสูตร
วาดวยคุณและโทษของกรรมที่นาเลื่อมใสและไมนา เลื่อมใส
[๒๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผู
ถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลว ยอมติเตียน ๑
กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล
มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส.
ดุกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความ
ประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมไม
ติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอมสรรเสริญ ๑ กิตติศพั ทอันงามยอม
ฟุงไป ๑ ยอมเปนผูไมหลงกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูมี
ความประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส.
จบปฐมอปาสาทิกสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปฐมอปาสาทิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอปาสาทิกสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อปาสาทิเก ไดแก ผูประกอบดวยกายกรรมเปนตน ที่ไม
นาเลื่อมใส. บทวา ปาสาทิเก ไดแก ผูประพฤติสม่ําเสมอดวยบริสุทธิ์
อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส.
จบอรรถกถาปฐมอปาสาทิกสูตรที่ ๗
๘. ทุติยอปาสาทิกสูตร
วาดวยคุณและโทษของกรรมที่นาเลื่อมใสและไมนา เลื่อมใส
[๒๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลถึง
พรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน ? คือ คน
พวกที่ยังไมเลื่อมใสยอมไมเลื่อมใส ๑ คนพวกที่เลื่อมใสแลวบางพวกยอมคลาย
ความเลื่อมใส ๑ ชื่อวายอมไมกระทําตามคําสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชน
ชั้นหลังยอมถือตาม ๑ จิตของเขายอมไมเลื่อมใส ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในบุคคลผูถึงพรอมดวยกายกรรมเปนตนอันไมนาเลื่อมใส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในบุคคลผูมีความ
ประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส ๕ ประการเปนไฉน ? คือ คนพวกที่ยังไม
เลื่อมใส ยอมเลื่อมใส ๑ คนพวกที่เลื่อมใสแลวยอมเลื่อมใสยิ่งขึ้น ๑ ชือ่ วา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 471

ยอมกระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ๑ ประชุมชนชั้นหลังยอมถือตาม ๑
จิตของเขายอมเลื่อมใส ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้แล
มีอยูในบุคคลผูมีความประพฤตินํามาซึ่งความเลื่อมใส.
จบทุติยปาสาทิกสูตรที่ ๘
๙. อัคคิสูตร
วาดวยโทษของไฟ
[๒๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูเ พราะไฟ ๕
ประการเปนไฉน ? คือ ทําใหตาฝาฟาง ๑ ทําใหผิวเสีย ๑ ทําใหทุรพล ๑
ยอมยังการคลุกคลีหมูคณะใหเจริญ ๑ ยอมยังดิรัจฉานกถาใหเปนไป ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูเพราะไฟ.
จบอัคคิสูตรที่ ๙
๑๐. มธุราสูตร
วาดวยโทษแหงนครมธุรา
[๒๒๐] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในนครมธุรา
๕ ประการเปนไฉน คือ นครมธุรามีพื้นดินไมราบเรียบ ๑ มีฝุนมาก ๑
มีสุนัขดุ ๑ มียักษราย ๑ หาอาหารไดยาก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕
ประการนี้แล มีอยูในนครมธุรา.
จบมธุราสูตรที่ ๑
จบอักโกสกวรรคที่ ๒
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อรรถกถามธุราสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมธุราสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ปฺจิเม ภิกขฺ เว อาทีนวา มธุราย ความวา สมัยหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา ผูมีหมูภิกษุแวดลอมแลว เมื่อเสด็จจาริกไปถึงมธุรานคร
แลว จึงปรารภจะเสด็จเขาไปยังภายในพระนคร. ครั้งนั้น นางยักษิณีคนหนึ่ง
เปนมิจฉาทิฏฐิเปลือยกาย เหยียดมือทั้งสองออก แลบลิ้น ยืนขวางหนา
พระทศพล. พระศาสดา ไมเสด็จเขาไปภายในพระนครและเสด็จออกจากที่นั้น
แลว ไดเสด็จไปยังวิหาร. มหาชนถือเอาของกินของบริโภค และเครื่องสักการะบูชาไปวิหาร ไดถวายทานแกภิกษุสงฆ ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนประมุข
พระศาสดา ทรงปรารภพระสูตรนี้ เพือ่ ทรงลงนิคคหะนครนั้น. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา วิสมา ไดแก มีพนื้ ดินไมราบเรียบ. บทวา พหุรชา
ไดแก ในเวลาลมพัดไดเปนเหมือนถูกกองฝุนฟุงขึ้นคลุมไว. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามธุราสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสกวรรควรรณนาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อักโกสกสูตร ๒. ภัณฑนสูตร ๓. สีลสูตร ๔. พหุภาณีสูตร
๕. ปฐมอขันติสูตร ๖. ทุติยอขันติสูตร ๗. ปฐมอปาสาทิกสูตร ๘. ทุติยอปาสาทิกสูตร ๙. อัคคิสูตร ๑๐. มธุราสูตร และอรรถกถา.
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ทีฆจาริกวรรคที่ ๓
๑. ปฐมทีฆจาริกสูตร
วาดวยคุณและโทษของการจาริก
[๒๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน
การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือยอมไมไคฟง
สิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอมไมเขาใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวย
สิ่งที่ไดฟงแลวบางประการ ๑ ยอมไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมไมมมี ิตร ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน การเที่ยว
ไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนไมพอสมควร ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยฟง ๑ ยอม
เขาใจชัดสิ่งที่ไดฟงแลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยสิ่งที่ไดฟงแลวบางประการ ๑
ยอมไมไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมทีฆจาริกสูตรที่ ๑
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ทีฆจาริกวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาปฐมทีฆจาริกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยใน ปฐมทีฆจาริกสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๓ ดังตอ
ไปนี้ :บทวา อนวฏจาริก ไดแก เทีย่ วไปไมมีกําหนด. บทวา สุต
น ปริโยทเปติ ความวา ขอใดที่เธอเคยฟงแลว ก็ไมสามารถจะเขาใจชัด
ขอนั้นได. บทวา สุเตนเนกจฺเจน อวิสารโท โหติ ความวา ยอมไมถึง
โสมนัสดวยขอที่ไดฟงมาคือความรูที่มีอยูนิดหนอย. บทวา สมวฏจาเร
ไดแก ในการเที่ยวไปมีกําหนด.
จบอรรถกถาปฐมทีฆจาริกสูตรที่ ๑
๒. ทุติยทีฆจาริกสูตร
วาดวยคุณและโทษของการจาริก
[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษของภิกษุผูประกอบการเที่ยว
ไปนาน การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ
ยอมไมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ยอมเสือ่ มจากคุณวิเศษที่ไดบรรลุ
แลว ๑ ยอมไมแกลวกลาดวยคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลวบางประการ ๑ ยอมได
รับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมไมมมี ิตร ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โทษของ
ภิกษุผูประกอบการเที่ยวไปนาน การเที่ยวไปไมมีกําหนด ๕ ประการนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕
ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ยอมไดบรรลุคุณวิเศษที่ยังไมไดบรรลุ ๑
ยอมไมเสื่อมจากคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว ๑ ยอมแกลวกลาดวยคุณวิเศษที่ได
บรรลุแลวบางประการ ๑ ยอมไมไดรับโรคเรื้อรังอยางหนัก ๑ ยอมมีมิตร ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการเที่ยวไปมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการ
นี้แล.
จบทุติยทีฆจาริกสูตรที่ ๒
๓. อภินิวาสสูตร
วาดวยคุณและโทษของการอยูอาศัย
[๒๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุอยูป ระจําที่ยอมมีสิ่งของมาก มีการสะสม
สิ่งของมาก ๑ มีเภสัชมาก ๑ มีการสะสมเภสัชมาก ๑ มีกจิ มาก มีกรณียมาก ไมฉลาดในกิจที่จะตองทํา ๑ ยอมอยูคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต
ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อจะหลีกไปจากอาวาสนั้น ยอม
มีความหวงใยหลีกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕
ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการ
นี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร ยอมไมมีสิ่งของ
มาก ไมมีการสะสมสิ่งของมาก ๑ ไมมีเภสัชมาก ไมมีการสะสมเภสัชมาก ๑
ไมมีกิจมาก ไมมีกรณียมาก ฉลาดในกิจที่จะตองทํา ๑ ไมเปนผูคลุกคลีดวย
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คฤหัสถและบรรพชิต ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร ๑ เมื่อจะหลีก
ไปจากอาวาสนั้น ไมมีความหวงใยหลีกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในการอยูมีกําหนดพอสมควร ๕ ประการนี้แล.
จบอภินิวาสสูตรที่ ๓
อรรถกถาอภินิวาสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอภินิวาสสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา พหุภณฺโฑ ไดแก เปนผูมีบริขารมาก. บทวา พหุเภสชฺโช
ไดแก เปนผูมีเภสัชมาก เพราะเนยใสและเนยขนเปนตนมีมาก. บทวา
อพฺยตฺโต คือ เปนคนไมฉลาด. บทวา สสฏโ คือ เปนผูคลุกคลีอยูดวย
การคลุกคลี ๕ อยาง. บทวา อนนุโลมิเกน ไดแก ไมสมควรแกศาสนา.
จบอรรถกถาอภินิวาสสูตรที่ ๓
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๔. มัจฉรสูตร
วาดวยคุณและโทษของการอยูอาศัย
[๒๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุผูอยูประจําที่เปนผูตระหนี่ที่อยู ๑ ตระหนี่
สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย โทษในการอยูประจําที่ ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูที่กําหนดพอสมควร ๕ ประการ
นี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุผูอยูมีกําหนดพอสมควร เปนผูไมตระหนี่
ที่อยู ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไม
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการอยูมีกําหนดพอสมควร
๕ ประการนี้แล.
จบมัจฉรสูตรที่ ๔
อรรถกถามัจฉรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมัจฉรสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา วณฺณมจฺฉรี คือ เปนผูตระหนี่คุณ. บทวา ธมฺมมจฺฉรี คือ
เปนผูตระหนี่ปริยัติ.
จบอรรถกถามัจฉรสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมกุลุปกสูตร
วาดวยโทษแหงการเขาไปสูสกุล
[๒๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในภิกษุผูเขา
ไปสูสกุล ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุผูเขาไปสูสกุลยอมตองอาบัติเพราะ
เที่ยวไปโดยไมบอกลา ๑ ยอมตองอาบัติเพราะนั่งในที่ลับหูกับมาตุคาม ๑
ยอมตองอาบัติเพราะนั่งในที่ลับตากับมาตุคาม ๑ เมื่อแสดงธรรมแกมาตุคาม
เกินกวา ๕-๖ คํา ยอมตองอาบัติ ๑ ยอมมากดวยความดําริในกามอยู ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูใ นภิกษุผูเขาไปสูสกุล.
จบปฐมกุลุปกสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมกุลุปกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมกุลุปกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา อนามนฺตจาเร อาปชฺชติ ความวา ตองอาบัติ ที่ตรัสไวใน
สิกขาบทวา ภิกษุรับนิมนตแลว มีภัตอยูแลว ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายกอนอาหาร หรือทีหลังอาหาร ดังนี้. แมบท
เปนตนวา รโหนิสชฺชาย พึงทราบตามสิกขาบทเหลานั้น.
จบอรรถกถาปฐมกุลุปกสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 479

๖. ทุติยกุลุปกสูตร
วาดวยโทษของการคลุกคลีในสกุลเกินเวลา
[๒๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ ยอมมีแกภิกษุผู
เขาไปสูสกุล คลุกคลีอยูใ นสกุลเกินเวลา ๕ ประการเปนไฉน ? คือ การเห็น
มาตุคามเนือง ๆ ๑ เมื่อมีการเห็นยอมมีการเกี่ยวของ ๑ เมื่อมีการเกี่ยวของ
ยอมมีการคุนเคย ๑ เมือ่ มีการคุนเคยยอมมีจิตจดจอ ๑ เมื่อมีจิตจดจอแลว
พึงหวังผลขอนี้ คือ เธอยอมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย จักตองอาบัติที่
เศราหมอง หรือจักบอกคืนสิกขาลาเพศ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕
ประการนี้แล ยอมมีแกภิกษุผูเขาไปสูสกุล คลุกคลีอยูในสกุลเกินเวลา.
จบทุติยกุลปกสูตรที่ ๖
อรรถกถากุลุปกสูตร
ทุติยกุลุปกสูตรที่ ๖ บทวา อติเวล ไดแก เกินเวลาที่กําหนดไว.
จบอรรถกถาทุติยกุลุปกสูตรที่ ๖
๗. โภคสูตร
วาดวยคุณและโทษของโภคทรัพย
[๒๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ โภคทรัพยเปนของทั่วไปแกไฟ ๑ เปนของทั่วไป
แกน้ํา ๑ เปนของทั่วไปแกพระราชา ๑ เปนของทั่วไปแกโจร ๑ เปนของ
ทั่วไปแกทายาทผูไมเปนที่รัก ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะโภคทรัพย
๕ ประการนี้แล.
*

* สูตรที่ ๗ อรรถกถาวามีเนื้อความงายทัง้ นั้น.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้ ๕
ประการเปนไฉน ? คือ เพราะอาศัยโภคทรัพย บุคคลจึงเลี้ยงตนใหเปนสุข
เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลีย้ งมารดาบิดาใหเปนสุข เอิบอิ่ม
บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงบุตรภรรยา คนใช คนงาน และบริวาร
ใหเปนสุข เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ เลี้ยงมิตรและอํามาตย
ใหเปนสุข เอิบอิ่ม บริหารใหเปนสุขไดโดยชอบ ๑ ยอมบําเพ็ญทักษิณาทาน
ที่มีผลเลิศเปนทางสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะโภคทรัพย ๕ ประการนี้แล.
จบโภคสูตรที่ ๗
๘. ภัตตสูตร
วาดวยคุณและโทษของการหุงตม
[๒๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลที่
หุงตมอาหารในเวลาสาย ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมไมไดตอนรับแขก
ที่ควรตอนรับตามเวลา ๑ ไมไดบูชาเทวดาผูรับพลีตามเวลา ๑ ไมไดตอนรับ
สมณพราหมณผูฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉันในเวลา
วิกาลตามเวลา ๑ พวกคนใช คนงาน และบริวารหลบหนาทําการงาน ๑
อาหารที่บริโภคตามเวลาที่ไมควรเชนนั้นไมมีโอชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โทษ ๕ ประการนี้แล มีอยูในสกุลทีห่ ุงตมอาหารในเวลาสาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส ๕ ประการนี้ มีอยูในสกุลที่หุงตม
อาหารตามเวลา ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมไดตอนรับแขกที่ควรตอนรับ
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ตามเวลา ๑ ยอมไดบูชาเทวดาผูรับพลีตามเวลา ๑ ยอมไดตอนรับสมณพราหมณผูฉันหนเดียว งดการฉันในเวลากลางคืน เวนการฉันในเวลาวิกาล
ตามเวลา ๑ คนใช คนงาน และบริวารยอมไมหลบหนาทําการงาน ๑ อาหาร
ที่บริโภคตามเวลาที่ควรเชนนั้นยอมมีโอชา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
๕ ประการนี้แล มีอยูในสกุลที่หุงตมอาหารตามเวลา.
จบภัตตสูตรที่ ๘
อรรถกถาภัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภัตตสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อุสฺสูรภตฺเต ไดแก ในตระกูลที่หุงตมอาหารสาย. บทวา
น กาเลน กฏิปูเชนฺติ ความวา พวกเขาไมหุงตมยาคูในเวลายาคู ของขบเคี้ยวในเวลาขบเคี้ยว อาหารในเวลาอาหาร จึงไมบูชาตามเวลา เพราะ
เวลาที่ประกอบขวนขวายลวงเลยไปแลว. ชื่อวา ใหดวยจิตของตนเทานั้น.
ตอมา เมื่อพวกชนเหลานั้น มาสูเรือนของตน เขาก็ยอมกระทําอยางนั้นเหมือน
กัน. แมเทวดาผูคอยรับพลีมาแลว ตามประเพณีแหงตระกูล ตอไดลาภตามกาล
อันเหมาะอันควรจึงรักษาคุมครอง. แตเมื่อไดรับความบีบคั้นไมไดตามเวลา
ไมทําอารักขาดวยคิดวา พวกเหลานี้เปนผูไมเอื้อเฟอในพวกเรา ดังนี้. แม
สมณพราหมณ ยอมไมทํากิจที่ควรทําในงานมงคลและอวมงคล ดวยคิดวา
ในเรือนของคนเหลานั้น ไมมีอาหารในเวลาอาหาร เขาใหในเวลาเที่ยงตรง
ดังนี้. บทวา วิมขุ า กมฺม กโรนฺติ ความวา พวกคนใชเปนตน ละงาน
นั่งอยูดวยคิดวา ในเวลาเชา พวกเรายังไมไดอะไรเลย. พวกเราหิวเหลือเกิน
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แลว ไมสามารถจะทําการงานไดดังนี้. บทวา อโนชวนฺต โหติ ไดแก
อาหารที่บริโภคไมเปนไปตามเวลา ยอมไมสามารถจะแผโอชะไปได. ธรรม
ที่เปนสุกกปกขฝายดี พึงทราบตรงกันขามกับที่กลาวแลว.
จบอรรถกถาภัตตสูตรที่ ๘
๙. ปฐมสัปปสูตร
วาดวยโทษของงูเหาและมาตุคาม
[๒๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ เปนสัตวไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความนากลัวมาก ๑
มีภัยเฉพาะหนา ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา
๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการ ฉันนั้นเหมือนกัน
๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีความ
นากลัวมาก ๑ มีภัยเฉพาะหนา ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้ แล.
จบปฐมสัปปสูตรที่ ๙
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อรรถกถาปฐมสัปปสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสัปปสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา สภีรุ ไดแก เปนสัตวในโพรงนอนหลับสนิทหลับนาน. บทวา
สปฺปฏิภโย ไดแก ภัยยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยงูเหานั้น. เพราะฉะนั้น มันจึง
ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา. บทวา มิตฺตทุพฺภี ไดแก ประทุษราย เบียดเบียนมิตร
แมเปนผูใหน้ําและขาวกิน. ถึงในมาตุคาม ก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาปฐมสัปปสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยสัปปสูตร
วาดวยโทษของงูเหาและมาตุคาม
[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ เปนสัตวมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑ มีสองลิ้น ๑
มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในงูเหา ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน
๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูมักโกรธ ๑ มักผูกโกรธ ๑ มีพิษราย ๑
มีสองลิ้น ๑ มักประทุษรายมิตร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโทษ ๕ ประการ
นั้น ความที่มาตุคามเปนผูมีพิษราย คือ โดยมากมาตุคามมีราคะจัด ความที่
มาตุคามเปนผูมีสองสิ้น คือ โดยมากมาตุคามมีวาจาสอเสียด ความที่มาตุคาม
เปนผูมักประทุษรายมิตร คือ โดยมากมาตุคามมักประพฤตินอกใจ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย โทษในมาตุคาม ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยสัปปสูตรที่ ๑๐
จบทีฆจาริกวรรคที่ ๓
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อรรถกถาทุติยสัปปสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสัปปสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา โฆรวิโส คือ มีพิษรายกาจ. บทวา ทุชิวฺโห คือ มีลิ้น
สองแฉก. บทวา โฆรวิสตา คือ เพราะเปนสัตวมีพิษราย. แมในสองบท
ที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาทุติยสัปปสูตรที่ ๑๐
จบทีฆจาริกวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมทีฆจาริกสูตร ๒. ทุติยทีฆจาริกสูตร ๓ . อภินิวาสสูตร
๔. มัจฉรสูตร ๕. ปฐมกุลุปกสูตร ๖. ทุติยกุลุปกสูตร ๗. โภคสูตร
๘. ภัตตสูตร ๙. ปฐมสัปปสูตร ๑๐. ทุติยสัปปสูตร และอรรถกถา.
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อาวาสกวรรคที่ ๔
๑. อาวาสิกสูตร
วาดวยธรรมของเจาอาวาส
[๒๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมเปนผูไมควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุ
เจาอาวาสเปนผูไมถึงพรอมดวยมรรยาท ไมถึงพรอมดวยวัตร ไมเปนพหูสูต ไมทรงจําสุตะ ๑ เปนผูไมประพฤติขัดเกลา ไมยินดีในการหลีกออกเรน
ไมยินดีในกัลยาณธรรม ๑ เปนผูไมมีวาจาไพเราะ ไมกระทําถอยคําให
ไพเราะ ๑ มีปญญาทราม โงเขลา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาส
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูไมควรยกยอง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเปนผูควรยกยอง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุเจาอาวาสเปน
ผูถึงพรอมดวยมรรยาท ถึงพรอมดวยวัตร ๑ เปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ ๑
เปนผูประพฤติขัดเกลา ยินดีในการหลีกออกเรน ยินดีในกัลยาณธรรม ๑
มีวาจาไพเราะกระทําถอยคําใหไพเราะ ๑ มีปญ
 ญา เฉลียวฉลาด ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เปนผูควร
ยกยอง.
จบอาวาสิกสูตรที่ ๑
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อาวาสกวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาอาวาสิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาวาสิกสูตรที่ ๑ แหง วรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา น อากปฺปสมฺปนฺโน ไดแกเปนผูไมถึงพรอมดวยกิริยาของ
สมณะ. บทวา อภาวนิโย โหติ ไดแก เปนผูไมควรยกยอง.
จบอรรถกถาอาวาสิกสูตรที่ ๑
๒. ปยสูตร
วาดวยปยธรรมของเจาอาวาส
[๒๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมเปนที่รัก ที่ชอบใจ ทีเ่ คารพ และเปนที่สรรเสริญของเพื่อน
พรหมจรรย ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูมีศีล สํารวมดวยความ
สํารวมในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยใน
โทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสตู
ทรงไวซึ่งสุตะ สะสมสุตะ เปนผูไดสดับมาก จําทรงไว ขึ้นปาก คลองใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ กระทําถอยคําใหไพเราะ ประกอบ
*

* สูตรที่ ๒ อรรถกถาวางายทั้งนั้น
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ดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวยไมมีโทษ ใหทราบขอความไดชัด ๑ เปน
ผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมตุ ติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล ยอมเปนที่รัก ทีช่ อบใจ ที่เคารพ และเปนทีส่ รรเสริญของ
เพื่อนพรหมจรรย.
จบปยสูตรที่ ๒
๓. โสภณสูตร
วาดวยโสภณธรรมของเจาอาวาส
[๒๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมยังอาวาสใหงาม ๕ ประการเปนไฉน ? คือเปนผูมีศีล สํารวม
ดวยความสํารวมในพระปาติโมกข ฯลฯ ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑
เปนพหูสูต ฯลฯ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ เปนผูมีวาจาไพเราะ ฯลฯ ให
ทราบขอความไดชัด ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหผูเขาไปหาเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ๑ เปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ยอม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอม
ยังอาวาสใหงาม.
จบโสภณสูตรที่ ๓
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อรรถกถาโสภณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโสภณสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ปฏิพโล ไดแก ชื่อวาเปนผูสามารถ เพราะเปนผูประกอบ
ดวยกําลังกายและกําลังญาณ.
จบอรรถกถาโสภณสูตรที่ ๓
๔. พหุปการสูตร
วาดวยอุปการธรรมของเจาอาวาส
[๒๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปน
ผูมีศีล ฯลฯ สมาทาน ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ฯลฯ
บริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง ๑ ปฏิสังขรณเสนาสนะที่หักพัง ๑ ก็ภิกษุสงฆหมู
ใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตาง ๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย มีภิกษุสงฆหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควน
ตาง ๆ ขอเชิญทานทั้งหลายทําบุญ เปนสมัยทําบุญ ๑ เปนผูไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่อง
อยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีอุปการะมากแกอาวาส.
จบพหุปการสูตรที่ ๔
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อรรถกถาพหุปการสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในพหุปการสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา ขณฺฑผุลฺล ไดแกสถานที่ชํารุดหักพัง. บทวา ปฏิสงฺขโรติ
ไดแก ทําใหเปนปกติดังเดิม. บทวา อาโรเจติ นี้ ทานกลาวโดยตระกูลที่เขา
ปวารณาไวแลว.
จบอรรถกถาพหุปการสูตรที่ ๔
๕. อนุกัมปกสูตร
วาดวยกรุณาธรรมของเจาอาวาส
[๒๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ ยอมอนุเคราะหคฤหัสถ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ยังคฤหัสถให
สมาทานใหอธิศีล ๑ ใหตั้งอยูในธรรมทัศนะ ๑ เขาไปหาคฤหัสถผูปวยแลว
ยอมใหสติวา ทานทั้งหลายจงตั้งสติใหตรงตอพระรัตนตรัย ก็ภิกษุสงฆหมูใหญ
เขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตาง ๆ ยอมเขาไปบอกพวกคฤหัสถวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุหมูใหญเขามาแลว มีภิกษุมาจากแควนตาง ๆ
ขอเชิญทานทั้งหลายทําบุญเปนสมัยทําบุญ ๑ ยอมฉันโภชนะที่พวกคฤหัสถถวาย
จะเลวหรือประณีตก็ตามดวยตนเอง ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหเสียไป ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมอนุเคราะห
คฤหัสถ.
จบอนุกัมปกสูตรที่ ๕
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อรรถกถาอนุกัมปกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุกัมปกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อธิสีเลสุ ไดแก ในศีล ๕. บทวา ธมฺมทสฺสเน นิเวเสติ
ไดแก ใหตั้งอยูในธัมมทัสสนะคือสัจจะ ๔. บทวา อรหคฺคต ไดแก ตั้งสติ
ดําเนินไปในพระรัตนตรัยอันสมควรแกสักการะทั้งปวง. อธิบายวา ทานเขาไป
ตั้งความเคารพยําเกรงในพระรัตนตรัยนั่นเอง ดังนี้.
จบอรรถกถาอนุกัมปกสูตรที่ ๕
๖. ยถาภตอวัณณสูตร
วาดวยธรรมทําใหเจาอาวาสเลวและดี
[๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมใครครวญ
ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณา
กอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลว
แสดงความเลื่อมใสใหปรากฏในที่อนั ไมควรเลื่อมใส ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณากอนแลวแสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏในทีอ่ ันควรเลื่อมใส ๑ ยอมยัง
ศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก.
*

* สูตรที่ ๖ อรรถกถาวางายทั้งนั้น.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ใครครวญพิจารณา
กอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรสรรเสริญ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลว แสดงความไมเลื่อมใสใหปรากฏ
ในที่อันไมควรเลื่อมใส ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวแสดงความเลื่อมใสให
ปรากฏในทีอ่ ันควรเลื่อมใส ๑ ยอมไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้ เหมือนถูกเชิญมาอยู
ในสวรรค.
จบยถาภตอวัณณสูตรที่ ๖
๗. ยถาภตเคธสูตร
วาดวยธรรมทําใหเจาอาวาสเลวและดี
[๒๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน ? คือไมใครครวญ
ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณา
กอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่อาวาส หวงแหนอาวาส ๑
เปนผูตระหนี่สกุล หวงแหนสกุล ๑ ยอมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูก
นํามาเก็บไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ใครครวญพิจารณา
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กอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูไมตระหนี่อาวาส ไมหวงแหนอาวาส ๑ เปนผูไม
ตระหนี่สกุล ไมหวงแหนสกุล ๑ ไมยังศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญ
มาอยูในสวรรค.
จบยถาภตเคธสูตรที่ ๗
อรรถกถายถาภตเคธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในยถาภตเคธสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อาวาสปลิเคธี ไดแก ตั้งอยูประหนึ่งกลืนกินอาวาสดวย
อํานาจแหงความติดอยางแรงกลา. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาภตเคธสูตรที่ ๗
จบอาวาสิกวรรควรรณนาที่ ๔
๘. ปฐมยถาภตมัจเฉรสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไมตกต่ํา
[๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมใครครวญ
ไมพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญผูควรตําหนิ ๑ ไมใครครวญ ไมพิจารณา
กอนแลวกลาวตําหนิผูควรสรรเสริญ ๑ เปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑
ตระหนี่ลาภ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก.
*

* สูตรที่ ๘-๙-๑๐ ไมมีอรรถกถา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ใครครวญพิจารณา
กอนแลวกลาวตําหนิผูควรตําหนิ ๑ ใครครวญพิจารณากอนแลวกลาวสรรเสริญ
ผูควรสรรเสริญ ๑ ไมเปนผูตระหนี่อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่
ลาภ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค.
จบปฐมยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๘
๙. ทุติยยถาภตมัจเฉรสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไมตกต่ํา
[๒๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผู
ตระหนี่อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ยอมยัง
ศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมเปนผูตระหนี่
อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมยัง
ศรัทธาไทยใหตกไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม
๕ ประการนี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค.
จบทุติยยถาภตมัจเฉรสูตรที่ ๙
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๑๐. ตติยยถาภตมัจเฉรสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเจาอาวาสตกต่ําและไมตกต่ํา
[๒๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕
ประการ เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผู
ตระหนี่อาวาส ๑ ตระหนี่สกุล ๑ ตระหนี่ลาภ ๑ ตระหนี่วรรณะ ๑ ตระหนี่
ธรรม ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เหมือนถูกนํามาเก็บไวในนรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เหมือนถูกเชิญมาไวในสวรรค ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมเปนผูตระหนี่
อาวาส ๑ ไมตระหนี่สกุล ๑ ไมตระหนี่ลาภ ๑ ไมตระหนี่วรรณะ ๑ ไมตระหนี่
ธรรม ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจาอาวาสประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เหมือนถูกเชิญมาอยูในสวรรค.
จบตติยยถามัจเฉรสูตรที่ ๑๐
จบอาวาสิกวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาวาสิกสูตร ๒. ปยสูตร ๓. โสภณสูตร ๔. พหุปการสูตร
๕. อนุปกัมปกสูตร ๖. ยถาภตอวัณณสูตร ๗. ยถาภตเคธสูตร ๘. ปฐมยถาภตมัจเฉรสูตร ๙. ทุติยยถาภตมัจเฉรสูตร ๑๐. ตติยยถาภตมัจเฉรสูตร
และอรรถกถา.
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ทุจริตวรรคที่ ๕
๑. ทุจริตสูตร
วาดวยโทษแหงทุจริตและคุณแหงสุจริต
[๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมติเตียนได ๑ กิตติศัพทอันชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑
เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม
สรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมไมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑
เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะ
สุจริต ๕ ประการนี้แล.
จบทุจริตสูตรที่ ๑
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ทุจริตวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาทุจริตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุจริตสูตรที่ ๑ วรรคที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา ทุจฺจริเต นี้ทานกลาวไมแยกประเภท. บทเปนตนวา
กายทุจฺจริเต ทานกลาวแยกประเภท โดยเปนกายทวารเปนตน. บทวา
สทฺธมฺมา ไดแก จากกรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา อสทฺธมฺเม ไดแก
ในอสัทธรรมคืออกุศลกรรมบถ.
จบอรรถกถาทุจริตสูตรที่ ๑
๒. กายทุจริตสูตร
*

วาดวยโทษของกายสุจริตและคุณของกายสุจริต
[๒๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะกายทุจริต ๕ ประการ
นี้แล ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะกายสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบกายทุจริตสูตรที่ ๒
* สูตรที่ ๒ ถึง ๘ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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๓. วจีทุจริตสูตร
วาดวยโทษของวจีทุจริตและคุณของสุจริต
[๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในพระวจีทุจริต ๕ ประการนี้
ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบวจีทุจริตสูตรที่ ๓
๔. มโนทุจริตสูตร
วาดวยโทษของมโนทุจริตและคุณของมโนสุจริต
[๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมติเตียน ๑ กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํากาละ ๑
เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมสรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันงามยอมฟุงไป ๑ ยอมเปนผูหลงกระทํา
กาละ ๑ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส
ในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้แล.
จบมโนทุจริตสูตรที่ ๔
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๕. อปรทุจริตสูตร
วาดวยโทษของทุจริตและคุณของสุจริต
[๒๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมติเตียน ๑ กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑
ยอมตั้งอยูในอสัทธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการ
นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณาแลวยอม
สรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันงามฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากอสัทธรรม ๑ ยอมตั้งอยู
ในสัทธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้แล.
จบอปรทุจริตสูตรที่ ๕
๖. อปรกายทุจริตสูตร
วาดวยโทษของกายสุจริตและคุณของกายสุจริต
[๒๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะทุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบอปรกายทุจริตสูตรที่ ๖
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๗. อปรวจีทุจริตสูตร
วาดวยโทษของวจีทุจริตและคุณของวจีสุจริต
[๒๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะวจีทุจริต ๕ ประการนี้
ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะวจีสุจริต ๕ ประการนี้ ฯลฯ
จบอปรวจีทุจริตสูตรที่ ๗
๘. อปรมโนทุจริตสูตร
วาดวยโทษของมโนทุจริตและคุณของมโนสุจริต
[๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมติเตียน ๑ กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑
ยอมตั้งอยูในอสัทธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนทุจริต
๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในเพราะมโนสุจริต ๕ ประการนี้
๕ ประการเปนไฉน คือ แมตนเองยอมไมติเตียนตนได ๑ วิญูชนพิจารณา
แลวยอมสรรเสริญ ๑ กิตติศัพทที่ชั่วยอมฟุงไป ๑ ยอมเสื่อมจากสัทธรรม ๑
ยอมตั้งอยูในอสัทธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในเพราะมโนสุจริต
๕ ประการนี้แล.
จบอปรมโนทุจริตสูตรที่ ๘
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๙. สีวถิกาสูตร
วาดวยโทษของปาชาและคนเหมือนปาชา
[๒๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในปาชา ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ เปนที่ไมสะอาด ๑ มีกลิ่นเหม็น ๑ มีภัยเฉพาะหนา ๑
เปนที่อยูของพวกมนุษยราย ๑ เปนทีร่ ําพันทุกขของชนหมูมาก ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย โทษในปาชา ๕ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน ๕ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ยอม
ประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรม
อันไมสะอาด เรากลาวขอนี้เพราะเขาเปนผูไมสะอาด ปาชานั้นเปนที่ไมสะอาด
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น.
กิตติศัพทที่ชั่วของเขาผูประกอบดวยกายกรรม อันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด ยอมฟุงไป เรากลาวขอนี้
เพราะเขาเปนผูมีกลิ่นเหม็น ปาชามีกลิ่นเหม็นแมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้
เปรียบฉันนั้น.
เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก ยอมเวนไกลซึ่งบุคคลนั้นผูประกอบ
ดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไม
สะอาด เรากลาวขอนี้เพราะเขามีภัยเฉพาะหนา ปาชามีภัยเฉพาะหนา แม
ฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น.
เขาประกอบดวยกายกรรมอันไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด
ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด ยอมอยูร วมกับบุคคลผูเสมอกัน เรากลาวขอนี้
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เพราะเขาเปนที่อยูของสิ่งราย ปาชาเปนที่อยูของมนุษยราย แมฉันใด เรา
กลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น.
เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รัก เห็นเขาผูประกอบดวยกายกรรมอัน
ไมสะอาด ดวยวจีกรรมอันไมสะอาด ดวยมโนกรรมอันไมสะอาด แลวยอม
รําพันทุกขวา โอ เปนทุกขของพวกเราผูอยูรวมกับบุคคลเห็นปานนี้ เรา
กลาวขอนี้เพราะเขาเปนที่รําพันทุกข ปาชาเปนที่รําพันทุกขของชนหมูมาก
แมฉันใด เรากลาวบุคคลนี้เปรียบฉันนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในบุคคลผูเปรียบดวยปาชา ๕ ประการนี้แล.
จบสีวถิกาสูตรที่ ๙
อรรถกถาสีวถิกาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีวถิกาสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา สีวถิกาย คือ ในปาชา. บทวา อาโรทนา คือสถานที่
ร่ําไห. บทวา อสุจินา คือ นาเกลียดชัง.
จบอรรถกถาสีวถิกาสูตรที่ ๙
๑๐. ปุคคลปสาทสูตร
วาดวยโทษของการเลื่อมในที่เกิดขึ้น
[๒๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลใดยอมเลื่อมใสในบุคคลใด
บุคคลนั้นตองอาบัติอันเปนเหตุใหสงฆยกวัตร เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผู
เปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆยกวัตรเสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อม
ใสมากในพวกภิกษุ เมือ่ ไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ จึงไมคบหาภิกษุ
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เหลาอื่น เมื่อไมคบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อไมฟงสัทธรรม
จึงเสื่อมจากสัทธรรม นีเ้ ปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนัน้ ตองอาบัติ
อันเปนเหตุใหสงฆบังคับใหเขานั่งที่สุดสงฆ เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ถูกสงฆบังคับใหนั่งในที่สุดสงฆเสียแลว เขาจึงเปนผู
ไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ. . . จึงเสื่อมจากสัทธรรม นี้เปนโทษใน
ความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นหลีกไปสู
ทิศเสีย เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ หลีกไปสูทิศ
เสียแลว เขาจึงเปนผูไมมีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุ. . . จึงเสื่อมจาก
สัทธรรม นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นลาสิกขา
เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลรูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ ลาสิกขาเสียแลว เขา
จึงไมคบหาภิกษุเหลาอื่น. . . จึงเสื่อมจากสัทธรรม นี้เปนโทษในความเลื่อมใส
ที่เกิดขึ้นในบุคคลขอที่ ๔.
อีกประการหนึ่ง บุคคลยอมเลื่อมใสในบุคคลใด บุคคลนั้นกระทํา
กาละเสีย เขาจึงคิดอยางนี้วา บุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรานี้ กระทํา
กาละเสียแลว เขาจึงไมคบหาภิกษุเหลาอื่น จึงไมฟงสัทธรรม เมื่อไมฟง
สัทธรรม จึงเสื่อมจากสัทธรรม นี้เปนโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล
ขอที่ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในความเลื่อมใสที่เกิดในบุคคล ๕
ประการนี้แล.
จบปุคคลปสาทสูตรที่ ๑๐
จบทุจริตวรรคที่ ๕
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อรรถกถาปุคคลปสาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลปสาทสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ปุคฺคลปฺปสาเท ไดแก ในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล
คนหนึ่ง. บทวา อนฺเต นิสีทาเปติ ไดแก ใหเธอนั่งทายอาสนะของพวก
ภิกษุ. บทที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปุคคลปสาทสูตรที่ ๑๐
จบทุจริตวรรควรรณนาที่ ๕
จบปญจมปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุจริตสูตร ๒. กายทุจริตสูตร ๓. วจีทุจริตสูตร ๔. มโนทุจริตสูตร ๕. อปรทุจริตสูตร ๖. อปรกายทุจริตสูตร ๗. อปรวจีทุจริตสูตร
๘. อปรมโนทุจริตสูตร ๙. สีวถิกาสูตร ๑๐. ปุคคลปสาทสูตร และอรรถกถา.
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พระสูตรที่ไมไดสงเคราะหเขาในวรรค
วาดวยคุณธรรมและประเภทธรรมตาง ๆ
[๒๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงใหกุลบุตรอุปสมบทได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธ
อันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑
ประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ประกอบดวยวิมุตติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๕ ประกายนี้แล พึงใหกุลบุตรอุปสมบทได.
[๒๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงใหนิสัยได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุตติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผปู ระกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหนิสัยได.
[๒๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงใหสามเณรอุปฏฐากได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ฯลฯ ประกอบดวยวิมุตติญาณทัศนขันธอันเปนของพระอเสขะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล พึงใหสามเณรอุปฏฐากได.
*

* อรรถกถาแกไวทายวรรคนี้.
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[๒๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล (อุปฏฐาก) ๑
ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ ๕ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ความตระหนี่ ๕ ประการนี้ ความตระหนี่ที่นาเกลียดยิ่ง คือ ความตระหนี่ธรรม.
[๒๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ
เพื่อตัดขาดความตระหนี่ ๕ ประการ ความตระหนี่ ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่ที่อยู ๑
เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่สกุล ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่
ลาภ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่วรรณะ ๑ เพื่อละ เพื่อตัดขาด
ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ
เพื่อละ เพื่อตัดขาดความตระหนี่ ๕ ประการนี้แล.
[๒๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควร
เพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือความตระหนี่ที่อยู ๑
ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความ
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไม
ควรบรรลุปฐมฌาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑
ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความ
ตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๔ ประการนี้แล ควร
บรรลุปฐมฌาน.
[๒๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควร
เพื่อบรรลุทุติยฌาน. . . ตติยฌาน. . . จตุตถฌาน. . . ไมควรเพื่อทําให
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แจงซึ่งโสดาปตติผล. . . สกทาคามิผล. . . อนาคามิผล . . . อรหัตผล ธรรม
๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความ
ตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความตระหนี่ธรรม ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่ง
อรหัตผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู
ฯลฯ ความตระหนี่ธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล
ควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล.
[๒๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควร
เพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑
ความตระหนี่สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความ
เปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ
นี้แล ไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่
สกุล ๑ ความตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน.
[๒๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการ ไมควรเพื่อ
บรรลุทุติยฌาน. . . ตติยฌาน. . . จตุตถฌาน. . . ไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล. . . สกทาคามิผล. . . อนาคามิผล. . . อรหัตผล ธรรม ๕
ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ๑ ความตระหนี่สกุล ๑ ความ
ตระหนี่ลาภ ๑ ความตระหนี่วรรณะ ๑ ความเปนคนอกตัญูกตเวที ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๕ ประการนี้แล ไมควรเพื่อทําใหแจง
ซึ่งอรหัตผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ ควรเพื่อทําให
แจงซึ่งอรหัตผล ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ความตระหนี่ที่อยู ฯลฯ
ความเปนคนอกตัญูกตเวที ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๕ ประการ
นี้แล ควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตผล.
[๒๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
สงฆไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ลําเอียง
เพราะรัก ๑ ลําเอียงเพราะชัง ๑ ลําเอียงเพราะหลง ๑ ลําเอียงเพราะกลัว ๑
ยอมไมรูภัตที่ไดนิมนตแลว และยังไมไดนิมนต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล สงฆไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง
สมมติใหเปนภัตตุเทสก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมลําเอียงเพราะ
รัก ๑ ไมลําเอียงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑
ยอมรูภัตที่ไดนิมนตแลวและยังไมไดนิมนต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก.
[๒๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
สงฆไมพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก แมสมมติแลวก็ไมพึงใชใหทําการ ฯลฯ
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนภัตตุเทสก สมมติ
แลวก็พึงใชใหทําการ ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงทราบวาเปนพาล ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงทราบวาเปนบัณฑิต ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมบริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม
๕ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถูกทําลาย ฯลฯ ภิกษุภัตตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในนรก เหมือนนํามาโยนลง
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ฯลฯ ภิกษุภตั ตุเทสกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือน
เชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑
ไมลําเอียงเพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอม
รูภัตที่ไดนิมนตแลวและยังไมไดนิมนต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุภัตตุเทสก
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว.
[๒๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
สงฆไมพึงสมมติใหเปนเสนาสนปญญาปกะ ผูปูลาดเสนาสนะ. . . ไมรูเสนาสนะ
ที่ไดปูลาดแลวและยังไมไดปูลาด. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนปญญาปกะ. . . ยอมรูเสนาสนะ
ที่ไดปูลาดแลวและยังไมไดปูลาด. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนเสนาสนคาหาปกะ ผูใหภิกษุถือเสนาสนะ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนเสนาสนคาหาปกะ
...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนภัณฑาคาริก ผูรกั ษาเรือนคลัง. . . ยอมไมรูภัณฑะที่เก็บแลว
และยังไมไดเต็ม. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
สงฆพึงสมมติใหเปนภัณฑาคาริก. . .ยอมรูภัณฑะที่ไดเก็บแลวและยังไมไดเก็บ
...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนจีวรปฏิคคาหกะ ผูรับจีวร. . . ยอมไมรูจีวรที่รับแลวและยังไมได
รับ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง
สมมติใหเปนจีวรปฏิคคาหกะ. . .ยอมรูจีวรที่รับแลวและยังไมไดรับ. . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนจีวรภาชกะ ผูแจกจีวร. . .ไมรูจีวรที่ไดแจกแลวและยังไมไดแจก
. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติ
ใหเปนจีวรภาชกะ. . .ยอมรูจีวรที่แจกแลวและยังไมไดแจก. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนยาคุภาชกะ ผูแจกขาวยาคู. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนยาคุภาชกะ. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนผลภาชกะ ผูแจกผลไม. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนผลภาชกะ. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนขัชชกภาชกะ ผูแจกของขบเคี้ยว. . . ยอมไมรูของขบเคี้ยวที่แจก
แลวและยังไมไดแจก. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕
ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนขัชชกภาชกะ. . .ยอมรูของขบเคี้ยวที่แจกแลว
และยังไมไดแจก. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ ผูจ ายของเล็กนอย. . .ยอมไมรูของเล็กนอย
ที่ไดจายแลวและยังไมไดจาย. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม
๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ. . .รูของเล็กนอยที่ได
จายแลวและยังไมไดจาย. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนอัปปมัตตกวิสัชชกะ ผูจ ายของเล็กนอย. . .ยอมไมรูของเล็กนอย
และยังไมไดรับ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
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สงฆพึงสมมติใหเปนสาฏิยคาหาปกะ. . . ยอมรูผาสาฎกที่ไดรับแลวและยังไมได
รับ. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนปตตคาหาปกะ ผูรับบาตร. . .ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและไมได
รับ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึง
สมมติใหเปนปตตคาหาปกะ. . .ยอมไมรูบาตรที่รับแลวและยังไมไดรับ. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนอารามิกเปสกะ ผูใชคนวัด. . . ยอมไมรูคนที่ไดใชแลวยังไมได
ใช. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติ
ใหเปนอารามิกเปสกะ. . . ยอมรูคนทีไ่ ดใชแลวและยังไมไดใช. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึง
สมมติใหเปนสามเณรเปสกะ. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม
๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ สงฆไมพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ
แมสมมติแลว ก็ไมพึงใชใหทําการ. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการ สงฆพึงสมมติใหเปนสามเณรเปสกะ สงฆพึงสมมติแลว
พึงใชใหทําการ. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบดวยธรรม
๕ ประการ พึงทราบวาเปนพาล. . . พึงทราบวาเปนบัณฑิต. . . ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะ ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
บริหารตนใหถูกขจัด ถูกทําลาย. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะ
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกขจัด ไมใหถกู ทําลาย
. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณร
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง. ..คูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณร-
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เปสกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ ไมลําเอียงเพราะรัก ๑ ไมลําเอียง
เพราะชัง ๑ ไมลําเอียงเพราะหลง ๑ ไมลําเอียงเพราะกลัว ๑ ยอมรูสามเณร
ที่ใชแลวและยังไมไดใช ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามเณรเปสกะประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเห็นเชิญมาประดิษฐานไว.
[๒๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดพรหมจรรย ๑ กลาวเท็จ ๑
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามา
โยนลง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดใน
สวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผู
งดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการประพฤติ
ผิดพรหมจรรย ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือสุรา
และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว.
[๒๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี. . .สิกขมานา. . .สามเณร. . .
สามเณรี. . . อุบาสก. . . อุบาสิกา ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิดใน
นรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือเปนผูฆาสัตว ๑
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผดิ ในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดวย
ธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอม
เกิดในสวรรคเหมือนถูกเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ?
คือ เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ งดเวนจากการลักทรัพย ๑ งดเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ งดเวนจากการพูดเท็จ ๑ งดเวนจากการดื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดขึ้นสวรรคเหมือนเชิญมาประดิษฐานไว.
[๒๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาชีวกประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาชีวก
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง.
[๒๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิครนถ. . . สาวกนิครนถ. . .ชฏิล. . .
ปริพาชก. . .เดียรถียพวกมาคัณฑิกะ. . .พวกเตทัณฑิกะ. . .พวกอารุทธกะ. . .
พวกโคตมกะ. . .พวกเทวธัมมิกะ. . .ประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ยอมเกิด
ในนรกเหมือนถูกนํามาโยนลง ธรรม ๕ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูฆา
สัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ ดื่มน้ําเมาคือสุรา
และเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เดียรถียพวก
เทวธัมมิกะประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรกเหมือนถูกนํา
มาโยนลง.
[๒๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง
ราคะ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑ อาทีนว-
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สัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล ควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง
ราคะ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑
ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๔ ประการนี้ควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง
ราคะ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ สัทธินทรีย ๑ วิรยิ ินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ควร
เจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการควรเจริญเพื่อรูยิ่ง
ราคะ ๕ ประการเปนไฉน ? คือ กําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลัง
คือสติ ๑ กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๕ ประการนี้แล ควรเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ ควรเจริญเพื่อกําหนด
รูราคะ ฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพื่อเลื่อมไป เพื่อ
คลาย เพื่อดับ เพื่อปลอยวางราคะ ฯลฯ กอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการ
ควรเจริญเพื่อรูยิ่ง ฯลฯ เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป
เพื่อเสื่อมไป เพื่อคลาย เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อปลอยวางโทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ.
จบปญจกนิบาต
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อรรถกถาพระสูตรที่มิไดรวมเขาในวรรค
พึงทราบวินิจฉัยในสูตรที่ ๑ (บาลีขอ ๒๕๑) วรรคที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อุปสมฺปาเทตพฺพ ไดแก เปนอุปชฌาย ควรใหอุปสมบท.
สูตรที่ ๒ (บาลีขอ ๒๕๒) พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิสฺสโย ทาตพฺโพ ไดแก เปนอาจารยพึงใหนิสัยได.
สูตรที่ ๓ (บาลีขอ ๒๕๓) พึงทราบวินิจฉัยตอไปนี้.
บทวา สามเณโร อุปฏาเปตพฺโพ ไดแก เปนอุปชฌายพึงให
สามเณรอุปฏฐากได. สามสูตรนี้ตรัสโดยหมายถึงพระขีณาสพในปฐมโพธิกาล
เทานั้น ดวยประการฉะนี้.
สูตรที่ ๔ เปนตน มีเนื้อความงายทั้งนั้น โดยพรรณนาตามลําดับ
บท. เรื่องวินิจฉัยภัตตุทเทสกเปนตน พึงทราบโดยนัยนี้ ทานกลาวไวแลวใน
อรรถกถาพระวินัย ชื่อสมันตปาสาทิกาแล.
[๒๖๑] บทวา สมฺมโต น เปเสตพฺโพ ไดแก ภิกษุไดรับ
สมมติตามปกติ ก็ไมควรสงไปดวยคําสั่งวา ทานจงไป จงแสดงภัตทั้งหลาย
ดังนี้. บทวา สาฏิยคฺคาหาปโก ไดแก เจาหนาที่ผูแจกจายผาอาบน้ําฝน.
บทวา ปตฺตคฺคาหาปโก ไดแก เจาหนาที่ผูแจกบาตรที่ทานกลาวไวในขอ
นี้วา บาตรใดเปนบาตรสุดทายของภิกษุบริษัทนั้น บาตรนั้นควรใหถึงแก
ภิกษุนั้น.
* ในบาลีไมไดจัดเปนสูตร อรรถกถาแกตั้งแตขอ ๒๕๑ ถึงขอ ๒๗๑
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[๒๖๕] บทวา อาชีวโก ไดแก นักบวชเปลือย.
[๒๖๖] บทวา นิคคฺ ณฺโ ไดแก ปดกายทอนบน. บทวา มุณฺฑสาวโก ไดแก สาวกของนิครนถ. บทวา ชฏิลโก คือ ดาบส. บทวา
ปริพฺพาชโก คือ ปริพาชกผูนุงหมผา. แมนักบวชมีมาคัณฑิกะเปนตน
ก็จัดเปนเดียรถียเหมือนกัน. สวนสุกกปกข มิไดถือเอา เพราะนักบวช
เหลานั้น ไมมีการทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย. บทที่เหลือในที่ทุกแหงงาย
ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ชื่อมโนรถปูรณี
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ฉักกนิบาต ปฐมปณณาสก

อาหุเนยยวรรคที่ ๑
๑. ปฐมอาหุเนยยสูตร
วาดวยคุณธรรมของภิกษุผูเปนนาบุญ
[๒๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ
ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมดีใจ ไมเสียใจ
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู. . . สูดกลิ่นดวยจมูก. . .
ลิ้มรสดวยลิน้ . . .ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย. . . รูแ จงธรรมารมณดวยใจแลว
ไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ
ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นดีใจ
ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.
จบปฐมอาหุเนยยสูตรที่ ๑
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มโนรถปูรณี

อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต
ปฐมปณณาสก
อาหุเนยยวรรคที่ ๑
อรรถกถาปฐมอาหุเนยยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาหุเนยยสูตรที่ ๑ แหงฉักกนิบาตดังตอไปนี้ :บทวา อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในศาสนานี้. บทวา เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน ความวา ยอมเปน
ผูไมดีใจในเพราะอิฏฐารมณ ดวยโสมนัสอันสหรคตดวยราคะ หรือยอมเปน
ผูไมเสียใจในเพราะอนิฏฐารมณ ดวยโทมนัส อันสหรคตดวยโทสะ. บทวา
อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโน ความวา ไมถึงความเปนผูวางเฉย
ดวยอุเบกขาที่ไมมีญาณ โดยไมพิจารณา ในมัชฌัตตารมณ ชือ่ วา เปนผูมี
สติสัมปชัญญะ มีใจเปนกลางอยูในอารมณ. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิจของพระขีณาสพไวแลว.
จบอรรถกถาปฐมอาหุเนยยสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยอาหุเนยยสูตร
วาดวยคุณธรรมของภิกษุผูเปนนาบุญ
[๒๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูควรของตอนรับ ฯลฯ เปนหาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ คนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไป
ก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมใน
แผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะ
ไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพ
มากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
เธอยอมไดยินเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยู
ไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย.
เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ
ก็รูวา จิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ
ก็รูวา จิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ
ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู
ก็รูวา จิตหดหู หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จิต
เปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตไมมีจิตอื่น
ยิ่งกวาก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่น
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ยิ่งกวา จิตเปนสมาธิก็รูวา จิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวา จิตไมเปน
สมาธิ จิตหลุดพนก็รูวา จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน.
เธอยอมระลึกชาติกอ นไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แม
ในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มี
อาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทํา
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวน
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวง
จักษุของมนุษย ยอมรูช ดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
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เธอยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปน
ผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบทุติยอาหุเนยยสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยอาหุเนยยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอาหุเนยยสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทมีอาทิวา อเนกวิหิต อิทฺธิวธิ  ดังนี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค. บทวา อาสวาน ขยา อนาสว ความวา ชือ่ วา หา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป มิใชเพราะเหมือนการไมมีแหงจักษุวิญญาณเปนตน. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอภิญญาไวสําหรับ
พระขีณาสพ ตามลําดับ.
จบอรรกถาทุติยอาหุเนยยสูตรที่ ๒
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๓. อินทริยสูตร
วาดวยคุณธรรมของภิกษุผูเปนนาบุญ
[๒๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยอินทรียคือสัทธา ๑ อินทรียคอื
วิริยะ ๑ อินทรียคือสติ ๑ อินทรียคอื สมาธิ ๑ อินทรียคือปญญา ๑ และ
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ
ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอินทริยสูตรที่ ๓
๔. พลสูตร
วาดวยคุณธรรมของภิกษุผูเปนนาบุญ
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ภิกษุประกอบดวยกําลังคือสัทธา ๑ กําลังคือวิริยะ ๑ กําลังคือสติ ๑
กําลังคือสมาธิ ๑ กําลังคือปญญา ๑ และกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา-
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วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา
จบพลสูตรที่ ๔
อรรถกถาอินทริยสูตรและอรรถกถาพลสูตร
ในสูตรที่ ๓ และสูตรที่ ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระขีณาสพ
ไวอยางเดียว.
จบอรรถกถาอินทริยสูตรที่ ๓ และอรรถกถาพลสูตรที่ ๔
๕. ปฐมอาชานิยสูตร
วาดวยองคของมาอาชาไนยและของภิกษุ
[๒๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปน
ราชพาหนะ องค ๖ ประการเปนไฉน ? คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอ
รส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ และถึงพรอมดวยวรรณะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล เปน
มาตน นับวาเปนราชพาหนะ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทน
ตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอ
โผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบปฐมอาชานิยสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมอาชานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอาชานิยสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา องฺเคหิ ไดแก ดวยองคแหงคุณทั้งหลาย. บทวา ขโม
แปลวา อดกลั้น. บทวา รูปาน ไดแก รูปารมณทั้งหลาย. บทวา
วณฺณสมฺปนฺโน ไดแก สมบูรณดวยวรรณะแหงสรีระ.
จบอรรถกถาปฐมอาชานิยสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยอาชานิยสูตร
วาดวยองคของมาอาชาไนยและของภิกษุ
[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปน
ราชพาหนะ องค ๖ ประการเปนไฉน ? คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทน
ตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ยอมถึงพรอมดวยกําลังกาย ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา ประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
นี้แล ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
อดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทน
ตอโผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบทุติยอาชานิยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาทุติยอาชานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอาชานิยสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา พลสมฺปนฺโน ไดแก สมบูรณดวยกําลังกาย.
จบอรรถกถาทุติยอาชานิยสูตรที่ ๖
๗. ตติยอาชานิยสูตร
วาดวยองคธรรมของมาอาชาไนยและของภิกษุ
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ประกอบดวยองค ๖ ประการ ยอมควรแกพระราชา เปนมาตน นับวาเปน
ราชพาหนะ องค ๖ ประการเปนไฉน ? คือ มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชา
ในโลกนี้ ยอมอดทนตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทน
ตอรส ๑ อดทนตอโผฏฐัพพะ ๑ ถึงพรอมดวยฝเทา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาอาชาไนยตัวเจริญของพระราชาประกอบดวยองค ๖ ประการนี้แล ยอมควร
แกพระราชา เปนมาตน นับวาเปนราชพาหนะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอดทน
ตอรูป ๑ อดทนตอเสียง ๑ อดทนตอกลิ่น ๑ อดทนตอรส ๑ อดทนตอ
โผฏฐัพพะ ๑ อดทนตอธรรมารมณ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบตติยอาชานิยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาตติยอาชานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยอาชานิยสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ชวสมฺปนฺโน ไดแก สมบูรณดวยฝเทา.
จบอรรถกถาตติยอาชานิยสูตรที่ ๗
๘. อนุตตริยสูตร
วาดวยอนุตริยะ ๖
[๒๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุตริยะ (สิง่ ยอดเยี่ยม) ๖ นี้ อนุตริยะ
๖ เปนไฉน ? คือ ทัศนานุตริยะ (การเห็นยอดเยี่ยม) สวนานุตริยะ (การ
ฟงยอดเยี่ยม) ลาภานุตริยะ (การไดยอดเยี่ยม) สิกขานุตริยะ (การศึกษา
ยอดเยี่ยม) ปาริจริยานุตริยะ (การปรนนิบัติอันยอดเยี่ยม) อนุสตานุตริยะ
(การระลึกยอดเยี่ยม). นีแ้ ล ภิกษุทั้งหลาย อนุตริยะ ๖.
จบอนุตตริยสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอนุตตริยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุตตริยสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อนุตฺตริยานิ ความวา (การเห็นเปนตน) ที่เวนจากสิ่งอื่น
ที่ยิ่งกวา ชื่อวา นิรุตฺตรานิ. บทวา ทสฺสนานุตฺตริย ความวา (การเห็น
พระพุทธเจาเปนตน) เปนการเห็นอยางยอดเยี่ยม ในการเห็นรูปทั้งหลาย.
ในบททั้งปวง ก็มีนัยเชนนี้. อธิบายวา การเห็นชางแกวเปนตน ไมชื่อวาเปน
ทัศนานุตริยะ สวนการเห็น พระทศพลก็ดี ภิกษุสงฆก็ดี ดวยอํานาจความรัก
ที่มั่นคง การเห็นนิมิตอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดากสิณและอสุภนิมิตเปนตน
ก็ดี ของผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว ชื่อวา ทัศนานุตริยะ. การฟงคุณกถาของ
กษัตริยเปนตน ไมชื่อวาเปนสวนานุตริยะ สวนการฟงคุณกถาของพระรัตนตรัย
ดวยสามารถแหงความรักที่มั่นคงก็ดี การฟงพระพุทธพจน คือพระไตรปฏก
ก็ดี ของผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว ชื่อวา สวนานุตริยะ. การไดแกวมณีเปน
ตน ไมเปนลาภานุตริยะ สวนการไดอริยทรัพย ๗ ชื่อวาลาภานุตริยะ.
การศึกษาศิลปะเกี่ยวกับชางเปนตน ไมชื่อวาเปนสิกขานุตริยะ สวนการ
บําเพ็ญสิกขา ๓ ชื่อวา สิกขนุตริยะ. การบําเรอกษัตริยเปนตน ไม
ชื่อวาเปน ปาริจริยานุตริยะ สวนการบํารุงพระรัตนตรัย ชื่อวา ปาริจริยานุตริยะ. การระลึกถึงคุณของกษัตริยเปนตน ไมชื่อวาเปนอนุสตานุตริยะ
สวนการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ชือ่ วา อนุสตานุตริยะ.
อนุตริยะทั้ง ๖ เหลานี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสไว ทัง้ ที่เปนโลกิยะ
และโลกุตระ ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
จบอรรถกถาอนุตตริยสูตรที่ ๘
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๙. อนุสสติสตู ร
วาดวยอนุสติ ๖
[๒๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุสติฐานะ ที่ตั้งแหงความระลึก
๖ นี้ อนุสติฐานะ ๖ เปนไฉน ? คือ พุทธานุสติ ระลึกถึงพระพุทธเจา ๑
ธัมมานุสติ ระลึกถึงพระธรรม ๑ สังฆานุสติ ระลึกถึงพระสงฆ ๑ สีลานุสติ ระลึกถึงศีลที่ตนรักษา ๑ จาคานุสติ ระลึกถึงการบริจาคของตน ๑
เทวตานุสติ ระลึกถึงเทวดา และธรรมที่ทําใหเปนเทวดา ๑ นี้แล ภิกษุทงั้ หลาย
อนุสติฐานะ ๖.
จบอนุสสติสูตรที่ ๙
อรรถกถาอนุสสติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุสสติสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา พุทฺธานุสฺสติ ไดแก อนุสติ มีพระพุทธคุณเปนอารมณ
แมในบททั้งหลายที่เหลือ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาอนุสสติสูตรที่ ๙
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๑๐. มหานามสูตร
วาดวยอนุสติของพระอริยสาวก
[๒๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้นแล เจาศากยะ พระนามวามหานามะ
ไดเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญอริยสาวกผูไดบรรลุ ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูด วยวิหารธรรม
ชนิดไหนเปนสวนมาก พระเจาขา.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล
ทราบชัดพระศาสนาแลว ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนสวนมาก คือ อริยสาวก
ในพระศาสนานี้ ยอมระลึกถึงพระตถาคตเนือง ๆ วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ
ที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกอนมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอม
ระลึกถึงพระตถาคตเนือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะ
กลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไปตรง
ทีเดียว ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต ยอมได
ความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีใจประกอบดวยปติ
กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น ดูกอ น
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มหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบเรียบรอยอยู
ในเมื่อหมูสัตวยังไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเมื่อหมูสัตว
ยังมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญพุทธานุสติ.
ดูกอนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม
เนือง ๆ วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อันผูบรรลุจะพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน
จะพึงรูเฉพาะตน ดูกอนมหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม
เนือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ยอมไมถกู ราคะกลุมรุม. . .ก็อริยสาวก
ผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระธรรม ยอมไดความรูอรรถ. . . เปนผู
ถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญธัมมานุสติ.
ดูกอนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสารกยอมระลึกถึงพระสงฆ
เนืองๆวา สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติ
ตรงแลว เปนผูปฏิบัติเพื่อญายธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรุษ
บุคคล ๘ นั่นคือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรของคํานับ ควร
ของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวา สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆเนือง ๆ สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม. . . ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไป
ตรงเพราะปรารภพระสงฆ ยอมไดความรูอรรถ . . . เปนผูถึงพรอมดวย
กระแสธรรม ยอมเจริญสังฆานุสติ.
ดูกอนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน
เนือง ๆ ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฏฐิไมยึดถือ เปนไปพรอมเพื่อสมาธิ ดูกอนมหานามะ
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สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตนเนือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
นั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม. . . ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภ
ศีล. . . ยอมไดความรูอรรถ. . . เปนผูถ ึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอม
เจริญสีลานุสติ.
ดูกอนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาค
ของตนเนือง ๆ วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ คือ เมื่อหมูสัตว
ถูกมลทิน คือความตระหนี่กลุมรุม เรามีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่
อยูครองเรือน เปนผูมีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม (คอยหยิบของบริจาค)
ยินดีในการเสียสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกอนมหานามะ
สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงการบริจาคเนือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
นั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม. . . ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภ
จาคะ ยอมไดความรูอรรถ. . . เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอม
เจริญจาคานุสติ.
ดูกอนมหานามะ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมเจริญเทวตานุสติ
(ความระลึกถึงเทวดาเนือง ๆ) วา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดาเหลา
ดาวดึงสมีอยู เทวดาเหลายามามีอยู เทวดาเหลาดุสิตมีอยู เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัสดีมีอยู เทวดาเหลาพรหมกายิกามีอยู
เทวดาที่สูงกวาเหลาพรหมนั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวยศรัทธาเชน
ใด จุติจากโลกนี้แลวอุบตั ิในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู
เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบตั ิในเทวดาชั้นนั้น
ศีลเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด จุตจิ าก
โลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น สุตะเชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลา
นั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น จาคะ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 532

เชนนั้นแมของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยปญญาเชนใด จุติจาก
โลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู ดูกอน
มหานามะ สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ
ปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้นเมือง ๆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น
ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ยอมไมถูกโทสะกลุมรุม ยอมไมถูกโมหะกลุมรุม
ยอมเปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว ก็อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภ
เทวดา ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอัน
ประกอบดวยธรรม เมื่อไดความปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีใจประกอบ
ดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข เมื่อมีสุขจิตยอมตั้งมั่น
ดูกอนมหานามะ นี้อาตมภาพกลาววา อริยสาวกเปนผูถึงความสงบเรียบรอย
อยู ในเมื่อหมูสัตวไมสงบเรียบรอย เปนผูไมมีความพยาบาทอยู ในเมื่อหมู
สัตวยังมีความพยาบาทกันอยู เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรม ยอมเจริญ
เทวตานุสติ ดูกอนมหานามะ อริยสาวกผูไดบรรลุผล ทราบชัดพระศาสนา
แลว ยอมอยูดวยวิหารธรรมนี้เปนสวนมาก.
จบมหานามสูตรที่ ๑๐
จบอาหุเนยยวรรคที่ ๑
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อรรถกถามหานามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมหานามสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา มหานาโม ไดแกเจาศากยะองคหนึ่ง ผูเปนพระราชโอรส
แหงพระเจาอาของพระทศพล. บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความ
วา ทาวเธอเสวยพระกระยาหารเชาแลว หอมลอมไปดวยทาสและบริวารชน
ใหคนถือเอาของหอมและระเบียบเปนตน แลวไดเสด็จไปในที่ที่พระบรมศาสดา
ประทับอยู. (พระอริยสาวก) ชื่อวา อาคตผโล เพราะมีอริยผลมาถึงแลว.
ชื่อวา วิฺาตสาสโน เพราะมีคําสอนคือสิกขา ๓ อันทานรูแจงแลว.
พระราชา (เจาศากยะพระนามวา มหานาม) นี้ เมื่อจะทูลถามวา ขาพระองค
ทูลถามถึงวิหารธรรมอันเปนที่อาศัยของพระโสดาบัน ดังนี้จึงกราบทูลอยางนี้.
บทวา เนวสฺส ราคปริยุฏิต ความวา (จิตของพระอริยสาวกนั้น) ไมถกู ราคะที่เกิดขึ้น รุมรึงไว. บทวา อุชุคต ความวา (จิตของพระอริยสาวกนั้น ) ดําเนินตรงไป ในพุทธานุสติกัมมัฏฐาน. บทวา ตถาคต
อารพฺภ ไดแกปรารภพระคุณของพระตถาคตเจา.
บทวา อตฺถเวท ไดแกปติและปราโมทยที่เกิดขึ้น อาศัยอรรถกถา.
บทวา ธมฺมเวท ไดแกปติและปราโมทย ที่เกิดขึ้นอาศัยบาลี. บทวา
ธมฺมูปสฺหติ  ไดแกปต ิและปราโมทย ที่เกิดขึ้นอาศัยทั้งพระบาลี และ
อรรถกถา. บทวา ปมุทติ สฺส ความวา แกผูที่ปราโมทยแลว ดวยความ
ปราโมทย ๒ อยาง. บทวา ปติ ชายติ ความวา ปติ ๕ อยาง ยอม
บังเกิด. บทวา กาโย ปสฺสมฺภติ ความวา ทั้งนามกาย ทั้งกรชกายยอม
สงบระงับ ดวยธรรมเปนเครื่องสงบระงับซึ่งความกระวนกระวาย. บทวา
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สมาธิยติ ความวา ยอมตั้งมั่นโดยชอบ ในอารมณ. บทวา วิสมคตาย
ปชาย ความวา ในสัตวทั้งหลายผูถึงความไมสงบ เพราะราคะ โทสะและ
โมหะ. บทวา สมปฺปตฺโต ความวา เปนผูถึงความสงบ สม่ําเสมอ. บทวา
สพฺยาปชฺฌาย แปลวา ผูมีทุกขรอน. บทวา ธมฺมโสต สมาปนฺโน
ความวา เปนผูถึงกระแสธรรมกลาวคือ วิปสสนา.
บทวา พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ ความวา ยอมเพิ่มพูน คือเจริญ
พุทธานุสติกัมมัฏฐาน. ในบททั้งปวง พึงทราบความโดยนัยนี้. เจาศากยมหานามะทูลถามถึงวิหารธรรม เปนที่อาศัยของพระโสดาบัน ดวยประการดัง
พรรณนามาฉะนี้. แมพระบรมศาสดาก็ตรัสวิหารธรรมเปนทีอ่ าศัย ของพระ
โสดาบันนั้นแหละ แกทา วเธอดวยประการฉะนี้. ในพระสูตรนี้ จึงเปนอัน
ตรัสถึงพระโสดาบันอยางเดียวเทานั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหานามสูตรที่ ๑๐
จบอาหุเนยยวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอาหุเนยยสูตร ๒. ทุติยอาหุเนยยสูตร ๓. อินทริยสูตร
๔. พลสูตร ๕. ปฐมอาชีนิยสูตร ๖. ทุติยอาชานิยสูตร ๗. ตติยอาชานิยสูตร ๘. อนุตตริยสูตร ๙. อนุสสติสูตร ๑๐. มหานามสูตร และ
อรรถกถา.
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สาราณิยาทิวรรคที่ ๒
๑. ปฐมสาราณียสูตร
วาดวยสาราณียธรรม ๖ ประการ
[๒๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตา
ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง. แมขอนี้ก็เปนสาราณียธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณียธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณียธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรมไดมา
โดยธรรม แมโดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายผูมีศีล แมขอนี้ก็เปนสาราณียธรรม.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฏฐิไมยึดถือเปนไปพรอมเพื่อ
สมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้
ก็เปนสาราณียธรรม.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก นํา
ออกไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แมขอนี้ก็เปนสาราณียธรรม ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมสาราณียสูตรที่ ๑
สาราณิยาทิวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมสาราณียสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสาราณียสูตรที่ ๑ แหงสาราณียาทิวรรค
ที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา สาราณียา ไดแก ธรรมที่ควรใหระลึกถึงกัน. บทวา
เมตฺต กายกมฺม ไดแก กายกรรมทีพ่ ึงกระทําดวยจิตประกอบดวยเมตตา.
แมในวจีกรรม และมโนกรรมทั้งหลาย ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
ก็แลเมตตากายกรรมเปนตนเหลานี้ ตรัสไว ดวยสามารถแหงภิกษุทั้งหลาย. แมคฤหัสถทั้งหลาย ก็นําไปใชได. อธิบายวา สําหรับภิกษุทั้งหลาย
การบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตร ดวยเมตตาจิตชื่อวา เมตตากายกรรม.
สําหรับคฤหัสถทั้งหลาย กรรมมีอาทิอยางนี้วา การเดินทางไป เพื่อไหวพระเจดีย เพื่อไหวโพธิพฤกษ เพื่อนิมนตพระสงฆ การเห็นภิกษุทั้งหลาย ผูเขา
ไปสูบาน เพื่อบิณฑบาต แลวลุกขึ้นตอนรับ การรับบาตร การปูลาดอาสนะ
และการตามสง ชื่อวา เมตตากายกรรม.
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สําหรับภิกษุทั้งหลาย การบอกสอนอาจารบัญญัติ การบอกกรรมฐาน การแสดงธรรม การบอกพระพุทธพจน คือพระไตรปฎก (แก
ภิกษุ สามเณร) ดวยเมตตาจิต ชื่อวา เมตตาวจีกรรม. สําหรับคฤหัสถ
ทั้งหลาย ในเวลาที่กลาวคําเปนตนวา พวกเราจักไปเพื่อไหวพระเจดีย
พวกเราจักไปเพื่อไหวโพธิพฤกษ พวกเราจักกระทําการฟงธรรม พวกเรา
จักกระทําการบูชาดวยประทีป ระเบียบ และดอกไม พวกเราจักสมาทานซึ่ง
สุจริต ๓ พวกเราจักถวายสลากภัตรเปนตน พวกเราจักถวายผาจํานําพรรษา
วันนี้พวกเราจักถวายปจจัย ๔ แกพระสงฆ ทานทั้งหลายจงนิมนตพระสงฆแลว
จัดแจงของขบฉันเปนตน พวกทานจงปูลาดอาสนะ พวกทานจงตั้งน้ําดื่ม
พวกทานจงตอนรับนําพระสงฆมา พวกทานจงใหพระสงฆนั่งบนอาสนะที่
ปูลาดแลว เกิดอุตสาหะ กระทําไวยาวัจกิจ ดังนี้ ชื่อวา เมตตาวจีกรรม.
สําหรับภิกษุทั้งหลาย การลุกขึน้ แตเชาตรู กระทําการปฏิบัติสรีระก็ดี
กระทําวัตรที่ลานพระเจดีย เปนตนก็ดี นั่งบนอาสนะที่สงัดแลวคิดวา ภิกษุ
ทั้งหลายในวิหารนี้ จงมีความสุข ไมมีเวร ไมมีทุกข ดังนี้ ชื่อวา เมตตามโนกรรม. สําหรับคฤหัสถทงั้ หลาย การคิดวา ขอพระผูเปนเจาทั้งหลาย จงอยู
เปนสุข ไมมีเวร ไมมีทกุ ข ดังนี้ ชือ่ วา เมตตามโนกรรม.
บทวา อาวิ เจว รโห จ ความวา ทั้งตอหนา และลับหลัง
ในสองอยางนั้น การถึงความเปนสหาย (การชวยเหลือ) ในจีวรกรรมเปนตน
ของภิกษุใหมทั้งหลาย ชือ่ วา กายกรรมตอหนา. สวนวจีกรรมทุกอยาง
แมตางโดยการถวายน้ําลางเทาแกพระเถระเปนตน ชื่อวา กายกรรมตอหนา.
การชวยเก็บงํา สิ่งของทั้งหลายมีฟนเปนตน ที่ภิกษุใหมและพระเถระ
ทั้งสองฝายเก็บไวไมเรียบรอย ไมทําใหเสียหาย ในภัณฑะเหลานั้น ดุจเก็บงํา
ของที่ตนเก็บไวไมดีใหเรียบรอยฉะนั้น ชื่อวา เมตตากายกรรมลับหลัง.
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การกลาวยกยองอยางนี้วา ทานเทวเถระ ทานติสสเถระ ดังนี้ ชื่อวา
เมตตาวจีกรรมตอหนา. ก็และเมื่อจะสอบถามถึงพระเถระผูไมอยูในวิหาร
การกลาวคํานารักอยางนี้วา ทานเทวเถระของเราไปไหน ทานติสสเถระ
ของเราไปไหน เมื่อไรจักมาหนอ ดังนี้ ชื่อวา เมตตาวจีกรรมลับหลัง.
สวนการลืมตา อันสนิทสนมดวยสิเนหา มองดูดวยใบหนาอันแจมใส
ชื่อวา เมตตามโนกรรมตอหนา. การมุงดี (เอาใจชวย) วา ขอทาน
เทวเถระ ทานติสสเถระ จงไมมีโรค ไมมีอาพาธ ดังนี้ ชื่อวา เมตตามโนกรรมลับหลัง.
บทวา ลาภา ไดแก ปจจัยที่ไดมา มีจีวรเปนตน. บทวา ธมฺมิกา
ไดแก ลาภที่เกิดขึ้นดวยภิกขาจริยวัตรโดยธรรม สม่ําเสมอ โดยเวนมิจฉาอาชีวะ ตางโดยโกหก (หลอกลวง) เปนตน. บทวา อนฺตมโส ปตฺต
ปริยาปนฺนมตฺตมฺป ความวา โดยที่สุดแมเพียงภิกษา ๒-๓ ทัพพี ที่เนื่อง
แลวในบาตร คืออยูติดกันบาตร.
ในบทวา อปฺปฏิวภิ ตฺตโภคี นี้ การแบงปนมี ๒ อยาง คือ
การแบงปนอามิส ๑ การแบงปนบุคคล ๑. ในสองอยางนั้น การแบงปน
โดยคิดอยางนี้วา เราจักใหเทานี้ ไมใหเทานี้ ดังนี้ ชื่อวา แบงปนอามิส.
การแบงปน โดยคิดอยางนี้วา เราจักใหแกภิกษุรูปโนน ไมใหรูปโนน ดังนี้
ชื่อวา แบงปนบุคคล. ภิกษุผูไมหวงลาภบริโภค โดยไมกระทําทั้งสอง
อยางนั้น ชื่อวา อปฺปฏิวิภตฺตโภคี.
ลักษณะของผูบริโภครวมกัน ในบทวา สีลวนฺเตหิ สพฺรหฺมจารีหิ
สาธารณโภคี นี้ มีดังนี้ ภิกษุไดอาหารใด ๆ ที่ประณีต ไมยอมใหแกคฤหัสถทั้ง
หลายโดยมุงเอาลาภตอลาภ (ทั้ง) ไมบริโภคดวยตนเอง และเมื่อจะรับ ก็รบั ดวย
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คิดวา จงเปนของสาธารณะกับหมูสงฆ ยอมเห็นเสมือนเปนของสงฆ ที่จะตอง
ตีระฆังใหมาบริโภครวมกัน. ถามวา ก็ใครบําเพ็ญสาราณียธรรมนี้ใหบริบูรณได
ใครไมบําเพ็ญใหบริบูรณ ? ตอบวา ผูทุศีล ยอมบําเพ็ญใหบริบูรณไมได กอน
เพราะภิกษุผูมีศีลทั้งหลาย จะไมยอมรับสิ่งของของผูทุศีลนั้น. สวนภิกษุผูมีศีล
บริสุทธิ์ไมยอมใหวัตรดางพรอย ยอมบําเพ็ญใหบริบูรณได. ในการบําเพ็ญ
สาราณียธรรมใหบริบูรณไดนั้น มีธรรมเนียม ดังนี้.
ก็ภิกษุใดตั้งใจใหของแกมารดาก็ดี แกบิดาก็ดี แกอาจารยและ
อุปชฌายเปนตนก็ดี ภิกษุนั้น (ชื่อวา) ยอมใหสิ่งที่ควรให (แกคนที่ควรให)
แตไมชื่อวา มีสาราณียธรรม มีแตเพียงการปฏิบัติผูที่ควรหวงใย. เพราะวา
สาราณียธรรม ยอมเหมาะแกผูที่พนจากปลิโพธิ (ความหวงใย) แลว.
ก็ผูที่จะบําเพ็ญสาราณียธรรมนั้น เมื่อจะใหโดยเจาะจง ควรใหแกภิกษุไข
ผูพยาบาลภิกษุไข ภิกษุอาคันตุกะ และภิกษุผูเตรียมตัวจะเดินทาง และภิกษุ
ผูบวชใหม ยังไมรูการรับสังฆาฏิ และการรับบาตร ครั้นใหแกภิกษุเหลานี้แลว
ยังมีของเหลือ นับจําเดิมแตอาสนะแหงพระเถระไป ภิกษุใดจะรับเทาใด
ควรใหภิกษุนั้น เทานั้น โดยไมใหองคละเล็กละนอย. เมื่อไมมีของเหลือ
ออกไปบิณฑบาตอีก ควรใหสวนที่ประณีตนั้น ๆ จําเดิมแตอาสนะแหงพระเถระไป (ตัวเอง) บริโภคสวนที่เหลือ.
เพราะมีพระบาลีวา สีลวนฺเตหิ ดังนี้ ถึงจะไมใหแกภิกษุผูทุศีลก็ควร.
ก็สาราณียธรรมนี้ บําเพ็ญไดงาย ในบริษัทที่ศึกษาดีแลว เพราะในหมูบริษัท
ที่ศึกษาดีแลว ภิกษุใดได (อาหาร) มาจากที่อื่น ภิกษุนั้นจะไมยอมรับ
ถึงแมจะไมไดมาจากที่อื่น ก็จะรับแตพอประมาณเทานั้น ไมรับจนเหลือเพื่อ.
ก็สาราณียธรรมนี้ เมื่อภิกษุจะใหของที่ตนไปบิณฑบาตไดมาบอย ๆ อยางนี้
จะบําเพ็ญใหบริบูรณได ตองใชเวลา ๑๒ ป ต่ํากวานั้นบริบูรณไมได.
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เพราะถาเธอบําเพ็ญสาราณียธรรมในปที่ ๑๒ วางบาตรที่เต็มดวยอาหาร
ไวบนอาสนศาลา แลวไปอาบน้ํา และพระสังฆเถระ มาถามวา นี่บาตร
ของใคร ? เมื่อเขาตอบวา บาตรของผูบําเพ็ญสาราณียธรรม ก็จะกลาว
วา จงนําเอาบาตรนั้นมา แลวเลือกฉันบิณฑบาตนั้น จนหมดทุกอยาง
ตั้งบาตรเปลาไว. ครั้นภิกษุนั้นมาเห็นบาตรเปลา ก็จะเกิดโทมนัสวา ภิกษุ
ทั้งหลายฉันเสียหมด ไมเหลือไวใหเราเลย. สาราณียธรรมจะแตก ตองบําเพ็ญ
ใหมอีก ๑๒ ป คลายกับติตถิยปริวาส. ภิกษุนั้น เมื่อสาราณียธรรมดางพรอย
คราวเดียว ตองบําเพ็ญใหมอีก. สวนภิกษุใด เกิดโสมนัสวา เปนลาภของ
เราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เพื่อนสพรหมจารี ไมสอบถามถึงอาหารที่อยูใน
บาตรของเราแลวฉัน ดังนี้. สาราณียธรรม ของภิกษุนั้น ชื่อวา สมบูรณแลว.
ก็ภิกษุผูมีสาราณียธรรมบริบูรณอยางนี้ ยอมไมมีความริษยา ไมมีความตระหนี่
ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย หาปจจัยไดงาย
แมของที่เขาถวายแกเธอผูมีสาราณียธรรมสมบูรณ ยอมไมสิ้นไป. เธอยอม
ไดสิ่งของมีคา ในฐานะที่เธอจําแนกแจกสิ่งของ เมื่อประสบภัย หรือความ
หิวโหย เทวดาทั้งหลายยอมชวยเหลือ. ในขอนั้น มีเรื่องดังตอไปนี้เปน
ตัวอยาง.

เรือ่ งพระติสสเถระ
เลากันมาวา พระติสสเถระ ชาวเลณคิรีวิหาร อยูอาศัยบานชื่อ
วามหาขีระ. พระมหาเถระ ๕๐ รูป เดินทางไปไหวนาคทีปเจดีย เที่ยวบิณฑบาตในขีรคาม ไมไดอะไรเลย จึงพากันออกไป. พระติสสเถระเขาไป
เห็นพระเถระเหลานั้น จึงถามวา ทานขอรับ ทานได (อาหาร) แลวหรือ ?
พระเถระเหลานั้นตอบวา คุณพวกเราไปมาแลว. ทานรูวา พระเถระเหลานั้น
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ไมไดอาหาร จึงกลาววา ทานขอรับ ขอพวกทานจงรออยูในที่นี้แหละ
จนกวาผมจะกลับมา. พระเถระเหลานั้นกลาววา คุณ ! พวกเรามีถึง ๕๐ รูป
ยังไมไดแมแตเพียงน้ําลางบาตร. ทานพระติสสเถระกลาววา ทานขอรับ
ขึ้นชื่อวาภิกษุผูเปนเจาของถิ่น ยอมเปนผูสามารถ ถึงแมจะไมไดภิกษา ก็
ยอมรูชองทางภิกษาจาร. พระเถระทั้งหลายคอยอยูแลว พระติสสเถระเขาไปสู
บานแลว มหาอุบาสิกา จัดขีรภัตร (ไวคอยทา) ในหมูบานใกล ๆ นั่นเอง
ยืนมองดูพระเถระอยูแลว พอพระเถระมาถึงประตูเทานั้น ก็ถวายอาหาร
จนเต็มบาตร ทานถือเอาบาตรนั้น ตรงไปยังสํานักของพระเถระทั้งหลาย
แลวกลาวกับพระสังฆเถระวา นิมนตรับเถิดขอรับ. พระเถระคิดวา พวกเรา
จํานวนเทานี้ ยังไมไดอะไรเลย ภิกษุรูปนี้ ถือเอาบาตรไป กลับมาเร็วแท
นี้อะไรกันหนอ ดังนี้แลว มองหนาพระเถระที่เหลือทั้งหลาย. พระติสสเถระ
รูโดยอาการที่มองหนานั่นแหละ กลาววา ทานขอรับ บิณฑบาต ผมไดมา
โดยชอบธรรม ขอทานทั้งหลายอยารังเกียจเลย นิมนตรับเถิด แลวถวาย
บิณฑบาตแกพระเถระทุกรูป พอแกความตองการ สวนตนเองก็ฉันจนอิ่ม.
ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ พระเถระทั้งหลายถามทานวา คุณ ! คุณ
บรรลุโลกุตรธรรมเมื่อไร ? ทานตอบวา ทานขอรับ ผมยังไมมีโลกุตรธรรม
พระเถระทั้งหลายถามวา อาวุโส คุณไดฌานหรือ ? ทานตอบวา ทานขอรับ
ถึงฌานผมก็ยังไมได. พระเถระทั้งหลายถามวา หรือคุณมีปาฏิหาริย ? ทาน
ตอบวา ผมบําเพ็ญสาราณียธรรมขอรับ ตั้งแตเวลาที่ผมบําเพ็ญสาราณียธรรม
บริบูรณแลว แมหากจะมีภิกษุทั้ง ๑๐๐,๐๐๐ รูป อาหารที่อยูในบาตร
ก็ไมหมดสิ้น. พระเถระเหลานั้น กลาววา สาธุ สาธุ ทานสัตบุรุษ ขอนี้
สมควรแกทานแลว ดังนี้. เทาที่เลามานี้เปนตัวอยางในขอวา อาหารที่อยูใน
บาตรไมหมดสิ้นไปกอน.
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ก็พระติสสเถระองคเดียวกันนี้แหละ ไปสูทถี่ วายทาน เพื่อมหาบูชา
ในเจติยบรรพต ชื่อวา คิริกัณฑะ แลวถามวา ในการใหทานนี้ มีอะไรเปน
ของประเสริฐที่สุด. คนทั้งหลายตอบวา มีผาสาฏก ๒ ผืนขอรับ. พระเถระ
กลาววา ผาสาฏกคูนี้จักถึงแกเรา อํามาตยไดยินคํานั้นแลวไปกราบทูลพระราชา
วาภิกษุหนุมรูปหนึ่งกลาวอยางนี้. พระราชาตรัสวา ภิกษุหนุมมีความคิดอยาง
นี้ (แต) ผาสาฏกเนื้อละเอียดเหมาะแกพระมหาเถระทั้งหลาย แลวทรงวางคู
ผาสาฏกดวยทรงดําริวา เราจักถวายแกพระมหาเถระทั้งหลาย. เมื่อทาวเธอ
ถวาย (ผา) ในภิกษุสงฆผูยืนอยูตามลําดับ ผาสาฏกที่วางไวบนก็ไมติดพระหัตถ ผาผืนอื่นกลับติดพระหัตถ แตในเวลาทรงถวายแกภิกษุหนุม ผาสาฏก
ทั้งสองผืนนั้น กลับติดพระหัตถ ทาวเธอทรงวางไวบนมือของภิกษุหนุมแลว
ทรงมองดูหนาอํามาตย นิมนตใหภิกษุหนุมนั่ง ถวายทาน ทรงละภิกษุสงฆ
แลว ประทับในสํานักของภิกษุหนุม ตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ พระคุณทาน
บรรลุธรรมนี้ เมื่อไร ? เธอไมทูลคุณธรรมที่ไมมีอยูโดยออมคอม แตกลับ
ทูลวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร โลกุตรธรรมของอาตมภาพไมมี. พระราชาตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอนพระคุณเจาก็ไดพูดไวแลวมิใช
หรือ ? ภิกษุหนุมตอบวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร ถูกแลว อาตมภาพ
บําเพ็ญสาราณียธรรม เริ่มแตเวลาที่อาตมภาพบําเพ็ญสาราณียธรรมบริบรู ณ
แลว ในทีท่ ี่เขาแจกสิ่งของ (ทุกแหง) ของมีคามากจะตก (แกอาตมภาพ).
พระราชตรัสวา สาธุ สาธุ พระคุณเจา ผาสาฏกคูนี้สมควรแกพระคุณเจา
แลว เสด็จหลีกไป. เรื่องที่เลามานี้ เปนตัวอยางในขอวา ในที่ที่เขาแจก
ของกัน ของมีคาจะตก ( แกผูบําเพ็ญสาราณียธรรม).
ก็ชาวบานผูอาศัยอยูในภารตคาม ไมทันไดบอกกลาวแกพระนาคเถรี
รีบหนีไป ในเพราะพรหมติสสภัย. ในวันรุงขึ้น พระเถรีพูดกับภิกษุสาว
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ชื่อวาจัณฑาลติสสะวา บานเงียบเหลือเกิน เธอทั้งหลายจงไปตรวจสอบดูกอน
ภิกษุณีสาวเหลานั้นไปแลว รูขอที่คนทั้งปวงหนีไป จึงกลับมาบอกแก
พระเถรี. พระเถรีฟงแลวจึงพูดวา พวกเธออยาคิดถึงขอที่คนเหลานั้นหนีไป
เลย จงทําความเพียรในอุเทศ การสอบถาม และโยนิโสมนสิการของตนไว
เถิด ดังนี้แลว ในเวลาภิกขาจาร หมจีวรแลว (รวม) ๑๒ รูปทัง้ ตัวเอง
ไดพากันไปยืนอยูที่โคนตนไทร ใกลประตูบาน. เทวดาผูสิงอยูที่ตนไม ได
ถวายบิณฑบาตแกภิกษุทั้ง ๑๒ รูป แลวกลาววา ขาแตคุณแมเจา ขอทาน
อยาไปที่อื่นเลย นิมนตมาที่นี้แหงเดียวเปนประจํา. ก็ (ในที่นนั้ ) มีพระ
เถระองคหนึ่ง นามวา นาคะ เปนนองชายของพระเถรี. ทานคิดวา
ภัยใหญ (เหลือเกิน) เราไมสามารถจะดํารงชีวิตอยูได เราจักไปฝงโนน
รวมเปน ๑๒ รูปทั้งตัวทานเองออกจากที่อยูของตน ๆ มาสูภารตคามดวยคิด
วา เราจักไปเยี่ยมพระเถรี. พระเถรีไดทราบวา พระเถระมา จึงไปยังสํานัก
ของพระเถระเหลานั้น เเลวถามวา มีเรื่องอะไรหรือ พระคุณเจา ? พระ
เถระแจงพฤติการณนั้นแลว. พระเถรีพูดวา วันนี้ นิมนตที่พวกทานอยูใน
วิหารนี้ (สัก) วันหนึ่ง รุง ขึ้นคอยไป. พระเถระทัง้ หลาย ไดไปยังวิหารแลว.
ในวันรุงขึ้น พระเถรีไปบิณฑบาตที่ควงไม แลวเขาไปหาพระเถระ
พูดวา นิมนตพวกทานฉันบิณฑบาตนี้. พระเถระไมพูดวา จักสมควร ดังนี้
แลวยืนนิ่งเสีย. พระเถรีกลาววา พระคุณทาน บิณฑบาตนี้เปนของชอบ
ธรรม ขอทานทั้งหลายอยารังเกียจเลย จงฉันเถิด ดังนี้. พระเถระกลาววา
จะเหมาะหรือพระเถรี ? พระเถรีนั้นหยิบบาตร (ของพระเถระ) แลวโยนไปใน
อากาศ. บาตรไดลอยอยูบนอากาศ. เพราะเถระกลาววา ดูกอนพระเถรี ภัตที่
ลอยอยูบนอากาศสูง ๗ ชั่วลําตาล เปนภัตตาหารสําหรับภิกษุณีเทานั้น ดังนี้
แลว กลาวตอไปวา ขึ้นชื่อวาภัย จะไมมีอยูทุกเมื่อเชื่อวัน เมื่อภัยสงบแลว
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เราผูกลาวอริยวงศ ถูกจิตกลาวเตือนอยูเนือง ๆ วา ทานผูถือบิณฑบาตเปน
วัตรผูเจริญ ทานทั้งหลายจะฉันภัตตาหารของภิกษุณี แลวปลอยใหเวลาลวง
ไปหรือดังนี้ จักไมสามารถจะอยูตอไปได ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด.
ฝายรุกขเทวดาก็คิดวา ถาพระเถระจักฉันบิณฑบาตจากมือของพระ
เถรีแลวไซร เราจักไมใหทานกลับ ถาไมฉัน เราจักใหทานกลับ ยืนดูการ
เดินไปของพระเถระ แลวลงจากตนไม กลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระคุณ
เจาจงใหบาตรแกขาพเจา แลวรับบาตร นําพระเถระไปยังควงไมนั่นแหละ ปู
อาสนะ ถวายบิณฑบาต ใหพระเถระที่เสร็จภัตกิจแลว กระทําปฏิญญา
(รับคํา) บํารุงทั้งภิกษุณี ๒ รูป ทั้งภิกษุ ๑๒ รูป อยูเปนเวลาถึง ๗ ป.
นี้เปนตัวอยางในขอวา เทวดาทั้งหลาย ยอมขวนขวาย. เพราะในเรื่อง
(ที่เปนตัวอยาง) นั้น พระเถรีไดบําเพ็ญสาราณียธรรมมาจนครบบริบูรณ.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา อขณฺฑานิ เปนตน ดังตอไปนี้
บรรดากองอาบัติทั้ง ๗ กอง ผูใดมีสิกขาบทขาดในตอนปลาย หรือ
ตอนตน ศีลของผูนั้นชื่อวาขาด เหมือนผาขาดที่ชาย สวนผูใ ดมีสิกขาบท
ขาดที่ทามกลาง ศีลของผูนั้น ชื่อวา ทะลุ เหมือนผาที่ทะลุ (ตรงกลาง)
ผูใดมีสิกขาบท ๒-๓ สิกขาบทขาดตามลําดับ ศีลของผูนั้น ชื่อวา ดาง
เหมือนแมโคมีสีดําสีแดงเปนตน สีใดสีหนึ่ง โดยมีสีตัดกันปรากฏที่หลังหรือ
ที่ทอง. ผูใดมีสิกขาบทขาดในระหวาง ๆ ศีลของผูนั้น ชื่อวา พรอย
เหมือนแมโคที่มีจุดแพรวพราว สลับกันในระวาง ๆ. สวนผูใดมีสิกขาบททั้ง
หมดไมขาดเลย ผูนั้น ชือ่ วามีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย. แตวา
สิกขาบทเหลานี้นั้น ทานเรียกวา ชือ่ วา ภุชิสฺส (เปนไท) เพราะกระทํา
ความเปนไท โดยพนจากความเปนทาสของตัณหา. ชื่อวา วิญูปสัตถะ
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(อันวิญูชนสรรเสริญ) เพราะวิญูชนทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทรง
สรรเสริญ. ชื่อวา อปรามัฏฐะ เพราะตัณหาและทิฏฐิ ไมลูบคลํา
(ไมเกาะเกี่ยว) และเพราะใคร ๆ ไมสามารถปรามาสไดวา ทานเคยตองอาบัติ
ชื่อนี้มา และทานเรียกวา ชื่อวา สมาธิสังวัตตนิกา เพราะยังอุปจารสมาธิ
หรืออัปปนาสมาธิใหเปนไป.
บทวา สีลสามฺคโต วิหรติ ความวา เปนผูมีปกติเขาถึง
ความเปนผูเสมอกันดวยภิกษุทั้งหลาย ผูอยูในทิศาภาคเหลานั้น ๆ อยู. เพราะ
วา ศีลของพระโสดาบันเปนตน ยอมเปนศีลเสมอกันดวยศีลของพระอริยะ
เหลาอื่น มีพระโสดาบันเปนตน ผูอ ยูในระหวางแหงมหาสมุทรบาง ในเทวโลกนั่นแหละบาง เพราะฉะนั้นในมรรคศีล (ศีลในองคมรรค) จึงไมมีความ
แตกตางกัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา สีลสามฺคโต วิหรติ นี้ไว
โดยทรงหมายเอา ศีลของพระโสดาบันเปนตนนั้น.
บทวา ยาย ทิฏิ ไดแกสัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตดวยมรรค. บทวา
อริยา คือไมมีโทษ. ทิฏฐิ ชื่อวา นิยยานิกา เพราะเปนเหตุนําสัตวออก
ไปจากภพ. บทวา ตกฺกรสฺส ความวา ไดแก ผูทที่ ําอยางนั้น. บทวา
ทุกฺขกฺขยาย ความวา เพื่อสิ้นสรรพทุกข. บทวา ทิฏิสามฺคโต
ความวา เปนผูเขาถึงความเปนผูมีทิฏฐิเสมอกันอยู.
จบอรรถกถาปฐมสาราณียสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยสาราณียสูตร
วาดวยสาราณียธรรม ๖ ประการ
[๒๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหง
การใหระลึกถึง กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะห เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรม
ประกอบดวยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง แม
ธรรมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ
ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา ในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรมทีป่ ระกอบดวยเมตตาในเพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ทัง้ ตอหนาและลับหลัง. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุแบงปนลาภทั้งหลายที่ประกอบดวยธรรมไดมา
โดยธรรม แมโดยที่สุดบิณฑบาต ยอมบริโภครวมกันกับเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายผูมีศีล. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีศีลไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย
เปนไท อันวิญูชนสรรเสริญ อันตัณหาทิฏฐิไมยึดถือ เปนไปเพื่อสมาธิ
เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง. . .
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออก นําออกไป
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ทั้งตอหนาและลับหลัง แมธรรมขอนี้ก็เปนที่ตั้งแหงการระลึกถึงกัน กระทํา
ใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความ
ไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล เปนที่ตั้งแหงการระลึก
ถึงกัน กระทําใหเปนที่รัก เปนที่เคารพ ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน
เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงอันหนึ่งอันเดียวกัน.
จบทุติยสาราณียสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยสาราณียสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสาราณียสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :สาราณียธรรม ชื่อวา ปยกรณา เพราะกระทําผูที่บําเพ็ญธรรม
เหลานั้นใหบริบูรณ ใหเปนที่รัก ของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย. ชื่อวา ครุกรณา
เพราะกระทําใหเปนผูนาเคารพ. บทวา สงฺคหาย ไดแก เพื่อประโยชน
แกการสงเคราะห. บทวา อวิวาทาย ไดแก เพื่อประโยชนแกการไมทําการ
วิวาทกัน. บทวา สามคฺคิยา ไดแก เพื่อประโยชนแกความสามัคคี. บทวา
เอกีภาวาย ไดแก เพื่อประโยชนแกความเปนอันเดียวกัน. บทวา สวตฺตนฺติ
ไดแก ยอมเปนไป คือเปนไปทั่ว.
จบอรรถกถาทุติยสาราณียสูตรที่ ๒
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๓. เมตตาสูตร
วาดวยธาตุเครื่องสลัดออก ๕ ประการ
[๒๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเครื่องสลัดออก ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา เมตตาเจโตวิมุตติ ขาพเจาเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําให
เปนที่ตั้ง ตั้งมั่นแลว อบรมแลว ปรารภดีแลว ก็แตวาพยาบาทยังครอบงํา
จิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาได
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกอนอาวุโส
ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมือ่ เมตตาเจโตวิมุตติ อันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ตั้งมั่นแลว อบรมแลว
ปรารภดีแลว ก็แตวา พยาบาทจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น
ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออก
ซึ่งพยาบาท.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา กรุณาเจโตวิมุตติ ขาพเจาเจริญแลว. . . ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสายังครอบงําจิต
ของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาได
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกอนอาวุโส ขอนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่อกรุณาเจโตวิมุตติ อันภิกษุเจริญแลว. . .
ปรารภดีแลว ก็แตวาวิหิงสาจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้น
จึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะกรุณาเจโตวิมุตติเปนเครื่องสลัดออกซึ่งวิหิงสา
*

* พมาเปน นิสสารณียสูตร
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา มุติคาเจโตวิมุตติ ขาพเจาเจริญแลว. . . ปรารภดีแลว ก็แตวาอรติ (ความไมยินดีดวย)
ยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู
เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา
ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการ
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้
ดูกอนอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่อมุทติ าเจโตวิมุตติ
อันภิกษุเจริญแลว. . .ปรารภดีแลว
ก็แตวาอรติจักครอบงําจิตของเธออยู
เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะมุทิตาเจโตวิมุตตินี้ เปน
เครื่องสลัดออกซึ่งอรติ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อุเบกขาเจโตวิมุตติ ขาพเจาเจริญแลว. . .ปรารภดีแลว ก็แตวาราคะยังครอบงําจิต
ของขาพเจาอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาได
กลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพทะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกอนอาวุโส ขอนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติ อันภิกษุเจริญแลว. . .
ปรารภดีแลว ก็แตวา ราคะจักครอบงําของเธออยู เพราะฉะนั้น ขอนั้น
จึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่ง
ราคะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วา อนิมิตตาเจโตวิมุตติ (เจโตวิมุตติไมมีนิมิต ) ขาพเจาเจริญแลว. . . ปรารภดีแลว ก็แตวา
วิญญาณของขาพเจายังแสหานิมิตอยู เธออันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา
ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา เพราะการ
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้
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ดูกอนอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ เมื่ออนิมิตตาเจโตวิมุตติ
อันภิกษุเจริญแลว. . .ปรารภดีแลว ก็แตวาวิญญาณของเธอจักแสหานิมิตอยู
เพราะฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะอนิมิตตาเจโตวิมุตตินี้
เปนเครื่องสลัดออกซึ่งนิมิตทั้งปวง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางนี้วาอัสมิมานะ
ของขาพเจาหมดไปแลว และขาพเจายอมไมตามเห็นวานี่เปนเรา ก็แตวา
ลูกศรคือ ความสงสัยเคลือบแคลงยังครอบงําจิตของขาพเจาอยู เธออันภิกษุ
ทั้งหลายพึงวากลาวตักเตือนวา ทานผูมีอายุอยาไดกลาวอยางนี้ อยาไดกลาวตู
พระผูมีพระภาคเจา เพราะการกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมพึงตรัสอยางนี้ ดูกอนอาวุโส ขอนั้นมิใชฐานะ มิใชโอกาส คือ
เมื่ออัสมิมานะของภิกษุหมดไปแลว และเมื่อภิกษุไมตามเห็นอยูวานี้เปนเรา
ก็แตวา ลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลงจักครอบงําจิตของเธออยู เพราะ
ฉะนั้น ขอนั้นจึงไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะอรหัตมรรคที่ถอนอัสมิมานะ
ไดแลวนี้ เปนเครื่องสลัดออกซึ่งลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธาตุเปนเครื่องสลัดออก ๖ ประการนี้แล.
จบเมตตาสูตรที่ ๓
อรรถกถาเมตตาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเมตตาสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้:บทวา นิสฺสาราณียา ธาตุโย ไดแก ธาตุที่เปนทางออกไป.
ในบทวา เมตฺตา หิ โข เม เจโตวิมุตติ นี้ มีอธิบายวา เมตตานั่นแหละ
ที่เปนไปในฌาน หมวด ๓ หรือ หมวด ๔ ชื่อวา เมตตาเจโตวิมุตติ
เพราะหลุดพนจากธรรมที่เปนขาศึกทั้งหลาย
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บทวา ภาวิตา คือใหเจริญแลว. บทวา พหุลีกตา คือ กระทํา
แลวบอย ๆ. บทวา ยานีกตา ทําใหเปนเชนกับยานที่เทียมแลว.
บทวา วตฺถุกตา คือ ทําใหเปนที่ตั้ง. บทวา อนุฏ ิตา คือ ตั้งมั่นแลว.
บทวา ปริจิตา ความวา กอตั้ง คือสัง่ สม ไดแก อบรมแลวโดยชอบ.
บทวา สุสมารทฺธา ไดแก ปรารภดวยดี โดยกระทําใหช่ําชองคลองแคลว
เปนอยางดี. บทวา ปริยาทาย ติฏติ ไดแก ยึด คือ ถือไว ดํารงอยู.
บทวา มา เหวนฺติสฺส วจนีโย ความวา เพราะเหตุที่ภิกษุนั้น พยากรณ
ขอพยากรณที่ไมเปนจริง ฉะนั้น เธอจึงถูกภิกษุทั้งหลายกลาววา เธออยาพูด
อยางนี้.
บทวา ยทิท เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ไดแก เมตตาเจโตวิมุตติ นี้ใด
คําวา เมตตาเจโตวิมุตตินี้ เปนทางออกไปแหงพยาบาท อธิบายวา เปนการ
สลัดพยาบาทออกไป. ก็ผูใดออกจากฌานหมวด ๓ หมวด ๔ ดวยเมตตา
(ภาวนา) แลว พิจารณาสังขารทั้งหลาย บรรลุมรรคที่ ๓ รูวา พยาบาท
จะไมมีอีกดังนี้ ยอมเห็นพระนิพพานดวยตติยผล จิตของผูนั้น เปนทางออก
ไปโดยสวนเดียวแหงพยาบาท. ในทุก ๆ บท พึงทรามอธิบาย โดยอุบายนี้.
บทวา อนิมิตฺตาเจโตวิมุตฺติ ไดแก วิปสสนาที่มีกําลังสวนอาจารย
ผูกลาวคัมภีรทีฆนิกายกลาววา ไดแกสมาบัติที่สัมปยุตดวยอรหัตผล. อรหัตผลสมาบัตินั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา หานิมิตมิได เพราะไมมีเครื่องหมาย คือ ราคะเปนตน เครื่องหมายคือรูปเปนตน และเครื่องหมายวาเที่ยง
เปนตน.
บทวา นิมิตฺตานุสารี ไดแก มีการตามระลึกถึงนิมิต. มีประเภท
ดังกลาวแลว เปนสภาพ. บทวา อสฺมิ ไดแก อัสมิมานะ. บทวา อยมหมสฺมิ
ความวา เราชื่อวาเปนสิ่งนี้ (อัตตา) ในขันธ ๕. ดวยคําเพียงเทานี้แล
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ชื่อวาเปนอันพยากรณอรหัตผลแลว. บทวา วิจิกจิ ฺฉากถกถาสลฺล ไดแก
ลูกศรคือความสงสัยเคลือบแคลง.
บทวา มา เทวนฺตสิ ฺส วจนีโย ความวา ถาวาวิจิกิจฉา
ที่ปฐมมรรคจะพึงฆา เกิดขึ้นแกทานไซร การพยากรณอรหัตผล ยอมผิดพลาด
เพราะฉะนั้น ทานตองถูกหามวา อยาพูดเรื่องไมจริง.
บทวา อสฺมีติ มานสมุคฺฆาโต ไดแก อรหัตมรรค. อธิบายวา
เมื่อเห็นพระนิพพานดวยอรหัตมรรคแลว อัสมิมานะยอมไมมีอีก เพราะฉะนั้น
อรหัตมรรค พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา ถอนขึ้นไดซึ่งมานะวาเรามี.
ในพระสูตรนี้ ตรัสใหชื่อวา อภูตพยากรณ (พยากรณเรื่องไมจริง)
ดวยประการดังพรรณนามาฉะนี้.
จบอรรถกถาเมตตาสูตรที่ ๓
๔. ภัททกสูตร
วาดวยการอยูที่เจริญและไมเจริญ
[๒๘๕] ณ ที่นนั้ แล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระ
สารีบุตรไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการ
ที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ ก็ภกิ ษุ
ยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่
เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ เปนอยางไร ? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผู
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ชอบการงาน (นวกรรม) ยินดีการงาน ขวนขวายความเปนผูชอบการงาน
ชอบการคุย ยินดีการคุย ขวนขวายความเปนผูชอบการคุย ชอบความหลับ
ยินดีความหลับ ขวนขวายความชอบความหลับ ชอบความคลุกคลีหมูคณะ
ยินดีความคลุกคลีหมูคณะ ขวนขวายความเปนผูชอบคลุกคลีหมูคณะ ชอบ
ความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ขวนขวายความชอบ
ความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุ
ใหเนิ่นชา ขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อสําเร็จการอยู ยอมไมมีความตายที่
เจริญ ตายแลวก็ไมเจริญ อยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีสักกายะ (เตภูมิกวัฏ)
ไมละสักกายะเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอ
สําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ ก็ภิกษุยอ มสําเร็จการอยู
โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ ตายแลวก็เจริญ
เปนอยางไร ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมชอบการงาน ไมยินดีการงาน
ไมขวนขวายความชอบการงาน ไมชอบการคุย ไมยินดีการคุย ไมขวนขวาย
ความชอบการคุย ไมชอบความหลับ ไมยินดีความหลับ ไมขวนขวายความ
ชอบความหลับ ไมชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ ไมยินดีความคลุกคลีหมู
คณะ ไมขวนขวายความชอบความคลุกคลีหมูคณะ ไมชอบความคลุกคลีดวย
คฤหัสถ ไมยินดีความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมขวนขวายความชอบคลุกคลีดวย
คฤหัสถ ไมชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
ไมขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ยอมมีความตายที่เจริญ
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ตายแลวก็เจริญ อยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีนิพพาน ละสักกายะเพื่อ
ทําที่สุดทุกขโดยชอบ.
ครั้นทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงได
กลาวคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผูใ ดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา เชน
ดังมฤค ผูนั้นยอมไมไดชมนิพพานที่เกษม
จากโยคะ หาธรรมอืน่ ยิ่งกวามิได สวนผู
ใดละธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีใน
บทคือธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูนั้น
ยอมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หา
ธรรมอืน่ ยิ่งกวามิได.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๔
อรรถกถาภัททกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภัททกสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา น ภทฺทก ความวา ไมได. อธิบายวา ในสองอยางนั้นผู
ใดกลัวมากแลว ตาย ผูนั้นชื่อวา ตายไมดี. (สวน) ผูใด ถือปฏิสนธิในอบาย
ผูนั้น (ชื่อวา) มีกาลกิริยาไมดี.
ในบทมีอาทิวา กมฺมาราโม ดังนี้ สิ่งที่มายินดีชื่อวา อารามะ
อธิบายวา ไดแกความยินดียิ่ง. บุคคล ชื่อวา กมฺมาราโม เพราะมีความ
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ยินดีในนวกรรม มีการสรางวิหารเปนตน. ชื่อวา กมฺมรโต เพราะยินดีใน
กรรมนั้น ๆ นั่นแหละ ชือ่ วา อนุยุตฺโต เพราะประกอบความที่เปนผูมีกรรม
เปนที่มายินดีนั่นแหละบอย ๆ . ในบททั้งปวง ก็มีนัย นี.้
ก็การพูดคุยกัน (เรื่องหญิงเรื่องชาย) ชื่อวา ภัสสะ ในที่นี้.
บทวา นิทฺทา ไดแกความหลับ. บทวา สงฺคณิกา ไดแก เปนผูคลุกคลี
ดวยหมู การคลุกคลีดวยหมูนั้น พึงทราบโดยนัยมีอาทิวา เมื่อมีคนเดียวก็
เพิ่มเปนสอง เมื่อมีสองคน ก็มีคนที่สาม. บทวา สสคฺโค ไดแกความ
เปนผูเกี่ยวของกัน อันเปนไปแลวดวยสามารถแหงการเกี่ยวเนื่องกัน ดวย
การฟง การเห็น การเจรจา การรวมกันและการเกี่ยวเนื่องกันทางกาย.
บทวา ปปฺโจ ไดแกธรรมเครื่องเนิ่นชา คือกิเลส อันเปนไป
แลวดวยสามารถแหงตัณหา ทิฏฐิ และมานะ อันดํารงอยูดวยอาการมึนเมา.
บทวา สกฺกาย ไดแกวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓. บทวา สมฺมาทุกฺขสฺส
อนฺตกิริยาย ความวา เพื่อกระทําการตัดขาดทางแหงวัฏทุกขทั้งสิ้นโดยเหตุ
โดยนัย. บทวา มโค ไดแกเชน มฤค. บทวา นิปฺปปฺจปเท ไดแก
ในธรรมเครือ่ งถึงซึ่งพระนิพพาน. บทวา อาธารยิ ความวา ใหบริบูรณ
ไดแก ยังวัตรปฏิบัตินั้น ใหถึงพรอม.
จบอรรถกถาภัททกสูตรที่ ๔
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๕. อนุตัปปยสูตร
วาดวยการอยูที่ทําใหเดือดรอนและไมเดือดรอน
[๒๘๖] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการ
อยู ตายแลวยอมเดือดรอน ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เธอสําเร็จ
การอยู ตายแลวยอมเดือดรอนเปนอยางไร ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ชอบการงาน ยินดีการงาน ขวนขวายความชอบการงาน ชอบการคุย. . .
ชอบความหลับ. . . ชอบความคลุกคลีดวยหมูคณะ. . . ชอบความคลุกคลี
ดวยคฤหัสถ. . . ชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา
ขวนขวายความชอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมเดือด
รอนอยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา ผูยินดีสักกายะ ไมละสักกายะเพื่อทําที่สุดทุกข
โดยชอบ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการที่เมื่อเธอ
สําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอน ก็ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการ
ที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอน เปนอยางไร ? คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ไมชอบการงาน ไมยินดีการงาน ไมขวนขวายความชอบ
การงาน ไมชอบการคุย. . . ไมชอบความหลับ . . . ไมชอบความคลุกคลี
ดวยหมูคณะ. . . ไมชอบความคลุกคลีดวยคฤหัสถ ไมชอบธรรมที่เปนเหตุ
ใหเนิ่นชา ไมยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ไมขวนขวายความชอบธรรมที่
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เปนเหตุใหเนิ่นชา ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมสําเร็จการอยู โดยประการ
ที่เมื่อเธอสําเร็จการอยู ตายแลวยอมไมเดือดรอน อยางนี้แล ภิกษุนี้เรียกวา
ผูยินดีนิพพาน ละสักกายะ เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบ.
ครั้นทานพระสารีบุตรไดกลาวไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดกลาว
คาถาประพันธตอไปอีกวา
ผูใดประกอบธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีธรรมที่เปนเหตุใหเนินชา เชนดัง
มฤค ผูนั้นยอมไมไดชมนิพพานที่เกษม
จากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได สวน
ผูใดละธรรมที่เปนเหตุใหเนินชา ยินดีใน
บทคือธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา ผูนั้น
ยอมไดชมนิพพานที่เกษมจากโยคะ หา
ธรรมอืน่ ยิ่งกวามิได.
จบอนุตัปปยสูตรที่ ๕
อรรถกถาอนุตัปปยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุตัปปยสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อนุตปฺปา ความวา ตองโศกเศราในภายหลัง คือทําความ
เดือดรอนใหในภายหลัง. ในพระสูตรแมทั้งสองเหลานี้ก็ดี ในคาถาทั้งหลายก็ดี
พระสารีบุตรกลาวไวทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาอนุตัปปยสูตรที่ ๕
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๖. นกุลสูตร
วาดวยคําเตือนของนกุลมารดาคฤหปตานี
[๒๘๗] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ สมัยนั้น นกุลบิดาคฤหบดีอาพาธ
มีทุกข เปนไขหนัก ครัง้ นั้น นกุลมารดาคฤหปตานีไดกลาวเตือนนกุลบิดา
คฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย
เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงติเตียน ดูกอนคฤหบดี ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวง
ไปแลว นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมสามารถเลี้ยงทารกดํารงการอยูครองเรือน
ไวได แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะดิฉันเปนคนฉลาดปนฝาย
ทําขนสัตว เมื่อทานลวงไปแลว ดิฉันยอมสามารถเลี้ยงทารก ดํารงการอยู
ครองเรือนไวได เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย
เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงติเตียน.
ดูกอนคฤหบดี ก็ทา นจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว
นกุลมารดาคฤหปตานี จักไดคนอื่นเปนสามี แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้
ทั้งทานทั้งดิฉันยอมรูวา ไดอยูรวมกันมาอยางเครงครัดตอระเบียบประเพณี
ตลอด ๑๖ ป เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย
เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจา
ทรงติเตียน.
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ดูกอนคฤหบดี ก็ทา นจะพึงมีความหวงไยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว
นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมตองการเห็นพระผูมีพระภาคเจา ไมตองการเห็น
พระภิกษุสงฆ แตขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะดิฉันตองการเห็น
พระผูมีพระภาคเจาอยางยิ่ง และตองการเห็นพระภิกษุสงฆอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํากาละ
ของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงติเตียน.
ดูกอนคฤหบดี ก็ทา นจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา เมื่อเราลวงไปแลว
นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล แตขอนั้นทานไมพึง
เห็นอยางนี้ เพราะบรรดาสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ที่ยังเปน
คฤหัสถ นุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณในศีล มีประมาณเทาใด ดิฉันก็เปน
คนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง
ขอผูนั้นจงเขาไปเฝา ทูลพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ซึ่งกําลังประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ
แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย
เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงติเตียน.
ดูกอนคฤหบดี ก็ทานจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานี จักไมไดความสงบใจ ณ ภายใน แตขอ นั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้
เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหม
ผาขาว ไดความสงบใจ ณ ภายใน มีประมาณเทาใด ดิฉันเปนคนหนึ่งใน
จํานวนสาวิกานั้น ก็ผูใดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งกําลังประทับอยูที่
ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ แลวจงทูลถามเถิด
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เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย เพราะการกระทํา
กาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงติเตียน.
ดูกอนคฤหบดี ก็ทา นจะพึงมีความหวงใยอยางนี้วา นกุลมารดาคฤหปตานียังไมถึงการหยั่งลง ยังไมถึงที่พึง ยังไมถึงความเบาใจ ยังไมขามพน
ความสงสัย ยังไมปราศจากความเคลือบแคลง ยังไมถึงความแกลวกลา
ในธรรมวินัยนี้ ยังไมหมดความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา แต
ขอนั้นทานไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะพวกสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดถึงการหยั่งลง ไดถึงที่พงึ่ ถึงความเบาใจ
ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณเทาใด
ดิฉันก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ก็ผใู ดพึงมีความสงสัยหรือเคลือบแคลง ขอผูนั้นจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ซึ่งประทับอยูที่ปาเภสกาลามิคทายวัน ใกลนครสุงสุมารคีระ แควนภัคคะ
แลวจงทูลถามเถิด เพราะฉะนั้น ทานอยาเปนผูมีความหวงใยกระทํากาละเลย
เพราะการกระทํากาละของผูมีความหวงใยเปนทุกข และพระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงติเตียน.
ครั้งนั้นแล เมื่อนกุลบิดาคฤหบดีอันนกุลมารดาคฤหปตานีกลาวเตือน
นี้ ความเจ็บปวยนั้นไดสงบระงับโดยพลัน และนกุลบิดาคฤหบดีไดหายจากการ
เจ็บปวยนั้น ก็และการเจ็บปวยนั้น อันนกุลบิดาคฤหบดีละไดแลวโดยประการ
นั้น ครั้งนั้นนกุลบิดาคฤหบดีพอหายจากการเจ็บปวยไมนาน ถือไมเทาเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะนกุลบิดาคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี
เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะห
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หวังประโยชน กลาวเตือนพร่ําสอนทาน ดูกอนคฤหบดี พวกสาวิกาของเรา
ที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว กระทําใหบริบูรณในศีล มีประมาณเทาใด
นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวกสาวิกา
ของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดความสงบใจ ภายใน มีประมาณ
เทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น พวก
สาวิกาของเราที่ยังเปนคฤหัสถนุงหมผาขาว ไดถึงการหยั่งลงถึงที่พึ่ง ถึงความ
เบาใจ ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา
ในธรรมวินัยนี้ ไมมีความเชื่อถือตอผูอื่นในศาสนาของพระศาสดา มีประมาณ
เทาใด นกุลมารดาคฤหปตานีก็เปนคนหนึ่งในจํานวนสาวิกาเหลานั้น ดูกอน
คฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ที่นกุลมารดาคฤหปตานีเปนผูอนุเคราะหหวังประโยชน กลาวเตือนสั่งสอนทาน.
จบนกุลสูตรที่ ๖
อรรถกถานกุลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุลสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา พาฬฺหคิลาโน แปลวา เปนไขหนักมาก. บทวา เอตทโวจ
ความวา คหปตานี ผูเปนนกุลมารดา เมื่อไมสามารถจะจัดยาระงับพยาธิของ
สามีได บัดนี้เมื่อจะระงับพยาธิ โดยการบันลือสีหนาท ทําสัจกิริยา จึงนั่ง
ใกลสามี แลวกลาวคํานี้มีอาทิวา มา โข ติว (ทานอยากังวลเลย) ดังนี้.
บทวา สาเปกฺโข ไดแก ยังมีตัณหา. น อักษร ในบทวา น นกุลมาตา
นี้ ตองประกอบเขาโดยบทหลังอยางนี้วา น เปกฺขติ. บทวา สนฺถริตุ
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ความวา เพื่อกระทําใหไมมีชอง. อธิบายวา ปู (ใหเต็ม). บทวา เวณึ
โอลิขิตุ ความวา เพื่อเตรียมขนแกะ เอามีสางทําใหเปนชอง. บทวา
อฺ ภตฺตาร คมิสฺสติ ความวา เราจักมีสามีใหมอีก. บทวา โสฬส
วสฺสานิ คหฏพฺรหฺมจริย สมาจิณฺณ ความวา นับยอนหลังจากนี้ไป
๑๖ ป ดิฉันไดประพฤติพรหมจรรยของคฤหัสถ อยางสม่ําเสมอ. บทวา
ทสฺสนกามตรา ความวา อยากจะเฝา (พระพุทธเจา) โดยยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
นางไดบันลือสีหนาทโดยองค ๓ เหลานี้แลว ไดทําสัจกิริยาวา ดวยความ
สัตยจริง ขอพยาธิในรางกายของทาน (จงเหือดหาย) กลายเปนความ
สําราญ.
บัดนี้ เพื่อจะอางพระผูมีพระภาคเจาเปนสักขีพยาน ทําสัจกิริยา แม
โดยคุณมีศีลเปนตนของตน นางจึงไดกลาวคํามีอาทิวา สิยา โข ปน เต
ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริปูรการินี ไดแก กระทําใหสมบูรณ.
บทวา เจโตสมถสฺส ไดแก สมาธิกมั มัฏฐาน. บทวา โอคาธปฺปตฺตา
ไดแก ถึงการหยั่งลง คือเขาถึงเนือง ๆ. บทวา ปฏิคาธปฺปตฺตา ไดแก
ถึงการหยั่งลงเฉพาะ คือมั่นคง. บทวา อสฺสาสปฺปตฺตา ไดแก ถึงความ
ปลอดโปรง คือเอาเปนที่พึ่งได. บทวา เวสารชฺชปฺปตฺตา ไดแกถึง
โสมนัสญาณ. บทวา อปรปฺปจฺจยา ความวา ศรัทธาเนื่องดวยผูอื่น คือ
ปฏิปทาที่ตองอาศัยผูอื่น ทานเรียกวา ปรปจจยะ (มีผูอื่นเปนปจจัย)
อธิบายวา เวนจากการมีผูอื่นเปนปจจัยนั้น.
นางคฤหปตานี ผูเปนมารดาของนกุลมาณพ ไดทําสัจกิริยา ปรารภ
คุณความดีของตน ดวยองค ๓ เหลานี้. บทวา คิลานา วุฏิโต ความวา
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เปนไขแลวหาย. บทวา ยาวตา ไดแก หมูของผูบําเพ็ญเพียร. บทวา ตาส
อฺตรา ไดแก เปนคนหนึ่งในระหวางสาวิกาเหลานั้น. บทวา อนุกมฺปกา
ไดแก ผูอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล. บทวา โอวาทิกา ไดแก ผูใหโอวาท.
บทวา อนุสาสิกา ไดแก ผูใหการพร่ําสอน.
จบอรรถกถานกุลสูตรที่ ๖
๗. กุสลสูตร
วาดวยโทษของการเห็นแกหลับนอน
[๒๘๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จเขาไปยังศาลาที่เรนใน
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว แมทานพระสารีบุตรที่ออกจากที่เรนใน
เวลาเย็นเขาไปยังศาลาที่บํารุง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แมทานพระมหาโมคคัลลานะ แมทานพระมหากัสสปะ
แมทานพระมหากัจจายนะ แมทานพระมหาโกฏฐิกะ แมทานพระมหาจุนทะ
แมทานพระมหากัปปนะ แมทานพระมหาโกฏฐิกะ แมทานพระมหาจุนทะ
พระอานนท ก็ออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปยังศาลาที่บํารุง ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงยับยั้งอยูดวยการประทับนั่งสิ้นราตรีเปนอันมาก แลวทรงลุกจาก
อาสนะเสด็จเขาไปยังพระวิหาร แมทานเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
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เสด็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะไดไปยังวิหารของตน ๆ แตพวกภิกษุใหม
บวชไมนาน มาสูธรรมวินัยนี้ไมนานตางก็นอนหลับกัดฟนอยู ณ ศาลาที่บํารุง
นั้นจนพระอาทิตยขึ้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นภิกษุเหลานั้น ซึ่งตางก็
นอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทิตยขึ้น ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย แลวเสด็จเขาไปยังศาลาที่บํารุง ประทับนัง่ บนอาสนะที่ไดปูลาดไวแลว
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรไปไหน พระโมคคัลลานะไปไหน พระมหากัสสปะไปไหน พระมหากัจจานะไปไหน
พระมหาโกฏฐิกะไปไหน พระมหาจุนทะไปไหน พระมหากัปปนะไปไหน
พระอนุรุทธะไปไหน พระเรวตะไปไหน พระอานนทไปไหน พระสาวก
ชั้นเถระเหลานั้นไปไหน ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานเหลานั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปไมนาน ตางก็ลุกจากอาสนะแลว
ไดไปยังวิหารของตน ๆ.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเปนพระเถระหรือหนอ เธอ
ทั้งหลายเปนภิกษุใหมนอนหลับกัดฟนอยูจนพระอาทิตยขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟง
มาบางไหมวา พระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิกเษกแลว ทรงประกอบการ
นอนสบาย เอนขางสบาย บรรทมหลับสบาย ตามพระประสงคอยู เสวยราชสมบัติอยูตลอดพระชนม ยอมเปนที่รกั เปนที่พอใจของชาวชนบท.
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟง
มาแลววา พระราชาผูกษัตริยไดรับมูรธาภิเษกแลว ทรงประกอบการนอนสบาย
เอนขางสบาย บรรทมหลับสบาย ตามพระประสงค เสวยราชสมบัติอยูตลอด
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พระชนม ยอมเปนที่รัก เปนที่พอใจของชาวชนบท ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟง
มาบางไหมวา ทานผูครองรัฐ ทานผูเปนทายาทแหงตระกูล ทานผูเปนเสนาบดี
ทานผูปกครองบาน ทานผูปกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขาง
สบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอม
เปนที่รัก เปนที่พอใจของหมูคณะ.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟง
มาแลววา ทานผูปกครองหมูคณะ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย
นอนหลับสบาย ตามประสงค ปกครองหมูคณะอยูตลอดชีวิต ยอมเปนที่รัก
เปนที่พอใจของหมูคณะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา สมณะหรือพราหมณ
ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร
ไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้ง
เบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืน แลวกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟง
มาแลววา สมณะหรือพราหมณ ประกอบการนอนสบาย เอนขางสบาย
นอนหลับสบาย ตามประสงค ไมคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ไมรู

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 566

ประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ไมเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมประกอบการเจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืน
แลวกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะ จักเปนผู
ประกอบความเพียร จักเปนผูเห็นแจงกุศลธรรมทั้งหลาย จักประกอบการ
เจริญโพธิปกขิยธรรม ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายแหงวันคืออยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบกุสลสูตรที่ ๗
อรรถกถากุสลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกุสลสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ความวา ออกจากวิหารธรรม คือ
ผลสมาบัติ ที่ทนตอการเพงธรรม เพือ่ ความเปนผู ๆ เดียว. บทวา ยถาวิหาร
ไดแก วิหารอันเปนที่อยูของตน ๆ. บทวา นวา ไดแก ยังใหมตอบรรพชา.
ภิกษุเหลานั้นมีประมาณ ๕๐๐ รูป.
บทวา กากจฺฉมานา ไดแก การทําเสียงกรอด ๆ (คือนอนกัดฟน).
บทวา เถรา ไดแก ภิกษุผูถึงความเปนผูมั่นคง. บทวา เตน โน แปลวา
เธอทั้งหลายเปนพระเถระไดอยางไรหนอ. บทวา เสยฺยสุขา เปนตน
๑

๑. ปาฐะวา เตน นุ ฉะบับใบลาน เปน เก นุ โข แปลตามใบลาน.
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มีใจความดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล. ผูปกครองรัฐ ชื่อวา รฏิโก.
ผูปกครองรัฐ ตอเนื่องจากที่มารดาบิดาปกครอง ชื่อวา เปตฺตณิโก. ผูเปน
หัวหนาแหงเสนา (แมทัพ) ชื่อวา เสนาปติกะ. ผูปกครองหมูบาน ชื่อวา
คามคามณิโก. ผูเปนหัวหนาหมู ชื่อวา ปูคคามณิโก.
บทวา อวิปสฺสโก กุสลาน ธมฺมาน ความวา เปนผูไมแสวงหา
คือไมแสวงหากุศลธรรมทั้งหลาย. บทวา โพธิปกฺขิยาน ธมฺมาน ไดแก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ.
จบอรรถกถากุสลสูตรที่ ๗
๘. มัจฉสูตร
วาดวยโทษของการฆาสัตว
[๒๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศล
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ พระผูมีพระภาคเจาทรงดําเนินไปตามหนทางไกล
ไดทอดพระเนตรเห็นชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ณ ทองถิ่นแหงหนึ่ง
ไดเสด็จแวะลงจากทาง แลวประทับนั่งลงบนอาสนะที่ไดปูลาดไว ณ โคนตนไม
แหงหนึ่ง แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
เห็นชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยูที่แหงโนนหรือ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอทั้งหลายไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู
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ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติ
เปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟง
มาวา ชาวประมงผูกปลา ฆาปลาขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปน
เจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น
เพราะอาชีพนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูปลาเหลานั้นที่พึง
ฆา ที่นํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ
ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองโภคสมบัติเปนอันมาก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลาย
ไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาโค ฆาโคขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา
ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู
เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็น ไมไดฟง
มาวา คนฆาโค ฆาโคขายอยู ยอมขี่ชา ง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของ
โภคะ หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะ
อาชีพนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูโคเหลานั้นที่พึงฆา
ที่นํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมได ขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ
ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ ไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอทั้งหลาย
ไดเห็นหรือไดฟงมาบางไหมวา คนฆาแพะ ฯลฯ คนฆาสุกร พรานนก
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พรานเนื้อ ฆาเนื้อขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขึ้นยาน เปนเขาของโภคะ
หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น.
ภิ. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดีละ ขอนั้นแมเราก็ไมไดเห็นไมไดฟงมาวา
พรานเนื้อ ฆาเนื้อขายอยู ยอมขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน เปนเจาของโภคะ
หรือครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู เพราะกรรมนั้น เพราะอาชีพนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาเขายอมเพงดูเนื้อเหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพื่อฆา
ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจึงไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน ไมไดเปน
เจาของโภคะ ไมไดครอบครองกองโภคสมบัติเปนอันมากอยู ก็เขายอมเพงดูสัตว
ดิรัจฉานเหลานั้นที่พึงฆา ที่นํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาป ฉะนั้น เขาจึง
ไมไดขี่ชาง ขี่มา ขี่รถ ขึ้นยาน ไมไดเปนเจาของโภคะ หรือครอบครอง
กองโภคสมบัติเปนอันมากอยู จะกลาวอะไร ถึงบุคคลผูเพงดูมนุษยที่พึงฆา
ที่นํามาเพื่อฆา ดวยใจที่เปนบาปเลา เพราะผลขอนั้น ยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนานแกเขา เมื่อตายไปแลวยอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯลฯ
จบมัจฉสูตรที่ ๘
อรรถกถามัจฉสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมัจฉสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา มจฺฉิก ไดแก ผูฆาปลา. บุคคลชื่อวา หตฺถียายี เพราะ
ไปดวยชาง. แมศัพทตอไปขางหนา ก็มีนัยนี้. บทวา วชฺเฌ แปลวา
ที่จะตองฆา. บทวา วธายานีเต ความวา สัตวที่เขานําไปเพื่อฆา. บทวา
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ปาปเกน มนสา ความวา ดวยจิตคิดจะฆาอันลามก. แตในพระบาลี
ทานเขียนไววา วธายุปนีเต. บทวา มาควิโก ไดแก ผูฆาเนื้อ.
บทวา โก ปน วาโท มนุสฺสภูต ความวา สําหรับผูที่มีใจ
ลามก เขาไปเพงเล็งมนุษย ไมมีอะไรที่จะตองพูดถึง ในความไมมีสมบัติ.
ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อทรงแสดงถึงความที่บาปกรรมมีผลที่ไมปรารถนา. แตเมื่อแมผูใดกระทําบาปกรรมเชนนั้น ผูนั้นกลับไดยศ ขอนั้น
พึงเขาใจวากุศลใหผลแกเขาเหลานั้น โดยอาศัยอกุศลนั้น แตวิบากจะไมยั่งยืน
ไปตลอดกาลนาน เพราะเขาจะถูกอกุศลกรรมนัน้ ตัดรอน. ในพระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมที่เปนฝายอกุศลไวอยางเดียว.
จบอรรถกถามัจฉสูตรที่ ๘
๙. ปฐมมรณัสสติสูตร
วาดวยการเจริญมรณสติมีผลมาก
[๒๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทสราง
ดวยอิฐ ใกลบานนาทิกคาม ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
ที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเจริญมรณสติหรือ เมื่อพระผูมี
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พระภาคเจาตรัสถามอยางนี้ ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ.
พ. ดูกอ นภิกษุ ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูไดตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคเจริญ
มรณสติอยางนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ.
พ. ดุกอ นภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูไดตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา
เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติ
อยางนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ.
พ. ดูกอ นภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เจริญมรณสติอยางนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ.
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พ. ดูกอ นภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูชั่วขณะที่เคี้ยวคําขาวสี่คํากลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เจริญมรณสติอยางนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ.
พ. ดูกอ นภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูชั่วขณะที่เคี้ยวขาวคําหนึ่งกลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมี
พระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เจริญมรณสติอยางนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกรรบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขาพระองค
ก็เจริญมรณสติ.
พ. ดูกอ นภิกษุ ก็เธอยอมเจริญมรณสติอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูไดชั่วขณะที่หายใจขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา
เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล.
เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุใดยอมเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึง
เปนอยูไดตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณสติอยางนี้วา
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โอหนอ เราพึงเปนอยูไดตลอดวันหนึ่ง เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ก็ภิกษุใดยอมเจริญมรณสติอยางนี้
วาโอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่ง เราพึงมนสิการ
คําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ และภิกษุใด
ยอมเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่เคี้ยวคําขาวสี่คํา
กลืนกิน เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจ
ใหมากหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววา เปนผูประมาท
เจริญมรณสติเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายชา สวนภิกษุใดยอมเจริญ
มรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่เคี้ยวขาวคําหนึ่งกลืนกิน
เราพึงมนสิการคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ
และภิกษุใดยอมเจริญมรณสติอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูไดชั่วขณะที่
หายใจเขาแลวหายใจออก หรือหายใจออกแลวหายใจเขา เราพึงมนสิการคํา
สั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา เราพึงกระทํากิจใหมากหนอ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานี้เรากลาววาเปนผูไมประมาท ยอมเจริญมรณสติ เพื่อ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายแรงกลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูไมประมาท
จักเจริญมรณสติ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายอยางแรงกลา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
จบปฐมมรณัสสติสูตรที่ ๙
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อรรถกถาปฐมมรณัสสติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมามรณัสสติสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา นาทิเก ไดแก ในบานที่มีชื่ออยางนี้. บทวา คิฺชกาวสเถ
ไดแก ในปราสาทที่กอดวยอิฐ. บทวา อมโตคธา ไดแก หยัง่ ลงสูพระนิพพาน อธิบายวา เขาสูพระนิพพาน. บทวา อโห วต เปนนิบาตลงใน
อรรถวาที่สุด. บทวา ภาเวถ โน แปลวา จงเจริญเถิด. บทวา มรณสฺสตึ
ไดแก มรณสติกัมมัฏฐาน. ศัพทวา อโห วต เปนนิบาต ลงในอรรถวา
ปรารถนา. บทวา อหุ วต เม กต อสฺส ความวา กิจของขาพระองคใน
ศาสนาของพระองค พึงเปนกิจที่ขาพระองคกระทําใหมาก. บทวา ตทนฺตร
ความวา ในระหวางคือขณะ ไดแกโอกาสนั้น. ในบทวา อสฺสสิตฺวา วา
ปสฺสสามิ นี้ ลมที่เขาไปขางใน ทานเรียกวา อัสสาสะ ลมทีอ่ อกมาภายนอก
ทานเรียกวา ปสสาสะ. ภิกษุนี้ปรารถนาจะดํารงชีวิตอยู ชั่วเวลาที่ลมเขาไป
ขางใน กลับออกมาขางนอก ลมที่ออกไปขางนอก กลับเขามาขางใน จึงได
ทูลอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
วา ทนฺธ ไดแก เปนไปออน ๆ หนัก คือไมเร็ว. บทวา อาสวน
ขยาย ไดแก เพื่อพระอรหัตผล. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
มรณสติไปจนถึงพระอรหัตผล.
จบอรรถกถาปฐมมรณัสสติสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยมรณัสสติสูตร
วาดวยการเจริญมรณสติมีผลมาก
[๒๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทสราง
ดวยอิฐ ใกลบานนาทิกคาม ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรณสติอันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด ก็มรณสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางวันผานไป
กลางคืนยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เหตุแหงความตายของเรามีมาก
หนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เราพึงตาย
เพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลง อาหารที่เราฉัน
แลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลมที่มีพิษ
เพียงดังศาสตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นพึงมี
แกเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอันเปน
บาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละใน
กลางคืน มีอยูหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอัน
เปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละใน
กลางคืนยังมีอยู ภิกษุนั้นพึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมปี ระมาณยิ่ง เพื่อละธรรมอัน
เปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูกไฟไหม หรือ
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มีศีรษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความเพียร
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับผาโพกศีรษะ
หรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถา ภิกษุพิจารณาอยูยอมทราบ
อยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตราย
แกเราผูกระทํากาละในกลางคืนไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย
ตามศึกษาในกุศลธรรมทัง้ หลายทั้งกลางวันกลางคืนอยูเถิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกลางคืนผานไป
กลางวันยางเขามา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เหตุแหงความตายของเรามี
มากหนอ คือ งูพึงกัดเรา แมลงปองพึงตอยเรา หรือตะขาบพึงกัดเรา เรา
พึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนั้นพึงมีแกเรา เราพึงพลาดลมลง อาหารที่
เราฉันแลวไมพึงยอย ดีของเราพึงกําเริบ เสมหะของเราพึงกําเริบ หรือลม
ที่มีพิษเพียงศาสตราของเราพึงกําเริบ เราพึงตายเพราะเหตุนั้น อันตรายนัน้ พึง
มีแกเรา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนนั้ พึงพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมอัน
เปนบาปอกุศล ที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละใน
กลางวัน มีอยูหรือหนอ ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอัน
เปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปนอันตรายแกเราผูกระทํากาละใน
กลางวัน ยังมีอยู ภิกษุนั้นพึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละ
ธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลานั้น เปรียบเสมือนบุคคลผูมีผาโพกศีรษะถูก
ไฟไหม หรือมีศีรษะถูกไฟไหม พึงทําฉันทะ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความเพียร ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับ
ผาโพกศีรษะหรือศีรษะนั้น ฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถา ภิกษุพิจารณา
อยูยอมทราบอยางนี้วา ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เรายังละไมได อันจะพึงเปน
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อันตรายแกเราผูกระทํากาละในกลางวันไมมี ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและ
ปราโมทย ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอยูเถิด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็มรณสติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด.
จบทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐
จบสาราณิยาทิวรรคที่ ๒
อรรถกถาทุติยมรณัสสติสตู ร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา ปฏิหติ าย แปลวา ดําเนินไปแลว. บทวา อิติ ปฏิสฺจิกฺขติ
ความวา ยอมพิจารณาอยางนี้. ในบทนี้วา โส มมสฺส อนฺตราโย ดังนี้
อันตรายมี ๓ อยาง คือ อันตรายแหงชีวิต ๑ อันตรายแหงสมณธรรม ๑
อันตรายแหงสวรรค อันตรายแหงมรรคสําหรับผูทํากาลกิริยาของปุถุชน ๑
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายถึง อันตรายทั้ง ๓ อยางนั้นทีเดียว.
บทวา พฺยาปชฺเชยฺย ความวา พึงวิบัติไป ดวยสามารถแหงการไม
ยอยเปนตน. บทวา อธิมตฺโต แปลวา มีกําลัง. ความพอใจ คือความ
เปนผูใครเพื่อจะทํา ชื่อวา ฉันทะ. ความเพียรในการประกอบกิจ ชื่อวา
วายามะ. ความเพียรที่เปนเหตุ แหงความกระตือรือรน ชื่อวา อุตสาหะ
ความเพียรที่เปนเหตุใหถึงพรอม (สําเร็จ) ชื่อวา อุสโสฬหิ. ความไม
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ทอถอย คือความไมหดกลับ ชื่อวา อัปปฏิวานี. คําที่เหลือในบททั้งปวง
มีเนื้อความงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุติยมรณัสสติสูตรที่ ๑๐
จบสาราณิยาทิวรรควรรณาที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมสาราณียสูตร ๒. ทุติยสาราณียสูตร ๓. เมตตาสูตร
๔. ภัททกสูตร ๕. อนุตัปปยสูตร ๖. นกุลสูตร ๗. กุสลสูตร ๘. มัจฉสูตร
๙. ปฐมมรณัสสติสูตร ๑๐. ทุติยมรณัสสติสูตร และอรรถกถา.
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อนุตตริยวรรคที่ ๓
๑. สามกสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหเสือ่ ม ๖ ประการ
[๒๙๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ วิหาร ชื่อ
โปกขรณีย ใกลหมูบานสามคาม แควนสักกะ ครั้งนั้น เทวดาองคหนึ่ง เมื่อ
ปฐมยามผานไป มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังโปกขรณียวิหารทั้งสิ้นใหสวางไสว
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปน
ผูหลับ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุ เทวดาองคนั้นไดกลาวคํานี้แลว พระศาสดาทรงพอพระ
ทัย ครั้งนั้น เทวดาองคนั้นทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัย จึง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น.
ครั้งนั้น เมื่อราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว
มีวรรณะงามยิ่งนัก ยังโปกขรณียวิหารทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึง
ที่อยูอภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกลาวกะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓ ประการนี้ ยอมเปนเพื่อความเสื่อมแกภิกษุ
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปน
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ผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๓
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุ ครั้นเทวดาองคนั้นไดกลาว
คํานี้แลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลวไดหายไป ณ ที่นั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย มิใชลาภของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายไดดวยยาก ที่เธอทั้งหลาย
เสื่อมจากกุศลธรรม แมเทวดาก็รู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม
เปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๓ ประการแมเหลาอื่น เธอทั้งหลายจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม
๓ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความ
เปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการนี้แล เปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลเสื่อม
จากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็เสื่อมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ชนเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเสื่อมจากกุศลธรรม
ชนเหลานั้นทั้งปวง ก็จักเสื่อมจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ ล
และชนเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ยอมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลา
นั้นทั้งปวง ยอมเสื่อมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ ล.
จบสามกสูตรที่ ๑
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อนุตตริยวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาสามกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสามกสูตรที่ ๑ แหงอนุตตริยวรรค ที่ ๓
ดังตอไปนี้:บทวา สามคามเก ความวา ในหมูบานที่ไดนามอยางนี้ เพราะมี
หินลับมีดหนาแนน. บทวา โปกฺขรณิยาย ไดแก ในวิหารมีนามวา
โปกขรณิย. บทวา อภิกกฺ นฺตาย รตฺติยา ความวา เมื่อผานปฐมยาม
แหงรัตติกาล ยางเขา มัชฌิมยาม. บทวา อภิกฺภนฺตวณฺณา ไดแกมี
วรรณะงดงามนาพอใจยิ่ง. บทวา เกวลกปฺป ไดแกทั่วทั้งหมด. บทวา
โปกฺขรณิย โอกาเสตฺวา ความวา แผรัศมี (โอภาส) ของตนไปตลอด
มหาวิหาร ที่ไดนามวา โปกขรณิย. บทวา สมนฺุโ ความวา ทรง
พอพระทัย คือมีจิตสม่ําเสมอ. บทวา โทวจสฺสตา ไดแกความเปนผูวา
ยาก. บทวา ปาปมิตฺตตา ไดแกความเปนผูมีคนชั่วเปนมิตร. ในพระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัส ปริหานิยธรรม (ธรรมที่เปนไปเพื่อความเสื่อม)
ไวอยางเดียว.
จบอรรถกถาปฐมสามกสูตรที่ ๑
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๒. อปริหานิยสูตร
วาดวยอปริหานิยธรรม ๖ ประการ
[๒๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๖
ประการนี้ ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลรับผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือความเปนผูไมชอบการงาน ๑
ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบ
คลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๖ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชน
เหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไมเสื่อมแลวจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวง
ก็ไมเสื่อมแลวจากกุศลธรรม เพราะธรรม ๖ ประการนี้แล ชนเหลาใด
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักไมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานัน้ ทั้งปวง ก็จัก
ไมเสื่อมจากกุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ชนเหลาใดเหลาหนึ่งใน
ปจจุบัน ยอมไมเสื่อมจากกุศลธรรม ชนเหลานั้นทั้งปวงก็ยอมไมเสื่อมจาก
กุศลธรรมเพราะธรรม ๖ ประการนีแ้ ล.
จบอปริหานิยสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอปริหานิยสูตร
ในอปริหานิยสูตรที่ ๒ นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
อปริหานิยธรรม ที่เจือดวยโลกุตระไวแลว.
จบอรรถกถาอปริหานิยสูตรที่ ๒
๓. ภยสูตร
วาดวยโทษของกาม
[๒๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ภัย นี้ เปนชื่อของกาม คําวา
ทุกข นี้ เปนชื่อของกาม คําวา โรค นี้ เปนชือ่ ของกาม คําวา ฝ นี้
เปนชื่อของกาม คําวา เครื่องขัดของ นี้ เปนชื่อของกาม คําวา เปอกตม นี้
เปนชื่อของกาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวา ภัย นี้ จึงเปนชื่อ
ของกาม เพราะสัตวโลกผูยินดีดวยความกําหนัดในกาม ถูกความกําหนัด
เพราะความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพนจากภัยแมที่มีในปจจุบัน ไมพน จาก
ภัยแมในสัมปรายภพ ฉะนั้น คําวาภัยนี้ จึงเปนชื่อของกาม ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็เหตุไร คําวา ทุกข. . .โรค. . .ฝ. . .เครื่องขัดของ. . .เปอกตมนี้
จึงเปนชื่อของกาม เพราะสัตวโลกผูยินดีดวยความกําหนัดในกามนี้ ถูกความ
กําหนัดเพราะความชอบพอเกี่ยวพันไว จึงไมพนจากเปอกตมแมในปจจุบัน
ไมพนจากเปอกตมแมในสัมปรายภพ ฉะนั้น คําวา เปอกตมนี้ จึงเปนชื่อ
ของกาม.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 584

พระผูม ีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
เราเรียก ภัย ทุกข โรค และสิ่ง
ทั้ง ๒ คือ เครื่องขัดของ เปอกตม วา
เปนกาม เปนที่ของของปุถุชน เพราะ
เห็นภัยในการยึดถือ ซึ่งเปนแดนเกิดของ
ชาติและมรณะ ชนทั้งหลายจึงหลุดพน
เพราะไมถือมั่น ดําเนินไปในนิพพาน
อันเปนที่สิ้นชาติและมรณะ ชนเหลานั้น
ถึงแดนเกษม มีสุข ดับสนิทในปจจุบัน
ผานพนเวรและภัย ลวงทุกขทงั้ ปวง.
จบภยสูตรที่ ๓
อรรถกถาภยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในภยสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา กามราครตฺตาย ตัดบทเปน กามราครตฺโต อย (แปลวา
ภิกษุนี้ ถูกกามราคะยอมแลว). บทวา ฉนฺทราควินิพนฺโธ ความวา ถูก
ฉันทราคะผูกพันแลว. บทวา ภยา ไดแก จากภัยคือความสะดุงแหงจิต. บทวา
ปงฺกา ไดแก จากเปลือกตม คือกิเลส. บทวา สงฺโค ปงฺโก จ อุภย
ความวา ทั้งสองอยางนี้ คือ สังคะ (เครื่องขัดของ) และปงกะ (เปลือกตม)
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สองบทพระคาถาวา เอเต กามา ปวุจฺจนฺติ ยตฺถ สตฺโต
ปุถุชฺชโน ความวา ปุถุชน ติด ของ เกี่ยวพัน ผูกพันอยูในเครื่องของ
และเปลือกตมอันใด.
บทวา อุปาทาเน ไดแก ในอุปาทาน ๔ อยาง. บทวา ชาติมรณสมฺภเว ความวา เปนที่เกิด คือ เปนปจจัยแหงชรา และมรณะ. บทวา
อนุปาทา วิมุจฺจนฺติ ไดแก หลุดพนไปเพราะไมยึดมั่น. บทวา ชาติมรณสงฺขเย ไดแก ในพระนิพพาน กลาวคือความสิ้นไปแหงชาติ และมรณะ
ทั้งหลาย อธิบายวา ยอมพนดวยวิมุตติมีพระนิพพานเปนอารมณ. ภิกษุนี้
บรรลุแลว ซึ่งพระอรหัตผลนั่นแล โดยไมหมุนไปในฐานะนี้. บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจา เมือ่ จะทรงชมเชยผูเปนพระขีณาสพ จึงตรัสคํามีอาทิวา
เต เขมปตฺตา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขมปตฺตา ไดแก
ถึงซึ่งความเกษม. บทวา สุขิโน ไดแก ถึงความสุขโดยโลกุตรสุข. บทวา
ทฏธมฺมาภินิพฺพุตา ไดแก ดับสนิทแลว ในทิฏฐธธรรมนีแ้ หละ เพราะ
ไมมีกิเลสในภายใน. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะวัฏฏะแลว
ในคาถาจึงตรัส ทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถาภยสูตรที่ ๓
๔. หิมวันตสูตร
วาดวยธรรมที่ทําลายอวิชชาได
[๒๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
พึงทําลายขุนเขาหิมวันตได จะปวยกลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามก ธรรม ๖
ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูฉลาด
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ในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการ
ออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉ ลาดในความพรอมมูลแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดใน
อารมณแหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล พึงทําลายขุนเขาหิมวันตได จะปวย
กลาวไปไยถึงอวิชชาอันลามกเลา.
จบหิมวันตสูตรที่ ๔
อรรถกถาหิมวันตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในหิมวันตสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา ปทาเลยฺย แปลวา พึงทําลาย. บทวา ฉวาย ไดแก
ต่ําทราม. บทวา สมาธิสสฺ สมาปตฺติกุสโล โหติ ความวา ภิกษุยอม
เปนผูฉลาด คือเฉียบแหลม ไดแกมีปรีชาสามารถ เพื่อเขาสมาธิ โดยกําหนด
เอาอาหารเปนที่สบาย และฤดูเปนที่สบาย. บทวา สมาธิสฺส ิตกุสโล
ความวา เปนผูฉลาดในการหยุดสมาธิไวได อธิบายวา สามารถจะยับยั้งไวได.
บทวา สมาธิสฺส วุฏานกุสโล ความวา เปนผูฉลาดในการออกสมาธิ
อธิบายวา สามารถเพื่อจะออกไดตามกําหนด. บทวา สมาธิสสฺ กลฺลิต
กุสโล ความวา เปนผูฉลาดในความที่สมาธิควรแกกาล อธิบายวา สามารถ
เพื่อจะทําใหสมควร เพือ่ ใหสมาธิจิตราเริง.
บทวา สมาธิสฺส โคจรกุสโล ความวา ภิกษุเมื่อเวนอสัปปายะ
คือธรรมที่ไมไดเปนอุปการะแกสมาธิ สองเสพสัปปายะ คือธรรมที่เปนอุปการะ
(แกสมาธิ) ก็ดี รูอยูวา สมาธินี้มีนิมิตเปนอารมณ สมาธินี้ มีลักษณะ
เปนอารมณก็ดี ชื่อวา เปนผูฉลาดในอารมณของสมาธิ.
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บทวา สมาธิสฺส อภินีหารกุสโล ความวา ภิกษุเมื่อสามารถ
เพื่อจะนําสมาธิมีปฐมฌานเปนตน ใหกาวหนาไป เพื่อประโยชนแกการ
เขาสมาบัติสูง ๆ ขึ้นไป ชื่อวาเปนผูฉลาด ในความกาวหนาของสมาธิ คือ
เธอออกจากปฐมฌานแลว เขาทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว ฯลฯ ออกจาก
ตติยฌานแลว เขาจตุตถฌาน ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาหิมวันตสูตรที่ ๔
๕. อนุสสติฏฐานสูตร
วาดวยอนุสติ ๖ ประการ
[๒๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุสติ ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึง
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. . . เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวก
ยอมระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของพระอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูก
ราคะกลุมรุม ไมถกู โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม ยอมเปนจิตดําเนินไป
ตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุดไปจากความอยาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ ไดดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
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นั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . . สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําธัมมานุสตินี้ให
เปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวก ยอมระลึกถึง
พระสงฆ สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . .
สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําสังฆานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวย
ประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯ
เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงศีล
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . . สัตวบางพวก
ในโลกนี้ ทําสีลานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภของ
เราหนอ เราไดดีแลวหนอ ฯลฯ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . . สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําจาคานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู เทวดาเหลาดาวดึงสอยู เทวดาเหลายามามีอยู เทวดาเหลาดุสิต
มีอยู เทวดาเหลานิมมานรดีมีอยู เทวดาเหลาปรนิมมิตวสวัตดีมีอยู เทวดา
เหลาพรหมมีอยู เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวย
ศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแม
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ของเรามีอยู เทวดาเหลานั้น ประกอบดวยศีลเชนใด ดวยสุตะเชนใด ดวย
จาคะเชนใด ดวยปญญาเชนใด จุตจิ ากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น
ปญญาเชนนั้นแมของเราก็มีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอม
ระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม
ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป
หลุดไปจากความอยาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา ความอยาก นี้ เปนชื่อ
ของเบญจกามคุณ สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําเทวดานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ
ยอมบริสุทธิ์ไดดวยประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุสติ ๖ ประการนีแ้ ล.
จบอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕
อรรถกถาอนุสสติฏฐานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา อนุสฺสติฏ านานิ ไดแก เปนเหตุแหงอนุสิ. บทวา
อิติป โส ภควา เปนตน ขาพเจาไดใหพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรค
แลวทั้งนั้น. บทวา อิทมฺป โข ภิกขฺ เว อารมฺมณ กริตฺวา ความวา
กระทําพุทธานุสติกัมมัฏฐานนี้ ใหเปนอารมณ. บทวา วิสุชฺฌนฺติ ความวา
ถึงพระนิพพานอันบริสุทธิ์อยางยิ่ง. ขอความที่เหลือ ในบททั้งปวง งายทั้งนั้น.
ก็ในพระสูตรนี้พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอนุสติกัมมัฏฐาน ๖
อยางไวคละกัน.
จบอรรถกถาอนุสสติฏฐานสูตรที่ ๕
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๖. กัจจานสูตร
วาดวยอนุสติสําหรับพระอริยสาวก
[๒๙๗] ณ ที่นั้นแล ทานพระมหากัจจานะ เรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจานะแลว
ทานพระมหากัจจานะไดกลาวดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรย
ไมเคยมีมาแลว คือ ขอที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูถงึ โอกาสไดในที่คับแคบ เพื่อความบริสุทธิ์
แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสติ
๖ ประการ ๖ ประการเปนไฉน ?
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกถึง
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด
อริยสาวกยอมระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิต
ไมถูกราคะกลุมรุม ไมถกู โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนิน
ไปตรงทีเคียว เปนจิตออกไป พนไป หลุดไบจากความอยาก ดูกอนทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของเบญจกามคุณ อริยสาวกนั้นแล
ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลยเปนมหรคต หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําพุทธานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการ
ฉะนี้.
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ดูกอ น
ทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงพระธรรม สมัยนัน้
จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . . สัตวบางพวกในโลกนี้
ทําธัมมานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา
ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงพระสงฆวา พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจา ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญ
อื่นยิ่งกวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม. . . สัตวบางพวกใน
โลกนี้ ทําสังฆานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา
ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงศีลของตน อันไมขาด ฯลฯ
เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย. สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง
ศีล สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตว
บางพวกในโลกนี้ ทําสีลานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์
เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภ
ของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ฯลฯ ยินดีในการจําแนกทาน ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึงจาคะ สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
นั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ฯลฯ สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําจาคานุสติ
แมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความบริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้.
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกยอมระลึกถึงเทวดาวา เทวดาเหลาจาตุมหาราชมีอยู ฯลฯ เทวดาที่สูงกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวย
ศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ศรัทธาเชนนั้นแม
ของเราก็มีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด ฯลฯ สุตะ จาคะ
ดวยปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลว อุบัติในเทวดาชั้นนั้น ปญญาเชนนั้น
แมของเราก็มีอยู ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกยอมระลึกถึง
ศีล สุตะ จาคะ และปญญา ของคนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้
จิตของอริยสาวกนั้น เปนจิตไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถกู
โมหะกลุมรุม เปนจิตดําเนินไปตรงทีเดียว เปนจิตออกไป พนไป หลุดไป
จากความอยาก ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย คําวาความอยากนี้ เปนชื่อของ
เบญจกามคุณ อริยสาวกผูนั้นแล ยอมมีใจเสมอดวยอากาศ ไพบูลย เปน
มหรคต ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน โดยประการทั้งปวงอยู
สัตวบางพวกในโลกนี้ ทําเทวตานุสติแมนี้ใหเปนอารมณ ยอมเปนผูมีความ
บริสุทธิ์เปนธรรมดา ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ ขอที่
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสรูการถึงโอกาสได ในที่คับแคบ เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงโสกปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อ
ทําใหแจงซึ่งนิพพาน การถึงโอกาสนี้ คือ อนุสติ ๖ ประการนีแ้ ล.
จบกัจจานสูตรที่ ๖
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อรรถกถากัจจานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกัจจานสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา สมฺพาเธ ความวา ในที่ ๆ แออัดไปดวยกามคุณทั้ง ๕.
อนุสติ ๖ ทานเรียกวา โอกาส ในบทวา โอกาสาธิคโม นี้. การบรรลุ
เหตุแหงอนุสติ ๖ เหลานั้น. บทวา วิสุทฺธิยา ความวา เพื่อประโยชน
แกความบริสุทธิ์. บทวา โสกปริเทวาน สมติกฺกมาย ความวา เพื่อ
ประโยชนแกการกาวลวง ซึ่งความเศราโศก และความรําพัน. บทวา
อตฺถงฺคมาย ความวา เพื่อถึงความดับสูญ. บทวา ายสฺส อธิคมาย
ความวา เพื่อประโยชนแกการบรรลุมรรค พรอมดวยวิปสสนาเบื้องตน.
บทวา นิพฺพานาย สจฺฉกิ ิริยาย ความวา เพื่อประโยชนแกการทําให
ประจักษ ซึ่งพระปรินิพพาน อันหาปจจัยมิได.
บทวา สพฺพโส ไดแก โดยอาการทั้งปวง. บทวา อากาสสเมน
ความวา เชนกับดวยอากาศ เพราะหมายความวา ไมติดขัด และเพราะ
หมายความวา ไมมีความกังวล.
บทวา วิปุเลน ความวา ไมใชนดิ หนอย. บทวา มหคฺคเตน
ความวา ถึงความเปนของใหญ อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ถึง คือ ดําเนิน
ไปกับดวยพระอริยสาวกผูใหญ.
บทวา อปฺปมาเณน ความวา ชื่อวา หาประมาณมิได เพราะวา
จิตนั้นมีการแผไปหาประมาณมิได. บทวา อเวเรน ความวา เวนจากอกุศลธรรมที่เปนเวร และบุคคลผูเปนเวร. บทวา อพฺยาปชฺเฌน ความวา
เวนจากทุกขอันเกิดจากความโกรธ.
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คําทั้งหมดนี้ พระมหากัจจานะ กลาวหมายถึง จิตที่มีพุทธานุสติ
เปนอารมณเทานั้น แมขอความตอไป ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. บทวา วิสุทฺธิธมฺมา
ไดแก มีความบริสุทธิ์เปนสภาพ. แมในพระสูตรนี้ พระมหากัจจานะก็กลาว
เหตุแหงอนุสติ ๖ ไวคละกันไป เหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบอรรถกถากัจจานสูตรที่ ๖
๗. ปฐมสมยสูตร
วาดวยเวลาที่ควรพบผูเจริญภาวนา ๖
[๒๙๘] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุ
ผูเจริญภาวนาทางใจ มีเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
สมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน ?
ดูกอนภิกษุ สมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม
ถูกกามราคะครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา
ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมมีใจถูก
กามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง
ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุ
จงแสดงธรรมเพื่อละกามราคะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรม
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เพื่อละกามราคะแกเธอ ดูกอนภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๑ ที่ควรเขาไปพบภิกษุ
ผูเจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกพยาบาทกลุมรุม ถูกพยาบาท
ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจแลวกลาวอยางนี้วา ดูกอ นทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกพยาบาทกลุมรุม
ถูกพยาบาทครอบงําอยู และ.ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงพยาบาทที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อ
ละพยาบาทแกผม ภิกษุผเู จริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละพยาบาท
แกเธอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนสมัยที่ ๒ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกถีนมิทธะกลุมรุม ถูกถีนมิทธะ
ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกถีนมิทธะ
กลุมรุม ถูกถีนมิทธะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดง
ธรรมเพื่อละถีนมิทธะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพื่อละ
ถีนมิทธะแกเธอ ดูกอนภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๓ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม ถูก
อุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่ง
อุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุ
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นั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําอยู และ
ไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแกผม
ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ
ยอมแสดงธรรมเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะแกเธอ
ดูกอนภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๔ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุมีใจถูกวิจิกิจฉากลุมรุม ถูกวิจิกิจฉา
ครอบงําอยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกวิจิกิจฉา
กลุมรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกแหงวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดง
ธรรมเพื่อละวิจิกิจฉาแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อละ
วิจิกิจฉาแกเธอ ดูกอนภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๕ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ.
อีกประการหนึ่ง สมัยใด ภิกษุไมรู ไมเห็น ซึ่งนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะ
โดยลําดับ ในเมื่อตนอาศัยกระทําไวในใจนั้น สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา
ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมไมรู
ไมเห็น ซึ่งนิมิตเปนที่สิ้นอาสวะโดยลําดับ ในเมื่อผมอาศัยกระทําไวในใจนั้น
ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกผม ภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจยอมแสดงธรรมเพื่อความสิ้นอาสวะแกเธอ ดูกอ นภิกษุ นี้เปน
สมัยที่ ๖ ทีค่ วรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
จบปฐมสมยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปฐมสมยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :ในบทวา มโนภาวนียสฺส นี้ มีวิเคราะหวา ภิกษุชื่อวา ผูเจริญ
ภาวนาทางใจ เพราะอบรมใจ คือยังใจใหเจริญ. บทวา ทสฺสนาย ไดแก
เพื่อเห็น. บทวา นิสฺสรณ ไดแก ทางออกคือความสงบระงับ. บทวา ธมฺม
เทเสติ ความวา บอกอสุภกัมมัฏฐาน เพื่อตองการใหละกามราคะ.
ในทุติยวาร เปนตน พึงทราบอธิบายวา บอกเมตตากัมมัฏฐานเพื่อละ
พยาบาทนิวรณ บอกกัมมัฏฐานที่เปนเหตุบรรเทาถีนมิทธะ คือ อาโลกสัญญา
หรือกัมมัฏฐานอันเปนที่ตั้งแหงวิริยารัมภะเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อละ
ถีนมิทธนิวรณ แสดงธรรมกลาวกถาปรารภคุณของพระรัตนตรัย เพื่อละ
วิจิกิจฉานิวรณ.
บทวา อาคมฺม แปลวา ปรารภ. บทวา มนสิกโรโต ความวา
ทําไวในใจดวยสามารถใหเปนอารมณ. บทวา อนนฺตรา อาสวาน ขโย
โหติ ความวา ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ยอมมี โดยปราศจากอันตราย.
จบอรรถกถาปฐมสมยสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยสมยสูตร
วาดวยเวลาเขาพบผูเจริญภาวนา ๖
[๒๙๙] สมัยหนึ่ง ภิกษุชั้นเถระหลายรูป อยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน
ใกลเมืองพาราณสี ครั้งนั้นแล เมื่อภิกษุชั้นเถระเหลานั้นกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่โรงฉัน ไดเกิดการสนทนากันขึ้นในระหวางดังนี้วา
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยไหนหนอแล ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ.
เมื่อกลาวกันอยางนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงไดกลาวกะภิกษุชั้นเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจกลับ
จากบิณฑบาต ภายหลังภัต ลางเทาแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา สมัยนั้น ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา
ดูกอนทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต
ลางเทาแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น
แมความเหน็ดเหนื่อยเพราะการเที่ยวไปเพื่อการบิณฑบาต แมความเหน็ด
เหนื่อยเพราะฉันอาหาร ของภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น ก็ยังไมสงบระงับ
ฉะนั้น สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ
สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจออกจากที่เรนในเวลาเย็น นั่งที่ริมเงาวิหาร
ดานหลัง คูบ ัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น เปนสมัย
ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
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เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา
ดูกอนทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ออกจากที่เรนในเวลาเย็น นั่งที่
รมเงาวิหารดานหลัง คูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนัน้
สมาธินิมิตใด ที่ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น ไดทําไวในใจในกลางวัน
สมาธินิมิตนั้นก็ยังฟุงซานอยู ฉะนั้น สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไป
พบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผเู จริญภาวนาทางใจลุกขึ้นใน
เวลาเชามืดแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น
เปนสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุรูปหนึ่งจึงกลาวกะภิกษุรูปนั้น
วา ดูกอนทานผูมีอายุ สมัยนั้น ไมใชสมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุผูเจริญ
ภาวนาทางใจ สมัยใด ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจลุกขึ้นในเวลาเชามืดแลว
นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา สมัยนั้น กายของภิกษุผู
เจริญภาวนาทางใจนั้นก็ยังตั้งอยูในโอชา (มีโอชารสแหงอาหารแผซานไปทั่วตัว) ความสบายยอมมีแกภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจนั้น เพื่อทําไวในใจซึ่ง
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ฉะนั้น สมัยนั้น เปนสมัยที่ควรเพื่อเขา
ไปพบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แล ทานพระมหากัจจานะไดกลาวกะภิกษุ
ชั้นเถระทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายทั้งหลาย ขอนั้นผมไดสดับรับมาเฉพาะ
พระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุ สมัยที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุ
ผูเจริญภาวนาทางใจ ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุ
สมัยใด ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจถูกกามราคะกลุมรุม ถูกกามราคะครอบงํา
อยู และเธอยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออก
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แหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว สมัยนั้น ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ ผมมีใจถูกกามราคะกลุมรุม
ถูกถามราคะครอบงําอยู และไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งอุบายเปน
เครื่องสลัดออกแหงกามราคะที่เกิดขึ้นแลว ดีแลว ขอทานผูมีอายุจงแสดง
ธรรมเพื่อละกามราคะแกผม ภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ ยอมแสดงธรรมเพื่อ
ละกามราคะแกเธอ ดูกอนภิกษุ นี้เปนสมัยที่ ๑ ที่ควรเพื่อเขาไปพบภิกษุ
ผูเจริญภาวนาทางใจ ฯลฯ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขอนั้นผมไดสดับรับ
มาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุ สมัยที่ควรเพื่อเขาไป
พบภิกษุผูเจริญภาวนาทางใจ มี ๖ ประการนี้แล.
จบทุติยสมยสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยสมยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสมยสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้:บทวา มณฺฑลมาเฬ ไดแกในโรงฉัน. บทวา จาริตฺตกิลมโต ไดแก
ความลําบากอันเกิดขึ้น จากการเที่ยวบิณฑบาต. บทวา ภตฺตกิลมโต ได
แกความกระวนกระวายที่เกิดจากภัต. บทวา วิหารปจฺฉายาย ไดแกที่เงารม
ทายวิหาร. บทวา ยเทวสฺส ทิวา สมาธินิมิตฺต มนสิกต โหติ
ความวา ในสมัยนั้น สมถนิมิตนั่นแหละจะสัญจรไปในมโนทวารของภิกษุผู
นั่งอยูในที่พักกลางวัน. บทวา โอชฏายี ความวา สถิต คือ ประดิษฐาน
อยูแหงโอชะ. บทวา ผาสุกสฺส โหติ ความวา เธอมีความผาสุก. บทวา
สมฺมขุ า ความวา ในที่ตอหนาผูบอก. บทวา สุต ความวา ไดฟงดวย
โสตธาตุ, บทวา ปฏิคฺคหิต ความวา ประคองไดดวยจิต.
จบอรรถกถาทุติยสมยสูตรที่ ๘
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๙. อุทายีสูตร
วาดวยอนุสติ ๖
[๓๐๐] ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเรียกทานพระอุทายีมา
ถามวา ดูกอนอุทายี อนุสติมีเทาไรหนอแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
อยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอุทายีแมครั้งที่ ๒ วา ดูกอนอุทายี อนุสติมีเทาไรหนอแล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระอุทายีไดนิ่งอยู พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสถามทานพระอุทายีแมครั้งที่ ๓ วา ดูกอนอุทายี อนุสติมีเทาไรหนอแล
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอุพายีก็ไดนิ่งอยู.
ลําดับนั้น ทานพระอานนทจึงกลาวกะทานพระอุทายีวา ดูกอนทาน
อุทายี พระศาสดาตรัสถามทาน ทานพระอุทายีไดกลาววา ดูกอ นทานอานนท
ผมไดยินพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาอยู แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
ตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมระลึกชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั่งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสติ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอ น
อานนท เราไดรูแลววา อุทายีภิกษุนี้เปนโมฆบุรุษ ไมเปนผูประกอบอธิจิตอยู
แลวตรัสถามทานพระอานนทตอไปวา ดูกอนอานนท อนุสติมีเทาไรหนอ
แล ทานพระอานนทไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อนุสติมี ๕
ประการ ๕ ประการเปนไฉน ? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม ฯลฯ
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บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมี
อุเบกขามีสติอยูเปนสุข ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสติซึ่งภิกษุเจริญ
แลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมทําอาโลกสัญญาไวในใจ ยอมตั้งสัญญาวา
เปนกลางวันอยู เธอกระทําอาโลกสัญญาวากลางวันไวในใจ ฉันใด กลางคืน
ก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจปลอดโปรง อันนิวรณ
ไมพัวพัน ยอมเจริญจิตที่มีความสวางดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
นี้เปนอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อได
ญาณทัสสนะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายนี้ เบื้องบนตั้งแตพื้นเทา
ขึ้นไป เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมเต็มดวยสิ่งไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ วา ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อใน
กระดูก มาม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม
อาหารเกา ดี เสมหะ หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนอนุสติซึ่ง
ภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อละกามราคะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุพึงเห็นสรีระเหมือนถูกทั้งไวในปาชาตายแลว
วันหนึ่ง สองวัน หรือสามวัน พองขึ้น มีสีเขียวคล้ํา มีหนองไหลออก
เธอ ยอมนอมซึ่งกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา กายแมนี้แลยอมมีอยางนั้นเปน
ธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็น
สรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา ฝูงกา นกตะกรุม แรง สุนัข สุนัขจิ้งจอก
หรือสัตวปาณชาติตางๆ กําลังกัดกิน เธอยอมนอมกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา
กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความ
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เปนอยางนั้นไปได อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกทิ้งไวในปาชา มีโครงกระดูก
มีเนื้อและเลือด มีเอ็นเปนเครื่องผูก มีโครงกระดูก ไมมีเนื้อ และเลือด
มีเอ็นเปนเครื่องผูก มีโครงกระดูก ปราศจากเนื้อและเลือด มีเอ็นเปน
เครื่องผูก เปนทอนกระดูก ปราศจากเครื่องผูก เรี่ยราดไปตามทิศตาง ๆ คือ
กระดูกมือทางหนึ่ง กระดูกเทาทางหนึ่ง กระดูกแขงทางหนึ่ง กระดูกขา
ทางหนึ่ง กระดูกเอวทางหนึ่ง กระดูกสันหลังทางหนึ่ง กระโหลกศีรษะ
ทางหนึ่ง เธอยอมนอมกายนี้แลเขาไปเปรียบอยางนี้วา กายแมนี้แล ยอมมี
อยางนั้นเปนธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได
อนึ่ง พึงเห็นสรีระเหมือนถูกเขาทิ้งไวในปาชา เปนกระดูกมีสีขาวเหมือนสีสังข
เปนทอนกระดูก เรี่ยราดเปนกองเกินหนึ่งป เปนทอนกระดูกผุ เปนจุณ
เธอยอมนอมกายนี้เขาไปเปรียบอยางนี้วา กายแมนี้แล ยอมมีอยางนั้นเปน
ธรรมดา ยอมเปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป
เพื่อถอนอัสมิมานะ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอุเบกขาเปนเหตุใหบริสุทธิ์อยู
ขาแตพระองคผูเจริญ นีเ้ ปนอนุสติซึ่งภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลวอยางนี้
ยอมเปนไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุหลายประการ ขาแตพระองคผูเจริญ อนุสติ
๕ ประการนี้แล.
พ. ดีละ ดีละ อานนท ถาเชนนั้น เธอจงจําอนุสติขอที่ ๖ แมนี้
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีสติกาวไป มีสติถอยกลับ มีสติยนื อยู มีสตินั่งอยู
มีสตินอน มีสติประกอบการงาน ดูกอนอานนท นี้เปนอนุสติซึ่งภิกษุเจริญ
แลว ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อสติสัมปชัญญะ.
จบอุทายีสูตรที่ ๙
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อรรถกถาอุทายีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุทายีสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อุทายี ไดแก พระโลฬุทายีเถระ. บทวา สุณามห อาวุโส
ความวา ดูกอนอาวุโส เราไมใชคนใบ เราไดยินพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา แตเรายังใครครวญปญหาอยู. บทวา อธิจิตฺต ไดแก สมาธิจิต
และวิปสสนาจิต. บทวา อิท ภนฺเต อนุสฺสติฏาน ความวา เหตุแหง
อนุสติ กลาวคือฌานทั้ง ๓ นี้. บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราย สวตฺตติ
ความวา ยอมเปนไปเพื่อประโยชนแกการอยูเปนสุข ในอัตภาพนี้เทานั้น.
บทวา อาโลกสฺ ไดแก สัญญาที่เกิดขึ้นในอาโลกนิมิต. บทวา ทิวา
สฺ อธิฏ าติ ไดแก ตั้งสัญญาไววา กลางวัน. บทวา ยถา ทิวา ตถา
รตฺตึ ความวา ในเวลากลางวัน เธอมนสิการอาโลกสัญญาโดยประการใด
แมในเวลากลางคืน ก็มนสิการอาโลกสัญญานั้น อยางนั้นเหมือนกัน.
บทวา ยถา รตฺตึ ตถา ทิวา ความวา ในเวลากลางคืน เธอมนสิการ
อาโลกสัญญาอยางใด แมในเวลากลางวัน ก็มนสิการอาโลกสัญญานั้นอยางนั้น
เหมือนกัน. บทวา วิวเฏน ไดแก ปรากฏแลว. บทวา อปริโยนทฺเธน
ความวา จะถูกนิวรณรึงรัดไวก็หาไม. บทวา สปฺปภาส จิตฺต ภาเวติ
ความวา เพิ่มพูนจิตพรอมดวยแสงสวาง คือยังจิตนั้นใหเจริญ เพื่อประโยชน
แกทิพยจักษุญาณ. ก็คําใดที่พระอานนทเถระเจากราบทูลวา อาโลกสฺ
มนสิ กโรติ คํานั้นพึงเขาใจวา ทานกลาวหมายเอาอาโลกสัญญาที่กําจัด
ถีนมิทธะออกไป ไมควรเขาใจวา หมายเอาอาโลกสัญญา คือทิพยจักษุญาณ.
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บทวา าณทสฺสนปฺปฏิลาภาย ความวา เพื่อการไดเฉพาะซึ่ง
ญาณทัสสนะ กลาวคือทิพยจักษุ. บรรดาคํามีอาทิวา อิมเมว กาย คําใด
ที่จะพึงกลาว คํานั้นทั้งหมดขาพเจาไดกลาวไวแลว โดยพิสดาร โดยอาการ
ทุกอยาง ในตอนวาดวยกายคตาสติกัมมัฏฐาน ในวิสุทธิมรรค. บทวา
กามราคสฺส ปหานาย ความวา เพื่อตองการละราคะที่เกิดขึ้นจากเบญจกามคุณ. บทวา เสยฺยถาป ปสฺเสยฺย ความวา พึงเห็นฉันใด. บทวา
สรีร ไดแก สรีระของผูที่ตายแลว. บทวา สีวถิกาย ฉทฺฑิต ไดแก
รางกายที่เขาทิ้งไวในปาชา. ซากศพ ชื่อวา เอกาหมต เพราะเปนซากของ
สัตวที่ตายแลววันเดียว. ชื่อวา ทฺวีหมต เพราะเปนซากของสัตวที่ตายแลว
๒ วัน. ชื่อวา ตีหมต เพราะเปนซากของสัตวที่ตายแลว ๓ วัน. รางสัตว
ชื่อวา อุทธุมาตะ เพราะหลังจากสิ้นชีวิตแลว จะพองขึ้นพองขึ้น โดยอืด
ขึ้นไปตามลําดับเหมือนปาดวยลม. อุทธุมาตกะ ก็คืออุทธุมาตะ นั่นเอง.
อีกอยางหนึ่ง ซากศพที่พองขึ้น ๆ อยางนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อุทธุมาตกะ. ซากศพที่มีสีเปลี่ยนแปลงไป ทาน
เรียกวา วินลี ะ. วินีละ ก็คือวินีละ นั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง ซากศพที่มี
สีเขียวคล้ําจนนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วินีลกะ
คําวา วินีลกะนี้ เปนชื่อของซากศพที่มีสีแดง ในที่ที่มีเนื้อนูนขึ้น มีสีขาว
ในที่ที่กลัดหนอง และโดยมากก็มีสีเขียว เหมือนหอดวยผาสีเขียว ในที่ที่เขียว.
ซากศพที่มีหนองไหลออกจากปากแผลทั้ง ๙ แหง ซึ่งเปนที่ปะทุออก
ชื่อวา วิปุพพะบาง. วิปุพพกะก็คือวิปุพพะ นั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง ซากศพ
ที่มีหนองไหลออกอยางนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
วิปุพพกะ. ซากศพที่กลายเปนศพมีหนองไหลคือถึงความเปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา วิปุพพกชาตะ.
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บทวา โส อิมเมว กาย ความวา ภิกษุนั้นนอมนํากายของตนนี้
เขาไปเปรียบเทียบกับกายนั้น ดวยญาณ. เปรียบเทียบอยางไร ? เปรียบเทียบ
วา ถึงแมกายนี้แหละ ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา จะเปนอยางนี้ ลวงอยางนี้ไป
ไมได. มีคําอธิบายวา เพราะธรรมทั้ง ๓ อยางเหลานี้ คือ อายุ ไออุน และ
วิญญาณมีอยู. กายนี้จึงควรแกอิริยาบถมีการยืนได เดินไดเปนตน แตเพราะ
ปราศจากธรรมทั้ง ๓ อยางเหลานี้ แมรางกายนี้ก็จะมีสภาพอยางนี้เปนธรรมดา
คือ มีสภาพเปอยเนาอยางนี้เหมือนกัน. บทวา เอว ภาวี ความวา จักมี
ความแตกตางโดยเปนซากศพที่ขึ้นพองเปนตน อยางนี้เหมือนกัน. บทวา
เอว อนตีโต ความวา จะไมลวงความเปนศพขึ้นพองอยางนี้ไปได. บทวา
ขชฺชมาน ความวา สัตวทั้งหลายมีกาเปนตน เกาะที่ทองเปนตน แลวจิกกิน
เนื้อทอง ริมฝปาก ลูกตา เปนตน. บทวา สมสโลหิต ไดแก ซากศพ
ที่ประกอบดวยเนื้อและเลือดที่ยังเหลือติดอยู. บทวา นิมฺมสโลหิตมกฺขติ 
ความวา ถึงเนื้อจะหมดไปแลว โลหิตก็ยังไมเหือดแหง. คําวา นิมฺมสโลหิตมกฺขิต นี้ ทานกลาวไวหมายถึง ซากศพที่หมดเนื้อ แตยังเปอนเลือดนั้น.
บทวา อยฺเน ความวา โดยทิศทางอื่น. บทวา หตฺถฏิก ความวา
กระดูกมือถึงแยกออกเปน ๖๔ ชิ้น ก็กระจัดกระจายแยกกันไป. แมในกระดูก
เทาเปนตน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา เตโรวสฺสิกานิ ความวา กระดูกทั้งหลายที่ทั้งไวเกิน ๑ ป.
บทวา ปูตีนิ ความวา กระดูกที่ตั้งอยูกลางแจงเกิน ๑ ปนั่นแหละ จะผุ
เพราะถูกลม แดด และฝนชะ แตกระดูกที่ฝงอยูในแผนดิน จะอยูไดนาน.
บทวา จุณฺณกชาตานิ ไดแก กระจัดกระจายเปนผุยผงไป. ในทุก ๆ บทตอง
ทําการประกอบความดวยสามารถแหงสัตวทั้งหลายมีสัตวจิกกินเปนตน โดยนัย
ที่กลาวไวแลววา โส อิมเมว ดังนี้. บทวา อสฺมิมานสมุคฺฆาตาย ความวา
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เพื่อตองการถอนมานะ ๙ อยาง อันเปนไปแลว วาเรามีดังนี้. บทวา อเนกธาตุปฏิเวธาย ความวา เพื่อตองการแทงตลอดธาตุ มีอยางมิใชนอย. บทวา
สโตว อภิกฺกมติ ความวา เมื่อจะเดินก็เปนผูประกอบไปดวยสติปญญา
เดินไป. บทวา สโตว ปฏิกฺกมติ ความวา เมื่อจะถอยกลับ ก็ประกอบ
ไปดวยสติปญญา ถอยกลับ. แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
บทวา สติสมฺปชฺาย ความวา ไดแก เพื่อประโยชนแกความ
ระลึกได และความรู ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติและญาณ
คละกันไป ดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอุทายีสูตรที่ ๙
๑๐. อนุตตริยสูตร
วาดวยสิ่งยอดเยี่ยม ๖
[๓๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนุตริยะ ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน คือ ทัสสนานุตริยะ ๑ สวนานุตริยะ ๑ ลาภานุตริยะ ๑
สิกขานุตริยะ ๑ ปาริจริยานุตริยะ ๑ อนุสตานุตริยะ ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทัสสนานุตริยะเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมไปเพื่อดูชางแกวบาง มาแกวบาง แกวมณีบา ง
ของใหญของเล็ก หรือสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัตผิ ิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทัสสนะนั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาทัสสนะนี้นั้นแลเปน
กิจเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ
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เพื่อสงบระงับ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความ
เลื่อมใสยิ่ง ยอมไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกพระตถาคต การเห็นนี้ยอดเยี่ยม
กวาการเห็นทั้งหลาย ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย เพื่อ
กาวลวงความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อ
บรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคล
ผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง
ไปเห็นพระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกวาทัสสนานุตริยะ.
ทัสสนานุตริยะเปนดังนี้.
ก็สวนานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมไปเพื่อฟงเสียงกลองบาง เสียงพิณบาง เสียงเพลงขับบาง
หรือเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ยอมไปเพื่อฟงธรรมของสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด
ผูปฏิบัติผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การฟงนี้มีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวา
การฟงนี้นั้นเปนกิจแลว. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น
มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไปฟงธรรม
ของพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การฟงนี้ยอดเยี่ยมกวาการฟงทั้งหลาย
ยอมเปนไปเพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย. . . เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ไปเพื่อฟงธรรมของพระตถาคตหรือสาวกของ
พระตถาคตนี้ เราเรียกวา สวนานุตริยะ. ทัสสนานุตริยะ สวนานุตริยะ
เปนดังนี้.
ก็ลาภานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมไดลาภคือบุตรบาง ภรรยาบาง ทรัพยบาง หรือลาภมากบาง
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นอยบาง หรือไดศรัทธาในสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผดิ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลาภนี้มีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาลาภนี้นั้นเปน
ของเลว. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือ
สาวกของพระตถาคต การไดนี้ยอดเยี่ยมกวาการไดทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย. . . เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว
มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้
เราเรียกวา ลาภานุตริยะ. ทัสสนานุตริยะ สวนานุตริยะ ลาภานุตริยะเปน
ดังนี้.
ก็สิกขานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ยอมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับชางบาง มาบาง รถบาง ธนูบา ง ดาบบาง
หรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชัน้ ต่ํา ยอมศึกษาตอสมณะ หรือพราหมณผูเห็นผิด
ผูปฏิบัติผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การศึกษานี้มีอยู เราไมกลาววา ไมมี
ก็แตวาการศึกษานั้นเปนการศึกษาที่เลว. . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมี
ศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง
ยอมศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว การศึกษานี้ยอดเยี่ยมกวาการศึกษาทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย. . . เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั่งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว
มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมศึกษาอธิศีลบาง อธิจิตบาง อธิปญญาบาง ในธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศแลวนี้ เราเรียกวา สิกขานุตริยะ. ทัสสนานุตริยะ
สวนานุตริยะ ลาภานุตริยะ สิกขานุตริยะ เปนดังนี้.
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ก็ปาริจริยานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมบํารุงกษัตริยบาง สมณะบาง พราหมณบาง คฤหบดีบาง บํารุง
คนชั้นสูงชั้นต่ํา บํารุงสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผดิ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายการบํารุงนี้นั้นมีอยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการบํารุงนี้นั้นเปนการ
บํารุงที่เลว. . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของ
พระตถาคต การบํารุงนี้ยอดเยี่ยมกวาการบํารุงทั้งหลาย. ยอมเปนไปเพื่อความ
บริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย. . . เพื่อทําใหแจงซึ่งนิพพาน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความ
เลื่อมใสยิ่ง ยอมบํารุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตนี้ เราเรียกวา
ปาริจริยานุตริยะ. ทัสสนานุตริยะ สวนานุตริยะ ลาภานุตริยะ สิกขานุตริยะ
ปาริจริยานุตริยะ เปนดังนี้.
ก็อนุสตานุตริยะเปนอยางไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ยอมระลึกถึงการไดบุตรบาง ภริยาบาง ทรัพยบาง หรือการได
มากนอย ระลึกถึงสมณะหรือพราหมณผูเห็นผิด ผูปฏิบัติผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การระลึกนี้มอี ยู เราไมกลาววา ไมมี ก็แตวาการระลึกนี้นั้นเปนกิจเลว . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น มีศรัทธา
ไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต การระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกวาการระลึกถึงทั้งหลาย ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร
เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่ง
นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีศรัทธาตั้งมั่น มีความรักตั้งมั่น
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มีศรัทธาไมหวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่ง ยอมระลึกถึงพระตถาคตหรือสาวก
ของพระตถาคต นี้เราเรียกวา อนุสตานุตริยะ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อนุตริยะ
๖ ประการนีแ้ ล.
ภิกษุเหลาใดได ทัสสนานุตริยะ
สวนานุตริยะ ลาภานุตริยะ ยินดีใน
สิกขานุตริยะ เขาไปตั้งการบํารุง เจริญ
อนุสติที่ประกอบดวยวิเวกเปนแดนเกษม
ใหถึงอมตธรรม ผูบ ันเทิงในความไมประมาท มีปญญารักษาตน สํารวมในศีล
ภิกษุเหลานั้นแล ยอมรูชัดซึ่งที่เปนที่ดับทุกข โดยกาลอันควร.
จบอนุตตริยสูตรที่ ๑๐
จบอนุตตริยวรรคที่ ๓
อรรถกถาอนุตตริยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนุตตริยสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อุจฺจาวจ ความวา อีกอยางหนึ่ง (ไปเพื่อฟง) เสียง
ใหญนอยอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา เสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ. บทวา หีน แปลวา
เลว. บทวา คมฺม ความวา เปนการดูของชาวบาน. บทวา โปถุชฺชนิกาน
ความวา เปนของมีอยูแหงปุถุชน. บทวา อนริย ความวา ไมประเสริฐ
คือไมสูงสุด ไดแก ไมบริสุทธิ์. บทวา อนตฺถสฺหิต ความวา ไมประกอบ
ดวยประโยชน.
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บทวา น นิพฺพิทาย ความวา มิใชเพื่อประโยชนแกความเบื่อหนายในวิฏฏะ. บทวา น วิราคาย ความวา มิใชเปนไปเพื่อประโยชน
แกการสํารอกราคะเปนตน. บทวา น นิโรธาย ความวา ไมใชเปนไป
เพื่อดับความไมเปนไป แหงกิเลสมีราคะเปนตน. บทวา น อุปสมาย คือ
ไมใชเปนไปเพื่อสงบระงับกิเลสมีราคะเปนตน. บทวา น อภิฺาย
ความวา มิใชเปนไป เพือ่ ตองการรูยิ่ง.
บทวา น สมฺโพธาย ความวา มิใชเพื่อตองการแทงตลอด
มัคคญาณทั้ง ๔ กลาวคือ สัมโพธิญาณ. บทวา น นิพฺพานาย ความวา
ไมใชเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน. บทวา นิวิฏ สทฺโธ ความวา
ผูมีศรัทธาตั้งมั่นแลว. บทวา นิวิฏ เปโม ความวา ไดแกมีความรัก
ตั้งมั่นแลว. บทวา เอกนฺตคโต ความวา ถึงที่สุดยอด อธิบายวา มีศรัทธา
ไมคลอนแคลน. บทวา อภิปฺปสนฺโน ความวา เลื่อมใสเหลือเกิน. บทวา
เอตทานุตฺตริย ความวา การเห็นนี้ เปนการเห็นที่ไมมีการเห็นอยางอื่น
เยี่ยมกวา.
บทวา หตฺถิสฺมิมฺป สิกฺขติ ความวา ศึกษาหัตถิศิลปะที่มีชาง
เปนนิมิต ที่จะตองศึกษา. แมในบททั้งหลายที่เหลือ ก็มนี ัยนี้เหมือนกัน.
บทวา อุจฺจาวจ ไดแก ศึกษาศิลปะใหญนอย. บทวา อุปฏิตา ปาริจริเย
ความวา บํารุงดวยการปรนนิบัติ. บทวา ภาวยนฺติ อนุสฺสตึ ความวา
เจริญอนุสติอันยอดเยี่ยม. บทวา วิเวกปฺปฏิสยุตฺต ความวา กระทําให
อาศัยพระนิพพาน. บทวา เขม ไดแก ปราศจากอุปทวันตราย. บทวา
อมตคามิน ความวา ใหถึงพระนิพพาน อธิบายวา บําเพ็ญอริยมรรค.
บทวา อปฺปมาเท ปโมทิตา ความวา บันเทิงทั่วในความ
ไมประมาท กลาวคือการไมอยูปราศจากสติ. บทวา นิปกา ความวา
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ประกอบดวยปญญาเปนเครื่องรักษาตน. บทวา สีลสวุตา ความวา สังวร
คือปดกั้นไวดวยศีล. บทวา เต เว กาเลน ปจฺจนฺติ ความวา ภิกษุเหลานั้นแล ยอมรู (เหตุที่ดับทุกข) ตามกาลที่เหมาะสม. บทวา ยตฺถ
ทุกฺข นิรุชฌ
ฺ ติ มีอธิบายวา ภิกษุเหลานั้น ยอมรูฐานะเปนที่ดับวัฏทุกข
ทั้งสิ้น คืออมตมหานิพพาน. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสอนุตริยะ
๖ คละกันไปฉะนี้แล.
จบอนุตตริยสูตรที่ ๑๐
จบอนุตตริยวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สามกสูตร ๒. อปริหานิยสูตร ๓. ภยสูตร ๔. หิมวันตสูตร
๕. อนุสสติฐานสูตร ๖. กัจจานสูตร ๗. ปฐมสมยสูตร ๘. ทุติยสมยสูตร
๙. อุทายีสูตร ๑๐. อนุตตริยสูตร และอรรถกถา.
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เสขปริหานิยวรรคที่ ๔
๑. เสกขสูตร
วาดวยธรรมเสื่อมและไมเสื่อมของพระเสขะ ๖
[๓๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปน
ผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปน
ผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรม ๖ ประการ
นี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อม
แกภิกษุผูเสขะธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมชอบการงาน ๑
ความเปนผูไมชอบคุย ๑ ความเปนผูไมชอบความหลับ ๑ ความเปนผูไมชอบ
การคลุกคลีดว ยหมูคณะ ๑ ความเปนผูคุมครองทวารอินทรียทั้งหลาย ๑ ความ
เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนีแ้ ล
ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ.
จบเสกขสูตรที่ ๑
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เสขปริหานิยวรรควรรณาที่ ๔
อรรถกถาเสกขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเสกขสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา เสขสฺส ไดแก พระเสขบุคคล ๗ จําพวก. สําหรับใน
ปุถุชน ไมมอี ะไรที่จะตองพูดถึงเลย. บทวา ปริหานาย ความวา เพื่อ
เสื่อมจากคุณความดีเบื้องสูง.
จบอรรถกถาเสกขสูตรที่ ๑
๒. ปฐมอปริหานิยสูตร
วาดวยอปริหานิยธรรม ๖
[๓๐๓] ครั้งนั้น เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมี
งามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว ยืนอยู ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้
ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความ
เปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพ
ในความไมประมาท ๑ ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผู
เจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดา
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นั้นไดกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ลําดับนัน้ เทวดาองคนั้น
ทราบวา พระศาสดาของเราทรงพอพระทัยแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว หายไป ณ ที่นั้น.
ครั้นพอลวงราตรีนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มี
รัศมีงามยิ่ง ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู
อภิวาทแลว ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ
ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความ
เปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผู
เคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพในความไมประมาท ๑ ความเปนผู
เคารพในปฏิสันถาร ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม
เปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวดาองคนั้นไดกลาว
ดังนี้แลว อภิวาทเรา ทําประทักษิณแลว ไดหายไป ณ ที่นนั้ .
ภิกษุผูเคารพในพระศาสดา เคารพ
ในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาในพระ
สงฆ เคารพในความไมประมาท เคารพ
ในปฏิสันถาร ยอมเปนผูไมควรเพื่อเสื่อม
ยอมมี ณ ที่ใกลนพิ พานทีเดียว.
จบปฐมอปริหานิยสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปฐมอปริหานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอปริหานิยสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้:ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ชือ่ วา สตฺถุคารวตา. ความเปนผู
เคารพในโลกุตรธรรม ๙ อยาง ชื่อวา ธมฺมคารวตา. ความเปนผู
เคารพในพระสงฆ ชื่อวา สงฺฆคารวตา. การกระทําความเคารพใน
สิกขา ๓ ชื่อวา สิกขฺ าคารวตา. ความเปนผูเคารพในความไมประมาท
ชื่อวา อปฺปมาทคารวตา. ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร ๒ อยาง
ดวยสามารถแหงธรรม และอามิส ชื่อวา ปฏิสณฺารคารวตา.
ภิกษุชอื่ วา สตฺถุครุ เพราะมีความเคารพในพระศาสดา. ภิกษุ
ชื่อวา ธมฺมครุ เพราะมีความเคารพในพระธรรม. ความเคารพอยางหนัก
ชื่อวา ติพฺพคารโว. ภิกษุชื่อวา ปฏิสณฺารคารโว เพราะมีความเคารพใน
ปฏิสันถาร.
จบอรรถกถาปฐมอปริหานิยสูตรที่ ๒
๓. ทุติยอปริหานิยสูตร
วาดวยอปริหานิยธรรม ๖ ประการ
[๓๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไปแลว มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขา
มาหาเราถึงที่อยู อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว
ไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไป
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เพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผู
เคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผู
เคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูเคารพใน
หิริ ๑ ความเปนผูเคารพในโอตตัปปะ ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เทวดานั้น ครั้นไดกลาวดังนี้แลว อภิวาทเราทําประทักษิณแลวหายไป ณ
ที่นั้นแล.
ภิกษุ ผูเคารพในพระศาสดา เคารพ
ในพระธรรม เคารพอยางแรงกลาในพระ
สงฆ ถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ มี
ความยําเกรง มีความเคารพ ยอมเปนผู
ไมควรเพื่อเสื่อม ยอมมีในที่ใกลนิพพาน
ทีเดียว.
จบทุติยอปริหานิยสูตรที่ ๓
อรรถกถาทุติยอปริหานิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอปริหานิยสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา สปฺปติสฺโส ไดแก มีหัวหนา มีความเคารพ. อนึ่ง ในพระ
สูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส หิริโอตัปปะ ไวคละกัน.
จบอรรถกถาทุติยอปริหานิยสูตรที่ ๓
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๔. โมคคัลลานสูตร
วาดวยพระเถระสนทนากับติสสพรหม
[๓๐๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระ
มหาโมคคัลลานะหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา
เทวดาเหลาไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ก็สมัยนั้น ภิกษุชอื่ วาติสสะทํากาละไมนาน ไดเขาถึงพรหมโลกชัน้
หนึ่ง ณ พรหมโลกแมชนั้ นั้น เทวดาทั้งหลายยอมรูจักพรหมผูนั้นอยางนี้
วา ติสสพรหม เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ครั้งนั้นทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลก เปรียบ
เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ติสสพรหมไดเห็นทานพระโมคคัลลานะมาแตไกล ครั้นแลว ไดกลาวกะทานวา
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว ทานได
ทําปริยายในการมา ณ ที่นี้นานนักแล นิมนตนั่งขอรับ นี้อาสนะปูลาดไว
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว แมติสสพรหม
อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามวา ดูกอนทานติสสพรหม เทวดาชั้น
ไหนหนอ ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ติสสพรหมไดตอบวา ขาแตทานพระ
โมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชแล ยอมมีญาณอยางนี้วา เรา
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เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน
เบื้องหนา.
ม. ดูกอ นติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชทั้งปวงทีเดียวหรือหนอ
ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ติ. ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นจาตุมหาราชมิใชทงั้
ปวง ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข
เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลาใด ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจา ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม
ไมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ไมประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลานั้น ยอมไมมีญาณอยางนี้วา
เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน
เบื้องหนา สวนเทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลาใด ประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม . . . ในพระสงฆ ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นจาตุมหาราชเหลานั้น ยอมมีญาณอยาง
นี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ม. ดูกอ นทานติสสพรหม เทวดาชั้นจาตุมหาราชเทานั้นหรือหนอ
ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา หรือวาแมเทวดาชั้นดาวดึงส ฯลฯ แม
เทวดาชั้นยามา ฯลฯ แมเทวดาชั้นดุสิต ฯลฯ แมเทวดาชั้นนิมมานรดี ฯลฯ
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แมเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ก็มีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู เปนเบื้องหนา.
ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข แมเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ก็ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ม. ดูกอ นทานติสสพรหม เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีทั้งปวงทีเดียว
หรือหนอ ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ติ. ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
มิใชทั้งปวง ยอมมีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู
นิรทุกข เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเหลาใด ไมประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา. . .ในพระธรรม...ในพระสงฆ ไมประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเหลานั้น ยอมไมมีญาณ
อยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา สวนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเหลาใด ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม... ในพระสงฆ
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเหลานั้น ยอม
มีญาณอยางนี้วา เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผู
เที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะชื่นชม อนุโมทนาภาษิตของ
ติสสพรหมแลวหายจากพรหมโลก ไปปรากฏ ณ พระวิหารเชตวัน เปรียบ
เหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
จบโมคคัลลานสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโมคคัลลานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโมคคัลลานสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา ติสฺโส นาม ภิกขฺ ุ ไดแก ภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของ
พระเถระนั่นเอง. บทวา มหิทฺธิโก มหานุภาโว ความวา ภิกษุชื่อวา
มหิทฺธิโก เพราะมีฤทธิ์มาก โดยอรรถวา ยังกิจใหสําเร็จได (ตามประสงค)
ชื่อวา มหานุภโว เพราะมีอานุภาพมาก โดยอรรถวา แผขยายไปเนือง ๆ.
บทวา จิรสฺส โข มาริส โมคฺคลฺลาน อิม ปริยายมกาสิ นี้
เปนคําทักทายที่นารักตามปกติของชาวโลก อธิบายวา ชาวโลกเห็นคนที่นานๆ
มาบาง เห็นคนที่มีลักษณะนาพอใจ ผูยังไมเคยมาแลวบาง จะกลาวคํามีอาทิวา
พอมหาจําเริญ พอมาจากไหน ? พอมหาจําเริญ นาน ๆ พอจึงจะมา พอมหาจําเริญ รูทางมาที่นี่ไดอยางไร ? พอหลงทางมาหรืออยางไร ? แต
ติสสพรหมนี้ กลาวอยางนี้ เพราะเคยเห็นทานมาแลว. แทจริง พระเถระ
ไปพรหมโลกนั่นแหละตามกาลที่สมควร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริยายมกาสิ ความวา ไดทําไปตามวาระ. บทวา ยทิท อิธาคมาย มีอธิบายที่
ทานกลาวไววา นาน ๆ ทานจะไดทําวาระ เพื่อจะมายังพรหมโลกนี.้
บทวา อิทมาสน ปฺตฺต ความวา ติสสพรหม ปูลาดพรหมบัลลังกมีคามาก แลวกลาวอยางนี้. บทวา อเวจฺจปฺปสาเทน ความวา ดวย
ความเลื่อมใสอันสัมปยุตดวยมรรค ทีไ่ มคลอนแคลน ที่ตนไดบรรลุแลว. ใน
พระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสโสดาปตติมรรคญาณไว.
จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรที่ ๔

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 623

๕. วิชชาภาคิยสูตร
วาดวยธรรมเปนสวนใหเกิดวิชชา
[๓๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปใน
สวนแหงวิชชา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คืออนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑
นิโรธสัญญา ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปในสวน
แหงวิชชา.
จบวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕
อรรถกถาวิชชาภาคิยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา วิชฺชาภาคิยา ความวา เปนธรรมที่เปนไปในสวนของวิชชา.
สัญญาที่เกิดขึ้นในอนิจจานุปสสนาญาณ ชื่อวา อนิจจสัญญา. สัญญาที่เกิด
ขึ้นในทุกขานุปสสนาญาณ ชื่อวา อนิจเจ ทุกขสัญญา. สัญญาที่เกิดขึ้น
ในอนัตตานุปสสนาญาณ ชื่อวา ทุกเข อนัตตสัญญา. สัญญาที่เกิดขึ้นใน
ปหานานุปสสนาญาณ ชื่อวา ปหานสัญญา. สัญญาที่เกิดขึ้นในวิราคานุปสสนาญาณ ชื่อวา วิราคสัญญา. สัญญาที่เกิดขึ้นในนิโรธานุปสสนาญาณ
ชื่อวา นิโรธสัญญา.
จบอรรถกถาวิชชาภาคิยสูตรที่ ๕
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๖. วิวาทมูลสูตร
วาดวยมูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการ
[๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธ
ไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดยอมเปนผูมักโกรธ ผูกโกรธไว ภิกษุนั้น
ยอมเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงแมในพระศาสดา. . . แมใน
พระธรรม. . . แมในพระสงฆ เปนผูไ มทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมเคารพไมยําเกรงในพระศาสดา. . . ในพระธรรม. . .
ในพระสงฆ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอมกอการวิวาทใหเกิดขึ้นในสงฆ
ซึ่งเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อสิ่งไมเปนสุขแกชน
หมูมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก
เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึง
พิจารณาเห็นซึ่งมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร
เธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นเสีย ถาเธอ
ทั้งหลายไมพึงพิจารณาเห็นซึ่งมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือ
ภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อไมใหมูลเหตุแหงการวิวาทเห็นปานนั้น
ครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนปานนั้น (และ) มูลเหตุ
แหงการวิวาทที่เปนบาปนั้น ไมครอบงําตอไป ยอมมีไดดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ตีเสมอ ฯลฯ เปนผูริษยา มีความ
ตระหนี่ เปนผูโออวด มีมารยา เปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด
เปนผูมีความถือมั่นทิฏฐิของตน มีความถือรั้น สละความเห็นของตนไดยาก
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ภิกษุใดเปนผูถือมั่นทิฏฐิของตน ถือรั้น สละความเห็นของทนไดยาก ภิกษุนั้น
เปนผูไมมีความเคารพ ไมยําเกรงแมในพระศาสดา. . .แมในพระธรรม. . .
แมในพระสงฆ ไมกระทําใหบริบูรณแมในสิกขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดาฯลฯ ไมกระทําใหบริบูรณในสิกขา ยอม
กอการวิวาทใหเกิดขึ้นในสงฆ ซึ่งเปนไปเพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล
แกชนหมูมาก เพื่อสิ่งที่ไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความฉิบหาย เพื่อสิ่งที่
ไมเปนประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการวิวาทเห็น
ปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละเหตุแหง
การวิวาทที่เปนบาปนั้นเสีย ถาเธอทั้งหลายไมพึงพิจารณาเห็นมูลเหตุแหงการ
วิวาทเห็นปานนั้น ในภายในหรือภายนอกไซร เธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อไม
ใหมูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นครอบงําตอไป การละมูลเหตุแหงการ
วิวาทที่เปนบาปนั้น (และ) มูลเหตุแหงการวิวาทที่เปนบาปนั้นไมครอบงํา
ตอไป ยอมมีไดดวยประการอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแหงการวิวาท ๖ ประการนี้แล.
จบวิวาทมูลสูตร ๖
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อรรถกถาวิวาทมูลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในวิวาทมูลสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :มูลเหตุของการวิวาท ชื่อวา วิวาทมูล. ผูทปี่ ระกอบดวยความโกรธ
มีความเคืองเปนลักษณะ ชื่อวา โกธนะ (ผูมักโกรธ) ผูประกอบดวยการ
ผูกโกรธ มีการไมสลัดเวรเปนลักษณะ ชื่อวา อุปนาหี (ผูกโกรธ). บทวา
อหิตาย ทุกขฺ าย เทวมนุสฺสาน ความวา การวิวาทของภิกษุ ๒ รูป
ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย.
ถามวา เปนไปไดอยางไร ? ตอบวา (เปนไปไดอยางนี้ คือ) เมื่อ
ภิกษุ ๒ รูปวิวาทกัน อันเตวาสิกของทานทั้งสองนั้น ในวัดนั้นก็จะวิวาทกัน
ภิกษุณีสงฆผูรับโอวาทของภิกษุเหลานี้ ก็จะวิวาทกัน เหมือนในคัมภีรโกสัมพีขันธกะ ตอจากนั้น อุปฏ ฐากของทานเหลานั้น ก็จะวิวาทกัน ตอมาอารักขเทวดาของมนุษยทั้งหลาย ก็จะแยกกันเปนสองฝาย อารักขเทวดาของฝาย
พระธรรมวาที ก็จะเปนเชนนั้น คือเปนขางฝายพระธรรมวาที ของฝายพวก
อธรรมวาที ก็จะเปนพวกอธรรมวาที. ตอจากนั้น ภุมมเทวดาผูเปนมิตรของ
อารักขเทวดาทั้งหลาย ก็จะแตกกัน. แต (ถา) ฝายอธรรมวาที มีจํานวน
มากกวาฝายธรรมวาที ตอแตนั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ก็จะยึดเอาสิ่งที่
คนจํานวนมากยึดถือ จะพากันละทิ้งธรรมยึดเอาอธรรม เปนจํานวนมาก
ทีเดียว. เทวดาและมนุษยเหลานั้น เมื่ออยูอยางยึดเอาอธรรมเปนหลัก ก็จัก
เกิดในอบาย การวิวาทของภิกษุทั้งสองรูป ยอมเปนไปเพื่อสิ่งไมเปนประโยชน
เกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนาฉะนี้.
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บทวา อชฺฌตฺต วา ไดแก บริษทั ภายในของทานทั้งหลาย. บทวา
พหิทฺธา ไดแก บริษัทของคนเหลาอื่น. ผูที่ประกอบไปดวยการลบหลู ที่มี
การลบลางคุณของผูอื่นเปนลักษณะ ชื่อวา มักขี. ผูที่ประกอบไปดวยการ
ตีเสมอ มีการจักคูเปนลักษณะ ชื่อวา ปฬาสี (ตีเสมอ). ผูที่ประกอบไป
ดวยความริษยา ที่มีความริษยาในสักการะเปนตนของผูอื่นเปนลักษณะ ชือ่ วา
อิสฺสุกี (ริษยา).
ผูที่ประกอบไปดวยความตระหนี่ทั้งหลาย มีความตระหนี่ที่อยูเปนตน
ชื่อวา มัจฉรี (ผูตระหนี่) ผูที่โออวด ชื่อวา สฐะ ผูที่ปกปดสิ่งที่ทําไวแลว
ชื่อวา มายาวี. ผูทุศีล ผูปรารถนาความยกยองที่ไมมีอยู ชื่อวา ปาปจฺโฉ
(ปรารถนาลามก ).
บทวา มิจฺฉาทิฏิ ไดแก นัตถิกวาทีบุคคล อเหตุกวาทีบุคคล
อกิริยวาทีบุคคล. บทวา สนฺทิฏิปรามาสี ไดแก ผูยึดมั่นทิฏฐิของตน
นั่นแล. บทวา อาธานคฺคาหี ไดแก ผูยึดมั่น. บทวา ทุปฺปฏินิสฺสคฺคี
ไดแก เปนผูไมอาจจะละทิฏฐิที่ตนยึดแลว. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวัฏฏะไวอยางเดียวเทานั้น.
จบอรรถกถาวิวาทมูลสูตรที่ ๖
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๗. ทานสูตร
วาดวยองคแหงทักษิณาทาน ๖ ประการ
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อุบาสิกร
ชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖
ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะถวาย
ทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะเปนประมุข ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาชื่อนันทมารดา
ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะนั้นถวายทักษิณาทานอันประกอบดวยองค ๖ ประการ
ในภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนประมุข ก็ทักษิณาทาน
อันประกอบดวยองค ๖ ประการเปนอยางไร ?
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓
ของทายกเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทายกกอนใหทาน เปนผูดีใจ ๑
กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ๑ ครั้นใหทานแลวยอมปลื้มใจ ๑
นี้องค ๓ ของทายก องค ๓ ของปฏิคาหกเปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ปฏิคาหกในศาสนานี้เปนผูปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ ๑
เปนผูปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะ ๑ เปนผูปราศจาก
โมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะ ๑ นี้องค ๓ ของปฏิคาหก องค ๓ ของ
ทายก องค ๓ ของปฏิคาหกยอมมีประการดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลายทักษิณาทานที่ประกอบดวยองค ๖ ประการ ยอมมีดวยประการอยางนี้แล การถือประมาณ
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บุญแหงทักษิณาทานที่ประกอบดวยองค ๖ ประการอยางนี้วา หวังบุญหวงกุศล
มีประมาณเทานี้นําสุขมาใหมีอารมณเลิศ มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค
ยอมเปนไปเพื่อสิ่งนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข ดังนี้ ไมใชทําไดงาย โดยที่แท บุญแหงทักษิณาทานนั้น ยอมถึง
การนับวา เปนหวงบุญหวงกุศลที่จะนับไมได ประมาณไมได เปนกองบุญ
ใหญทีเดียว เปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแหงน้ําในมหาสมุทรวา เทานี้
อาฬหกะ เทานี้รอยอาฬหกะ เทานี้พันอาฬหกะ หรือเทานี้แสนอาฬหกะ
ไมใชทําไดงาย โดยที่แท น้ําในมหาสมุทรยอมถึงการนับวา เปนหวงน้ําที่จะ
นับไมได ประมาณไมได เปนหวงน้ําใหญทีเดียวฉะนั้น.
ทายกกอนแตจะใหทาน เปนผูดีใจ
กําลังใหทานอยูยอมยังจิตใหเลื่อมใส ครั้น
ใหทานแลวยอมปลืม้ ใจ นี้เปนยัญสมบัติ
ปฏิคาหกผูสํารวมประพฤติพรหมจรรยทั้งหลาย คือ ทานผูปราศจากราคะ ปราศจาก
โทสะ ปราศจากโมหะ ไมมีอาสวะยอมเปน
เขตถึงพรอมแหงยัญ ทายกตอนรับปฏิคาหก
ดวยตนเองถวายทานดวยมือตนเอง ยัญนั้น
ยอมมีผลมากเพราะตน (ทายกผูใหทาน)
และเพราะผูอื่น (ปฏิคาหก) ทายกผูมีปญญา
มีศรัทธาเปนบัณฑิตมีใจพนจากความตระหนี่ ครัน้ บําเพ็ญทานอยางนี้แลว ยอมเขา
ถึงโลกที่เปนสุขไมมีความเบียดเบียน.
จบทานสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทานสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา เวฬุกณฺฏกี ไดแก เปนชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ. บทวา
ฉฬงฺคสมนฺนาคต ความวา ประกอบไปดวยองคคุณ ๖ ประการ. บทวา
ทกฺขิณ ปติฏาเปติ ความวา ถวายทาน. บทวา ปุพฺเพว ทานา สุมโน
ความวา เปนผูถึงความโสมนัสตั้งเดือนหนึ่งวา เราจักถวายทาน. อธิบายวา
บุรพเจตนา ในคําวา ปุพฺเพว ทานา สฺมโน นี้ ยอมมีแกผูเริ่มตนทํานา
โดยคิดอยูวา เราจักถวายทานดวยขาวกลาที่เกิดจากนานี้ จําเดิมแตกาลที่เกิด
ความคิดขึ้นวา เราจักถวายทาน. สวนมุญจนเจตนา (ความตั้งใจสละ)
ที่ตรัสไวอยางนี้วา เมื่อให ยอมยังจิตใหผองใสดังนี้ ยอมมีไดในเวลาใหทาน
เทานั้น แตอปรเจตนานี้ วา ครั้นใหแลว ก็มีจิตปราบปลื้ม ดังนี้ ยอมมีแก
ผูระลึกถึงในภายหลัง ในกาลตอ ๆ มา.
บทวา วีตราคา ไดแก พระขีณาสพผูปราศจากราคะ. บทวา
ราควินยาย วา ปฏิปนฺนา ความวา ดําเนินปฏิปทา ที่เปนเหตุนําราคะ
ออกไป. และเทศนานี้ เปนเทศนาอยางอุกฤษฏ แตมิใชสําหรับพระขีณาสพ
อยางเดียวเทานั้น แมพระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน โดยที่สุด
แมสามเณรผูถือภัณฑะบวชแลวในวันนั้น ทักษิณาที่ถวายแลวยอมชื่อวาประกอบ
ไปดวยองค ๖ ทั้งนั้น. เพราะวา แมสามเณรก็บวชเพื่อโสดาปตติมรรค
เหมือนกัน.
ความบริบูรณแหงทาน ชื่อวา ยัญสัมปทา. บทวา สฺตา
ความวา สํารวมแลว ดวยความสํารวมคือศีล. บทวา สย อาจมยิตฺวาน
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ความวา ตนเองลางมือ ลางเทา แลวลางหนา. บทวา สเกหิ ปาณิภิ
ความวา ดวยมือของตน. ปาฐะเปน สเยหิ ก็ม.ี บทวา สทฺโธ ไดแก
เชื่อคุณพระรัตนตรัย. บทวา มุตฺเตน เจตสา ความวา มีจิตหลุดพนจาก
ความตระหนี่ในลาภเปนตน. บทวา อพฺยาปชฺฌ สุข โลก ไดแก
เทวโลกที่ปราศจากทุกขมีแตสุขและโสมนัสอันโอฬาร.
จบอรรถกถาทานสูตรที่ ๗
๘. อัตตการีสูตร
วาดวยการทําเพื่อตนและเพื่อคนอื่น
[๓๐๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ขาพระองคมีวาทะอยางนี้
มีทิฏฐิอยางนี้วา การทําเพื่อตนไมมี การทําเพื่อผูอื่นไมมี พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นพราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงของบุคคลผูกลาววา
เรามีวาทะอยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้ ก็บคุ คลเมื่อกาวไปเองได ถอยกลับเองได
ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อตนไมมี การทําเพื่อผูอื่นไมมี ดูกอน
พราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน อารัพภธาตุ (ความเพียรเปน
เหตุปรารภ) มีอยูหรือ.
พราหมณ. อยางนั้น ทานพระโคดม.
พ. เมือ่ อารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความปรารภยอมปรากฏหรือ.
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พราหมณ อยางนั้น ทานพระโคดม.
พ. ดูกอ นพราหมณ การที่เมื่ออารัพภธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมี
ความปรารภยอมปรากฏนี้แหละเปนการทําเพื่อตน นี้แหละเปนการทําเพื่อผูอื่น
ของสัตวทั้งหลาย ดูกอนพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นิกกมธาตุ
(ความเพียรเปนเครื่องกาวออก) มีอยูห รือ ฯลฯ ปรักกมธาตุ (ความเพียร
เปนเครื่องกาวไปขางหนา) มีอยูหรือ ถามธาตุ (ความเพียรเปนกําลัง) มีอยูหรือ
ธิติธาตุ (ความเพียรเปนเครื่องทรงไว) มีอยูหรือ อุปกกมธาตุ (ความพยายาม)
มีอยูหรือ.
พราหมณ อยางนั้น ทานพระโคดม.
พ. ดูกอ นพราหมณ เมื่ออุปกกมธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมีความ
พยายามยอมปรากฏหรือ.
พราหมณ. อยางนั้น ทานพระโคดม.
พ. ดูกอ นพราหมณ การที่เมื่ออุปกกมธาตุมีอยู สัตวทั้งหลายผูมี
ความพยายามยอมปรากฏ นี้แหละเปนการกระทําเพื่อตน นี้แหละเปนการทํา
เพื่อผูอื่นของสัตวทั้งหลาย ดูกอนพราหมณ เราอยาไดเห็นหรือไดฟงคําของ
บุคคลผูกลาววา เรามีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้ ก็บุคคลเมื่อกาวไปเองได
ถอยกลับเองได ไฉนเลาจักกลาวอยางนี้วา การทําเพื่อตนไมมี การทําเพื่อ
ผูอื่นไมมี.
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก
ขาแตพระโคมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็น
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รูปได ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญ
กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคมผูเจริญโปรดทรงจํา
ขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบอัตตการีสูตรที่ ๘
อรรถกถาอัตตการีสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัตตการีสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา อทฺทส วา อสฺโสสึ วา ความวา เราอยาไดลืมตาเห็น
อยาไดยินวา เขาอยูในที่ชื่อโนน หรืออยาไดยินถอยคําที่เขาพูด. บทวา
กถ หิ นาม ความวา ดวยเหตุชื่อไร ?
ความเพียรที่เปนไปแลว ดวยสามารถแหงความริเริ่ม ชื่อวา
อารพฺภธาตุ. ความเพียรที่มีสภาพกาวออกไปจากความเกียจคราน ชื่อวา
นิกฺกมตา. สภาวะของความกาวหนา ชื่อวา ปรกฺกกมธาตุ. สภาวะของกําลัง
ชื่อวา ถามธาตุ. สภาวะของธิติ ชื่อวา ธิติธาตุ. สภาวะของความพยายาม
ชื่อวา อุปกฺกมธาตุ. อนึ่ง คําทั้งหมดนี้ เปนชื่อของความเพียรอยางเดียว
ที่เปนไปแลวโดยอาการนั้น.
จบอรรถกถาอัตตการีสูตรที่ ๘
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๙. นิทานสูตร
วาดวยอกุศลมูลและกุศลมูล
[๓๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (อกุศลกรรม)
๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ โลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อโลภะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโลภะ โดยที่แท โลภะยอม
เกิดขึ้นเพราะโลภะ อโทสะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโทสะ โดยที่แท โทสะยอม
เกิดขึ้นเพราะโทสะ อโมหะยอมไมเกิดขึ้นเพราะโมหะ โดยที่แท โมหะยอม
เกิดขึ้นเพราะโมหะ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวดา มนุษย หรือแมสุคติ
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ
แตโมหะ โดยที่แท นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือ แมทุคติ
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตโลภะ แตโทสะ แตโม ะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม ๓ ประการนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเพื่อเกิดกรรม (กุศลกรรม) ๓ ประการนี้
๓ ประการเปนไฉน ? คือ อโลภะ ๑ อโทสะ ๑ อโมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
โลภะยอมไมเกิดขึ้นเพราะอโลภะ โดยที่แท อโลภะยอมเกิดขึ้นเพราะอโลภะ
โทสะยอมไมเกิดเพราะอโทสะ โดยที่แท อโทสะยอมเกิดขึ้นเพราะอโมสะ
โมหะยอมไมเกิดขึ้นเพราะอโมหะ. โดยที่แท อโมหะยอมเกิดขึ้นเพราะอโมหะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย หรือแมทุคติ
อยางใดอยางหนึ่ง ยอมไมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ
แตอโมหะ โดยที่แท เทวดา มนุษย หรือแมสุคติอยางใดอยางหนึ่ง ยอม
ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดแตอโลภะ แตอโทสะ แตอโมหะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เหตุเพื่อเกิดกรรม ๓ ประการนี้แล.
จบนิทานสูตรที่ ๙
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อรรถกถานิทานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนิทานสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา กมฺมาน ไดแก กรรมที่ใหถึงวัฏฏะ. บทวา สมุทายาย
ความวา เพื่อประโยชนแกการประมวล (กรรมมา). บทวา นิทาน ไดแก
เปนปจจัย. บทวา โลภเชน ความวา เกิดจากความโลภ. บทวา น ปฺายนฺติ
ความวา ไมปรากฏวา เกิดแลว เพราะกรรมเห็นปานนี้.
ในธรรมฝายขาว บทวา กมฺมาน ไดแก กรรมที่ใหถงึ วิวัฏฏะ.
ดังนั้น ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถานิทานสูตรที่ ๙
๑๐. กิมมิลสูตร
วาดวยเหตุใหศาสนาเสื่อมและเจริญ
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เวฬุวัน ใกลพระนครกิมมิลา ครั้งนั้น ทานพระกิมมิละไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรม
ไมดํารงอยูนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนกิมมิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
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อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมเคารพ ไมยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม
ในพระสงฆ ในสิกขา ในความไมประมาท ในปฏิสันถาร ดูกอนกิมมิละ
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมไมดํารงอยูนาน ในเมื่อตถาคต
ปรินิพพานแลว.
กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไร เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
พระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว.
พ. ดูกอ นกิมมิละ พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเคารพ มีความยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ใน
พระสงฆ ในสิกขา ในความไมประมาท ในการปฏิสันถาร ดูกอนกิมมิละ
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหพระสัทธรรมดํารงอยูไดนาน ในเมื่อตถาคต
ปรินิพพานแลว.
จบกิมมิลสูตรที่ ๑๐
อรรถกถากิมมิลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกิมมิลสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้:บทวา เวฬุวเน ไดแก ในปามุจลินท. บทวา สทฺธมฺโม ไดแก
พระสัทธรรม คือพระศาสนา.
จบอรรถกถากิมมิลสูตรที่ ๑๐
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๑๐. ทารุกขันธสูตร
วาดวยอํานาจของผูมีฤทธิ์
[๓๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกล
พระนครราชคฤห ครั้งนั้น เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตร
และจีวรลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พรอมดวยภิกษุหลายรูป เห็นกองไมกองใหญ
ณ ที่แหงหนึ่งแลว ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายยอมเห็นกองไมกองใหญโนนหรือไม ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยางนั้น
ทานผูมีอายุ.
สา. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ
เมื่อจํานง พึงนอมใจถึงกองไมกองโนนใหเปนดินได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะที่กองไมโนนมีปฐวีธาตุ ซึ่งภิกษุผูมฤี ทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ พึง
อาศัยนอมใจถึงใหเปนดินได ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีฤทธิ์ ถึง
ความชํานาญทางใจเมื่อจํานง พึงนอมใจถึงกองไมโนนใหเปนน้ําได ฯลฯ ให
เปนไฟได ฯลฯ ใหเปนลมได ฯลฯ ใหเปนของงามได ฯลฯ ใหเปนของ
ไมงามได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะที่กองไมโนนมีอสุภธาตุ ซึ่งภิกษุผู
มีฤทธิ์ ถึงความชํานาญทางใจ พึงอาศัยนอมใจถึงใหเปนของไมงามได.
จบทารุกขันธสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาทารุกขันธสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทารุกขันธสูตรที่ ๑๑ ดังตอไปนี้ :บทวา เจโตวสิปฺปตฺโต ไดแก ผูถ ึงความเปนผูมีอํานาจจิต. บทวา
ปวีเตฺวว อธิมุจฺเจยฺย ความวา พึงกําหนดอาการที่แขนแข็ง วาธาตุดิน.
บทวา ย นิสฺสาย ความวา อาศัยปฐวีธาตุอันใด ที่มีอาการกระดางมีอยู.
(ภิกษุผูมีฤทธิ์) พึงนอมใจไปยังทอนไมโนนวาเปนดิน ปฐวีธาตุนั้น มีอยูใน
ทอนไมนี้. เพราะฉะนั้น แมบทที่เหลือพึงทราบโดยนัยนี้. อธิบายวา ใน
ทอนไมนั้นมีปฐวีธาตุ ที่มีอาการแขนแข็งฉันใด อาโปธาตุที่มีอาการเกาะกลุม
เตโชธาตุที่มีอาการอบอุน วาโยธาตุที่มีอาการเคลื่อนไหล ก็มอี ยูในทอนไมนั้น
เหมือนกัน. สุภธาตุใดที่มีสีเหมือนดอกปทุม มีอยูในแกนไมที่มีสีแดง
(ภิกษุพึงนอมใจไป คือกําหนดทอนไมโนน โดยอาศัยสุภธาตุนั้น วา สุภ
งาม ดังนี้) อสุภธาตุใดที่มีสีไมนาพอใจ มีอยูในจุณที่เนา และในกระพี้
และสะเก็ดทั้งหลาย (ของตนไม) ภิกษุนอมใจไป คือกําหนดทอนไมทอนโนน
โดยอาศัยอสุภธาตุนั้นนั่นแหละ วา อสุภ ไมงามดังนี้. ในพระสูตรนี้ทาน
กลาวชื่อวา มิสสกวิหาร.
อรรถกถาทารุกขันธสูตรที่ ๑๑
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๑๒. นาคิตสูตร
วาดวยการไมติดยศและไมใหยศติดตน
[๓๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศล พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชื่ออิจฉานังคละ
ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ
ใกลอิจฉานังคลคาม
พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จถึงบานอิจฉานังคละ
ประทับอยู ณ ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคาม ก็เกียรติศัพท
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา เพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน
ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็น
ปานนั้น ยอมเปนการดี ดังนี้ ครั้นนัน้ พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ เมื่อลวงราตรีนั้นไปแลว ถือขาทนียโภชนียาหารเปนอันมาก ไปยัง
ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ แลวไดยืนอยูที่ซุมประตูภายนอก สงเสียงอื้ออึง.
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ก็สมัยนั้น ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระนาคิตะวา ดูกอนนาคิตะ
พวกใครนั่นสงเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแยงปลากัน.
ทานพระนาคิตะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลานั้น
คือ พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ ถือขาทนียโภชนียาหารเปน
อันมากมาจะถวายพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ ยืนอยูที่ซมุ ประตูภายนอก
พระเจาขา.
พ. ดูกอ นนาคิตะ ขอเรา (ตถาคต) อยาติดยศ และยศอยาไดติดเรา
ดูกอนนาคิตะ ผูใดเปนผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมได
โดยไมลําบาก ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต
ความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ซึ่งเราไดตามความปรารถนา ไดโดย
ไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขที่เกิดแตของไมสะอาด สุขที่เกิด
เพราะการหลับ สุขที่เกิดเพราะลาภ สักการะและการสรรเสริญ.
นา. ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับ ขอ
พระสุคตจงรับ เวลานี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาควรรับ เวลานี้เปนเวลา
ที่พระสุคต ควรรับ บัดนี้ พราหมณและคฤหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท
จักพากันหลั่งไหลไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป เปรียบเหมือนเมื่อฝน
เม็ดใหญตกลงน้ํายอมไหลไปตามที่ลุม ฉะนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีศีลและปญญา.
พ. ดูกอ นนาคิตะ เราอยาไดติดยศ และยศอยาไดติดเรา ดูกอนนาคิตะ ผูใดเปนผูไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดยไมยาก ไมไดโดย
ไมลําบาก ซึง่ สุขอันเกิดแตเนกขัมมะ สุขอันเกิดแตวิเวก สุขอันเกิดแต
ความสงบ สุขอันเกิดแตความตรัสรู ซึ่งเราไดตามความปรารถนา ไดโดย
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ไมยาก ไดโดยไมลําบาก ผูนั้นพึงยินดีสุขอันเกิดแตของไมสะอาด สุขที่เกิด
เพราะการหลับ สุขที่เกิดเพราะลาภสักการะและการสรรเสริญ ดูกอนนาคิตะ
เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูอยูใกลบาน ผูนั่งเขาสมาธิอยูใกลบาน เรายอม
มีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ไฉนคนวัดจักยังทานผูมีอายุรูปนี้ใหสืบตอสมาธิ
นั้นได หรือสามเณรจักยังทานผูมีอายุนั้นใหเคลื่อนจากสมาธิ ฉะนั้น เราจึง
ไมพอใจดวยการอยูใกลบา นของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้
ผูถืออยูปาเปนวัตรนั่งโงกงวงอยูในปา เรายอมมีความคิดอยางนี้วา บัดนี้
ทานผูมีอายุรูปนี้ จักบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย เพราะการนอนนี้ แลวกระทํา
อรัญญสัญญาไวในใจเปนเอกัคคตา ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของ
ภิกษุรูปนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร ไมมี
จิตเปนสมาธินั่งอยูในปา เรามีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ ทานผูมีอายุรูปนี้
จักตั้งจิตที่ไมเปนสมาธิใหเปนสมาธิ หรือจักตามรักษาจิตที่เปนสมาธิไว
ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปาเปนวัตร มีจิตเปนสมาธินั่งอยูในปา เรามีความคิด
อยางนี้วา บัดนี้ ทานผูมีอายุรูปนี้ จักเปลื้องจิตที่ยังไมหลุดพนใหหลุดพน
หรือจักตามรักษาจิตที่หลุดพนแลวไว ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของ
ภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใกลบาน ไดจีวรบิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอพอใจลาภ สักการะและ
การสรรเสริญนั้นยอมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอมละทิ้งเสนาสนะสงัดอันตั้งอยู
ในราวปา มารวมกันอยูยังบาน นิคม และราชธานี ฉะนั้น เราจึงไมพอใจ
ดวยการอยูใกลบานของภิกษุนั้น อนึ่ง เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ ผูถืออยูปา
เปนวัตร ไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธอละลาภ
สักการะและการสรรเสริญนั้น ยอมไมละทิ้งการหลีกออกเรน ยอมไมละทิ้ง
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เสนาสนะสงัดอันตั้งอยูในราวปา ฉะนั้น เราจึงพอใจดวยการอยูปาของภิกษุนั้น
อนึ่ง สมัยใด เราเดินทางไกล ยอมไมเห็นใครขางหนาหรือขางหลัง สมัยนั้น
เรายอมมีความสบาย โดยที่สุดดวยการถายอุจจาระ ปสสาวะ.
จบนาคิตสูตรที่ ๑๒
จบเสกขปริหานิยวรรคที่ ๔
อรรถกถานาคิตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคิตสูตรที่ ๑๒ ดังตอไปนี้ :บทวา คามนฺตวิหาร ไดแก ผูอยูในเสนาสนะทายบาน. บทวา
สมาหิต นิสนิ ฺน ไดแก ผูนั่งเขาสมาธิในเสนาสนะทายบานนั้น. บทวา
อิทานิม ตัดบทเปน อิทานิ อิม. บทวา สมาธิมฺหา จาเวสฺสติ ความวา
จักออกจากสมาธิ. บทวา น อตฺตมโน โหติ ความวา ยอมไมมีใจเปน
ของตน (ไมดีใจ). บทวา ปจลายมาน ไดแก กําลังหลบอยู. บทวา
เอกตฺต มีอธิบายวา กระทําอรัญญสัญญานั่นแหละไวในใจให (จิต) มีสภาพ
เปนเอก คือเปนจิตมีอารมณเปนหนึ่ง. บทวา อนุรกฺขิสฺสติ ไดแก จัก
อนุเคราะห. บทวา อธิมตุ ฺต วา จิตฺต วิโมเจสฺสติ ความวา จักเปลื้องจิต
ที่ยังไมพนไปในเวลาอื่น ดวยวิมุตติทั้ง ๕ ในบัดนี้. บทวา ริฺจติ ไดแก
เวนคือสลัดทิ้ง. บทวา ปฏิปฺปณาเมตวา ไดแกบรรเทา คือสลัดออกไป.
บทวา อุจฺจารปสฺสาวกมฺมาย ไดแก เพื่อตองการถายอุจจาระ และปสสาวะ.
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ดวยเหตุนี้ คือดวยสถานะเพียงเทานี้ พระบรมศาสดาไดตรัสสรรเสริญ
เสนาสนะปาไว. แตคําใดที่จะกลาวในสวนตนแหงพระสูตร ขาพเจาไดกลาว
ไวแลวในหนหลัง ฉะนีแ้ ล.
จบอรรถกถานาคิตสูตรที่ ๑๒
จบเสกขปริหานิยวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เสกสูตร ๒. ปฐมอปริหานิยสูตร ๓. ทุติยปริหานิยสูตร
๔. โมคคัลลานสูตร ๕. วิชชาภาคิยสูตร ๖. วิวาทมูลสูตร ๗. ทานสูตร
๘. อัตตการีสูตร ๙. นิทานสูตร ๑๐. กิมมิลสูตร ๑๑. ทารุกขันธสูตร
๑๒. นาคิตสูตร และอรรถกถา.
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ธรรมิกวรรคที่ ๕
๑. นาคสูตร
วาดวยผูประเสริฐ
[๓๑๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลา
เชาพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตใน
พระนครสาวัตถี ครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว ตรัสเรียกทาน
พระอานนทวา ดูกอนอานนท มาเถิด เราจักเขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา
ที่บุพพารามวิหาร เพื่อพักผอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาพรอมกับทานพระอานนทไดเสด็จ
เขาไปยังปราสาทของมิคารมารดา ที่บพุ พารามวิหาร ครั้งนั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท
มาเถิด เราจักไปยังทาน้ําชื่อบุพพโกฏฐกะ เพื่อสรงน้ํา ทานพระอานนททูล
รับพระผูมีพระภาคเจาแลว ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจาพรอมกับทานพระอานนทไดเสด็จเขาไปยังทาน้ําชื่อบุพพโกฏฐกะ เพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงแลว
เสด็จขึ้นมา ทรงนุงอันตรวาสกไดยืนผึ่งพระวรกายอยู.
ก็สมัยนั้น พระเศวตกุญชรของพระเจาปเสนทิโกศล ขึน้ มาจากทาน้ํา
ชื่อบุพพโกฏฐกะ เพราะเสียงดนตรีใหญที่เขาตีประโคม ก็มหาชนเห็นชางนั้น
แลว กลาวชมอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ ชางของพระราชางามยิ่งนัก
ชางของพระราชานาดูนัก ชางของพระราชานาเลื่อมใสนัก ชางของพระราชา
มีอวัยวะสมบูรณ.
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เมื่อมหาชนกลาวชมอยางนี้แลว ทานพระกาฬุทายีไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาชนเห็นชางเชือกใหญ สูง มีอวัยวะ
สมบูรณเทานั้นหรือหนอ จึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ ชางเปน
สัตวประเสริฐหนอ หรือวามหาชนเห็นสัตวบางอยางแมอื่นที่ใหญ สูง มี
อวัยวะสมบูรณ จึงไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ สัตวนั้นประเสริฐ
หนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นกาฬุทายี มหาชนเห็นชางเชือกใหญ
สูงมีอวัยวะสมบูรณบาง จึงไดกลาวชมอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ ชางเปน
สัตวประเสริฐหนอ มหาชนเห็นมาตัวใหญ สูงบาง โคตัวใหญ สูงบาง
งูตัวใหญ ยาวบาง ตนไมใหญ สูงบาง มนุษยมีรางกายใหญ สูง มีอวัยวะ
สมบูรณบาง จึงไดกลาวชมอยางนี้วา ประเสริฐหนอ ดูกอนกาฬุทายี อนึง่
บุคคลใดไมทําความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกนีก้ ับทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เราเรียกบุคคลนั้นวาผูประเสริฐ.
กา. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว คือ พระ
ดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยดีดังนี้วา ดูกอนกาฬุทายี อนึ่ง บุคคลใด
ไมทําความชั่วดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ในโลกนี้กับทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เราเรียก
บุคคลนั้นวาผูประเสริฐ.
ทานพระกาฬุทายีกราบทูลตอไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองค ขออนุโมทนาพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลวนี้ดวยคาถาเหลานี้วา
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ขาพระองคไดสดับ จากพระองคผู
เปนพระอรหันต ดังนี้วา มนุษยทั้งหลาย
ยอมนอบนอมพระสัมพุทธเจา พระองคใด
ผูเปนมนุษยทรงฝกฝนพระองคแลว มีจิต
ตั้งมั่น ดําเนินไปในทางประเสริฐ ทรง
ยินดีในธรรมที่ยังจิตใหเขาไปสงบ ทรง
ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลาย
ก็ยอมนอบนอมพระสัมพุทธเจา พระองค
นั้น ผูก าวลวงสังโยชนทั้งปวง ทรงออก
จากกิเลสเครื่องรอยรัด ทรงบรรลุธรรม
ที่ไมมกี ิเลสเครื่องรอยรัด ทรงยินดีใน
ธรรมอันเปนที่ออกไปจากกามทั้งหลาย
คลายทองคําที่พนแลวจากหิน ฉะนั้น พระ
องคเปนผูประเสริฐ รุงเรืองลวงสรรพสัตว
คลายขุนเขาหิมวันต สูงกวาภูเขาศิลาลูก
อื่น ฉะนั้น พระองคผูทรงนามวานาคะ
อันเปนจริงนี้เปนผูยิ่งกวาเทวดาทั้งปวงผูมี
นามวานาคะ ขาพระองคจะขี้แจง ซึ่ง
ความที่พระองค เปนผูเปรียบดวยชาง
เพราะพระองคไมทรงทําความชั่ว มีโสรัจจะและอวิหิงสา เปนเทาหนาทั้งสองของ
พระองค ผูเปนเพียงดังชางตัวประเสริฐ
ตบะ และพรหมจรรยเปนเทาหลังทั้งสอง
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ของพระองคผูเปนขางตัวประเสริฐ พระ
องคผูเปนชางตัวประเสริฐ อยางยอดเยี่ยม
มีศรัทธาเปนงวง มีอุเบกขาเปนงาอันขาว
มีสติเปนคอ มีปญ
 ญาเปนเศียร มีการ
สอดสองธรรมเปนปลายงวง มีธรรมเครื่อง
เผากิเลสเปนทอง มีวิเวกเปนหาง พระ
องคทรงมีฌาน ทรงยินดีในผลสมาบัติ
เปนลมหายใจ ทรงมีจิตเขาไปตั้งมั่นภายใน
ทรงดําเนินไปก็มีจิตตั้งมั่น ทรงยืนอยู
ก็มีจิตตั้งมั่น ทรงบรรทมก็มีจิตตั้งมั่น
แมประทับนั่งก็มีจติ ตั้งมั่น ทรงสํารวมแลว
ในทวารทั้งปวง นี้เปนสมบัติของพระองค
ผูเปนชางตัวประเสริฐ พระองคผูเปนชาง
ตัวประเสริฐยอมเสวยสิ่งที่ไมมีโทษ ไม
เสวยสิง่ ที่มีโทษ ไดอาหารและเครื่องนุง
หมแลว ทรงเวนการสะสม ทรงตัด
สังโยชนนอยใหญ ทรงตัดเครื่องผูกพัน
ทั้งปวง จะเสด็จไปทางใด ๆ ก็ไมมีหวง
ใยเสด็จไป ดอกบัวชื่อบุณฑริก มีกลิ่น
หอม นารื่นรมยใจ เกิดในน้ํา เจริญใน
น้ํา ไมแปดเปอนดวยน้ํา แมฉันใด
พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ ก็ฉันนั้น
ทรงอุบัติขึ้นมาดีแลวในโลก ก็ทรงเบิก
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บานอยูใ นโลก อันตัณหา มานะ ทิฏฐิไม
ฉาบทาพระองคใหติดอยูกับโลก เหมือน
ดอกปทุมไมเปยกน้ํา ฉะนั้น ไฟกอง
ใหญลกุ รุงโรจน ยอมดับเพราะหมดเชื้อ
ฉันใด พระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ
ก็ฉันนัน้ คือ เมื่อสังขารทั้งหลายสงบ
แลว ก็เรียกกันวาเสด็จนิพพานขออุปมา
ที่ใหรูเนื้อความแจงชัดนี้ อันวิญูชนทั้ง
หลายแสดงไวแลว พระอรหันตผูเปนชาง
ตัวประเสริฐอยางยอดเยี่ยมทั้งหลาย ยอม
รูแจงชัดซึ่งพระองคผูเปนชางตัวประเสริฐ
ซึ่งพระกาฬุทายีผูเปนชางตัวประเสริฐ
แสดงไวแลว พระองคผูเปนชางตัว
ประเสริฐ ทรงปราศจากราคะ ทรงปราศจากโทสะ ทรงปราศจากโมหะ ทรง
หาอาสวกิเลสมิได เมื่อทรงละสรีระ ก็
ทรงหาอาสวกิเลสมิได จักเสด็จปรินิพพาน.
จบนาคสูตรที่ ๑
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ธรรมิกวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถานาคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนาคสูตรที่ ๑ แหงธรรมิกวรรคที่ ๕ ดังตอ
ไปนี้ :คําวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทธึ นี้ พระสังคีติกาจารยกลาวไว
เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระเถระวา อานนท เรามาไปกันเถิด ดังนี้
แลวเสด็จไป. ฝายพระศาสดาบัณฑิตพึงทราบวา อันภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานัน้
นั่นแหละ แวดลอมแลวไดเสด็จไปที่บุพพารามนั้น.
บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา (พระผูมีพระภาคเจา) อันภิกษุ
๕๐๐ รูปเหลานั้นนั่นแล แวดลอมแลวเสด็จเขาไป. บทวา ปริสิฺจิตฺวา นี้
เปนคําโวหาร หมายความวา ทรงสรงสนานแลว.
บทวา ปุพฺพสทิสานิ กุรมุ าโน ความวา (พระผูมีพระภาคเจา)
ทรงนุงผาสองชั้นที่ยอมแลว ทรงถือเอาผาอุตราสงคดวยพระหัตถทั้งสอง
ประทับยืนผินพระปฤษฏางคใหโลกธาตุดานทิศตะวันตก ผินพระพักตรใหโลกธาตุดานทิศตะวันออก ทําพระวรกายใหแหง เหมือนกอนโดยปราศจากน้ํา.
ฝายภิกษุสงฆลงตามที่นั้น ๆ อาบน้ําแลวไดขึ้นมายืนลอมพระศาสดา
อยางพรอมพรัก สมัยนัน้ พระอาทิตยโคจรคลอยต่ําลงไปทางโลกธาตุดาน
ทิศตะวันตก คลายตุมหูทองแดงผสมทองคํา กําลังจะลวงหลนจากอากาศ
ฉะนั้น. ทางดานโลกธาตุทางทิศตะวันออก พระจันทร เหมือนมณฑลแหง
เงินที่บริสุทธิ์ ฉะนั้น.
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ในที่ตรงกลางโลกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจามีภิกษุ ๕๐๐ รูป
เปนบริวาร ไดประทับยืนเปลงฉัพพรรณรังสีฉายแสงสวาง ณ ริมฝงแมน้ํา
บุพพโกฏฐกะ.
บทวา เตน โข ปน สมเยน ฯเปฯ เสโต นาม คาโม
ความวา นาคคือชางที่ไดนํามอยางนั้น (นามวา เสตะ) เพราะมีสีขาว. บทวา
มหาตุริยตาฬิตวาทิเตน ไดแก ดวยการประโคมดนตรีอยางมโหฬาร.
ในบทวา มหาตุรยิ ตาฬิตวาทิเตน มีอธิบายวา การประโคม
ครั้งแรกชื่อวา ตาฬิตะ การประโคมครั้งตอไปตอจากครั้งแรกนั้น ชื่อวา
วาทิตะ
บทวา ชโน ไดแก มหาชนผูประชุมกันเพื่อดูชาง. บทวา ทิสฺวา
เอวมาห ความวา (มหาชน) เห็นชางใหญนั้น อันนายควาญชาง ใหอาบน้ํา
ขัดสีอวัยวะนอยใหญแลว ขึ้นมาพักไวนอกฝงทําตัวใหสะเด็ดน้ํา แลวเอา
เครื่องประดับชางมาประดับให จึงกลาวคําสรรเสริญวา ผูเจริญ ชางนี้งาม
แทหนอ. บทวา กายูปปนฺโน ไดแก เขาถึงดวยความถึงพรอมแหงรางกาย
อธิบายวา มีอวัยวะนอยใหญบริบูรณ.
บทวา อายสฺมา อุทายี ไดแก พระกาฬุทายีเถระ ผูบรรลุ
ปฏิสัมภิทา. บทวา เอตทโวจ ความวา (พระกาฬุทายีเถระ) เห็นมหาชน
นั้นกลาวสรรเสริญคุณของชาง จึงคิดวา ชนนีก้ ลาวสรรเสริญคุณของชางซึ่ง
บังเกิดในอเหตุกปฏิสนธิ แตกลับไมกลาวสรรเสริญพระคุณของชางคือ
พระพุทธเจา บัดนี้ เราจักกลาวสรรเสริญพระคุณของชางคือพระพุทธเจา
เปรียบเทียบกับชางตัวประเสริฐตัวนี้ ดังนี้ แลวไดกลาวคํามีอาทิวา หตฺถิเมว
นุ โข ภนฺเต.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหนฺต ไดแก ถึงพรอมดวยทรวดทรง.
บทวา พรฺหนฺต ไดแก ถึงพรอมดวยความใหญโต. บทวา เอวมาห ไดแก
กลาวอยางนี้.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจา เพราะเหตุที่นาคศัพทเปนไป ใน
ชางบาง มาบาง โคบาง งูบาง ตนไมบาง มนุษยบาง ฉะนั้น จึงตรัสคําวา
หตฺถิมฺป โข เปนตน.
บทวา อาคุ ไดแก อกุศลธรรมที่ชั่วชาลามก. บทวา ตมห
นาโคติ พฺรูมิ ความวา เราตถาคตเรียกบุคคลนั้นวา เปนนาค เพราะไมทํา
อกุศลกรรมบถ ๑๐ และอกุศลจิต ๑๒ ดวยทวาร ๓ เหลานี้. ก็บุคคลนี้ชื่อวา
เปนนาค ดวยความหมายนี้ คือไมทําความชั่ว.
บทวา อิมาหิ คาถาหิ อนุโมทามิ ความวา เราอนุโนทนา คือ
ชื่นชมดวยคาถา ๑๖ คาถา (แบงเปนบท) ได ๖๔ บทเหลานี้. บทวา
มนุสฺสภูต คือ เปนมนุษยอยูแท ๆ มิไดเขาถึงความเปนเทพเปนตน.
บทวา อตฺตทนฺต ไดแก ฝกแลวดวยตนเองนั่นแล คือ มิไดถกู บุคคลอื่น
นําเขาไปสูการฝก.
อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลวในฐานะ ๖ เหลานี้ คือ
ทรงฝกทั้งทางตา ทั้งทางหู ทั้งทางจมูก ทั้งทางลิ้น ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ
ดวยการฝกดวยมรรคที่พระองคใหเกิดขึ้นเอง คือทรงสงบ คือดับ ไดแก
ดับสนิท เพราะเหตุนั้น พระกาฬุทายีเถระจึงกลาววา อตฺตทนฺต ดังนี้.
บทวา สมาหิต ไดแก ตั้งมั่นแลวดวยสมาธิทั้งสองอยาง. บทวา
อิริยมาน ไดแก อยู. บทวา พฺรหฺมปเถ ไดแก ในทางอันประเสริฐที่สุด
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คือ ในทางคืออมตนิพพาน. บทวา จิตฺตสฺสูปสเม รต ไดแก ผูระงับ
นิวรณ ๕ ดวยปฐมฌาน ระงับวิตกวิจารดวยทุติยฌาน ระงับปติดวยตติยฌาน
ระงับสุขและทุกขดวยจตุตถฌาน แลวยินดี คือยินดียิ่งในความสงบของจิตนั้น.
บทวา นมสฺสนฺติ ไดแก นมัสการดวยกาย นมัสการดวยวาจา
นมัสการดวยใจ คือ นมัสการ ไดแก สักการะ ดวยการปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม. บทวา สพฺพธมฺมาน ปารค ไดแก (พระผูมีพระภาคเจา) ถึงฝง
คือบรรลุถึงความสําเร็จ คือ ถึงที่สุดแหงธรรมคือขันธ อายตนะ ธาตุ
ทั้งหมด ดวยการถึงฝง ๖ อยาง คือ ทรงถึงฝงแหงอภิญญา ทรงถึงฝงแหง
ปริญญา ทรงถึงฝงแหงปหานะ ทรงถึงฝงแหงภาวนา ทรงถึงฝงแหงการทํา
ใหแจง ทรงถึงฝงแหงสมาบัติ.
บทวา เทวาป ต นมสฺสนฺติ ความวา เทวดาผูประสบทุกข
ทั้งหลายมีสุพรหมเทพบุตรเปนตน และเทวดาผูประสบสุข ซึ่งสถิตอยูใน
หมื่นจักรวาลทั้งหมดทีเดียว ตางพากันนมัสการพระองค. ดวยบทวา อิติ เม
อรหโต สุต พระกาฬุทายีเถระแสดงวา ขาพระองคไดสดับในสํานักของ
พระองคนั่นแล ผูไดโวหารวา เปนพระอรหันตดวยเหตุ ๔ อยาง ดังพรรณนา
มาฉะนี้.
บทวา สพฺพสโยชนาตีต ไดแก ผูขามพนสังโยชน ๑๐ ทั้งหมด.
บทวา วนา นิพฺพานมาคต ไดแก ผูออกจากปาคือกิเลส มาถึง ไดแก
บรรลุถึงนิพพาน ซึ่งไมมีปา คือเวนจากปา คือกิเลส. บทวา กาเมหิ
เนกฺขมฺมรต ความวา การบรรพชา ๑ สมาบัติแปด ๑ อริยมรรคสี่ ๑ ชื่อวา
การออกจากกามทั้งหลาย เพราะออกไปแลวจากกามทั้งสองอยาง (เทวดานมัสการพระผูมีพระภาคเจา) ผูยินดี คือยินดียิ่งในเนกขัมมะนั้น.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 653

บทวา มุตฺต เสลาว กาฺจน ไดแก เหมือนกับทองที่พนไป
จากธาตุ คือ ศิลา. บทวา สพฺเพ อจฺจรุจิ ความวา ผูมีความงดงาม
เปนไปเหนือสรรพสัตว อธิบายวา พระโสดาบัน ชื่อวาผูมีความงดงามเหนือ
ผูอื่น เพราะมีความงดงามเหนือปุถุชนผูเกิดในภพที่ ๘ ไป พระสกทาคามี
ชื่อวาผูมีความงามเหนือ เพราะมีความงามเปนไปเหนือพระโสดาบัน ฯ ล ฯ
พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวาผูมีความงามเหนือ เพราะมีความงามเปนไปเหนือ
พระขีณาสพ พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาผูมีความงามเหนือ เพราะมีความงาม
เปนไปเหนือพระปจเจกพุทธเจา.
บทวา หิมวาฺเ สิลุจฺจโย ความวา พระผูมีพระภาคเจายอม
งามเหนือ (บุคคลอื่นทั้งเทวดาและมนุษย) เปรียบเหมือนภูเขาหลวงหิมพานต
งามเหนือภูเขาอื่น ๆ ฉะนั้น. บทวา สจฺจนาโม ไดแก (พระผูม ีพระภาคเจา)
มีพระนามจริง คือมีพระนามตามเปนจริง ไดแกมีพระนามแทอยางนี้วา นาคะ
เพราะไมทําความชั่วนั่นเอง.
บทวา โสรจฺจ ไดแก ผูมีศีลที่สะอาด. บทวา อวิหึสา ไดแก
กรุณา และธรรมที่เปนสวนเบื้องตนของกรุณา (เมตตา). บทวา ปาทา
นาคสฺส เต ทุเว ความวา ธรรมทั้งสองนั้น เปนพระบาทเบื้องหนาของนาคะ
คือพระพุทธเจา. บทวา ตโป ไดแก การสมาทานวัตร. บทวา พฺรหฺมจริย
ไดแก ศีลในอริยมรรค.
บทวา จรณา นาคสฺส ตฺยาปเร ความวา ตบะและพรหมจรรย
ทั้งสองนั้น เปนพระบาทนอกนี้ คือเปนพระบาทเบื้องหลังของนาคะ คือ
พระพุทธเจา. บทวา สทฺธาหตฺโถ ไดแก ประกอบดวยงวงที่สําเร็จดวย
ศรัทธา. บทวา อุเปกฺขาเสตทนฺตวา ไดแก ประกอบดวยงาขาวที่สําเร็จ
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ดวยอุเบกขา มีองค ๖. บทวา สติ คีวา ความวา คอเปนที่ตั้งแหงกลุม
เสนเอ็น ในอวัยวะนอยใหญของชาง ฉันใด สติกเ็ ปนที่ตั้งแหงธรรมมีโสรัจจะ
เปนตน ของชางคือพระพุทธเจา ฉันนั้น ดวยเหตุนั้น พระกาฬุทายีเถระ
จึงกลาววา สติ คีวา ดังนี้.
บทวา สิโร ปฺา ความวา ศีรษะเปนอวัยวะอันสูงสุดของนาคะ
คือชาง ฉันใด พระสัพพัญุตญาณก็เปนสิ่งสูงสุดของนาค คือพระพุทธเจา
ฉันนั้น ดวยวา พระพุทธเจานั้นทรงทราบธรรมทั้งปวง ดวยพระสัพพัญุตญาณนั้น ดวยเหตุนั้น พระกาฬุทายีเถระ จึงกลาววา สิโร ปฺา ดังนี้.
บทวา วิมสา ธมฺมจินฺตนา ความวา นาคคือชาง ชื่อวา มีปลายงวง
เปนเครื่องพิจารณา ชางนั้นพิจารณาถึงสิ่งที่แข็ง ออน และสิ่งของที่ควร
เคี้ยวกิน ดวยปลายงวงนั้น ตอแตนั้นก็ละสิ่งของที่ควรละ ควาเอาสิ่งของที่
ควรควา ฉันใด การคิดถึงธรรม กลาวคือญาณเครื่องกําหนดสวนแหงธรรม
ชื่อวาเปน วีมสา (ปญญาเครื่องพิจารณา) ของนาคคือพระพุทธเจา ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะวาพระพุทธเจานั้นทรงรูจัก ภัพพาภัพพบุคคลดวยญาณนั้น
ดวยเหตุนั้น พระกาฬุทายีเถระ จึงกลาววา วีมสา ธมฺมจินฺตนา ดังนี้.
บทวา ธมฺมกุจฺฉิสมาตโป ความวา สมาธิในจตุตถฌานเรียกวา
ธรรม. การเผาผลาญกิเลส คือ กุจฺฉิ ชื่อวา กุจฉิสมาตปะ ไดแก ที่สําหรับ
เผาผลาญ (กิเลส) ธรรมอันเปนที่เผาผลาญ (กิเลส) คือทองของบุคคลนั้น
มีอยู เหตุนนั้ บุคคลนั้นจึงชื่อวา มีธรรมเปนที่เผาผลาญคือทอง. เพราะวา
ธรรมมีอิทธิวิธีเปนตนเหลานั้น ยอมสําเร็จแกบุคคลผูดํารงอยูในสมาธิ คือ
จตุตถฌาน เพราะเหตุนั้น สมาธิในจตุตถฌานนั้น จึงเรียกวา ธรรมที่
เผาผลาญ คือ ทอง.
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บทวา วิเวโก ไดแก กายวิเวก จิตวิเวก และอุปธิวิเวก. ขนหาง
ของชางยอมขับไลแมลงวัน ฉันใด วิเวกของพระตถาคตยอมขับไลคฤหัสถ
และบรรพชิต ฉันนั้น เพราะเหตุนั้น วิเวกนั้น พระกาฬุทายีเถระจึงกลาววา
ขนหาง.
บทวา ฌายี แปลวา ผูมีปกติเพงดวยฌาน ๒. บทวา อสฺสาสรโต
ความวา ก็ผลสมาบัติของนาค คือ พระพุทธเจา เปรียบเหมือนลมหายใจเขา
และออกของชาง พระพุทธเจาทรงยินดีในผลสมาบัตินั้น อธิบายวา เวนจาก
ผลสมาบัตินั้นซึ่งเปรียบเหมือนลมหายใจเขาลมหายใจออกก็เปนไปไมได.
บทวา สพฺพตฺถ สวุโต ไดแก สํารวมแลวในทุกทวาร. บทวา
อนวชฺชานิ ไดแก โภชนะที่เกิดขึ้นจากสัมมาอาชีวะ. บทวา สาวชฺชานิ
ไดแก โภชนะที่เกิดขึ้นดวยมิจฉาอาชีวะ ๕ อยาง.
บทวา อณุถูล ไดแก นอยและมาก. บทวา สพฺพ เฉตฺวาน
พนฺธน ไดแก ตัดสังโยชนหมดทั้ง ๑๐ อยาง. บทวา น อุปลิปฺปติ โลเกน
ความวา ไมติดอยูกับโลกดวยเครื่องทําใหติด คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ.
บทวา มหคฺคินี ไดแก ไฟกองใหญ. ในบทวา วิฺูหิ เทสิตา
นี้ มีความวา พระกาฬุทายีเถระบรรลุปฏิสัมภิทา เปนวิญูชนเปนบัณฑิต
(อุปมาทั้งหลาย) อันพระกาฬุทายีเถระนั้นแสดงไวแลว.
บทวา วิฺายนฺติ มหานาคา นาค นาเคน เทสิต ความวา
นาคคือพระขีณาสพนอกนี้ จักรูแจงนาคคือพระพุทะเจาที่นาคคือพระอุทายีเถระ
แสดงไวแลว.
บทวา สรีร วิชห ปรินิพฺพสฺสติ ความวา นาคคือพระพุทธเจา
ทรงดับสนิทดวยการดับกิเลส ณ โพธิบัลลังกแลวจักเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ระหวางนางรังทั้งคู.
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พระอุทายีเถระผูบรรลุปฏิสัมภิทา จบเทศนาโดยกลาวสรรเสริญคุณ
พระทศพลดวยคาถา ๑๖ คาถา ดวยบท ๖๔ บท ดวยประการดังพรรณนามา
ฉะนี้.
พระผูม ีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา. เวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐
ไดดื่มน้ําอมฤต (บรรลุธรรม) แล.
จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๑
๒. มิคสาลาสูตร
วาดวยบุคคล ๖ จําพวก
[๓๑๕] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรจีวร
เขาไปยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะที่ไดปูไว ครั้งนั้น
อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู กราบไหวแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือคนหนึ่ง
ประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติ
เสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของดิฉัน
ชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรยประพฤติหางไกล งดเวนจากเมถุนอัน
เปนธรรมชองชาวบาน ทานทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา
เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต บุรษุ ชื่ออิสิทัตตะผูเปนที่รักของ
บิดาของดิฉัน เปนผูไมประพฤติพรหมจรรย (แต) ยินดีดวยภรรยาของตน
แมเขากระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามี-
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บุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน ๒ คน คือ คนหนึง่ ประพฤติ
พรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันใน
สัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณไวอยางนั้นแล.
ลําดับนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของอุบาสิกา ชือ่
มิคสาสาแลว ลุกจากอาสนะกลับไป ครั้งนั้น ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาเชา
ขาพระองคนุงแลวถือบาตรจีวรเขาไปยังนิเวศนของอุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลว
นั่งบนอาสนะที่ไดปูไว ลําดับนั้น อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเขาไปหาขาพระองคถึง
ที่อยู กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามขาพระองควา
ขาแตทานพระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุ
ใหคน ๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติ
พรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงได
อยางไร คือ บิดาของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
หางไกล งดเวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต
บุรุษชื่ออิสิทัตตะผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน เปนผูไมประพฤติพรหมจรรย
(แต) ยินดีดว ยภรรยาของตน แมเขากระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคลเขาถึงหมูเทวดาชั้นดุสิต ขาแตทาน
พระอานนท ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวนี้ ที่เปนเหตุใหคน
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๒ คน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย และคนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย
จักเปนผูมีคติเสมอกัน อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร เมื่ออุบาสิกาชื่อ
มิคสาลากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะอุบาสิกาชื่อมิคสาลาดังนี้วา
ดูกอนนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไวอยางนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ก็อุบาสิกาชื่อมิคสาลา
เปนพาล ไมฉลาด เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของ
บุคคล ดูกอนอานนท บุคคล ๖ จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก ๖ จําพวก
เปนไฉน ? ดูกอนอานนท บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป
มีการอยูรวมเปนสุข พวกชนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดียงิ่
ดวยการอยูรวมกัน เขาไมไดกระทํากิจแมดวยการฟง ไมไดกระทํากิจแมดวย
ความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ไมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย
เขาตายไปแลวยอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเสื่อม ไมเปน
ผูถึงทางเจริญ.
ดูกอนอานนท อนึง่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูงดเวนจากบาป
มีการอยูรวมเปนสุข พวกคนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดียิ่ง
ดวยการอยูรวมกัน เขาไดกระทํากิจแมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปน
พหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย เขาตายไปแลว
ยอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเสื่อม
ดูกอนอานนท พวกชนผูถ ือประมาณยอมประมาณในเรื่องนั้นวา ธรรมของชน
แมนี้ก็เหลานั้นแหละ. ธรรมของชนแมอื่นก็เหลานั้นแหละ เหตุไฉน บรรดา
คน ๒ คนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณ
เหลานั้น เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกอน
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อานนท ใน ๒ คนนั้น บุคคลใดเปนผูงดเวนจากบาป มีการอยูรวมเปนสุข
พวกคนที่ประพฤติพรหมจรรยรวมกัน ยอมยินดีดวยการอยูรวมกัน เขาได
กระทํากิจแมดวยการฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอด
แมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย ดูกอ นอานนท บุคคลนี้ดีกวา
และประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะกระแส
แหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุนั้น เพราะ
เหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาไดถือ
ประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลายคุณวิเศษของตน
เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได.
ดูกอนอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความ
ถือตัวบางครั้งบางคราว โลภธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดวย
การฟง ไมไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ
ยอมไมไดวิมุตติ แมทเี่ กิดในสมัย เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเสื่อม
ไมไปทางเจริญ เปนผูถึงทางเสื่อม ไมเปนผูถึงทางเจริญ.
ดูกอนอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความ
ถือตัว บางครั้งบางคราว โลภธรรมยอมเกิดแกเขา เขาไดกระทํากิจแมดวย
การฟง ไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ยอมได
วิมุตติแมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม
เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเสื่อม ฯลฯ
ดูกอนอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความ
ถือตัว บางครั้งบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไมไดกระทํากิจแมดวย
การฟง ไมไดกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ
ยอมไมไดวิมุตติ แมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเสื่อม
ไมไปทางเจริญ เปนผูถงึ ทรงเสื่อม ไมเปนผูถึงทางเจริญ.
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ดูกอนอานนท อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความโกรธและความ
ถือตัว บางครั้งบางคราว วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง
ไดทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติ
แมที่เกิดในสมัย เมื่อตายไปแลว เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม
เปนผูถึงทางเจริญ ไมเปนผูถึงทางเสื่อม ดูกอนอานนท พวกคนที่ถือประมาณ
ยอมประมาณเรื่องนั้นวา ธรรมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ เหตุไฉนบรรดาคน
๒ คนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น
ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ดูกอนอานนท
ใน ๒ คนนั้น บุคคลใดมีความโกรธและความถือตัว และบางครั้งบางคราว
วจีสังขารยอมเกิดแกเขา เขาไดทํากิจแมดวยการฟง ไดทํากิจแมดวยความเปน
พหูสูต ไดแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมที่เกิดในสมัย บุคคลนี้เปน
ผูดีกวาและประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
กระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้ ใครเลานอกจากตถาคตจะพึงรูเหตุนั้น
เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท เธอทั้งหลายอยาเปนผูชอบประมาณในบุคคล
และอยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอมทําลาย
คุณวิเศษของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได ดูกอน
อานนท ก็อุบาสิกาชื่อมิคสาลาเปนพาล ไมฉลาด เปนสตรี รูตัววาเปนสตรี
เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธะ เปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่ง
และหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกอนอานนท บุคคล ๖ จําพวกนี้แล
มีปรากฏอยูในโลก ดูกอนอานนท บุรุษชื่อปุราณะเปนผูประกอบดวยศีลเชนใด
บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็เปนผูประกอบดวยศีลเชนนั้น บุรุษชื่อปุราณะไดรูแมคติของ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 661

บุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หามิได อนึ่ง บุรษุ ชื่ออิสิทัตตะเปนผูประกอบดวยปญญา
เชนใด บุรุษชื่อปุราณะก็ไดเปนผูประกอบดวยปญญาเชนนั้น บุรุษชื่ออิสิทัตตะ
ไดรูแมคติของบุรุษชื่อปุราณะก็หามิได ดูกอนอานนท คนทั้ง ๒ เลวกวากัน
ดวยองคคุณคนละอยางดวยประการฉะนี้.
จบมิคสาลาสูตรที่ ๒
อรรถกถามิคสาลาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมิคสาลาสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา กถ กถ นาม ความวา ดวยเหตุอะไร ๆ. บทวา
อฺเยฺโย แปลวา (ธรรม) อันบุคคลพึงรูใหทั่วถึง. บทวา ยตฺร หิ นาม
คือ ในธรรมชื่อใด. บทวา สมสมคติกา ความวา พรหมจารีบุคคล
และอพรหมจารีบุคคล (ผูมิใชเปนพรหมจารี) อันชนทั้งหลายรูแลววา จักเปน
ผูมีคติเสมอกันโดยภาวะที่เสมอกันนั่นเอง. บทวา สกทาคามี สตฺโต ตุสิต
กาย อุปปนฺโน ความวา บังเกิดเปนสกทาคามีบุคคลในภพดุสิตนั่นเอง.
บทวา กถ กถ นาม ความวา (มิคสาลาอุบาสิกาถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพรหมจารีบุคคลและอพรหมจารีบุคคลไว) ดวยเหตุ
อะไรหนอแล คือ พระองคทรงรูจักแลวจึงแสดงไวหรือวาไมทรงรูจัก พระเถระ
(อานนท) ไมทราบเหตุจึงกลาววา ดูกอนนองหญิง ก็แลขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไวอยางนี้.
บทวา อมฺพกา อมฺพกสฺา ความวา (มิคสาลาอุบาสิกา)
เปนหญิง ยังประกอบดวยความสําคัญอยางหญิงอยูนั่นเอง.
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ในบทวา เก จ ปุรสิ ปุคฺคลปฏรปริยาเณ นี้ มีความยอดังนี้วา
ญาณเปนเครื่องกําหนดรูความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของบุรุษบุคคลทั้งหลาย
วา แขงกลา วาออน เรียกวา ปุริสปุคคลปโรปริยญาณ ในคําวา เก จ
ปุริสปุคฺคลปโรปริยาเณ นี้. เพราะเหตุนั้น มิคสาลาอุบาสิกาหญิงโง
คือใคร และพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีอารมณไมถูกขัดขวางในเพราะญาณเปน
เครื่องรูความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของบุรุษบุคคลทั้งหลาย เปนใคร การ
เปรียบเทียบ (บุคคล) ทั้งสองนั้นยังอยูหางไกลกันมาก.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงวา มิคสาลาอุบาสิกากับพระองคหางไกลกันมาก
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา ฉ อิเม อานนฺท เปนตน. บทวา โสรโต
โหติ ความวา (บุคคลบางคน) เปนผูงด คือ เวนดวยดีจากบาป. ปาฐะเปน
สูรโต ดังนี้ก็มี.
บทวา อภินนฺทนฺติ สพฺรหฺมจารี เอกตฺตวาเสน ความวา
พรหมจารีบุคคลทั้งหลายตางพากันชื่นชม คือ ยินดี ดวยการอยูรวมกันกับ
บุคคลนั้น. ปาฐะเปน เอกนฺตวาเสน ดังนี้ก็มี. หมายความวา ดวยการอยู
ใกลชิดกัน.
บทวา สวเนนป อกต โหติ ความวา มิไดฟงสิ่งที่ควรฟง. ใน
บทวา พาหุสจฺเจนป อกติ โหติ นี้มคี วามวา วิริยะเรียกวา พาหุสัจจะ
มิไดทําสิ่งที่ควรทําดวยวิริยะ. บทวา ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทฺธ โหติ ความวา
มิไดแทงตลอดสิ่งที่ควรแทงตลอดดวยทิฏฐิ.
บทวา สามายิกมฺป วิมุตฺตึ น ลภติ ความวา ไมไดปติและ
ปราโมทย (ที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยการฟงธรรมตามกาลอันสมควร. บทวา
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หานคามีเยว โหติ ความวา ยอมถึงความเสื่อมถายเดียว. บทวา ปมาณิกา
คือ เปนผูถือประมาณ (การเปรียบเทียบ) ในบุคคลทั้งหลาย.
บทวา ปมินนฺติ ไดแก เริ่มที่จะเปรียบเทียบ คือ ชั่ง. บทวา เอโก
หีโน ความวา คนหนึ่งต่ํากวาโดยคุณ (มีคุณต่ํากวา). บทวา เอโก ปณีโต
ความวา คนหนึ่งประณีตกวาโดยคุณ (มีคุณสูงกวา). บทวา ตฺหิ ไดแก
การทําการเปรียบเทียบนั้น.
บทวา อภิกฺกนฺตตโร คือ ดีกวา. บทวา ปณีตตโร คือ อุดมกวา.
บทวา ธมฺมโสโต นิพฺพหติ ความวา วิปสสนาญาณเปนไปอยางกลาแข็ง
นําออกไป (จากกิเลส) คือใหถึงอริยภูมิ. บทวา ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย
ความวา ชวงติดตอนั้น คือ เหตุนั้น นอกจากพระตถาคตแลว ใครเลาจะรู ?
บทวา โกธมาโน ไดแก ความโกรธและความถือตัว. บทวา
โลภธมฺมา ไดแก ความโลภนั่นเอง. บทวา วจีสขารา ไดแก การพูด
ดวยอํานาจการสนทนาปราศรัย.
บทวา โย วา ปนสฺส มาทิโส ความวา ก็หรือวา พระสัมมาสัมพุทธเจาใดที่เหมือนกับเราตถาคต จะพึงมีอีกพระองคหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ก็จะพึงถือประมาณ (การเปรียบเทียบ) ในบุคคลทั้งหลาย.
บทวา ขฺติ ไดแก ถึงการขุดคุณ.
บทวา อิเม โข อานนฺท ฉ ปุคฺคลา ความวา บุคคล ๖ บุคคล
เหลานี้ คือ บุคคลผูสงบเสงี่ยม ๒ จําพวก บุคคลผูขมความโกรธ ความถือตัว
และธรรมคือความโลภได ๒ จําพวก บุคคลผูขมความโกรธ ความถือตัวและ
วจีสังขารได ๒ จําพวก.
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บทวา คตึ ไดแก ญาณคติ. บทวา เอกงฺคหีนา ความวา (บุคคล
ทั้ง ๒ จําพวก คือ ปุราณะกับอิสิทัตตะ) ต่ํากวากันโดยองคคุณคนละอยาง.
(คือ) ปุราณะวิเศษโดยศีล (สูงกวาโดยศีล) อิสิทัตตะวิเศษโดยปญญา (สูงกวา
โดยปญญา) ศีลของปุราณะตั้งอยูในฐานะเสมอกับปญญาของอิสิทัตตะ ปญญา
ของอิสิทัตตะตั้งอยูในฐานะเสมอกับศีลของปุราณะแล.
จบอรรถกถามิคสาลาสูตรที่ ๒
๓. อิณสูตร
วาดวยความจนทางโลกกับทางธรรม
[๓๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปน
คนจน เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา
อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ยอมกูยืม แมการกูยืม
ก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร กูยืมแลวยอมรับใช
ดอกเบี้ย แมการรับใชดอกเบี้ยก็เปนทุกขของผูบริโภคกามในโลก.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร รับใชดอกเบี้ยแลว
ไมใชดอกเบี้ยตามกําหนดเวลา เจาหนี้ทั้งหลายยอมทวงเขา แมการทวงก็เปน
ทุกขของบุคลผูบริโภคกามในโลก.
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ภิ อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ทวงไมให
เจาหนี้ทั้งหลายยอมติดตามเขา แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภค
กามในโลก.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไร ถูกเจาหนี้ติดตามทัน
ไมใหทรัพย เจาหนี้ทั้งหลายยอมจองจําเขา แมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคล
ผูบริโภคกามในโลก.
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมความเปนคนจนก็เปนทุกขของบุคคล
ผูบริโภคกามในโลก แมการกูยืมก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก
แมการรับใชดอกเบี้ยก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการทวงก็
เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก แมการติดตามก็เปนทุกขของบุคคล
ผูบริโภคกามในโลก แมการจองจําก็เปนทุกขของบุคคลผูบริโภคกามในโลก
ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหริ ิ
ในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมี
ปญญาในกุศลธรรม บุคคลนี้เรียกวา เปนคนเข็ญใจยากไรในวินัยของพระอริยเจา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนจนเข็ญใจยากไรนั้นแล
เมื่อไมมีศรัทธาในกุศลธรรม ไมมีหิริในกุศลธรรม ไมมีโอตตัปปะในกุศลธรรม
ไมมีวิริยะในกุศลธรรม ไมมีปญญาในกุศลธรรม ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย
วาจา ใจ เรากลาวการประพฤติทุจริตของเขาวา เปนการกูย ืม เขายอมตั้ง
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วามปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการปกปดกายทุจริตนั้น ยอมปรารถนาวา
ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา ยอมดําริ ยอมกลาววาจา ยอมพยาบาทดวยกายวา
ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา เขายอมตั้งความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ
ปกปดวจีทุจริตนั้น ฯลฯ เขายอมตั้งความปรารถนาลามก เพราะเหตุแหงการ
ปกปดมโนทุจริตนั้น ยอมปรารถนาวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา. . . ยอม
พยายามดวยกายวา ชนเหลาอื่นอยารูจักเรา เรากลาวเหตุการปกปดทุจริต
ของเขานั้นวา เปนการรับใชดอกเบี้ย เพื่อนพรหมจรรยผูมีศีลเปนที่รักไดกลาว
กะเขาอยางนี้วา ก็ทานผูมีอายุรูปนี้ เปนผูกระทําอยางนี้ เปนผูประพฤติอยางนี้
เรากลาวการถูกวากลาวของเขาวา เปนการทวงดอกเบี้ย อกุศลวิตกที่เปนบาป
ประกอบดวยความเดือดรอน ยอมครอบงําเขา ผูอยูปา ผูอยูโคนไม หรือผู
อยูในเรือนวาง เรากลาวการถูกอกุศลวิตกครอบงํานี้ของเขาวา เจาหนี้
ติดตามเขา คนจนเข็ญใจยากไรนั้นแล ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย วาจา ใจ
เมื่อตายไปแลว ยอมถูกจองจํา ในเรือนจํา คือ นรก หรือในเรือนจํา คือ
กําเนิดดิรัจฉาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณาเห็นเรือนจําอื่นเพียง
แหงเดียว ซึ่งรายกาจ เปนทุกข กระทําอันตรายแกการบรรลุนิพพานซึ่งเปน
ธรรมเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได อยางนี้ เหมือนเรือนจํา คือ
นรก หรือเรือนจํา คือ กําเนิดดิรัจฉานเลย.
ความเปนคนจน และการกูยืม
เรียกวาเปนทุกขในโลก คนจนกูยืมเลี้ยง
ชีวิตยอมเดือดรอน เจาหนี้ทั้งหลายยอม
ติดตามเขา เพราะไมใชหนี้นั้น เขายอม
เขาถึงแมการจองจํา ก็การจองจํานั้น เปน
ทุกขของชนทั้งหลายผูปรารถนาการไดถาม
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ในวินัยของพระอริยเจา ผูใดไมมีศรัทธา
ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ พอกพูนบาปกรรม
กระทํากายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต
ยอมปรารถนา ยอมดําริวา คนเหลาอื่น
อยารูจกั เรา พอกพูนบาปกรรมในที่นั้น ๆ
อยู บอย ๆ ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ
เราตถาคตยอมกลาววา เปนทุกขเหมือน
อยางนัน้ เขาผูบาปกรรม มีปญ
 ญาทราม
ทราบความชั่วของตนอยู เปนคนจน มี
หนี้สิน เลี้ยงชีวิตอยูยอมเดือดรอน ลําดับ
นั้น ความดําริที่มีในใจ เปนทุกขเกิดขึ้น
เพราะความเดือนรอนของเขา ยอมติดตาม
เขาที่บาน หรือที่ปา เขาผูมบี าปกรรม
มีปญญาทราม ทราบความชั่วของตนอยู
ยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉานบางอยาง หรือ
ถูกจองจําในนรก ก็การจองจํานั้นเปนทุกข
ที่นักปราชญหลุดพนไปได.
บุคคลผูยังใจใหเลื่อมใส ใหทานดวย
โภคทรัพยทั้งหลายที่ไดมาโดยชอบธรรม
ยอมเปนผูยึดถือชัยชนะไวไดในโลกทั้งสอง
ของผูมศี รัทธาอยูครองเรือน คือ เพื่อประ
โยชนเกือ้ กูลในปจจุบัน และเพื่อความสุข
ในสัมปรายภพ การบริจาคของคฤหัสถดัง
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กลาวมานั้นยอมเจริญบุญ ผูใดมีศรัทธา
ตั้งมั่น มีใจประกอบดวยหิริ มีโอตตัปปะ
มีปญญาและสํารวมในศีล ในวินยั ของพระ
อริยเจาผูนั้น แลเราเรียกวามีชีวิตเปนสุข
ในวินัยของพระอริยเจา ฉันนั้นเหมือนกัน
เขาไดความสุขที่ไมมีอามิส ยังอุเบกขา
(ในจตุตถฌาน) ใหดํารงมั่น ละนิวรณ ๕
ประการ เปนผูปรารภความเพียรเปนนิตย
บรรลุฌานทั้งหลาย มีเอกัคคตาจิตปรากฏ
มีปญญารักษาตัว มีสติ จิตของเขายอม
หลุดพนโดยชอบ เพราะทราบเหตุใน
นิพพานเปนที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ตาม
ความเปนจริง เพราะไมถือมั่นโดยประการ
ทั้งปวง หากวาเขาผูม ีจิตหลุดพนโดยชอบ
คงที่อยูใ นนิพพาน เปนที่สิ้นไปแหงกิเลส
เปนเครือ่ งประกอบสัตวไวในภพ ยอมมี
ญาณหยั่งรูวา ความหลุดพนของเราไม
กําเริบไซร ญาณนัน้ แลเปนญาณชั้นเยี่ยม
ญาณนั้นเปนสุขไมมีสุขอื่นยิ่งกวา ญาณ
นั้นไมมโี ศก หมดมัวหมองเปนญาณเกษม
สูงสุดกวาความไมมหี นี้.
จบอิณสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอิณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอิณสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ทาลิทฺทิย ไดแก ความเปนผูยากจน. บทวา กามโภคิโน
ไดแก สัตวผูบริโภคกาม. บทวา อสฺสโก ไดแก ปราศจากทรัพยที่เปน
ของของตน. บทวา อนทฺธิโก ไดแก ไมมั่งคั่ง. บทวา อิณ อาทิยติ
ไดแก เมื่อไมสามารถจะเปนอยูไดก็กูหนี้ยืมสิน.
บทวา วฑฺฒึ ปฏิสสฺ ุณาติ ไดแก เมื่อไมสามารถจะใชคืนให
ก็ใหสัญญาวา จักใหดอกเบี้ย. บทวา อนุจรนฺตปิ  น ความวา (เจาหนี้
ทั้งหลาย) ไลตามหลังลูกหนี้ไป ทําใหเขาไดรับประการอันแปลกประหลาด
ดวยการกระทํามีการจับตากแดด และโปรยฝุนลงเปนตน ในทามกลางบริษัท
และทามกลางคณะเปนตน.
บทวา สทฺธา นตฺถิ ไดแก ไมมแี มแตศรัทธาคือการปลงใจเชื่อ.
บทวา หิริ นตฺถิ ไดแก ไมมีแมแตอาการที่จะละอายใจ. บทวา โอตฺตปฺป
นตฺถิ ไดแก ไมมีแมแตอาการหวาดกลัว.
บทวา วิริย นตฺถิ ไดแก ไมมีแมแตความเพียรที่เปนไปทาง
กาย. บทวา ปฺา นตฺถิ ไดแก ไมมีแมแตกัมมัสสกตาปญญา.
บทวา อิณาทานสฺมึ วทามิ ไดแก เรากลาวถึงการกูหนี้ยืมสิน. บทวา
มา ม ชฺู ไดแก ขอเจาหนี้ทั้งหลายอยาพบตัวเรา.
บทวา ทาลิทฺทิย ทุกข ไดแก ความเปนผูจนทรัพยเปนเหตุใหเกิด
ทุกข. บทวา กามลาภาภิชฺปน ไดแก ผูปรารภนาการไดกาม. บทวา
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ปาปกมฺม วินิพฺพโย ไดแก ผูกอบาปกรรม. บทวา สสปฺปติ ไดแก
ดิ้นรน. บทวา ชาน ไดแก รูอยู.
บทวา ยสฺส วิปฺปฏิสารชา ความวา ความดําริเหลาใดของบุคคล
ผูยากจนนั้นเกิดมาจากความเดือดรอน. บทวา โยนิมฺตร ไดแก กําเนิด
สัตวดิรัจฉานกําเนิดหนึ่ง. บทวา ทท จิตฺต ปสาทย ความวา ทําจิตให
เลื่อมใสให.
บทวา กฏคฺคาโห ไดแก การไดชัยชนะ คือการไดที่ไมผิดพลาด
มีอยู. บทวา ฆรเมสิโน ไดแก ผูแสวงหา หรือ อยูครองเรือน. บทวา
จาโค ปฺุ ปวฑฺฒติ ความวา บุญที่เปนไปในสงฆคือ จาคะยอมเจริญ.
อีกอยางหนึ่ง บาลีวา จาค ปฺุ ดังนี้ก็มี.
บทวา ปติฏิตา ความวา ศรัทธาของพระโสดาบัน ชือ่ วา
ศรัทธาที่ตั้งมั่น. บทวา หิริมโน ไดแก จิตสัมปยุตดวยหิริ. บทวา
นิรามิส สุข ไดแก สุขทีอ่ าศัยฌาน ๓ เกิดขึ้น.
บทวา อุเปกฺข ไดแก อุเบกขาในจตุตถฌาน. บทวา อารทฺธวิริโย
ไดแก มีความเพียรประคับประคองไวเต็มที่. บทวา ฌานานิ อุปสมฺปชฺช
ไดแก บรรลุฌาน ๔. บทวา เอโกทิ นิปโก สโต ไดแก มีจิตเปน
เอกัคคตา และประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณและสติ.
บทวา เอต ตฺวา ยถาภูต ความวา รูจักเหตุนี้ คือเทานี้ตาม
สภาพที่เปนจริง. บทวา สพฺพสโยชนกฺขเย ไดแก ในนิพพาน. บทวา
สพฺพโส ไดแก โดยอาการทั้งปวง. บทวา อนุปาทาย ไดแก ไมยึดถือ.
ในบทวา สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ มีคําอธิบายดังนี้วา เพราะไม
ยึดถือโดยประการทั้งปวงในนิพพาน กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งปวง. มรรคจิตจึงหลุดพนโดยชอบ คือ โดยเหตุ โดยนัย. พระสังคีติกา-
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จารยเขียนบาลีเปน เอว ตฺวา ยถาภูต สพฺพสโยชนกฺขย ดังนี้ก็มี.
บาลีนั้นมีความหมายวา รูนิพพาน กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชน
ทั้งหมดนั่นตามเปนจริง. แตวาความหมายบาลีบทหนากับบทหลังไมเชื่อมตอ
กันเลย.
บทวา ตสฺส สมฺมาวิมุตฺตสฺส ความวา พระขีณาสพนั้น คือ
ผูหลุดพนโดยชอบ. บทวา าณ เจ โหติ ไดแก มีปจจเวกขณญาณ.
บทวา ตาทิโน ไดแก ผูดํารงมั่นอยูในนิพพานนั้น. บทวา อกุปฺปา
ความวา (วิมุตติ) ชื่อวา ไมกําเริบ เพราะมีธรรมไมกําเริบเปนอารมณ และ
เพราะไมมีกิเลสเครื่องทําใหกําเริบ.
บทวา วิมุตฺติ หมายถึง ทั้ง มรรควิมุตติ ทั้ง ผลวิมุตติ. บทวา
ภวสโยชนกฺขเย ความวา เพราะเกิดขึ้นในนิพพานกลาวคือธรรมเปนที่สิ้น
ไปแหงกิเลสเครื่องผูกสัตวไวในภพ และเพราะเกิดขึ้นในที่สุดที่กิเลสเครื่อง
ผูกสัตวไวในภพสิ้นไป. บทวา เอต โข ปรม าณ ความวา มรรคญาณและผลญาณนั่น ชื่อวา บรมญาณ (ญาณอันยอดเยี่ยม).
บทวา สุขมนุตฺตร ความวา สุขเกิดแตมรรคและผลนั้นแลชื่อวา
อนุตรสุข (สุขอันยอดเยี่ยม). บทวา อานณฺยมุตฺตม ความวา บรรดา
คนที่ไมมีหนี้ทั้งหมด พระขีณาสพผูไมมีหนี้เปนผูสูงสุด. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงรวมยอดใจความสําคัญของเทศนา ดวยอรหัตผลวา
อรหัตผล เปนญาณไมมีหนี้อันสูงสุด.
และในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะไวกอน แลวจึงไดตรัส
ทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะไวในคาถาทั้งหลายแล.
จบอรรถกถาอิณสูตรที่ ๓
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๔. มหาจุนสูตร
วาดวยขอควรศึกษาของผูเ จริญฌานและประกอบธรรม
[๓๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะอยูที่นิคมชื่อสัญชาติในแควน
เจดี ครั้งนัน้ ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะได
กลาวดังนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินยั นี้
ยอมรุกรานภิกษุผูเพงฌานวา ภิกษุผูเพงฌานเหลานี้ ยอมเพงฌาน ยึดหนวง
ฌานวา เราเพงฌาน ๆ ดังนี้ ภิกษุเหลานี้ เพงฌานทําไม เพงฌานเพื่ออะไร
เพงฌานเพราะเหตุไร ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น
และภิกษุผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอม
รุกรานพวกภิกษุผูประกอบธรรมวา ก็ภิกษุผูประกอบธรรมเหลานี้ ยอมเปน
ผูฟุงเฟอ เยอหยิ่ง วางทา ปากจัด พูดพลาม มีสติหลงใหล ไมมีสัมปชัญญะ
มิใจไมตั้งมั่น มิจิตฟุงซาน มีอินทรียปรากฏวา เราประกอบธรรม ๆ ดังนี้
ก็ภิกษุเหลานี้ประกอบธรรมทําไม ประกอบธรรมเพื่ออะไร ประกอบธรรม
เพราะเหตุไร ภิกษุผูเพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น และ
ภิกษุผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น ทั้งไมปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก. . .
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้
ยอมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรมเทานั้น ไมสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ภิกษุ
ผูประกอบธรรมยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น และภิกษุผูเพงฌานยอมไม
เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น ทั้งไมเปนผูปฏิบัติเพื่อประโยชนเกื้อกูลแก
ชนหมูมาก. . .
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุผูเพงฌานในธรรมวินัยนี้ ยอม
สรรเสริญภิกษุผูเพงฌานเทานั้น ไมสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ภิกษุผู
เพงฌานยอมไมเลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้น และภิกษุผูประกอบธรรม
ยอมไมเลื่อมใสในการเพงฌานนั้น ทั้งไมปฏิบตั ิเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชน
หมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมูมาก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก
เพื่อความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย.
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
เปนผูประกอบธรรม จักสรรเสริญภิกษุผูเพงฌาน ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูท ี่
ถูกตองอมตธาตุดวยกาย เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยากในโลก.
เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
เปนผูเพงฌาน จักสรรเสริญภิกษุผูประกอบธรรม ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา บุคคลผูที่
แทงทะลุ เห็นขออรรถอันลึกซึ้งดวยปญญานั้น เปนอัจฉริยบุคคล หาไดยาก
ในโลก.
จบมหาจุนทสูตรที่ ๔
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อรรถกถามหาจุนทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมหาจุนทสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา เจตีสุ ไดแก ในเจติรัฐ. บทวา สฺชาติย ไดแก
ในนิคมที่มีชื่ออยางนี้. บทวา มหาจุนฺโท ไดแก พระนองชายคนเล็กของ
พระธรรมเสนาบดี.
ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา ธัมมโยคะ เพราะมีการประกอบ คือ การทํา
เนือง ๆ ในธรรม. คําวา ธมฺมโยคา นัน่ เปนชื่อของพระธรรมกถึกทั้งหลาย.
ภิกษุชื่อวา ฌายี เพราะเพง.
บทวา อปสาเทนฺติ ไดแก กระทบกระทั่ง คือ รุกราน. บทวา
ฌายนฺติ ไดแก คิด. บทวา ปชฺฌายนฺติ เปนตน ขยาย (รูป) ออกไป
ดวยอํานาจอุปสรรค. บทวา กิฺหิเม ฌายนฺติ ความวา ภิกษุธรรมกถึก
เหลานี้เพงอยูอยางไร.
บทวา กินฺติเม ฌายนฺติ ความวา ภิกษุธรรมกถึกเหลานี้ เขาฌาน
เพื่ออะไร ? บทวา กถฺหิเม ฌายนฺติ ความวา ภิกษุธรรมกถึกเหลานี้
เขาฌาน เพราะเหตุไร ?
บทวา อมต ธาตุ กาเยน ผุสิตฺวา วิหรนฺติ เปนตน มีความวา
ภิกษุทั้งหลายกําหนดกรรมฐานมุงถึงนิพพานธาตุที่เวนจากมรณะอยู คือ ถูกตอง
นิพพานธาตุนั้นดวยนามกายตามลําดับอยู.
บทวา คมฺภีรอตฺถปท ไดแก ความหมายของขันธ ธาตุ อายตนะ
เปนตน ที่ลลี้ ับ คือ ถูก (อวิชชา) ปกปดไว. บทวา ปฺาย อติวิชฺฌ
ปสฺสนฺติ ความวา เห็นโดยแทงตลอดดวยมรรคปญญาพรอมทั้งวิปสสนาปญญา.
แตในที่นี้ ยอมควรทั้งปญญาเครื่องแทงตลอดดวยการพิจารณา ทั้ง
ปญญาในการเรียนและการสอบถาม.
จบอรรถกถามหาจุนทสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร
วาดวยการเห็นธรรมดวยตนเอง
[๓๑] ครั้งนั้นแล โมฬิยสิวกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุ
จะพึงเห็นเอง ธรรมอันผูบ รรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึง
เห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน ยอมมีดวยเหตุเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
สิวกะ ถาเชนนั้นเราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณขอนั้นตามที่ควร
แกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? คือ ทานยอมทราบชัดโลภะที่มี
อยูในภายในวา โลภะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดโลภะที่ไมมีอยูใน
ภายในวา โลภะไมอยูในภายใน.
สิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นสิวกะ การที่ทานทราบชัดโลภะที่มีอยูในภายในวา โลภะ
มีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดโลภะที่ไมมีอยูในภายในวา โลภะไมมอี ยู
ในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดูกอน
สิวกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? คือ ทานทราบชัดโทสะที่มีอยูใน
ภายใน ฯลฯ โมหะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมที่ประกอบดวยโลภะที่มีอยู
ในภายใน ฯลฯ ธรรมทีป่ ระกอบดวยโทสะที่มีอยูในภายใน ฯลฯ ธรรมที่
ประกอบดวยโมหะที่มีอยูในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมีอยูในภายใน
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ของเรา หรือทราบชัดธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูในภายในวา ธรรม
ที่ประกอบดวยโมหะไมมีอยูในภายในของเรา.
สิ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นสิวกะ การที่ทานทราบชัดธรรมทีป่ ระกอบดวยโมหะที่มีอยู
ในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัด
ธรรมที่ประกอบดวยโมหะที่ไมมีอยูในภายในวา ธรรมที่ประกอบดวยโมหะไมมี
อยูในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
สิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ. ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบปฐมสันทิฏฐิกสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมสันทิฏฐิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสันทิฏฐิกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:บทวา สนฺต วา อชฺฌตฺต ไดแก มีอยูในภายในตน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอกุศลมูล ๓ ดวยบทวา โลโภ เปนตน.
ทรงแสดงธรรมที่สัมปยุตดวยอกุศลมูล ๓ นั้นดวยบทวา โลภธมฺมา เปนตน.
จบอรรถกถาปฐมสันทิฏฐิกสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร
วาดวยการเห็นธรรมดวยตนเอง
[๓๑๙] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคตรัสวา ธรรมอันผูบรรลุจะ
พึงเห็นเอง ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรู
เฉพาะตน ยอมมีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนพราหมณ ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงพยากรณ
ขอนั้นตามที่ควรแกทาน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? คือ ทานทราบ
ชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดราคะที่
ไมมีอยูในภายในวา ราคะไมมีอยูในภายในของเรา.
พราหมณ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นพราหมณ การที่ทานทราบชัดราคะที่มีอยูในภายในวา ราคะ
มีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัดราคะที่ไมมีอยูในภายในวา ราคะไมมีอยู
ในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ ดูกอน
พราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ? คือ ทานทราบชัดโทสะที่มี
อยูในภายใน ฯลฯ โมหะมีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเครื่องประทุษรายกายที่มี
อยูในภายใน ฯลฯ เหตุเครื่องประทุษรายวาจามีอยูในภายใน ฯลฯ เหตุเครื่อง
ประทุษรายใจที่มีอยูในภายในวา เหตุเครื่องประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา
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หรือทราบชัดเหตุเครื่องประทุษรายใจที่ไมมีอยูในภายในวา เหตุเครื่องประทุษรายใจไมมีอยูในภายในของเรา.
พราหมณ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นพราหมณ การที่ทานทราบชัดเหตุเครื่องประทุษรายใจที่มี
อยูในภายในวา เหตุเครื่องประทุษรายใจมีอยูในภายในของเรา หรือทราบชัด
เหตุเครื่องประทุษรายใจที่ไมมีอยูในภายในวา เหตุเครื่องประทุษรายใจไมมีอยู
ในภายในของเรา อยางนี้แล เปนธรรมอันผูบรรลุเพงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดม
โปรดทรงจําพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป.
จบทุติยสันทิฏฐิกสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยสันทิฏฐิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยสันทิฏฐิกสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา กายสโทส ไดแก เหตุแหงการประทุษรายกายทวาร.
แมในสองบทที่เหลือ ก็มีนัย อยางเดียวกันนี้แล.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสปจจเวกขณญาณไวในสูตรทั้งสอง (สันทิฏฐิกสูตรที่ ๕-๖) นี้แลวแล.
จบอรรถกถาทุติยสันทิฏฐิกสูตร ๖
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๗. เขมสุมนสูตร
วาดวยผูหมดมานะ
[๓๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล ทาน
พระเขมะและทานพระสุมนะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระเขมะไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุ
ประโยชนของตนแลว หมดสิ้นสังโยชนในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ภิกษุนั้นยอมไมมีความคิดอยางนี้วา คนที่ดีกวาเรามีอยู คนที่
เสมอเรามีอยู หรือคนที่เลวกวาเรามีอยู ทานพระเขมะไดกราบทูลดังนี้แลว
พระศาสดาทรงพอพระทัย ครั้งนั้นแล ทานพระเขมะทราบวา พระศาสดา
ทรงพอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลวหลีกไป ครัน้ เมื่อทานเขมะหลีกไปแลวไมนาน ทานพระสุมนะได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูเปนพระอรหันต
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว
บรรลุประโยชนของตนแลว หมดสิน้ สังโยชนในภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ ภิกษุนั้นยอมไมมีความคิดอยางนี้วา คนที่ดีกวาเราไมมี คนที่
เสมอเราไมมี หรือคนที่เลวกวาเราไมมี ทานพระสุมนะไดกราบทูลดังนี้แลว
พระศาสดาทรงพอพระทัย ครั้งนั้นแล ทานพระสุมนะทราบวาพระศาสดาทรง
พอพระทัยเรา จึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจา
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แลวหลีกไป ครั้นเมื่อทานเขมะและทานพระสุมนะหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรทั้งหลาย
ยอมพยากรณอรหัตผลอยางนี้แล กลาวแตเนื้อความ และไมนอมตนเขาไป
สวนวาโมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เหมือนจะราเริงพยากรณอรหัตผล
เขาเหลานั้นยอมถึงความทุกขในภายหลัง.
พระขีณาสพทั้งหลาย ไมนอมตน
เขาไปเปรียบบุคคลที่ดีกวา ไมนอมตน
เขาไปเปรียบบุคคลที่เลวกวา ไมนอมตน
เขาไปเปรียบบุคคลที่เสมอกัน มีชาติสิ้น
แลว อยูจบพรหมจรรยแลว ประพฤติ
เปนผูหลุดพนจากสังโยชน.
จบเขมสุมนสูตรที่ ๗
อรรถกถาเขมสุมนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเขมสุมนสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา วุสิตวา ไดแก ผูอยูจบพรหมจรรยแลว. บทวา กตกรณีโย
ไดแก ผูทํากิจที่ควรทําดวยมรรค ๔ แลวอยู. บทวา โอหิตภาโร ไดแก
ผูปลงขันธภาระ กิเลสภาระ และอภิสังขารภาระลงแลวอยู.
บทวา อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ความวา พระอรหัตเรียกวา ประโยชน
ของตน ผูบรรลุประโยชนของตนนั้น. บทวา ปริกฺขีณภวสโยชโน ความวา
ผูมีกิเลสเครื่องผูกสัตวไวในภพสิ้นแลว. บทวา สมฺมทฺา วิมุตฺโต
ความวา หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ คือ โดยเหตุ โดยการณะ.
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พระผูม ีพระภาคเจาทรงปฏิเสธมานะ ๓ มีมานะวา เราดีกวาเปนตน
(อันเปนของมีอยู) ของปุถุชนผูดีกวา (บุคคลอื่น) แมดวยบทวา ตสฺส น
เอว โหติ อตฺถิ เม เสยฺโยติ วา เปนตน.
เพราะวา พระขีณาสพไมมีมานะวา คนที่ดีกวาเรายังมีอยู คนที่เสมอ
กับเรายังมีอยู คนที่เลวกวาเรายังมีอยู. พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธมานะ
๓ เหลานั้นนั่นแล แมดว ยบทวา นตฺถิ เม เสยฺโย เปนตน. เพราะวา
พระขีณาสพไมมีมานะอยางนี้วา เรานี่แหละดีกวาเขา เราเสมอกับเขา เรา
เลวกวาเขา ไมมีบุคคลอื่นที่ดีกวาเปนตน.
บทวา อจิรปกฺกนฺเตสุ ความวา เมื่อพระเขมะกับพระสุมนะพยากรณ
อรหัตผล แลวหลีกไปไดไมนาน. บทวา อฺ พฺยากโรนฺติ ไดแก
กลาวถึงอรหัตผล. บทวา หสมานกา มฺเ อฺ พฺยากโรนฺติ ความวา
พูดเหมือนหัวเราะ. บทวา วิฆาต อาปชฺชนฺติ ไดแก ประสบทุกข.
ในบทวา น อุสฺเสสุ นโอเมสุ สมตฺเต โนปนียฺยเร นี้ มีอธิบายวา
บทวา อุสฺสา ไดแก บุคคลผูที่เขายกยอง คือ บุคคลผูประเสริฐกวาเขา.
บทวา โอมา ไดแก บุคคลผูเลวกวาเขา. บทวา สมตฺโต ไดแก
บุคคลผูเสมอกันกับเขา. บรรดาบุคคลผูประเสริฐกวาเขา เลวกวาเขา และ
เสมอกับเขาทั้ง ๓ จําพวกนี้ พระขีณาสพ อันมานะยอมนําเขาไปไมได คือ
ไมเขาใกล อธิบายวา ไมเขาถึงมานะ.
บทวา ขีณา สฺชาติ ไดแก ชาติของพระขีณาสพเหลานั้นสิ้นแลว.
บทวา วุสิต พฺรหฺมจริย ไดแก มรรคพรหมจรรย อันพระขีณาสพอยูจบ
แลว. บทวา จรนฺติ สฺโชนวิปฺปมุตฺตา ความวา พระขีณาสพทั้งหลาย
เปนผูหลุดพนจากสังโยชนทั้งปวงเที่ยวไป. พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสถึงพระขีณาสพทั้งในพระสูตร ทั้งในคาถา.
จบอรรถกถาเขมสุมนสูตรที่ ๗
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๘. อินทรียสังวรสูตร
วาดวยการสํารวมอินทรีย
[๓๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรียสังวรไมมี ศีลของภิกษุผูมี
อินทรียสังวรวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อศีลไมมี สัมมาสมาธิของภิกษุ
ผูมีศีลวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะ
ของภิกษุผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ ยอมมีอุปนิสัยถูกขจัด เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี
นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ ยอมมีอปุ นิสัยถูกขจัด เมื่อ
นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ ยอมมี
อุปนิสัยถูกขจัด เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบวิบัติ แมสะเก็ดของตนไมนั้น
ก็ไมถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ไมถึงความบริบูรณ แมกระพี้ก็ไมถึงความ
บริบูรณ แมแกนก็ไมถึงความบริบูรณ ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออินทรียสังวรมีอยู ศีลของภิกษุผูมีอินทรียสังวรสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อศีลมีอยู สัมมาสมาธิของภิกษุผูมีศีล
สมบูรณยอ มมีอุปนิสัยสมบูรณ เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะของ
ภิกษุผูมีสัมมาสมาธิสมบูรณ ยอมมีอปุ นิสัยสมบูรณ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะ
มีอยู นิพพิทาวิราคะของภิกษุผูมียถาภูตญานทัสสนะสมบูรณ ยอมมีอุปนิสัย
สมบูรณ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของภิกษุ ผูมีนิพพิทา
วิราคะสมบูรณ ยอมมีอปุ นิสัยสมบูรณ เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบ
สมบูรณ แมสะเก็ดของตนไมนั้นก็ถึงความบริบูรณ แมเปลือกก็ถึงความ
บริบูรณ แมกระพี้ก็ถึงความบริบูรณ แมแกนก็ถึงความบริบูรณ ฉะนั้น.
จบอินทรียสังวรสูตรที่ ๘
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อรรถกถาอินทรียสังวรสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอินทรียสังวรสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา หตูปนิส โหติ ความวา ศีลที่มีอาศัย (อุปนิสัย) ถูกขจัด
เสียแลว. บทวา สีลวิปนฺนสฺส ไดแก ผูมีศีลวิบตั ิ. บทวา ยถาภูต
าณทสฺสน ไดแก วิปสสนาญาณอยางออน. ในบทวา นิพฺพิทา วิราโค
นี้มีอธิบาย ดังตอไปนี้.
วิปสสนาที่มีกําลัง ชื่อ นิพพิทา อริยมรรค ชื่อ วิราคะ. ในบทวา
วิมุตฺติาณทสฺสน นี้มีอธิบายดังตอไปนี้ อรหัตผล ชื่อ วิมุตติ ปจจเวกขณญาณชื่อ ญาณทัสสนะ.
บทวา อุปนิสฺสยสมฺปนฺน โหติ ความวา ศีลมีที่อาศัยถึงพรอมแลว.
ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงอินทรียสังวร อันเปนเครื่องชวยรักษา
ศีลไว.
จบอรรถกถาอินทรียสังวรสูตรที่ ๘
๙. อานันทสูตร
วาดวยคุณธรรม ๖ ของพระอานนท
[๓๒๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา
ดูกอนทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุจึงไดฟงธรรมที่ยังไม
เคยฟง ธรรมทั้งหลายที่เธอไดฟงแลวยอมไมถึงความหลงลืม ธรรมทั้งหลาย
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ที่เธอไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมขึ้นใจ และเธอยอมทราบชัดธรรม
ที่ยังไมทราบชัด ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ทานพระอานนทแลเปนพหูสูต
ขอเนื้อความแหงธรรมขอนั้นจงแจมแจงกะทานพระอานนทเถิด.
อา. ดูกอนทานสารีบุตร ถาอยางนั้นทานจงฟงธรรม จงทําไวในใจ
ใหดี เราจักกลาว ทานพระสารีบุตรรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนท
ไดกลาววา ดูกอนทานสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเลาเรียนธรรม
คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม
เวทัลละ เธอยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ยอม
บอกสอนธรรมที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดยพิสดาร ยอมทําการสาธยาย
ธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาโดยพิสดาร ยอมตรึกตรอง เพงดวยใจ ซึ่ง
ธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา ยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระเปน
พหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาอยู ยอมเขาไปหาภิกษุ
ผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทานผูเจริญ
ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความของภาษิตนี้อยางไร ภิกษุผูเถระเหลานั้นยอม
เปดเผยภาษิตที่ยังไมแจมแจง ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกเธอ และยอม
บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมีประการ
ตาง ๆ ดูกอนทานสารีบุตร ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงไดฟงธรรมที่ยัง
ไมเคยฟง ธรรมทั้งหลายที่เธอไดฟงแลว ยอมไมถึงความหลงลืม ธรรม
ทั้งหลายที่เธอไดเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมขึ้นใจ และเธอยอมทราบชัด
ธรรมที่ยังไมทราบชัด.
สา. ดูกอนทานอานนท นาอัศจรรย เรื่องไมเคยมีไดมีแลว เรื่องนี้
ทานอานนทไดกลาวดีแลว และพวกผมจะทรงจําทานพระอานนทวาเปนผู
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้ เพราะวาทานอานนทยอมเลาเรียนธรรม คือ
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สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม
เวทัลละ ทานอานนท ยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาแกผูอื่นโดย
พิสดาร ทานอานนทยอมบอกสอนธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา แกผูอื่น
โดยพิสดาร ทานอานนทยอมทําการสาธยายธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาโดย
พิสดาร ทานอานนทยอมตรึกตรอง เพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาได
เรียนมา ทานอานนทยอมจําพรรษาอยูในอาวาสที่มีภิกษุผูเถระผูเปนพหูสูต
ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา อยู ทานอานนทยอมเขา
ไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นโดยกาลอันควร แลวไตถามสอบสวนวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความของภาษิตนี้เปนอยางไร ภิกษุผูเถระ
เหลานั้นยอมเปดเผยภาษิตที่ยังไมแจมแจง ยอมทําภาษิตที่ยากใหงายแกทาน
อานนท และยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลาย อันเปนที่ตั้งแหงความ
สงสัยมีประการตาง ๆ.
จบอานันทสูตรที่ ๙
อรรถกถาอานันทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอานันทสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :
บทวา กิตฺตาวตา ไดแก ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ? บทวา
อสฺสุตฺเจว ความวา ธรรมที่ไมเคยฟงมาในกาลอื่น. บทวา น สมฺโมส
คจฺฉนฺติ ความวา (ธรรมทั้งหลาย) ยอมไมถึงความเสื่อมสิ้นไป. บทวา
เจตสา สมฺผฏุ ปุพฺพา ความวา (ธรรมทั้งหลาย) ที่เคยสัมผัสดวยจิต.
บทวา สมุทาจรนฺติ ไดแก เที่ยวไปในมโนทวาร. บทวา อวิ
ฺ าตฺจ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 686

วิชานาติ ความวา รูจักเหตุที่ยังไมรูมาในกาลอื่น. บทวา ปริยาปุณาติ
ไดแก ใชสอย คือ กลาว. บทวา เทเสติ คือ ประกาศ. บทวา ปร
วาเจติ คือ สอนบุคคลอื่นใหเรียบ. บทวา อาคตาคมา ความวา พระ
เถระทั้งหลายชื่อวา ผูมอี าคมอันตนบรรลุแลว เพราะหมายความวา ผูบรรลุ
อาคมอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาอาคม (นิกาย) ทัง้ หลายมีคัมภีรทีฆนิกายเปนตน.
บทวา ธมฺมธรา ไดแก พระเถระทั้งหลายผูทรงพระสุตตันตปฎก. บทวา
วินยธรา ไดแก พระเถระทั้งหลายผูทรงวินัยปฏก. บทวา มาติกาธรา
ไดแกพระเถระทั้งหลายผูทรงจําปาฏิโมกขทั้งสอง. บทวา ปริปุจฺฉติ ไดแก
ถามถึงเบื้องตนและเบื้องปลายของอนุสนธิ. บทวา ปริปฺหติ ไดแก ใคร
ครวญ คือ กําหนดวา เราจักถามสิ่งนี้และสิ่งนี้.
บทวา อิท ภนฺเต กถ ความวา ภิกษุยอมถามวา เบื้องตนและ
เบื้องปลายของอนุสนธินี้เปนอยางไร ? บทวา อิมสฺส กวตฺโถ ความวา
ภิกษุยอมถามวา ภาษิตนี้มีความหมายเปนอยางไร บทวา อวิวฏ ไดแก
ธรรมที่ยังไมเปดเผย. บทวา วิวรนฺติ ไดแก ทําใหเปดเผย. บทวา
กงฺขาฏานีเยสุ ไดแก ในธรรมทั้งหลายซึ่งเปนเหตุแหงความสงสัย. ในบท
วา กงฺขาฏานีเยสุ นั้นพึงทราบความวา ความสงสัยเกิดขึ้นในธรรมใด
ธรรมนั้นแหละชื่อวา เปนที่ตั้งแหงความสงสัย.
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๙

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 687

๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร
วาดวยความประสงคของคน ๖ จําพวก
[๓๒๓] ครั้งนั้น ชาณุสโสณิพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ กษัตริยทงั้ หลาย ยอมมีความประสงค
อะไร นิยมอะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนพราหมณ ธรรมดากษัตริยทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย
นิยมปญญา มั่นใจในกําลังทหาร ตองการในการไดแผนดิน มีความเปนใหญ
เปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พราหมณทั้งหลาย ยอมมีความ
ประสงคอะไร นิยมอะไร มั่นใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด.
พ. ดูกอ นพราหมณ บรรดาพราหมณทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย นิยมปญญา มั่นใจในมนต ตองการการบูชายัญ มีพรหมโลกเปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็คฤหบดีทั้งหลาย ยอมมีความประสงค
อะไร นิยมอะไร มั่นใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ธรรมดาคฤหบดีทั้งหลาย ยอมประสงคโภคทรัพย นิยมปญญา มั่นใจในศิลปะ ตองการการงาน มีการงานที่สําเร็จแลว
เปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สตรีทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร
นิยมอะไร มั่นใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 688

พ. ดูกอ นพราหมณ ธรรมดาสตรีทั้งหลาย ยอมประสงคบุรุษ
นิยมเครื่องแตงตัว มั่นใจใจบุตร ตองการไมใหมีสตรีอื่นรวมสามี มีความ
เปนใหญในบานเปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็โจรทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร
นิยมอะไร มัน่ ใจอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ธรรมดาโจรทั้งหลาย ยอมประสงคลกั ทรัพย
ของผูอื่น นิยมที่ลับเรน มั่นใจในศาสตรา ตองการที่มืด มีการที่ผูอื่นไมเห็น
เขาเปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สมณะทั้งหลาย ยอมประสงคอะไร
นิยมอะไร มัน่ ใจในอะไร ตองการอะไร มีอะไรเปนที่สุด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ธรรมดาสมณะทั้งหลาย ยอมประสงคขันติโสรัจจะ นิยมปญญา มั่นใจในศีล ตองการความไมมีหวงใย มีพระนิพพาน
เปนที่สุด.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย เรื่องไมเคยมีไดมีแลว
คือทานพระโคดมยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม ความมั่นใจ
ความตองการและสิ่งที่เปนที่สุด แมแหงกษัตริยทั้งหลาย ฯลฯ แมแหง
พราหมณทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงคฤหบดีทั้งหลาย ฯลฯ แมแหงสตรีทั้งหลาย
ฯลฯ แมแหงโจรทั้งหลาย ฯลฯ ยอมทรงทราบความประสงค ความนิยม
ความมั่นใจ ความตองการ และสิ่งที่เปนสี่สุด แมแหงสมณะทั้งหลาย ขาแต
ทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขา
พระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบขัตติยาธิปปายสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาขัตติยาธิปปายสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในขัตติยาธิปปายสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา โภคาธิปฺปายา ความวา กษัตริยทั้งหลายตั้งพระประสงคไว
คือ มีอัธยาศัยเปนไปเพื่อรวบรวมโภคะ.
บทวา ปฺูปวิจารา ความวา กษัตริยทั้งหลายมีการพิจารณา
เปนไปเพื่อประโยชนแกปญญาอยางนี้วา ขอเราทั้งหลายพึงเปนผูมีปญญา.
การพิจารณานี้แลของกษัตริยเหลานั้นยอมเที่ยวไปในจิต.
บทวา พลาธิฏานา ความวา กษัตริยทั้งหลายมีพระวรกายที่มีกําลัง
เปนที่ตั้ง. เปนความจริง กษัตริยเหลานั้นไดรางกายที่มีกําลังแลว ชื่อวา
ไดที่พึ่ง.
บทวา ปวีอภินิเวสา ความวา กษัตริยทั้งหลายทําการตั้งพระทัยมั่น
เพื่อประโยชนแกแผนดินอยางนี้วา เราจักเปนเจาของแผนดิน.
บทวา อิสฺสริยปริโยสานา ความวา กษัตริยทั้งหลายมีรัชดาภิเษก
(การอภิเษกเปนพระราชา) เปนที่สุด เปนความจริง กษัตริยเหลานั้น ไดรบั
การอภิเษกแลว ชื่อวา ถึงที่สุด. พึงทราบความหมายในบททั้งปวง โดย
นัยนี้.
สวนในบทที่เหลือในสูตรนี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ มีอันดับแรก พราหมณ
ทั้งหลายไดมนตแลว ชื่อวา ไดที่พึ่ง. คฤหบดีทั้งหลายไดศิลปะอยางใด
อยางหนึ่งแลว ชื่อวาไดที่พึ่ง. หญิงทั้งหลายไดบุตรซึ่งเปนเจาของมรดกใน
ตระกูล ชื่อวาไดที่พึ่ง. โจรทั้งหลายไดศัสตราวุธ ชนิดใดชนิดหนึ่งแลว ชือ่ วา
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ไดที่พึ่ง. สมณะทั้งหลายมีศีลบริบูรณ ชื่อวา ไดที่พึ่ง. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบททั้งหลาย มีบทวา มนฺตาธิฏานา เปนตนไว.
อนึ่ง จิตของพราหมณทั้งหลาย ยอมยึดมั่นวา เราทั้งหลายจักบูชายัญ
ครั้นเมื่อไดเขาถึงพรหมโลกแลว พราหมณทั้งหลาย ชือ่ วา ถึงที่สุด
เพราะเหตุนั้น พราหมณเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มียัญเปนที่
ยึดมั่น มีพรหมโลกเปนที่สุด. คฤหบดีทั้งหลาย ชื่อวามีการงานเปนที่ยึดมั่น
เพราะเหตุที่มีใจยึดมั่น เพื่อตองการที่จะทําการงาน เมื่อการงานเสร็จแลว
คฤหบดีทั้งหลาย ชื่อวา ถึงที่สุด เพราะเหตุนั้น คฤหบดีทั้งหลาย จึงชื่อวา
มีการงานที่เสร็จแลว เปนที่สุด.
บทวา ปุริสาธิปฺปายา ไดแก (หญิงทั้งหลาย) มีอัธยาศัยเปนไปในบุรุษ
ทั้งหลาย. หญิงชื่อวา มีใจฝกใฝในเครื่องประดับ เพราะเหตุที่มีใจมุงหมายเพื่อ
ตองการเครื่องประดับ. หญิง ชื่อวา ไมมีหญิงรวนผัวเปนที่ยึดมั่น เพราะ
เหตุที่มีจิตยึดมั่นอยางนี้วา ขอเราอยาไดเปนหญิงรวมผัว (กับหญิงอื่น) ขออยู
(เปนใหญ) แตผูเดียวเทานั้นในเรือน. หญิง ชื่อวา มีความเปนใหญเปนที่สุด
เพราะเหตุที่ เมื่อไดความเปนใหญในการครองเรือน ก็นับวาถึงที่สุดแลว.
โจรทัง้ หลาย ชื่อวา มีความชวงชิงเปนที่ประสงค เพราะเหตุที่มี
ความประสงคในการชวงชิงเอาทรัพยสิ่งของของบุคคลอื่น. โจรทั้งหลาย ชื่อวา
สนใจในปาชัฏ เพราะเหตุที่มีใจทองเที่ยวไปในปาชัฏ คือในที่สําหรับหลบซอน.
โจรทั้งหลาย ชื่อวา มีความมืดเปนที่ยึดมั่น เพราะเหตุที่ มีใจยึดมั่น เพื่อ
ตองการความมืด. โจรทั้งหลาย ชื่อวา มีการมองไมเห็นเปนที่สุด เพราะเหตุที่
(เมื่อ) ถึงภาวะที่ไมมีใครมองเห็น ก็นับวา ถึงที่สุดแลว.
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สมณะทั้งหลาย ชือ่ วา มีขันติและโสรัจจะเปนที่ประสงค เพราะเหตุ
ที่มีความประสงคในอธิวาสขันติ และในศีลซึ่งมีความสะอาดเปนภาวะ. สมณะ
ทั้งหลาย ชื่อวา ไมมีอะไรเปนที่ยึดมั่น เพราะเหตุที่ มีใจยึดมั่น ในความ
ไมมีอะไร คือ ในภาวะที่ไมมีการยึดถือ. สมณะทั้งหลาย ชื่อวา มีนิพพาน
เปนที่สุด เพราะเหตุที่ (เมื่อ) บรรลุนพิ พาน ก็นับวา ถึงที่สุดแลว.
จบอรรถกถาขัตติยาธิปปายสูตรที่ ๑๐
๑๑. อัปปมาทสูตร
วาดวยธรรมทีใ่ หสําเร็จประโยชน
[๓๒๔] ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือ
ประโยชนทงั้ ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ
มีอยูหรือหนอแล พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ธรรมขอหนึ่ง
ซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชน
ในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพมีอยู.
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน
และประโยชนในสัมปรายภพ เปนไฉน.
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พ. ดูกอ นพราหมณ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชน
ในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนรอย
เทาชนิดใดชนิดหนึ่งของสัตวทั้งหลาย ที่สญ
ั จรไปบนแผนดิน รอยเทาเหลานั้น
ทั้งปวงยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวา
รอยเทาเหลานั้น เพราะรอยเทาชางเปนรอยเทาใหญ ฉันใด ธรรมขอหนึ่ง
ซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชน
ในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งแหงเรือนยอด
กลอนเหลานั้นทั้งปวงยอมโนมนอมรวมเขาหายอดเรือน ยอดเรือนชาวโลก
กลาววาเปนเยี่ยม (ทีร่ วม) แหงกลอนเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่ง
เจริญแลว ทําใหมากแลว. . .ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอ นพราหมณ เปรียบเหมือน
บุรุษผูเกี่ยวหญา เกี่ยวหญาแลว จับที่ยอด ถือคว่ําลงสลัดฟาดที่ตนไม ฉันใด
ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว. . .ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนพราหมณ
เปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะมวงถูกตัดที่ตนขั้ว ผลมะมวงลูกใดลูกหนึ่งที่ติดอยู
กับตนขั้ว ผลมะมวงเหลานั้นทั้งปวง ยอมเปนของติดไปกับตนขั้ว ฉันใด
ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว. . .ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนพราหมณ
เปรียบเหมือนพระราชาผูครองประเทศเล็ก พระองคใดพระองคหนึ่ง พระราชา
เหลานั้นทั้งปวง ยอมเปนผูขึ้นตรงตอพระเจาจักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิ
ชาวโลกกลาววาเปนเยี่ยมกวาพระราชาเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญ
แลว ทําใหมากแลว. . .ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนพราหมณ เปรียบเหมือน
แสงสวางชนิดใดชนิดหนึง่ แหงดาวทั้งหลาย แสงสวางเหลานั้นทั้งปวง ยอมไม
ถึงสวนที่สิบหกแหงแสงสวางพระจันทร แสงสวางพระจันทรชาวโลกกลาววา
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เปนเยี่ยมกวาแสงสวางแหงดาวเหลานั้น ฉันใด ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทํา
ใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชนทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และ
ประโยชนในสัมปรายภพ คือ ความไมประมาท ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอ น
พราหมณ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยึดถือประโยชน
ทั้ง ๒ ไวได คือ ประโยชนในปจจุบัน และประโยชนในสัมปรายภพ คือ
ความไมประมาทนี้แล.
พราหมณไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบอัปปมาทสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาอัปปมาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัปปมาทสูตรที่ ๑๑ ดังตอไปนี้ :บทวา สมธิคฺคยฺห แปลวา ยึดถือไวไดดวยดี. บทวา ชงฺคลาน
ปาทาน ไคแก สัตวมีเทาที่มีปกติทองเที่ยวไปบนพื้นปฐพี. บทวา ปทชาตานิ
ไดแก รอยเทา. บทวา สโมธาน คจฺฉนฺติ ไดแก ถึงการรวมลง คือ
ใสลง. บทวา อคฺคมกฺขายติ ไดแก ที่ชาวโลกกลาววาประเสริฐที่สุด.
บทวา ปพฺพชลายโก ไดแก คนเกี่ยวแฝก. บทวา โอธุนาติ
ไดแก จับยอดกระแทกลง. บทวา นิธุนาติ ไดแก แกวงไปทางขางทั้งสอง.
บทวา นิจฺฉาเทติ ไดแก ฟาดที่แขนหรือที่ตนไม. บทวา อมฺพปณฺฑิยา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 694

ไดแก พวงผลมะมวง. บทวา วณฺโฏปนิพนฺธนานิ ไดแก ติดอยูที่ขั้ว
หรือหอยอยูที่ขั้ว.
บทวา ตทนฺวยานิ ภวนฺติ ไดแก ยอม (หลน) ไปตามขั้ว.
หมายความวา ยอม (หลน) ไปตามขั้วของผลพวงมะมวง (ที่หลนไป).
บทวา ขุทฺทราชาโน ไดแก พระราชาเล็ก (นอยศักดิ์) หรือ พระราชา
ธรรมดา.
จบอรรถกถาอัปปมาทสูตรที่ ๑๑
๑๒. ธรรมิกสูตร
วาดวยธรรมของสมณะและศาสดาทั้ง ๖
[๓๒๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฎ ใกล
กรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานธรรมิกะเปนเจาอาวาสอยูในอาวาส ๗ แหง
ที่มีอยูในชาติภูมิชนบททั้งหมด ทราบขาววา ทานพระธรรมิกะยอมดา
บริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง เสียดสีซึ่งภิกษุทั้งหลายที่จรมาอาศัยดวยวาจา
และภิกษุผูจรมาอาศัยเหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน
ทิ่มแทง เสียดสีดวยวาจา ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ครั้งนั้น พวก
อุบาสกชาวชาติภูมิชนมทคิดกันวา พวกเราไดบํารุงภิกษุสงฆ ดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ก็แตวา พวกภิกษุที่จร
มาอาศัยยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยให
พวกภิกษุผูจรมาอาศัยหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาว
ชาติภูมิชนบทคิดกันวา ทานพระธรรมิกะนี้แลยอมดาบริภาษ เบียดเบียน
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ทิ่มแทง เสียดสีพวกภิกษุผูจรมาอาศัยดวยวาจา และพวกภิกษุที่จรมาอาศัย
เหลานั้น ถูกทานพระธรรมิกะดา บริภาษ เบียดเบียน ทิ่มแทง เสียดสีดวย
วาจา ยอมหลีกไป ไมอยู ละอาวาสไป ผิฉะนั้น พวกเราพึงขับไลทานพระ
ธรรมิกะใหหนีไป ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดพากันไปหา
ทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะจงหลีกไปจาก
อาวาสนี้ ทานไมควรอยูในนี้ตอไป.
ครั้งนัน้ ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสนั้นไปสูอาวาสอื่น ทราบขาว
วา แมที่อาวาสนั้น ทานพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ. . . ครั้งนั้น พวกอุบาสก
ชาวชาติภูมิชนบทไดพากันไปหาทานพระธรรมิกะถึงที่อยู แลวไดกลาวกะทาน
พระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาส
แมนี้ ทานไมควรอยูในอาวาสนี้.
ครั้งนัน้ ทานพระธรรมิกะไดจากอาวาสแมนั้นไปสูอาวาสอื่น ทราบ
ขาววา แมในอาวาสนั้น ทาพระธรรมิกะก็ดา บริภาษ. . . ผิฉะนั้น พวก
เราพึงขับไลทานพระธรรมิกะใหหลีกไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทไดพากันไปหาทาน
พระธรรมิกะถึงที่อยู และไดกลาวกะทานพระธรรมิกะวา ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด.
ครั้งนัน้ ทานพระธรรมิกะไดคิดวา เราถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบทขับไลออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด บัดนี้
เราจะไปที่ไหนหนอ ครัง้ นั้น ทานพระธรรมิกะไดคิดวา ผิฉะนั้น เราพึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ลําดับนั้น ทานพระธรรมิกะถือบาตร
และจีวรหลีกไปทางกรุงราชคฤห ไปถึงกรุงราชคฤหและภูเขาคิชฌกูฏโดยลําดับ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
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สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา ดูกอนพราหมณ
ธรรมิกะ เออ เธอมาจากที่ไหนหนอ ทานพระธรรมิกะกราบทูลวา ขาแต
พระองคเจริญ ขาพระองคถูกพวกอุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ขับไลออกจาก
อาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด.
พ. ดูกอ นพราหมณธรรมิกะ ควรแลว จะมีประโยชนอะไรแกเธอ
ดวยการอยูในชาติภูมิชนบทนี้ เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้น ๆ แลวมาใน
สํานักของเรา.
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว พวกพอคาทางสมุทร
จับนกที่คนหาฝง แลวนําเรือออกเดินทางไปในสมุทร เมื่อเดินเรือไปยังไม
เห็นฝง พอคาเหลานั้นจึงปลอยนกที่คนหาฝง มันบินไปทางทิศตะวันออก
บินไปทางทิศตะวันตก บินไปทางทิศเหนือ บินไปทางทิศใต บินขึ้นสูง
บินไปตามทิศนอย ถามันเห็นฝงอยูใกล ก็บินเขาหาฝงไปเลยทีเดียว แตถา
มันไมเห็นฝงอยูใกล ก็กลับมาที่เรือนั้น ฉันใด ดูกอนพราหมณธรรมิกะ
เธอถูกขับไลใหออกจากอาวาสนั้น ๆ แลวมาในสํานักของเรา ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน.
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ
ของพระเจาโกรัพยะมี ๕ กิ่ง รมเย็น นารื่นเริงใจ ก็ตนไทรใหญชื่อ
สุปติฏฐะมีปริมณฑลใหญสิบสองโยชน มีรากแผไป ๕ โยชน มีผลใหญ
เหมือนกะทะหุงขาวสารไดหนึ่งอาฬหกะ ฉะนั้น มีผลอรอย เหมือนรวงผึ้งเล็ก
ซึ่งไมมีโทษ ฉะนั้นพระราชากับพวกสนมยอมทรงเสวยและบริโภคผลไทร ชื่อ
สุปติฏฐะเฉพาะกิ่งหนึ่ง เหลาทหารยอมบริโภคเฉพาะกึ่งหนึ่ง ชาวนิคมชนบท
ยอมบริโภคเฉพาะกึ่งหนึ่ง สมณพราหมณทั้งหลายยอมบริโภคเฉพาะกิ่งหนึ่ง
เนื้อและนกยอมกินกิ่งหนึ่ง ก็ใคร ๆ ยอมไมรักษาผลแหงตนไทรใหญชอื่
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สุปติฏฐะ และไมมีใคร ๆ ทําอันตรายผลของกันและกัน ครั้งนั้น บุรุษคน
หนึ่งบริโภคผลแหงตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ พอแกความตองการแลวหักกิ่ง
หลีกไป ครัง้ นั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไดคิดวา ทาน
ผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ มนุษยใจบาปคนนี้ บริโภค
ผลของตนไทรใหญ ชื่อสุปติฏฐะ พอแกความตองการแลวหักกิ่งหลีกไป ไฉน
หนอ ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไมพึงออกผลตอไป ดูกอนพราหมณธรรมิกะ
ทีนั้นแลตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะก็ไมใหผลตอไป ดูกอน พราหมณธรรมิกะ
ครั้งนั้นพระเจาโกรัพยะ เสด็จเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงที่ประทับ แลว
ทูลถามวา ขอเดชะ ทานผูนิรทุกข พระองคพึงทรงทราบเถิดวา ตนไทร
ใหญชื่อสุปติฏฐะไมออกผล ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝนที่แรงกลาพัดโคนตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะลมลง ทําใหมี
รากอยูขางบน ลําดับนัน้ เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนใหญชื่อสุปติฏฐะ มี
ทุกข เสียใจ มีหนานองดวยน้ําตา ยืนรองไหอยู ณ ที่สวนหนึ่ง ครั้งนั้น
ทาวสักกะจอมเทพไดเสด็จเขาไปหาเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ
แลวตรัสถามวา ดูกอนเทวดา เหตุไรหนอ ทานจึงมีทุกข เสียใจ มีหนา
นองดวยน้ําตา ยืนรองไหอยู ณ ทีส่ วนหนึ่ง เทวดานั้นทูลวา ขาแตพระองค
ผูนิรทุกข ลมฝนที่แรงกลาไดพัดมาโคนที่อยู (ภพ) ของขาพระองคลมลง
ทําใหมีรากอยูขางบน ดังที่เห็นอยูนี้ พระเจาขา.
ส. ดูกอ นเทวดา ก็เมื่อทานดํารงอยูในรุกขธรรมแลว (ธรรมที-่
เทวดาผูสิ่งสถิตอยูที่ตนไมจะตองประพฤติ) ลมฝนที่แรงกลา ไดพัดมาโคนที่
อยูของทานลมลง ทําใหมีรากอยูขางบนไดอยางไร.
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไม ยอมเปน
ผูดํารงอยูใหรุกขธรรมอยางไรฯ.
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ส. ดูกอนเทวดา พวกชนที่ตองการราก ยอมนํารากตนไมไป พวกชน
ผูตองการเปลือก ยอมนําเปลือกไป พวกชนผูตองการใบยอมนําใบไป พวก
ชนผูตองการดอกยอมนําดอกไป พวกชนผูตองการผลยอมนําผลไป ก็แตเทวดา
ไมพึงกระทําความเสียใจหรือความดีใจเพราะการกระทํานั้น ๆ ดูกอนเทวดา
เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไม ยอมเปนผูดํารงอยูในรุกขธรรมอยางนี้แล.
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคไมดํารงอยูในรุกขธรรมเปน
แนเทียว ลมฝนที่แรงกลาจึงไดพัดมาโคนที่อยูใหลมลง ทําใหมรี ากอยูขางบน.
ส. ดูกอนเทวดา ถาวาทานพึงดํารงอยูในรุกขธรรมไซร ที่อยูของ
ทานก็พึงมีเหมือนกาลกอน.
ท. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคจะพึงดํารงอยูในรุกขธรรม
ขอใหที่อยูของขาพระองคพึงมีเหมือนกาลกอนเถิด.
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพไดทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีลมฝน
ที่แรงกลาพัดตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ ใหกลับตั้งขึ้นดังเดิม ตนไทรใหญชื่อ
สุปติฏฐะไดมีรากตั้งอยูดังเดิม ฉันใด ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เออก็ พวก
อุบาสกชาวชาติภูมิชนบท ไดขับไลเธอผูดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาส
ทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิชนบททั้งหมด ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระธรรมิกะ
ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรม
อยางไร.
พ. ดูกอ นพราหมณธรรมิกะ สมณะในธรรมวินัยนี้ ยอมไมดาตอบ
บุคคลผูดา ไมเสียดสีตอบบุคคลผูเสียดสี ไมประหารตอบบุคคลผูประหาร
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ สมณะยอมเปนผูดํารงอยูในสมณธรรมอยางนี้แล.
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ขาพระองคผูไมดํารงอยูในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้ง ๗ แหง ในชาติภูมิ
ชนบททั้งหมด พระเจาขา.
พ. ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยชื่อ
สุเนตตะผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลาย
รอยคน ไดแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย เพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก
ก็สาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชื่อสุเนตตะแสดงธรรม เพื่อความเปนผู
ไปเกิดในพรหมโลก ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อตายไปแลว
ไดเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารย
ชื่อสุเนตตะแสดงธรรม เพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไดยังจิตให
เลื่อมใส สาวกเหลานั้นเมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติ โลกสวรรค.
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว มีศาสดาจารยชื่อมูคปกขะ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่ออรเนมิ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อกุททาลกะ ฯลฯ
มีศาสดาจารยชื่อหัตถิปาละ ฯลฯ มีศาสดาจารยชื่อโชติปาละ ผูเปนเจาลัทธิ
ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีสาวกหลายรอนคน ไดแสดงธรรม
แกสาวกทั้งหลาย เพื่อความเปนเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ก็สาวกเหลาใด เมื่อ
ทานศาสดาจารยชื่อโชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก
ไมยังจิตใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้นเมื่อตายไปแลว ไดเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก สวนสาวกเหลาใด เมื่อทานศาสดาจารยชื่อโชติปาละแสดงธรรม
เพื่อความเปนผูไปเกิดในพรหมโลก ไดยังจิติใหเลื่อมใส สาวกเหลานั้น เมื่อ
ตายไปแลว ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ผูใด
มีจิตประทุษราย พึงดา บริภาษ ทานศาสดาจารยทั้ง ๖ นี้ ผูเปนเจาลัทธิ
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ผูปราศจากความกําหนัดในกามทั้งหลาย มีบริวารหลายรอยคน พรอมทั้งหมู
สาวก ผูนั้นพึงประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมากหรือ.
ธ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นพราหมณธรรมิกะ ผูใดมีจิตประทุษราย พึงดา บริภาษ
ทานศาสดาจารยทั้ง ๖ นัน้ ผูเปนเจาลัทธิ ผูปราศจากความกําหนัดในกาม
ทั้งหลาย มีบริวารหลายรอยคน พรอมทั้งหมูสาวก ผูนั้นพึงประสบสิ่งที่ไม
เปนบุญมาก ผูใดมีจิตประทุษราย ยอมดา บริภาษบุคคลผูมีทิฏฐิสมบูรณ
คนเดียว ผูนี้ยอมประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูดาวาบริภาษทานศาสดาจารย
ทั้ง ๖ นั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราหากลาวการขุดโคนคุณความดีของตน
ภายนอกศาสนานี้ เหมือนการดาวาบริภาษในทานผูประพฤติพรหมจรรยรวม
กันนี้ไม ดูกอ นพราหมณธรรมิกะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอพึงศึกษาอยางนี้วา
จิตของเราจักไมประทุษรายในทานผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันของตน
ดูกอนพราหมณธรรมิกะ เธอพึงศึกษาอยางนี้แล.
ไดมีทานศาสดาจารยชื่อสุเนตตะ
ชือ่ มูคปกขะ ชื่ออรเนมิ ชื่อกุททาลกะ
ชือ่ หัตถิปาละ และไมมีพราหมณปุโรหิต
ของพระราชาถึง ๗ พระองค เปนเจา
แผนดินเปนศาสดาจารยชื่อโชติปาละ ทาน
ศาสดาจารยทั้ง ๖ ผูมียศเปนผูไดรับยกยอง
วาเปนเจาลัทธิในอดีต ทานเหลานั้นได
เปนผูหมดกลิ่นสาป คือ ความโกรธ มุงมั่น
ในกรุณา ผานพนกามสังโยชน คลาย
กามราคะเสียได เปนผูเขาถึงพรหมโลก
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สาวกของทานเหลานั้นแมหลายรอย ได
เปนผูหมดกลิ่นสาป คือ ความโกรธ มุงมั่น
ในกรุณา ผานพนกามสังโยชน คลาย
กามราคะเสียได ก็เปนผูเขาถึงพรหมโลก
นรชนใดมีความดํารงทางใจประทุษราย
ยอมดาบริภาษทานเหลานั้น ผูเปนฤาษี
ผูเปนนักบวชนอกศาสนา ปราศจากความ
กําหนัด มีจิตตั้งมัน่ ก็นรชนเชนนั้นยอม
ประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมาก สวนนรชน
ใดมีความดําริทางใจประทุษราย ยอมดา
บริภาษภิกษุผูเปนสาวกของพระพุทธเจา
ผูมีทิฏฐิสมบูรณรูปเดียว นรชนผูนี้ยอม
ประสบสิ่งที่ไมเปนบุญมากกวาผูดาวา
บริภาษทานศาสดาจารยเหลานั้น นรชน
ไมพึงเสียดสีทานผูมีความดี ผูล ะทิฏฐิ
บุคคลใดเปนผูมีอินทรีย ๕ คือ ศรัทธา
สติ วิริยะ สมถะ และวิปสสนา ออน
บุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม
เราเรียกวาเปนบุคคลที่เจ็ด แหงพระอริยสงฆ นรชนใดเบียดเบียน ทํารายบุคคล
เชนนั้นผูเปนภิกษุ ในกาลกอน นรชนนั้น
ชื่อวาทํารายตนเอง ยอมบั่นรอนอรหัตผล
ในภายหลัง สวนนรชนใดยอมรักษาตน
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นรชนนั้นชื่อวา เปนผูรักษาตนที่เปนสวน
ภายนอก เพราะเหตุนั้น บัณฑิตไมขุด
โคนคุณความดีของตน ชื่อวาพึงรักษาตน
ทุกเมื่อ.
จบธรรมิกสูตรที่ ๑๒
จบธรรมิกวรรคที่ ๕
อรรถกถาธรรมิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในธรรมิกสูตรที่ ๑๒ ดังตอไปนี้ :บทวา สพฺพโส แกเปน สพฺเพสุ ทั้งปวง. บทวา สตฺตสุ อาวาเสสุ
ไดแก ในบริเวณ ๗ แหง. บทวา ปริภาสติ ไดแก ขมขู คือ กอใหเกิด
ความกลัว. บทวา วิหึสติ แปลวา เบียดเบียน. บทวา วิตทุ ติ แปลวา
ทิ่มแทง. บทวา โรเสติ คือ กระทบกระทั่งดวยวาจา. บทวา ปกฺกมนฺติ
คือ หลีกไปสูทิศทั้งหลาย. บทวา น สณฺหนฺติ คือ ไมดํารงอยู. บทวา
ริฺจนฺติ คือทิ้ง ไดแกสละ. บทวา ปพฺพาเชยฺยาม คือ พึงนําออก. ศัพทวา
หนฺท เปนนิบาตใชในความหมายวา สละวาง. บทวา อล มีความหมายวา
การที่อุบาสกทั้งหลายจะพึงขับไลทานพระธัมมิกะนั้นออกไปเปนการสมควร.
บทวา ตีรทสฺสึ สกุณ ไดแก กาบอกทิศ. บทวา มุจฺ นฺติ
ไดแก พอคาทั้งหลายเดินทางทะเล ปลอย (กา) ไปเพื่อดูทิศ. บทวา สามนฺตา
ไดแก ในทีไ่ มไกล. ปาฐะเปน สมนฺตา ดังนี้ก็มี. หมายความวาโดยรอบ.
บทวา อภินิเวโส ไดแก การหยุดอยูของกิ่งไมที่แผออกไปคลุมอยู. บทวา
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มูลสนฺตานกาน ไดแก การหยุดอยูของรากไม. บทวา อาฬฺหกถาลิกา
หมอหุงขาว (บรรจุ) ขาวสารได ๑ อาฬหกะ. บทวา ขุทฺทมธุ ไดแก น้ําผึ้ง
ติดไมที่พวกผึ้งตัวเล็ก ๆ ทําไว. บทวา อเนลก ไดแก ไมมีโทษ.
บทวา น จ สุท อฺมฺสฺส ผลานิ หึสนฺตึ ความวา
ผลไมทั้งหลายยอมไมเบียดสวนของกันและกัน. ขึ้นชื่อวา ตนไมที่จะเอาสวน
ของมันตัดราก เปลือกหรือใบ (ของตนอื่น) ไมมี. มนุษยทั้งหลายมีพระราชา
เปนตน จะบริโภคกันเฉพาะแตผลที่หลนลงไปภายใตกิ่งของมัน ๆ เทานั้น.
แมผลที่หลนจากสวนของตนหนึ่ง ไปสลับอยูกับสวนของอีกตนหนึ่ง มนุษย
ทั้งหลายมีพระราชาเปนตน พอทราบวา ไมใชผลจากกิ่งของเรา ก็ไมยอม
เคี้ยวกิน.
บทวา ยาวทตฺถ ภกฺขิตฺวา ไดแก เคี้ยวกินโดยประมาณถึงคอ
(จนเต็มอิ่ม). บทวา สาข ภฺชิตฺวา ความวา (ชายคนหนึ่ง) ตัดใบไม
ขนาดเทารม กั้นใหเกิดรมเงาพลางหลีกไป. บทวา ยตฺร หิ นาม ไดแก
โย หิ นาม (ชายคนใดคนหนึ่ง). บทวา ปกฺกมิสสฺ ติ คือ หลีกไปแลว.
บทวา นาทาสิ ความวา ตนพญานิโครธก็มิไดออกผลอีก ดวยอานุภาพของ
เทวดา. เพราะวา เทวดานั้นไดอธิษฐานอยางนี้.
บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา เมื่อชาวชนบทไปกราบทูลวา ขาแต
มหาราช ตนไมไมออกผลเลย เปนความผิดของพวกหมอมฉันหรือของพระองค
พระเจาโกรัพยะทรงดําริวา ไมใชความผิดของเรา ไมใชความผิดของพวก
ชาวชนบท อธรรมยอมไมเปนไปในแวนแควนของเรา ตนไมไมออกผลเพราะ
เหตุอะไรหนอแล เราจักเขาไปทูลถามทาวสักกะ ดังนี้แลว เขาไปเฝาทาวสักกะ
จอมเทพจนถึงภพดาวดึงส. บทวา ปวตฺเตสิ แปลวา พัดผัน. บทวา
อุมมูลมกาสิ ไดแก ทํา (ตนพญานิโครธ) ใหมีรากขึ้นขางบน. บทวา
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อป นุ ตฺว เทากับ อป นุ ตว. บทวา อฏิตาเยว คือ อฏิตายเอว
ตั้งอยูไมไดเลย. บทวา สจฺฉวินี ไดแก (รากไม) กลับมีผิวเหมือนเดิม คือ
ตั้งอยูในที่ตามปกติ. บทวา น ปจฺจกฺโกสติ คือ ไมดาตอบ. บทวา โรสนฺต
ไดแก บุคคลผูกระทบอยู. บทวา ภณฺฑนฺต ไดแก บุคคลผูประหารอยู.
บทวา สุเนตฺโต ควานวา นัยนตา เรียกวา เนตตะ เพราะนัยนตา
คูนั้นสวยงาม ครูนั้นจึง ชื่อวา สุเนตตะ. บทวา ติตฺถกโร ไดแก
ผูสรางทา (ลัทธิ) เปนที่หยั่งลงสูสุคติ. บทวา วีตราโค ไดแก ผูปราศจาก
ราคะดวยอํานาจการขมไว. บทวา ปสวติ ไดแก ยอมได. บทวา ทิฏสมฺปนฺน
ไดแก บุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ อธิบายวา คือ พระโสดาบัน. บทวา
ขนฺต ไดแก การขุดคุณของตน. บทวา ยถา ม สพฺรหฺมจารีสุ ความวา
เทวดาและการบริภาษในเพื่อนสพรหมจารีนี้เปนฉันใด เราไมกลาวการขุดคุณ
แบบนี้ วาเปนอยางอื่น (จากการดาและบริภาษนั้น).
คนของตนเรียกวา อามชน ในบทวา น โน อามสพฺรหฺมจารีสุ นี้
เพราะฉะนั้น ในที่นี้จึงมีความหมายดังนี้วา เราทั้งหลายจักไมมีจิตประทุษราย
ในเพื่อนสพรหมจารีผูเสมอกับของตน.
บทวา โชติปาโล จ โควินฺโท ความวา (ครูนั้น) วาโดยชื่อ
มีชื่อวา โชติปาละ วาโดยตําแหนง มีชื่อวา มหาโควินทะ.
บทวา สตฺตปุโรหิโต ความวา เปนปุโรหิตของพระราชา ๗
พระองค มีพระเจาเรณุเปนตน. บทวา อภิเสกา อตีตเส ความวา ครู
ทั้ง ๖ เหลานี้ (มีครูมูคปกขะเปนตน) ไดรับการอภิเษกมาแลวในสวนที่เปน
อดีต.
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บทวา นิรามคนฺธา ไดแก ไมมีกลิ่นดาว ดวยกลิ่นดาว คือ
ความโกรธ. บทวา กรุเณ วิมุตฺตา ความวา หลุดพนแลว ในเพราะ
กรุณาฌาน คือ ดํารงอยูในกรุณาและในธรรมอันเปนสวนเบื้องตนของกรุณา.
บทวา เย เต แกเปน เอเต. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะเปนอยางนี้ (เอเต)
ก็มีเหมือนกัน. บทวา น สาธุรูป อาสิเท คือ ไมพึงกระทบกระทั่งสภาวะ
ที่ดี. บทวา ทิฏิฏานปฺปหายิน คือ อันมีปกติละทิฏฐิ ๖๒.
บทวา สตฺตโม ไดแก เปนบุคคลที่ ๗ นับตั้งแตพระอรหันตลงมา.
บทวา อวีตราโค คือ ยังไมปราศจากราคะ.
ทานปฏิเสธความเปนอนาคามี ดวยบทวา อวีตราโค นั้น. บทวา
ปฺจินฺทฺริยา มุทู ความวา อินทรียในวิปสสนา ๕ ออน. จริงอยู อินทรีย
เหลานั้นของพระโสดาบันนั้น เปรียบเทียบกับพระสกทาคามีแลว นับวา ออน.
บทวา วิปสฺสนา ไดแก ญาณเปนเครื่องกําหนดสังขาร. บทวา
ปุพฺเพว อุปหฺติ ไดแก กระทบกอนทีเดียว. บทวา อกฺขโต ไดแก
ไมถูกขุด คือ ไมถูกกระทบกระทั่งโดยการขุดคุณ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง
งายทั้งนั้นแล.
จบธรรมิกวรรควรรณนาที่ ๕
จบปฐมปณณาสก

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นาคสูตร ๒. มิคสาลาสูตร ๓. อิณสูตร ๔. มหาจุนทสูตร
๕. ปฐมสันทิฏฐิกสูตร ๖. ทุติยสันทิฏฐิกสูตร ๗. เขมสุมนสูตร ๘. อินทริยสังวรสูตร ๙. อานันทสูตร ๑๐. ขัตติยาธิปปายสูตร ๑๑. อัปปมาทสูตร
๑๒. ธรรมิกสูตร และอรรถกถา.
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ทุติยปณณาสก

มหาวรรคที่ ๑
๑. โสณสูตร
วาดวยพิณ ๓ สาย
[๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
ใกลกรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระโสณะอยูที่ปาชื่อ สีตวัน ใกลกรุงราชคฤห
ครั้งนั้น ทานพระโสณะหลีกออกเรนอยูในที่ลับ เกิดปริวิตกแหงใจอยางนี้วา
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปรารภความเพียรอยู
เราก็เปนผูหนึ่งในจํานวนสาวกเหลานั้น ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุดพนจาก
อาสวะเพราะไมถือมั่น ก็โภคทรัพยยอมมีอยูในสกุลของเรา เราอาจเพื่อใชสอย
โภคทรัพยและทําบุญได ผิฉะนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอย
โภคทรัพยและพึงทําบุญเถิด.
ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบปริวิตกแหงใจของทานพระโสณะ
ดวยพระทัย แลวทรงหายจากภูเขาคิชฌกูฏ ไปปรากฏตรงหนาทานพระโสณะ
ที่ปาสีตวัน เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่
เหยียดฉะนั้น ทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ไดปูแลว แมทานพระโสณะถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา แลวไดนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระโสณะวา ดูกอนโสณะ เธอหลีกออกเรนอยูใน
ที่ลับ เกิดปริวิตกแหงใจอยางนี้มิใชหรือวา สาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูปรารภความเพียรอยู เราก็เปนผูหนึ่งในจํานวนสาวก

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 707

เหลานั้น ก็แตวาจิตของเรายังไมหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ก็โภคทรัพย
ยอมมีอยูในสกุลของเรา เราอาจเพื่อใชสอยโภคทรัพยและทําบุญได ผิฉะนั้น
เราพึงบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถใชสอยโภคทรัพย และพึงทําบุญเถิด.
ทานพระโสณะทูลวา อยางนั้นพระเจาขา.
พ. ดูกอ นโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเมื่อกอนยัง
อยูครองเรือนเปนผูฉลาดในการดีดพิณมิใชหรือ ?
โสณะ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโสณะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ก็สมัยใดสายพิณ
ของเธอตึงเกินไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะหรือ ยอมควรแกการ
ใชหรือไม ?
โสณะ. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโสณะ เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมัยใดสายพิณ
ของเธอหยอนเกินไป สมัยนั้น พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือยอมควร
แกการใชหรือไม ?
โสณะ. ไมเปนเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโสณะ ก็สมัยใด สายพิณของเธอไมพึงเกินไป ไมหยอน
เกินไป ตั้งอยูในขนาดกลาง สมัยนัน้ พิณของเธอยอมมีเสียงไพเราะ หรือ
ยอมควรแกการใชหรือไม ?
โสณะ. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโสณะ ฉันนั้นเหมือนกันแล ความเพียรที่ปรารภมาก
เกินไป ยอมเปนไปเพื่อความฟุงซาน ความเพียรที่หยอนเกินไป
ยอมเปนไปเพื่อความเกียจคราน ดูกอนโสณะ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอ
จงตั้งความเพียรใหสม่ําเสมอ จงตั้งอินทรียใหสม่าํ เสมอ และจง
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ถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้น ทานพระโสณะทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
แลว ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวสอนทานพระโสณะดวยพระโอวาทนี้
แลวทรงหายจากปาสีตวันไปปรากฏที่ภูเขาคิชฌกูฏ เปรียบเหมือนบุรุษผูมี
กําลังเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
ครั้นสมัยตอมา ทานพระโสณะไดตั้งความเพียรใหสม่ําเสมอ ไดตั้ง
อินทรียใหสม่ําเสมอ และไดถือนิมิตในความสม่ําเสมอนั้นตอมา ทานพระโสณะ
หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร ตั้งใจแนวแนอยู ได
ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ในปจจุบัน เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย
ไดทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระโสณะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ครั้งนั้น ทานพระโสณะบรรลุอรหัตแลว ไดคิด
อยางนี้วา ไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวพึง
พยากรณอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด ลําดับนั้น ทานพระโสณะ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว
ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว หมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบ
ในภพ หลุดพนเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยอมเปนผูนอมไปยังเหตุ ๖ ประการ
คือเปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ ๑ เปนผูนอมไปยังความสงัด ๖ ประการ
ผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน ๑ เปนผูนอมไปยังความสิ้นตัณหา ๑
เปนผูนอมไปยังความสิ้นอุปาทาน ๑ เปนผูนอมไปยังความไมหลง
ไหล ๑.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความ
คิดเห็นอยางนี้วา ทานผูม ีอายุรูปนี้ อาศัยคุณเพียงศรัทธาอยางเดียวเปนแน
เปนผูนอมไปยังเนกขัมมะ แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ไดทาํ กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็นกิจที่ตน
จะตองทํา หรือไมพิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอม
ไปยังเนกขัมมะ เพราะสิ้นราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะสิ้นโทสะ
เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความ
คิดเห็นอยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปนี้ มุงหวังลาภ สักการะและการสรรเสริญ
เปนแนจึงนอมไปยังความสงัด แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุ
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็นกิจที่ตน
จะตองทํา หรือไมพิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปนผูนอมไปยัง
ความสงัด เพราะสิ้นราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ เพราะสิ้นโทสะ
เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมี
ความคิดเห็นอยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพตปรามาส กลับใหเปน
แกนสารเปนแน จึงเปนผูนอบนอมไปยังความไมเบียดเบียน แตขอนั้นไมพึง
เห็นอยางนี้ เพราะวาภิกษุขีณาสพ ฯลฯ เปนผูนอมไปยังความไมเบียดเบียน
เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอมไปยังความ
สิ้นตัณหา เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ ฯลฯ ยอมเปนผูนอม
ไปยังความสิ้นอุปาทาน เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผูปราศจากโมหะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทานผูมีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความ
คิดเห็นอยางนี้วา ทานผูมีอายุรูปนี้ ละสีลัพพตปรามาสกลับใหเปนแกนสาร
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เปนแนจึงเปนผูนอมไปยังความไมหลงใหล แตขอนั้นไมพึงเห็นอยางนี้ เพราะ
วาภิกษุขีณาสพอยูจบพรหมจรรย ไดทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ไมพิจารณาเห็น
ในกิจที่ตนจะตองทํา หรือไมพิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทําแลวอยู ยอมเปน
ผูนอมไปยังความไมหลงใหล เพราะสิ้นราคะ เพราะเปนผูปราศจากราคะ
เพราะสิ้นโทสะ เพราะเปนผูปราศจากโทสะ เพราะสิ้นโมหะ เพราะเปนผู
ปราศจากโมหะ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ถารูปที่พึงเห็นแจงดวยจักษุแมดีเยี่ยมมาสูคลอง
จักษุของภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร รูปนั้นไมครอบงําจิตของ
ทานได จิตของทานยอมเปนจิตไมเจือดวยกิเลส เปนจิตตั้งมั่น ถึงความไม
หวั่นไหวและทานยอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงจิตนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเสียงที่พึงรูแจงดวยหู ฯลฯ กลิ่นที่พึงรูแ จงดวย
จมูก ฯลฯ รสที่พึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย ฯลฯ
ธรรมารมณที่พึงรูแจงดวยใจ แมดีเยี่ยม มาสูคลองจักษุแหงภิกษุ ผูมีจิต
หลุดพนแลวโดยชอบอยางนี้ไซร ธรรมารมณนั้นยอมไมครอบงําจิตของทานได
จิตของทานยอมเปนจิตไมเจือดวยกิเลส เปนจิตตั้งมั่นถึงความไมหวั่นไหว
และทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น ความเสื่อมไปแหงจิตนั้น เปรียบเหมือน
ภูเขาศิลาที่ไมมีชอง ไมมีโพรงเปนแทงทึบ ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมา
จากทิศบูรพาไซร ก็ไมพึงยังภูเขาศิลานั้นใหหวั่นไหว ใหสะเทือนสะทานได
ถึงแมลมฝนอันแรงกลาพึงพัดมาจากทิศประจิม ฯลฯ พึงพัดมาจากทิศอุดร ฯลฯ
พึงพัดมาจากทิศทักษิณไซร ก็ไมพึงยังภูเขาศิลานั้นใหหวั่นไหว ใหสะเทือน
สะทานได ฉะนั้น.
ทานพระโสณะครั้น กลาวดังนี้แลว จึงไดกลาวคาถาประพันธดังตอไป
อีกวา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 711

จิตของภิกษุผูนอมไปยังเนกขัมมะ
ผูนอมไปยังความสงัดแหงใจ ผูนอมไป
ยังความสิ้นตัณหา ผูนอมไปยังความสิ้น
อุปาทาน และผูนอมไปยังความไมหลงใหล
แหงใจ ยอมหลุดพนโดยชอบเพราะเห็น
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงอายตนะ
ทั้งหลาย กิจที่ควรทําและการเพิ่มพูนกิจ
ที่ทําแลว ยอมไมมแี กภิกษุนั้นผูห ลุดพน
แลวโดยชอบ มีจติ สงบ ภูเขาศิลาเปน
แทงทึบ ยอมไมหวั่นไหวดวยลม ฉันใด
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมารมณทั้งสิ้น ทัง้ ที่เปนอิฏฐารมณ และ
อนิฏฐารมณ ยอมยังจิตอันตั้งมั่นหลุดพน
วิเศษแลว ของภิกษุผูคงที่ใหหวั่นไหวไม
ไดฉันนัน้ และภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็น
ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแหงจิต
นั้น ดังนี้.
จบโสณสูตรที่ ๑
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ทุติยปณณาสก

มหาวรรควรรณนาที่ ๑
อรรถกถาโสณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในโสณสูตรที่ ๑ แหงวรรคที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา โสโณ ไดแก พระโสณเถระผูสุขุมาลชาติ. บทวา สีตวเน
ไดแก ในปาชาที่มีชื่ออยางนี้ (สีตวัน).
เลากันวา ในปาชานั้นเขาสรางที่จงกรมไว ๕๐๐ แหง (เรียงรายกัน)
ตามลําดับ. บรรดาที่จงกรม ๕๐๐ แหงนั้น พระเถระเลือกเอาที่จงกรม (แหง
หนึ่ง) ซึ่งเปนที่สัปปายะสําหรับตน แลวบําเพ็ญสมณธรรม. เมื่อพระเถระนั้น
ปรารภความเพียรเดินจงกรมอยู พื้นเทาก็แตก. เมื่อทานคุกเขาเดินจงกรม
ทั้งเขาทั้งฝามือก็แตกเปนชอง ๆ.
พระเถระปรารภความเพียรอยูอยางนั้น
ก็ไมสามารถเห็นแมแตโอภาสหรือนิมิต. เพื่อแสดงถึงวิตกที่เกิดขึ้นแกพระโสณะ
นั้น ผูลําบากกายดวยความเพียรแลวนั่ง (พัก ) อยูบนแผนหิน (ซึ่งตั้งอยู) ใน
ที่สุดที่จงกรม พระอานนทเถระจึงกลาวคําวา อถโข อายสฺมโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารทฺธวิริยา ไดแก ประคองความเพียร
ไวเต็มที่. บทวา น อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต วิมุจฺจติ ความวา พระ
โสณะปลงใจเชื่อวา ก็ถาวา เราจะพึงเปนอุคฆฎิตัญู วิปจิตัญู หรือเนยยะ
ไซร จิตของเราจะพึงหลุดพนไดอยางแนนอน แตนี่เราเปนปทปรมบุคคล
แททีเดียว จิตของเราจึงไมหลุดพน ดังนี้ แลวคิดถึงเหตุมีอาทิวาก็โภคทรัพย
แลมีอยู บรรดาบทเหลานั้น บทวา โภคา เปนปฐมาวิภัตติ ใชในความหมาย
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แหงทุติยาวิภัตติ. บทวา ปาตุรโหสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ
วาระจิตของพระเถระแลวทรงดําริวา วันนี้ โสณะนี้นั่งอยูบนพื้นดินที่บําเพ็ญเพียรในปาสีตวัน ตรึกถึงวิตกเรื่องนี้อยู จําเราจักไปถือเอาวิตกที่เบียดเบียน
เธอ แลวบอกกัมมัฏฐานที่อุปมาดวยพิณให ดังนี้ และไดมาปรากฏอยู
เฉพาะหนาพระเถระ. บทวา ปฺตฺเต อาสเน ความวา ภิกษุผูบําเพ็ญ
เพียร ปูลาดอาสนะตามที่หาไดไวเพื่อเปนที่ประทับนั่งของพระผูมีพระภาคเจา
ผูเสด็จมา เพื่อตรัสสอนถึงที่เปนที่อยูของตนกอนแลวจึงบําเพ็ญเพียร เมื่อหา
อาสนะอยางอื่นไมไดก็ปูลาดแมใบไมเกา ๆ แลวปูลาดสังฆาฏิทับขางบน.
ฝายพระเถระ. ปูลาดอาสนะกอนแลวจึงไดบําเพ็ญเพียร. พระสังคีติกาจารย
หมายเอาอาสนะนั้น จึงกลาววา ปฺตฺเต อาสเน ดังนี้.
บทวา ต กึ มฺสิ ความวา พระศาสดาทรงดําริวา ภิกษุนี้ไมมี
ความตองการดวยกัมมัฏฐานที่เหลือ ภิกษุนี้ฉลาดเคยชํานาญมาแลวในศิลปะ
ของนักดนตรี เธอจักกําหนดอุปมาที่เรากลาวในวิสัยของตนไดเร็วพลัน ดังนี้
แลว เพื่อจะตรัสอุปมาดวยพิณ พระองคจึงตรัสคําวา ต กึ มฺสิ เปนตน.
ความเปนผูฉลาดในการดีดพิณ ชื่อวา ความเปนผูฉลาดในเสียงสายพิณ.
และพระโสณะนั้นก็เปนผูฉลาดในการดีดพิณนั้น เปนความจริง มารดาบิดา
ของพระโสณะนั้น คิดวา ลูกชายของเราเมื่อจะศึกษาศิลปะอยางอื่นก็จัก
ลําบากกาย แตวาศิลปะดีดพิณนี้ ลูกของเรานั่งอยูบนที่นอน ก็สมารถ
เรียนได จึงใหเรียนเฉพาะศิลปะของนักดนตรีเทานั้น. ศิลปะของนักดนตรี
(คนธรรพ) มีอาทิคือ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 714

เสียงเหลานี้ คือ เสียง ๗ เสียง หมู
เสียงผสม ๓ หมู ระดับเสียง ๒๑ ระดับ
ฐานเสียง ๔๙ ฐาน จัดเปนกลุมเสียง
เสียงทั้งหมดนั่นแหละ พระโสณะไดชํานาญมาแลวทั้งนั้น.
บทวา อจฺจายตา ไดแก (พิณ) ที่ขึงตึงเกินไป คือ มีระดับเสียงแข็ง
(ไมนุมนวล). บทวา สรวตี ไดแก ถึงพรอมดวยเสียง. บทวา กมฺมฺา
ไดแก เหมาะที่จะใชงาน คือ ใชงานได. บทวา อติสิถิลา ไดแก ระดับ
เสียงออน (ยาน). บทวา สเม คุเณ ปติฏิตา ไดแก อยูในระดับเสียง
ปานกลาง. บทวา อจฺจารทฺธ ไดแก ความเพียรที่ตึงเกินไป. บทวา อุทฺธจฺจาย
สวตฺตติ ความวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูฟุงซาน. บทวา อติลีน ไดแก
หยอนเกินไป. บทวา โกสชฺชาย ไดแก เพื่อความเปนผูเกียจคราน. บทวา
วิริยสมต อธิฏาหิ ความวา เธอจงดํารงสมถะที่สัมปยุตดวยวิริยะไวใหมั่น
หมายความวา จงประกอบวิริยะเขากับสมถะ. บทวา อินฺทฺรยิ านฺจ สมต
ปฏิวิชฺฌ ความวา เธอจงดํารงความสม่ําเสมอ คือ ภาวะที่เสมอกันแหง
อินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนไวใหมั่น.
ในขอนั้น ภิกษุผูประกอบศรัทธาเขากับปญญา ประกอบปญญาเขากับ
ศรัทธา ประกอบวิริยะเขากับสมาธิ และประกอบสมาธิเขากับวิริยะ ชือ่ วา
เปนผูดํารงภาวะที่เสมอกันแหงอินทรียทั้งหลายไวมั่น. สวนสติ มีประโยชนตอ
ธรรมทั้งปวง สตินั้นเฉพาะที่มีกําลังยอมควรแมในกาลทุกเมื่อ. ก็วิธีประกอบ
อินทรียเหลานั้นเขาดวยกันนั้น แถลงไวชัดเจนแลวทีเดียวในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค.
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บทวา ตตฺถ จ นิมติ ฺต คณฺหาหิ ความวา ก็เมื่อภาวะที่เสมอกัน
(แหงอินทรียทั้งหลาย) นัน้ มีอยู นิมิตใดจะพึงเกิดขึ้นเหมือนเงาหนาในกระจก
เธอจงกําหนดถือเอานิมิตนั้นจะเปนสมถนิมิตก็ดี วิปสสนานิมิตก็ดี มรรคนิมิต
ก็ดี ผลนิมิตก็ดี คือ จงทําใหนิมิตนั้นบังเกิด. พระศาสดาตรัสกัมมัฏฐาน
แกพระโสณะนั้น สรุปลงในพระอรหัตผล ดวยประการดังพรรณนามานี้.
บทวา ตตฺถ จ นิมิตฺต อคฺคเหสิ ความวา พระโสณะไดกําหนดถือ
เอาทั้งสมถนิมิตทั้งวิปสสนานิมิต.
บทวา ฉฏานานิ ไดแก เหตุ ๖ อยาง. บทวา อธิมุตฺโต โหติ
ไดแก เปนผูแทงตลอด คือทําใหประจักษดํารงอยู. บททั้งหมดมีอาทิวา
เนกฺขมฺมาธิมตุ ฺโต พระโสณะกลาวไวดวยอํานาจอรหัตผลนั่นแล. จริงอยู
อรหัตผล ชือ่ วา เนกขัมมะ เพราะออกไปจากกิเลสทั้งปวง ชื่อวา ปวิเวกะ
เพราะสงัดจากกิเลสเหลานั้นนั่นแล ชื่อวา อัพยาปชฌะ เพราะไมมีความ
เบียดเบียน ชื่อวา ตัณหักขยะ เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแหงความสิ้นตัณหา
ชื่อวา อุปาทานักขยะ เพราะเกิดขึ้นในที่สุดแหงความสิ้นอุปาทาน ชื่อวา
อสัมโมหะ เพราะไมมีความงมงาย. บทวา เกวล สทฺธามตฺตก ไดแก
เวนจากปฏิเวธ คือ เพียงศรัทธาลวน ๆ ที่ไมเจือปนดวยปฏิเวธปญญา. บทวา
ปฏิจย ไดแก การเจริญดวยการบําเพ็ญบอย ๆ. บทวา วีตราคตฺตา
ไดแก เพราะราคะปราศจากไปดวยการแทงตลอดมรรคนั่นแล. ภิกษุเปนผูแทง
ตลอด คือทําใหแจงซึ่งอรหัตผล กลาวคือเนกขัมมะอยู. บทวา ผลสมาปตฺติวิหาเรน วิหรติ ความวา และเปนผูมีใจนอมไปในผลสมาบัตินั้น
นั่นแล. แมในบทที่เหลือก็มีนัย อยางเดียวกันนี้แล.
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บทวา ลาภสกฺการสิโลก ไดแก ลาภ คือปจจัย ๔ ความที่ตน
เหลานั้นนั่นแลทําดีแลว และการกลาวสรรเสริญคุณ. บทวา นิกามยมาโน
ไดแก ตองการ คือปรารถนาอยู. บทวา ปวิเวกาธิมตุ ฺโต ความวา พยากรณ
อรหัตผลอยางนี้วา เรานอมไปในปวิเวก. บทวา สีลพฺพตปรามาส ความวา
เพียงแตยึดถือศีลและพรตที่ตนไดลูบคลํายึดถือมาแลว. บทวา สารโต
ปจฺจาคจฺฉนฺโต ไดแก รูอยูโ ดยความเปนสาระ. บทวา อพฺยาปชฺฌาธิมุตฺโต
ไดแก พยากรณความไมเบียดเบียนกันวาเปนอรหัตผล. พึงเห็นความหมาย
ในที่ทุกแหงตามนัยนี้แล.
อีกอยางหนึ่งในตอนนี้ อาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอรหัตผลไวเฉพาะในบทนี้วา เนกฺขมฺมาธิมตุ ฺโต ตรัสนิพพานไวใน
๕ บทที่เหลือ. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิพพาน
ไวเฉพาะในบทนี้วา อสมฺโมหาธิมตุ ฺโต ตรัสอรหัตผลไวในบทที่เหลือ.
แตในที่นี้มีสาระสําคัญดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสทั้งอรหัตผลทั้งนิพพาน
ไวในบทเหลานั้นทุกบททีเดียวแล. บทวา ภูสา ไดแก มีกําลัง คือ เหมือน
รูปทิพย.
บทวา เนวสฺส จิตฺต ปริยาทิยนฺติ ความวา (กิเลสทั้งหลาย)
ไมสามารถจะครอบงําจิตของพระขีณาสพนั้นอยูได. เปนความจริง กิเลสทั้ง
หลายกําลังเกิดขึ้นชื่อวา ครอบงําจิต. บทวา อมิสฺสีกต ความวา ก็กิเลส
ทั้งหลายยอมทําจิตกับอารมณใหผสมกัน เพราะไมมีกิเลสเหลานั้น จิต จึง
ชื่อวาไมถูกทําใหผสมกัน. บทวา ิต ไดแก ตั้งมั่นอยู. บทวา อาเนฺชปฺปตฺต ไดแก ถึงความไมหวั่นไหว. บทวา วยฺจสฺสานุปสฺสติ ความวา
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ก็ภิกษุนี้ยอมเห็นทั้งความเกิดขึ้นทั้งความดับของจิตนั้น. บทวา ภูสา วาตวุฏิ
ไดแกหัวลมแรง. บทวา เนว สกมฺเปยฺย ไดแก ไมพึงสามารถจะใหหวั่น
ไหวไดโดยสวนหนึ่ง. บทวา น สมฺปกมฺเปยฺย ไดแก ไมพงึ สามารถจะ
ใหหวั่นไหวไดทุกสวน เหมือนไมสามารถจะใหคุณหวั่นไหวไดฉะนั้น. บทวา
น สมฺปเวเธยฺย ไดแก ไมพึงสามารถจะทําใหสะเทือน คือ สัน่ จนหวั่น
ไหวได.
บทวา เนกฺขมฺมมธิมุตฺตสฺส ความวา ผูแทงตลอดอรหัตผล
แลวดํารงอยู. แมในบทที่เหลือ ก็ตรัสเฉพาะพระอรหัตเหมือนกัน.
บทวา จ อุปาทานกฺขยสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในความหมายแหง
ทุติยาวิภัตติ. บทวา อสมฺโมหฺจ เจตโส ไดแก และนอมไปสูความไม
ลุมหลงแหงจิต. บทวา ทิสฺวา อายตนุปฺปาท ไดแก เห็นความเกิดขึ้น
และความดับแหงอายตนะทั้งหลาย. บทวา สมฺมา จิตฺต วิมุจฺจติ
ความวา ยอมหลุดพน คือ ยอมนอมไปในอารมณ คือ นิพพาน โดย
ชอบ คือ โดยเหตุ โดยนัย ไดแก ดวยอํานาจผลสมาบัติ เพราะการปฏิบัติ
วิปสสนานี้. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงปฏิปทาของพระขีณาสพ
ดวยบทนี้. เพราะวา จิตของพระขีณาสพนั้นยอมหลุดพนดวยดีจากกิเลสทั้ง
หมดดวยอานุภาพอริยมรรคที่ทานไดเห็นความเกิดขึ้นแหงอายตนะ แลวบรรลุ
ดวยวิปสสนานี้ เมื่อพระขีณาสพนั้นหลุดพนดวยดีอยางนั้น ฯลฯ ยอมไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺตจิตฺตสฺส ไดแก มีจิตดับแลว. บทวา
เหลือในสูตรนี้มีความหมายงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโสณสูตรที่ ๑
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๒. ผัคคุณสูตร
วาดวยพระพุทธองคเสด็จเยี่ยมพระผัคคุณะอาพาธ
[๓๒๗] ก็สมัยนั้น ทานพระผัคคุณะอาพาธ มีทุกขเปนไขหนัก
ครั้งนั้นทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ทานพระผัคคุณะอาพาธมีทุกขเปนไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จ
เขาไปเยี่ยมทานพระผัคคุณะเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปเยี่ยมทานพระผัคคุณะถึงที่อยู
ทานพระผัคคุณะไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกล แลวจะลุกจาก
เตียง ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระผัคคุณะวา อยาเลย
ผัคคุณะเธออยาลุกขึ้นจากเตียง อาสนะเหลานี้ที่ผูอื่นไดปูไวมีอยู เราจักนั่งบน
อาสนะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดประทับนั่งบนอาสนะที่ไดปูไวแลว ครัน้ แลว
ไดตรัสถามทานพระผัคคุณะวา ดูกอ นผัคคุณะ เธอพออดทนไดหรือ พอยัง
อัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนายอมบรรเทาไมกําเริบหรือปรากฏวา
บรรเทา ไมกําเริบขึ้นหรือ.
ทานพระผัคคุณะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทน
ไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก
ไมบรรเทา ปรากฏวากําเริบขึ้นไมบรรเทาเลย ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบ
เหมือนบุรุษ มีกําลังพึงเฉือนศีรษะดวยมีดโกนทีค่ มฉันใด ลมกลาเสียดแทง
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ศีรษะของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได
ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก ไมบรรเทา
ปรากฏวากําเริบขึ้น ไมบรรเทาเลย เปรียบเหมือนบุรุษ ผูมีกาํ ลังพึงเอาเชือก
ที่เหนี่ยวแนนพันศีรษะ ฉันใด ความเจ็บปวดที่ศีรษะของขาพระองคก็มี
ประมาณยิ่ง ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได เปรียบ
เหมือนบุรุษฆาโค หรือลูกมือของบุรุษฆาโค เปนคนขยันพึงใชมีดสําหรับ
ชําแหละโคที่คม ชําแหละทองโค ฉันใด ลมกลามีประมาณยิ่งยอมเสียดแทง
ทองของขาพระองค ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได. . .
เปรียบบุรุษผูมีกําลังสองคน จับบุรุษผูออนกําลังคนเดียวที่แขนคนละขาง
แลวพึงลนยางบนหลุมถานไฟ ฉันใด ความเรารอนที่กายของขาพระองคก็มี
ประมาณยิ่ง ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได ยังอัตภาพ
ใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก ไมบรรเทา ปรากฏ
วากําเริบขึ้นไมบรรเทาเลย ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงดวย
ธรรมีกถาใหทานพระผัคคุณะเห็นแจง ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง แลว
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวไมนาน
ทานพระผัคคุณะไดกระทํากาละ และในเวลามรณะอินทรียของทานพระผัคคุณะ
นั้นผองใสยิ่งนัก.

อานิสงสแหงการฟงธรรม ๖
ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจากมาไมนาน ทานพระผัคคุณะ
ก็กระทํากาละ และในเวลามรณะอินทรียของทานพระผัคคุณะผองใสยิ่งนัก พระ-
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ผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ก็อินทรียของผัคคุณภิกษุจักไมผองใสได
อยางไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้อง
ต่ํา ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้น ก็หลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปในสวน
เบื้องต่ํา ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกอนอานนท อานิสงสในการฟง
ธรรมโดยกาลอันควร ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรม โดยกาลอันควร
๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน. ดูกอนอานนท จิตของภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ในเวลาใกล
ตาย เธอไดเห็นตถาคต ตถาคตยอมแสงธรรมอันงามในเบื้องตน อันงาม
ในทามกลาง อันงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิงแกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอนั เปน
ไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกอนอานนท นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๑ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร.
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคตเลย แตไดเห็นสาวก
ของพระตถาคต
สาวกของพระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทัง้
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบรู ณสิ้นเชิง แกเธอ จิตของเธอยอมหลุดพนจาก
สังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกอ น
อานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๒ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร.
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ ในเวลาใกลตาย เธอไมไดเห็นตถาคต และไมไดเห็นสาวก
ของตถาคตเลย แตยอมตรึกตรองเพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียน
มา เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจ ซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาอยู จิต
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ของเธอยอมหลุดพนจากสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดูกอนอานนท
นี้เปนอานิสงสขอที่ ๓ ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรมโดยกาลอันควร.
ดูกอนอานนท จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดหลุดพนจากสังโยชน
อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่
สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอม
ไดเห็นพระตถาคต พระตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน. . . แก
เธอ จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหา
ธรรมอื่นยิ่งกวามิได เพราะไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกอนอานนท นี้เปน
อานิสงสขอที่ ๔ ในการฟงธรรมโดยกาลอันควร.
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชน อันเปนไป
ในสวนเบื้องต่ํา ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไป
แหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมได
เห็นพระตถาคต แตเธอยอมไดเห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระ
ตถาคตยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน . . . แกเธอ จิตของเธอยอมนอม
ไปในนิพพานเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได เพราะ
ไดฟงธรรมเทศนานั้น ดูกอนอานนท นี้เปนอานิสงสขอที่ ๕ ในการฟง
ธรรมโดยกาลอันควร.
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพนแลวจากสังโยชนอันเปนไปใน
สวนเบื้องต่ํา ๕ แตจิตของเธอยังไมนอมไปในนิพพาน อันเปนที่สิ้นไปแหง
อุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ในเวลาใกลตาย เธอยอมไมไดเห็น
พระตถาคต และยอมไมไดเห็นสาวกของพระตถาคตเลย แตเธอยอมตรึกตรอง
เพงดวยใจซึ่งธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพงดวยใจซึ่ง
ธรรมตามที่ไดฟงมาไดเรียนมาอยู จิตของเธอยอมนอมไปในนิพพานอันเปน

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 722

ที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลสอันหาธรรมอื่นยิ่งกวามิได ดูกอนอานนท นี้เปนอานิสงส
ขอที่ ๖ ในการใครครวญเนื้อความแหงธรรมโดยกาลอันควร.
ดูกอนอานนท อานิสงสในการฟงธรรม ในการใครครวญเนื้อความ
โดยกาลอันควร ๖ ประการนี้แล.
จบผัคคุณสูตรที่ ๒
อรรถกถาผัคคุณสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในผัคคุณสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา สมฺฺโจป ไดแก แสดงอาการลุกขึ้น. บทวา ปฏิกฺกมนฺติ
ไดแก ทุเลาลง. บทวา โน อภิกฺฏกมนฺติ ไดแก ไมกําเริบ. บทวา
สีสเวน ทุเทยฺย ไดแก พันศีรษะแลวเอาไมขนเวียนรอบ (ศีรษะ).
บทวา อินฺทฺริยานิ วิปฺปสีทึสุ ความวา ในเวลาใกลตายนั้น อินทรีย ๖
ผองใส. บทวา อตฺถุปปริกฺขาย ไดแก ดวยการใครครวญถึงประโยชน
และมิใชประโยชน คือ เหตุและมิใชเหตุ. บทวา อนุตฺตเร อุปธิสขเย
ไดแก ในนิพพาน. บทวา อธิมุตฺต โหติ ไดแก นอมไปดวยอรหัตผล.
จบอรรถกถาผัคคุณสูตรที่ ๒
๓. ฉฬาภิชาติยสูตร
วาดวยบัญญัติชาติ ๖ ประการ
[๓๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
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ใกลกรุงราชคฤห ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ปูรณกัสสป บัญญัติชาติ ๖ ประการ คือ บัญญัติ
ชาติดํา ๑ ชาติเขียว ๑ ชาติแดง ๑ ชาติเหลือง ๑ ชาติขาว ๑ ชาติขาวจัด ๑
ขาแตพระองคผูเจริญ ปูรณกัสสปบัญญัติคนฆาแพะ คนฆาสุกร คนฆานก
พรานเนื้อ ชาวประมง โจร เพชฌฆาต เจาหนาที่เรือนจํา ก็หรือคนที่
ทํางานหยาบชาอื่นใด วาเปนชาติดํา บัญญัติพวกภิกษุ พวกผูเ ชื่อไปในฝายดํา
หรือพวกกรรมวาท กิริยาวาทอื่นใด วาเปนชาติเขียว บัญญัติพวกนิครนถ
ใชผาผืนเดียววาเปนชาติแดง บัญญัติคฤหัสถนุงหมผาขาว สาวกของอเจลก
(นักบวชเปลือยกาย) วาเปนชาติเหลือง บัญญัติอาชีวก อาชีวกี า วาเปน
ชาติขาว บัญญัติเจาลัทธิชื่อนันทวัจฉโคตร ชื่อกัจจสังกิจจโคตร มักขลิโคสาล
วาเปนชาติขาวจัด ขาแตพระองคผูเจริญ ปูรณกัสสปบัญญัตชิ าติ ๖ เหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอ นอานนท การที่ปูรณกัสสปบัญญัตชิ าติ
๖ นี้นั้น โลกทั้งปวงเห็นดวยหรือ.
อา. หามิได พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนคนทั้งหลายบังคับใหบุรุษผูยากจน
ขัดสน เข็ญใจ ผูไมปรารถนา ใหรับสวนเนื้อวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทาน
พึงกินเนื้อนี้ และตองใชราคาเนื้อ ฉันใด ปูรณกัสสปก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บัญญัติชาติ ๖ แหงสมณพราหมณเหลานั้น โดยที่โลกไมรับรอง เหมือนดัง
คนพาลไมเฉียบแหลม ไมรูเขตบัญญัติ ไมฉลาด ดูกอนอานนท ก็เราแลจะ
บัญญัติชาติ ๖ ประการ เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนท
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนอานนท
ก็ชาติ ๖ เปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีชาติดํา ประพฤติ
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ธรรมดํา ๑ บางคนมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมีชาติดํา บรรลุ
นิพพานที่ไมดําไมขาว ๑ บางคนมีชาติขาว ประพฤติธรรมดํา ๑ บางคนมี
ชาติขาว ประพฤติธรรมขาว ๑ บางคนมีชาติขาวบรรลุนิพพานที่ไมดําไมขาว ๑.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุลพรานปา
สกุลชางจักสาน สกุลทํารถ สกุลเทหยากเยื่อ ซึง่ ยากจน มีขาวน้ําโภชนะนอย
เปนอยูฝดเคือง ไดอาหารและเครื่องนุงหมโดยยาก และเขาผูนั้นเปนผูมี
ผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย กระจอก
เปนอัมพาต ไมไดขาวน้ําเครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ทีอ่ ยู เครื่องประทีป เขายังประพฤติทุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ ครัน้ ประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกอนอานนท บุคคลมี
ชาติดํา ประพฤติธรรมดําอยางนี้แล.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาวเปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลต่ํา คือ สกุลจัณฑาล สกุล
พรานปา สกุลชางจักสาน สกุลทํารถ สกุลเทหยากเยื่อ ซึ่งยากจน มีขาวน้ํา
โภชนะนอย เปนผูฝดเคือง ไดอาหารและเครื่องนุงหมโดยยาก และเขาผูนั้น
เปนผูมีผิวพรรณทราม ไมนาดู เปนคนแคระ ขี้โรค ตาบอด งอย กระจอก
เปนอัมพาต ไมไดขาว น้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ทีอ่ ยู เครื่องประทีป แตเขาประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกอนอานนท บุคคลมีชาติดํา ประพฤติธรรมขาว อยางนี้แล.
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ดูกอนอานนท ก็บุคคลผูมีชาติดํา บรรลุนิพพานที่ไมดําไมขาว
เปนอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลต่ํา ฯลฯ มีผิวพรรณ
ทราม ไมนาดู เปนคนแคระ เขาปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกบวช
เปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่อง
เศราหมองใจซึ่งทําปญญาใหทุรพล เปนผูมีจิตตั้งอยูดวยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔
เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง แลวไดบรรลุนิพพานอันไมคําไมขาว
ดูกอนอานนท บุคคลมีชาติดํา บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาวอยางนี้แล.
ดูกอนอานนท ก็บุคคลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมดําเปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมเกิดในสกุลสูง คือ สกุลกษัตริยมหาศาล
สกุลพราหมณมหาศาล สกุลคฤหบดี มหาศาล ซึง่ มั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก
มีทองและเงินมาก มีอุปกรณเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพย คือ ขาวเปลือกมาก
และเขาผูนั้นเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณงามยิ่ง
ไดขาว น้ํา เครื่องนุงหม ยานพาหนะ ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่อยู เครื่องประทีป เขาประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ
ครั้นประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกอนอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรม
ดํา อยางนี้แล.
ดูกอนอานนท ก็บคุ คลผูมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว เปนอยางไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจแลว เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดูกอนอานนท บุคคลมีชาติขาว ประพฤติธรรมขาว อยางนี้แล.
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ดูกอนอานนท ก็บคุ คลผูมีชาติขาว บรรลุนิพพานอันไมดําไมขาว
เปนอยางไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเกิดในสกุลสูง ฯลฯ เขาปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้
ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล
เปนผูมีจิตตั้งอยูดวยดีในสติปฏฐานทั้ง ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง
แลวไดบรรลุนิพพานที่ไมดํา ไมขาว ดูกอนอานนท บุคคลมีชาติขาว
บรรลุนิพพานอันไมดํา ไมขาว อยางนี้แล.
ดูกอนอานนท ชาติ ๖ นี้แล.
จบฉฬาภิชาติยสูตรที่ ๓
อรรถกถาฉฬาภิชาติยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในฉฬาภิชาติยสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา ฉฬาภิชาติโย ไดแก ชาติทั้ง ๖ ประการ ตตฺริท คือ
ตตฺราย บทวา ลุทฺทา ไดแก ต่ําชา. บทวา ภิกขฺ ู กณฺหาธิมตุ ฺติกา
ความวา ธรรมดาวาสมณะเหลานี้. บทวา เอกสาฎกา ไดแก (นิครนถ
ทั้งหลาย) ปดขางหนาดวยผาชิ้นเดียวเทานั้น. บทวา อกามกสฺส พิล
โอลเภยฺยุ ความวา เมื่อหมูเกวียนกําลังเคลื่อนขบวนไป เมื่อโค (ตัวหนึ่ง)
ตายลง ชาวนาทั้งหลายก็พึงชําแหละเนื้อโคกันเพื่อตองการตั้งราคาแลวเคี้ยวกิน
พลางจัดสรรปนสวนใหแกชาวนาคนหนึ่ง ผูไมปรารถนาเนื้อโคเลย พรอม
กลาววา เธอตองกินสวนนี้ และตองใหราคาดวย ดังนี้แลว มอบชิ้นเนื้อ
กลาวคือสวนนั้นให อธิบายวา พึงวางไวในมือโดยพลการ. บทวา อเขตฺตฺุนา ไดแก ผูไมรูจักเขตดวยการบัญญัติอภิชาติ.
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บทวา ต สุณาหิ ความวา ขอเธอจงฟงการบัญญัติของเราตถาคตนั้น.
บทวา กณฺห ธมฺม อภิชายติ ความวา เกิดคือบังเกิดเปนสภาพดํา หรือ
เกิดในกําเนิดดํา. บทวา นิพฺพาน อภิชายติ ไดแก บรรลุนิพพานหรือ
เกิดในนิพพานชาติ กลาวคืออริยภูมิ.
จบอรรถกถาฉฬาภิชาติยสูตรที่ ๓
๔. อาสวสูตร
วาดวยคุณธรรมของภิกษุผูเปนนาบุญ
[๓๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปน
ผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ อาสวะเหลาใด อันภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงละดวยการสํารวม
อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการสํารวม ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุ
พึงละดวยการซองเสพ อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพ ๑
อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการอดทน อาสวะเหลานั้น เปนอันภิกษุละได
แลวดวยการอดทน ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยง อาสวะ
เหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการหลีกเลี่ยง ๑ อาสวะเหลาใดอันภิกษุพึงละ
ดวยการบรรเทา อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลวดวยการบรรเทา ๑
อาสวะเหลาใด อันภิกษุพึงละดวยภาวนา อาสวะเหลานั้นเปนอันภิกษุละไดแลว
ดวยภาวนา ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ที่เปนอัน
ภิกษุละไดแลวดวยการสํารวมเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
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โดยแยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการสํารวมจักขุนทรีย ซึ่งเมื่อเธอไมสํารวม
พึงเปนเหตุใหอาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนเกิดขึ้น เมื่อเธอสํารวม
อยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวย
ประการอยางนี้ ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวเปนผูสํารวมดวยการสํารวม
โสตินทรีย. . .ฆานินทรีย. . .ชิวหินทรีย. . .กายินทรีย. . . ภิกษุพิจารณาโดย
แยบคายแลว เปนผูสํารวมดวยการสํารวมมนินทรีย ซึ่งเมื่อเธอไมสํารวม
พึงเปนเหตุใหอาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนเกิดขึ้น เมื่อเธอ
สํารวมอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ
ดวยประการอยางนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมสํารวมอยู อาสวะที่ทํา
ความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอสํารวมอยู อาสวะเหลานั้น
ที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้
อาสวะเหลานี้ เรากลาววาอันภิกษุพึงละดวยการสํารวม ที่เปนอันภิกษุละได
แลวดวยการสํารวม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปน
อันภิกษุละไดแลวดวยการซองเสพเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคาย ยอมเสพจีวรเพียงเพื่อปองกันหนาว รอน เหลือบ ยุง
ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อปกปดอวัยวะที่นาละอาย
พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพบิณฑบาต มิใชเพื่อเลน มิใชเพื่อมัวเมา
มิใชเพื่อประดับ มิใชเพื่อตบแตง เพียงเพื่อความดํารงอยู เพื่อความเปนไป
แหงกายนี้ เพื่อบรรเทาความหิว เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา
เราจะบรรเทาเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ความเปนไปแหง
รางกายจักมีแกเรา ความไมมีโทษ และความอยูสบายจักมีแกเรา ดวยการเสพ
บิณฑบาตนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อปองกัน
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หนาว รอน เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเสือกคลาน เพียง
เพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดู และยินดีในการหลีกออกเรน พิจารณาโดย
แยบคายแลว ยอมเสพคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่
เกิดจากอาพาธตาง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแลว เพื่อไมมีความเจ็บไขเปนที่สุด ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมเสพอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน
พึงเกิดขึ้น เมื่อเธอเสพอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและความเรารอน
ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้
เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการซองเสพ ที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยการ
ซองเสพ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละดวยความอดกลั้นที่เปน
อันภิกษุละไดแลวดวยความอดกลั้นเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาโดยแยบคายแลว ยอมเปนผูอดทนตอหนาว รอน หิว ระหาย
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อยคลาน ยอมเปนผูอดทนตอ
ถอยคําหยาบ คําเสียดสี ยอมเปนผูอดกลั้นตอทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแลว
กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ สามารถปลิดชีพไปได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมอดทนอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความ
เรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธออดทนอยู อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและ
ความเรารอน ยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการอดทนที่เปนอันภิกษุละได
แลวดวยการอดทน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะที่ภิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยงที่เปนอัน
ภิกษุละไดแลวดวยการหลีกเลี่ยงเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลว ยอมหลีกเลี่ยงชางดุ มาดุ โคดุ สุนัขดุ งู หลักตอ ทีม่ ี
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หนาม หลุม ตลิ่งชัน บอโสโครก ทอโสโครก พวกวิญูชนที่เปนสพรหมจารี
พึงลงความเห็นเธอผูนั่งในที่ไมควรนั่ง เที่ยวไปในที่ไมควรเที่ยวไป คบ
ปาปมิตรเชนใด ในฐานะที่เปนบาป เธอพิจารณาโดยแยบคายแลว ยอม
หลีกเลี่ยงที่ไมควรนั่ง ทีไ่ มควรเที่ยวไป และปาปมิตรเชนนั้น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมือ่ เธอไมหลีกเลี่ยงฐานะดังกลาวแลวอยู อาสวะที่ทําความคับแคน
และความเรารอนพึงเกิดขึ้น เมื่อเธอหลีกเลี่ยงอยู อาสวะเหลานั้น ที่ทําความ
คับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุพึงละดวยการหลีกเลี่ยง ที่เปน
อันภิกษุละไดดวยการหลีกเลี่ยง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะอันภิกษุพึงละดวยการบรรเทา ที่เปนอัน
ภิกษุละไดแลวดวยการบรรเทาเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณา
โดยแยบคายแลว ยอมไมรับไว ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป
ยอมทําใหหมดไป ซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลว
ยอมไมรับไว ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหสิ้นไป ยอมทําใหหมดไป
ซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลว. . . ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลว . . . ซึ่งธรรมที่
เปนบาป อกุศลที่เกิดขึ้นแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอไมบรรเทาอยู
อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน พึงเกิดขึ้น เมื่อเธอบรรเทาอยู
อาสวะเหลานั้นที่ทําความคับแคนและความเรารอนยอมไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรากลาววา อันภิกษุ
พึงละดวยการบรรเทา ทีเ่ ปนอันภิกษุละไดแลวดวยการบรรเทา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อาสวะอันภิกษุพึงละไดดวยภาวนา ที่เปนอัน
ภิกษุละไดแลวดวยภาวนาเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดย
แยบคายแลว ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
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นิโรธ นอมไปเพื่อความสละ ภิกษุพจิ ารณาโดยแยบคายแลว ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค. . . วิรยิ สัมโพชฌงค. . . ปติสัมโพชฌงค. . . ปสสัทธิสมั โพชฌงค. . . สมาธิสัมโพชฌงค. . . อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมือ่
ภิกษุไมเจริญโพชฌงคอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอนพึงเกิดขึ้น
เมื่อเธอเจริญโพชฌงคอยู อาสวะที่ทําความคับแคนและความเรารอน ยอม
ไมมีแกเธอ ดวยประการอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาสวะเหลานี้ เรา
กลาววา อันภิกษุพึงละดวยภาวนาที่เปนอันภิกษุละไดแลวดวยภาวนา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม
เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูค วรของทําบุญ เปนผูควร
กระทําอัญชลีเปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอาสวสูตรที่ ๔
อรรถกถาอาสวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอาสวสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สวรา ปหาตพฺพา ไดแก (อาสวะทั้งหลาย) พึงละไดดวย
สังวร. แมในบทที่เหลือก็มีนัย นี้แล. บทวา อิธ ไดแก ในศาสนานี้. บทวา
ปฏิสงฺขา คือ ใครครวญ ไดแก ทราบ อธิบายวาพิจารณา. บทวา โยนิโส
คือ โดยอุบาย ไดแก โดยครรลอง. อนึ่ง ในสูตรนี้ การพิจารณาโทษใน
อสังวร พึงทราบวา เปนการพิจารณาโดยแยบคาย ก็การพิจารณานี้นั้น
พึงทราบตามอาทิตตปริยายสูตร มีอาทิวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การที่
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จักขุนทรียถูกซี่เหล็กที่รอ นไฟติดลุกโชนโชติชวงทิ่มเอายังดีกวา แตการถือนิมิต
ในรูปทั้งหลายที่จะพึงรูแจงดวยจักษุโดยอนุพยัญชนะ ไมประเสริฐเลย.
ในบทวา จกฺขุนฺทริยสวรสวุโต วิหรติ นี้ มีอธิบายดังตอไปนี้
อินทรียคือจักษุ ชื่อวา จักขุนทรีย. ทีช่ ื่อวา สังวร เพราะระวัง
มีคําอธิบายวา เพราะปด คือ เพราะกั้น. คําวา สังวร นั่นเปนชื่อของสติ.
สังวรในจักขุนทรีย ชื่อวา จักขุนทรียสังวร ก็จกั ขุนทรียสังวรนี้ แมเมือ่
ชวนจิตเกิดขึ้น ก็เรียกวา จักขุนทรียสังวร เพราะหามกิเลสทั้งหลายมิให
เกิดขึ้นในทวารนั้น. บทวา สวุโต ไดแก ประกอบดวยสังวรนั้น ความจริง
เปนอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อิมนิ า ปาฏิโมกฺขสวเรน
อุเปโต โหติ ฯเปฯ สมนฺนาคโต ดังนี้ ไวในวิภังคนี้วา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต. อีกอยางหนึ่ง บทวา สวริ แปลวา ระวังแลว มีคําอธิบายวา
กั้นแลว คือ ปดแลว. บทวา จกฺขนุ ฺทฺริยสวรสวุโต ความวา ระวัง
มีคําอธิบายวา กั้น คือ ปด บานประตูคือสติ กลาวคือจักขุนทรียสังวรที่
จักขุทวาร เหมือนปดประตูที่ประตูเรือนฉะนั้น.
ความหมายดังวามานี้แลในสูตรนี้ดีกวา. จริงอยางนั้น ความหมาย
นี้แล ปรากฏในบทเหลานี้ คือ จกฺขุนฺทฺริยสวร อสวุตสฺส วิหรโต
สวุตสฺส วิหรโต (ผูไมสาํ รวมซึ่งสังวรอินทรีย คือจักษุอยู ผูส ํารวมซึ่ง
สังวรอินทรีย คือจักษุอยู) ในบทวา ยฺหิสฺส เปนตน มีอธิบายวา
ภิกษุนั้นไมสํารวม คือ ไมกั้น ไมปดจักขุนทรียสังวรใดอยู. อีกอยางหนึ่ง
เย อักษรอาเทสเปน ย ก็ได ความหมายเทากับ เย อสฺส.
บทวา อาสวา วิฆาตปริฬาหา ความ อาสวะ ๔ อยาง และ
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ความเรารอนเพราะกิเลส หรือความเรารอนเพราะวิบาก ทีท่ ําความคับแคน
ใหเหลาอื่น. อธิบายวา เมื่อภิกษุยินดี คือเพลิดเพลินอิฏฐารมณที่มาสูคลอง
ในจักษุทวาร ดวยอํานาจความพอใจในกาม กามาสวะยอมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุ
ยินดีดวยความปรารถนาภพวา เราจักไดอิฏฐารมณเชนนี้ แมในสุคติภพอื่น
ภวาสวะยอมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุยึดถือวา สัตวหรือวาของสัตว ทิฏฐาสวะ
ยอมเกิดขึ้น. ความไมรูที่เกิดพรอมกับอาสวะทั้งหมดทีเดียว ชือ่ วา อวิชชาสวะ.
อาสวะ ๔ เกิดขึ้น ดังวามานี้แล. กิเลสเหลาอื่นที่สัมปยุตดวยอาสวะ
เหลานั้น ซึ่งมีความเรารอนอันเกิดจากความคับแคน หรือวิบากของกิเลส
เหลานั้นในอนาคต ทานกลาววา พึงเกิดขึ้นแกภิกษุผูไมสํารวมจากอาสวะ
แมเหลานั้นอยู. บทวา เอวส เต ตัดบทเปน เอว อสฺส เต มีคํา
อธิบายวา ไมมีโดยอุบายนี้ ไมมีโดยประการอื่น.
แมในบทวา ปฏิสงฺขาโยนิโส โสตินฺทฺริยสวรสวุโต เปนตน
ก็มีนัยความหมายอยางเดียวกันนี้แล. บทวา อิเม วุจฺจนฺติ อาสวา สวรา
ปหาตพฺพา ความวา อาสวะ ๒๔ อยาง โดยแยกเปนอยางละ ๔ ในทวาร
ทั้ง ๖ เหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงละไดดวยสังวร คําใดที่จะพึง
กลาวไวในบทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส จีวร เปนตน คํานั้นทั้งหมดไดกลาว
ไวแลวแลในศีลกถา ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
บทวา ยฺหิสฺส ความวา ก็เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง (ไมเสพปจจัย)
ในบรรดาปจจัยมีจีวรและบิณฑบาตเปนตนก็ดี. บทวา อปฺปฏิเสวโต
ไดแก ไมเสพโดยอุบายอันแยบคายอยางนี้. ในที่นี้ เมื่อภิกษุปรารถนาปจจัย
มีจีวรเปนตนที่ยังไมได หรือยินดีปจจัยมีจีวรเปนตนนั้นที่ไดแลว พึงทราบ
วา กามาสวะเกิดขึ้น. เมือ่ ภิกษุยินดีดวยการปรารถนาภพวา เราจักไดปจจัย
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เชนนี้ในสุคติภพแมอื่น พึงทราบวา ภวาสวะเกิดขึ้น. เมื่อภิกษุตั้งอัตตสัญญา (ความสําคัญวาเปนตัวตน) วาเราได เราไมได หรือวาจีวรนี้ของเรา
พึงทราบวา ทิฏฐาสวะเกิดขึ้น. สวน อวิชชาสวะ เกิดพรอมกับอาสวะอื่น
ทั้งหมด การเกิดขึ้นของอาสวะ ๔ เปนความคับแคนและความเรารอน ดัง
พรรณนามานี้แล พึงทราบอาสวะแมโดยการทําเวทนาใหมใหเกิดขึ้น.
บทวา อิเม วุจฺจนฺติ ภิกขฺ เว อาสวา ปฏิเสวนา ปหาตพฺพา
ความวา อาสวะ ๑๖ อยางเหลานี้ โดยแยกออกเปนอยางละ ๔ ในแตละ
ปจจัย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงละดวยการพิจารณาแลวเสพ ที่เรียกวา
ญาณสังวรนี้.
บทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส ขโม โหติ สีตสฺส ความวา
ภิกษุพิจารณาโดยอุบาย คือโดยคัลลอง แลวยอมเปนผูอดทนตอความหนาว
คือยอมขม ยอมอดกลั้นซึ่งความหนาว ไดแกไมสั่นสะทาน คือไมละทิ้ง
กัมมัฏฐาน เพราะความหนาวแมเพียงเล็กนอย เหมือนคนขี้ขลาด. แมใน
ความรอนเปนตน ก็มีนัยนี้แล. ก็ในทีน่ ี้ คําพูดนั่นแล พึงทราบวา เปน
ทางแหงคําพูด.
ในบทวา ทุกฺขาน เปนตน มีอธิบายวา เวทนา พึงทราบวาเปน
ทุกข เพราะหมายความวา ทนไดยาก เปนเวทนากลา เพราะหมายความวา
มาก เปนเวทนาแข็ง เพราะหมายความวาหยาบ เปนเวทนาเผ็ดรอน เพราะ
หมายความวาเจ็บแสบ เปนเวทนาไมสําราญ เพราะเวนจากความนายินดี
เปนเวทนาไมนาชอบใจ เพราะไมทําใจใหเจริญ เปนเวทนาคราชีวิต
เพราะสามารถคราชีวิตได. บทวา ยฺหิสฺส ความวา (เมื่อภิกษุนั้น ไม-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 735

อดกลั้น) อารมณอยางใดอยางหนึ่ง คือ แมธรรมอยางหนึ่ง ในบรรดาความ
หนาวเปนตน. บทวา อนธิวาสยโต คือ ไมอดกลั้น ไดแก ไมอดทน.
สวนความเกิดขึ้นแหงอาสวะ ในอธิการนี้ พึงทราบดังตอไปนี้ เมื่อภิกษุ
กระทบหนาว ปรารถนาความอบอุน กามาสวะยอมเกิดขึ้น ในที่ทุกแหง
ก็อยางนี้. เมื่อภิกษุปรารถนาภพวา ในสุคติภพ ไมมีหนาว หรือรอน
ภวาสวะยอมเกิดขึ้น. การยึดถือวา เราหนาว เรารอน ดังนี้เปน
ทิฏฐาสวะ (สวน) อวิชชาสวะ ประกอบพรอมกับอาสวะ (ทีก่ ลาวมา)
ทั้งหมดทีเดียว. บทวา อิเม วุจฺจนฺติ ความวา อาสวะเหลานี้มีจํานวน
มาก โดยแยกแตละอยาง ในความหนาวเปนตนแยกออกเปนอยางละ ๔
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงละดวยความอดกลั้น ที่เรียกวา ขันติสังวรนี้.
บทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส จณฺฑหตฺถึ ปริวชฺเชติ ความวา
ภิกษุพิจารณาโดยอุบาย คือ โดยคัลลองอยางนี้วา เราไมควรยืนในที่ใกลชา ง
ตัวดุราย เพราะวาจะพึงมีความตายบาง ความทุกขปางตายบางซึ่งมีเหตุมาจาก
การยืนในที่ใกลนั้น ดังนี้แลว หลบหลีกชางตัวดุราย คือ ถอยหนี. ในทุก
บทก็มีนัย นี้แล. บทวา จณฺฑ ไดแก ราย คือ ดุ. บทวา ขาณุ
ไดแก ตอไมตะเคียนเปนตน. บทวา กณฺฎกฏาน ไดแก โอกาสที่หนาม
จะแทง. บทวา โสพฺภ ไดแก ที่ที่ขาดทาง (ขึ้นลง) ทุกดาน. (โตรก).
บทวา ปปาต ไดแก สถานที่ที่ขาดทาง (ขึ้นลง) ไปขางหนึ่ง. บทวา
จณฺฑนิก ไดแก สถานที่เปนที่ทิ้งน้ําเสีย และครรภมลทินเปนตน.
บทวา โอฬิคลฺล ไดแก สถานที่เปนที่ไหลไปแหงโคลน เปนตน
เหลานั้นนั่นแล. สถานที่นั้นถึงจะลึกถึงเขา ก็เปนสถานที่เต็มไปดวยของ
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ไมสะอาด. และสถานที่ทั้ง ๒ แหงนี้เปนสถานที่ที่มีอมนุษยชุกชุม เพราะ
ฉะนั้นจึงตองเวน. ในบทวา อนาสเน นี้มีอธิบายวา อาสนะที่ไมเหมาะสม
ชื่อวา อนาสนะ อาสนะนั้น โดยความหมายพึงทราบวา ไดแก อาสนะที่
เก็บไวในที่ลับอันเปนสิ่งไมแนนอน. แมในบทนี้วา อโคจเร มีความวา
โคจรที่ไมเหมาะสม ชือ่ วา อโคจร อโคจรนั้นมี ๕ อยางแยกออกเปน
หญิงแพศยาเปนตน. บทวา ปาปเก มิตฺเต ไดแก มิตรผูลามก คือ
มิตรผูทุศีล ไดแก บุคคลเทียมมิตร คือ ผูไมใชมิตร. บทวา ปาปเกสุ
ไดแก ต่ําชา. บทวา โอกปฺเปยฺยุ คือ พึงเชื่อ ไดแก พึงนอมใจเชื่อวา
ทานผูมีอายุรูปนี้ ไดทําหรือจักทําแนแท. บทวา ยฺหิสฺส ความวา
(เมื่อภิกษุนั้นไมบรรเทา) อันตรายอยางใดอยางหนึ่ง คือ อันตรายแมอยาง
หนึ่งในบรรดาอันตรายมีชางเปนตน. สวนความเกิดขึ้นแหงอาสวะในที่นี้ พึง
ทราบดังตอไปนี้ เมื่อภิกษุเผชิญทุกขมีชางเปนตนเปนเหตุ ปรารถนาสุข
กามาสวะยอมเกิดขึ้น เมื่อภิกษุปรารถนาภพวา ทุกขเชนนี้ไมมีในสุคติภพ
ภามาสวะ ยอมเกิดขึ้น การยึดถือวา ชางเหยียบเรา ดังนี้เปน ทิฏฐาสวะ
(สวน) อาสวะที่ประกอบพรอมกับอาสวะ ชื่อวา อวิชชาสวะทั้งหมดนั่นแหละ.
บทวา อิเม วุจฺจนฺติ ความวา อาสวะเหลานี้มีมากอยาง โดยแยกแตละ
อยางในบรรดาอันตรายมีชางเปนตน ดวยอํานาจแยกออกเปนอยางละ ๔ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงละดวยการหลีกหนี กลาวคือ ศีลสังวรนี้.
บทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส อุปฺปนฺน กามวิตกฺก นาธิวาเสติ
ความวา ภิกษุพิจารณาเห็นโทษในกามวิตก โดยอุบายอันแยบคายโดยนัยเปน
ตนวา วิตกนี้เปนอกุศลแมเพราะเหตุนี้ มีโทษแมเพราะเหตุนี้ มีผลเปนทุกข
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แมเพราะเหตุนี้ ก็วิตกนั้นแล ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง ดังนี้แลว
ไมยับยั้งกามวิตกที่เกิดขึ้นในอารมณนั้น ๆ อธิบายวา ยกอารมณขึ้นสูจิตแลว
บังคับไมอยู หรือบังคับใหอยูในภายในไมได. ถามวา ภิกษุเมื่อยับยั้งไมได
จะทําอยางไร ? ตอบวา ละทิ้งเสีย. ถามวา ละทิ้งเหมือนเอาตะกราตักหยาก
เยื่อทิ้งหรือ ? ตอบวา ไมใช โดยที่แทแลว บรรเทา คือเจาะแทง นํา
กามวิตกนั้นออก. ถามวา แทงเหมือนเอาประตักแทงโคพลิพัทหรือ ? ตอบวา
ไมใช โดยที่แทแลว ทํามันใหสิ้นสุด คือ ทํามันใหปราศจากไปเปนที่สุด
คือ แมที่สุดของกามวิตกนั้นจะไมเหลือ โดยที่สุด แมเพียงภังคขณะ (ของจิต)
โดยประการใด จะทํากามวิตกนั้นโดยประการนั้น.
ถามวา ก็ภิกษุจะทํากามวิตกนั้นใหเปนอยางนั้นไดอยางไร ? ตอบวา
ทําใหถึงความไมมีตอไป คือ ใหถงึ ความไมมีในภายหลัง ไดแก ทําโดย
ประการที่มันจะถูกขมไวดวยดี ดวยวิกขัมภนปหาน. แมในวิตก ๒
อยางที่เหลือ ก็มีนัยนี้แล. บทวา อปฺปนฺนุปฺปนฺเน ไดแก (วิตก) ที่
เกิดขึ้นแลว ๆ มีคําอธิบายวา ที่เพียงแตเกิดขึ้นเทานั้น อีกอยางหนึ่ง มีคาํ
อธิบายวา บรรเทาวิตกที่เกิดขึ้นคราวเดียวแลวไมเพิกเฉยในครั้งที่ ๒ ไดแก
บรรเทาวิตกที่เกิดขึ้นแลว ๆ ทั้ง ๗ ครั้งนั้นแล. บทวา ปาปเก อกุสเล
ธมฺเม ไดแก วิตกทั้งหลายมีกามวิตกเปนตนเหลานั้นนั่นแล หรือ วิตก
ใหญทั้งหมด ๙ ชนิด.
บรรดาวิตกทั้ง ๙ ชนิดนั้น วิตก ๓ อยาง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวแลว (สวน) วิตก ๖ อยางที่เหลือเหลานี้คือ ญาติวิตก (วิตกถึงญาติ)
ชนบทวิตก (วิตกถึงชนบท) อมรวิตก (วิตกถึงเทวดา) วิตกที่เกี่ยวเนื่อง
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ดวยความเอ็นดูผูอื่น วิตกที่เกี่ยวเนื่องดวยลาภ สักการะ และคําสรรเสริญ
วิตกที่เกี่ยวเนื่องดวยความไมดูหมิ่น. บทวา ยฺหสิ ฺส ความวา (เมื่อภิกษุ
นั้นไมบรรเทา) วิตกอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาวิตกเหลานี้. อนึ่ง ในทีน่ ี้
กามวิตกก็คือ กามาสวะนั่นเอง วิตกที่นอกไปจากกามวิตกนั้น จัดเปนภวาสวะ
วิตกที่สัมปยุตดวยภวาสวะนั้นจัดเปนทิฏฐาสวะ อวิชชาในวิตกทั้งหมดจัดเปน
อวิชชาสุวะ พึงทราบความเกิดขึ้นแหงอาสวะดังพรรณนามานี้แล. บทวา อิเม
วุจฺจนฺติ ความวา อาสวะเหลานี้มีประการดังกลาวแลวดวยอํานาจกามวิตก
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงละดวยการบรรเทากลาวคือวิริยะ
ประกอบดวยการพิจารณาเห็นโทษในวิตกนั้น ๆ นี.้
บทวา ปฏิสงฺขา โยนิโส สติสมฺโพชฺฌงฺค ภาเวติ ความวา
ภิกษุพิจารณาเห็นโทษในการไมมีภาวนา และอานิสงสในภาวนาโดยอุบาย คือ
โดยคัลลองแลวเจริญสติสัมโพชฌงค. ในทุกบท ก็มีนัยนี้. ก็การเจริญโพชฌงค
ทั้งหลายนี้ไดอธิบายไวพิสดารแลวในตอนตนแล. บทวา ยฺหิสฺส ความวา
เมื่อภิกษุนั้น (ไมเจริญ) โพชฌงคขอใดขอหนึ่งในบรรดาโพชฌงคเหลานี้.
ก็ในการเกิดอาสวะขึ้นในที่นี้ พึงทราบนัยดังนี้วา อาสวะเหลาใดมีกามาสวะ
เปนตนที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะไมไดเจริญ โพชฌงคทั้งหลายที่สัมปยุตดวยอริยมรรคเหลานี้ อาสวะเหลานั้นยอมไมมีแกเธอผูเจริญ (โพชฌงค) อยูอยางนี้.
บทวา อิเม วุจฺจนฺติ ความวา อาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเปนตน เหลานี้
แหละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จะละไดดวยการเจริญโพชฌงคที่เปน
โลกุตระนี้.
จบอรรถกถาอาสวสูตรที่ ๔
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๕. ทารุกัมมิกสูตร
วาดวยพระพุทธองคทรงสรรเสริญสังฆทาน
[๓๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปราสาทสรางดวย
อิฐ ใกลนาทิกคาม ครั้งนั้น คฤหบดีชอื่ ทารุกันมิกะ (พอคาฟน) เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา ดูกอนคฤหบดี ทานในสกุล ทาน
ยังใหอยูหรือ คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคยังใหอยู และทานนั้นแล ขาพระองคใหในภิกษุผูเปนอรหันต หรือ
ผูบรรลุอรหัตมรรค ผูถอื อยูปาเปนวัตร ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ผูถอื
ผาบังสุกุลเปนวัตร.
พ. ดูกอนคฤหบดี ทานผูเปนคฤหัสถ บริโภคกาม อยูค รองเรือน
นอนเบียดเสียดบุตร บริโภคจันทนแควนกาสี ทัดทรงดอกไม ของหอมและ
เครื่องลูบไล ยินดีทองและเงินอยู พึงรูขอนี้ไดยากวา ภิกษุเหลานี้เปนพระอรหันต หรือเปนผูบรรลุอรหัตมรรค ดูกอนคฤหบดี ถาแมภิกษุผูถืออยูปา
เปนวัตร เปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม มีสติเลอะเลือน
ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งมั่น มีจิตพุงพลาน ไมสํารวมอินทรีย เมื่อเปน
อยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถืออยูปาเปนวัตร
เปนผูไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม มีสติตั้งมั่น
มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย เมื่อเปน
อยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญ ดวยเหตุนี้ ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน
เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงกลาวติเตียนดวยเหตุนั้น
ถาแมภิกษุผูอยูใกลบาน เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึง
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ไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผู
ฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุ
ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุ
นั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต เปนผูฟุงซาน ฯลฯ
เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูรับนิมนต
เปนผูไมฟุงซาน ฯลฯ เมือ่ เปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น
ถาแมภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุ
นั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูไม
ฟุงซาน ฯลฯ เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ถาแม
ภิกษุผูทรงคฤหบดีจีวร เปนผูฟุงซาน ถือตัว เหอ ปากกลา พูดพลาม
มีสติเลอะเลือน ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมตั้งมั่น มีจิตพลุงพลาน ไมสํารวม
อินทรีย เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ถาแมภิกษุผูทรง
คฤหบดีจีวร เปนผูไมฟุงซาน ไมถือตัว ไมเหอ ไมปากกลา ไมพูดพลาม
มีสติตั้งมั่น มีสัมปชัญญะ มีใจตั้งมั่น มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง สํารวมอินทรีย
เมื่อเปนอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงไดรับสรรเสริญดวยเหตุนั้น ดูกอนคฤหบดี เชิญ
ทานใหสังฆทานเถิด เมือ่ ทานใหสังฆทานอยู จิตจักเลื่อมใส ทานนั้นผูมีจิต
เลื่อมใส เมือ่ ตายไป จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค คฤหบดีชื่อทารุกัมมิกะ. ทูล
สนองวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้จักใหสังฆทาน ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป.
จบทารุกัมมิกสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทารุกัมมิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทารุกัมมิกสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา ทารุกมฺมิโก ไดแก อุบาสกคนหนึ่ง มีอาชีพทางขายไม.
บทวา กาสิกจนฺทน ไดแก จุณจันทนที่ละเอียด. บทวา องฺเคน ไดแก
ดวยองคไมเปนคุณ คือ ดวยองคที่เปนคุณ (เฉพาะ) ในฝายสุกธรรม. บทวา
เนมนฺตนิโก ไดแก เปนผูรับนิมนต. บทวา สเฆ ทานานิ ทสฺสามิ
คือ เราจักถวายแกภิกษุสงฆ. อุบาสกนั้นครั้นกราบทูลอยางนั้นแลว ก็ถวาย
บังคมพระศาสดาแลวหลีกไป ครั้นแลวในเวลาตอมา ภิกษุผูเปนกุลุปกะของเขา
จํานวน ๕๐๐ รูป ไดถึงความเปนคฤหัสถ (สึก). ภิกษุผูเปนกุลุปกะนั้น
เมื่ออุบาสกเรียนวา ภิกษุเหลานั้นสึกหมดแลว ก็พูดวา พวกอาตมาในที่นี้สึก
หมดหรือ ดงนี้แลว ก็ทําใจใหเปนกลางไมได. พระศาสดาทรงหมายเอา
เหตุนี้ จึงตรัสวา เมื่อเธอถวายทานในสงฆ จิตจักผองใส ดังนี้.
จบอรรถกถาทารุกัมมิกสูตรที่ ๕
๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร
วาดวยเหตุใหลาสิกขา
[๓๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ก็สมัยนั้น ภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมสนทนาอภิธรรมกถากันอยูที่โรงกลม ไดทราบวา
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ในที่ประชุมนั้น ทานพระจิตตหัตถิสาริบุตร เมือ่ พวกภิกษุผูเถระกําลังสนทนา
อภิธรรมกถากันอยู พูดสอดขึ้นในระหวาง ลําดับนั้น ทานพระมหาโกฏฐิตะ
ไดกลาวกะทานพระจิตตหัตถิสาริบุตรวา ทานพระจิตตหัตถิสาริบุตร เมื่อภิกษุ
ผูเถระกลาวสนทนาอภิธรรมกถากันอยู พูดสอดขึ้นระหวาง ขอทานพระจิตตหัตถิสาริบุตรจงรอคอยจนกวาภิกษุผุเถระสนทนากันใหจบเสียกอน.
เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนี้แล พวกภิกษุผูเปนสหายของ
ทานพระจิตตหัตถิสาริบุตร ไดกลาวกับทานมหาโกฏฐิตะวา แมทานพระมหาโกฏฐิตะยอมรุกรานทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร (เพราะวา) ทานพระจิตตหัตถิสาริบุตรเปนบัณฑิต ยอมสามารถกลาวสนทนาอภิธรรมกถากับพวกภิกษุผูเถระ
ได ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูไมทราบ
วาระจิตของผูอื่นพึงรูขอนี้ไดยาก.
ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนดุจสงบเสงี่ยม
เปนดุจออนนอม เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือ
เพื่อนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวาเมื่อใด
เขาหลีกออกไปจากพระศาสดา หลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรยผูดํารงอยูใน
ฐานะเปนครู เมื่อนั้น เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อ
เขาคลุกคลีอยูดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอมรบกวน
จิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวน ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนโคที่เคยกินขาวกลา ถูกเขาผูกไวดวยเชือกหรือขังไว
ในคอก ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา โคเคยกินขาวกลาตัวนี้จักไมลงกินขาวกลาอีก
ณ บัดนี้ ผูนนั้ พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ภิกษุเหลานั้นกลาวตอบวา ดูกอน
อาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได คือโคที่เคยกินขาวกลา
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ตัวนั้น พึงดึงเชือกขาดหรือแหกคอกแลว ลงไปกินขาวกลาอีกทีเดียว ฉันใด
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปนดุจ
สงบเสงี่ยม เปนดุจออนนอม เปนดุจสงบเรียบรอย ตลอดเวลาที่อาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจรรย ผูดํารงอยูในฐานะเปนครูรูปใดรูปหนึ่งอยู แตวา
เมื่อใด เขาหลีกไปจากพระศาสดาหรือหลีกออกไปจากเพื่อนพรหมจรรยผูดํารง
อยูในฐานะเปนครู เมื่อนั้น เขายอมคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา เดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู
เมื่อเขาคลุกคลีอยูดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุย ราคะยอม
รบกวนจิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
เขากลาววา เราไดปฐมฌาน (แต) คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขา
สึกมาเปนคฤหัสถ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ. (ลูกเห็บ)
ตกลงที่ทางใหญสี่แพรง พึงยังฝุนใหหายไป ปรากฏเปนทางลื่น ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา บัดนี้ ฝุนจักไมปรากฏที่ทางใหญสี่แพรงโนนอีก ผูนั้นพึงกลาว
โดยชอบหรือหนอ ดูกอนอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะที่
มีได คือ มนุษยหรือโค และสัตวเลี้ยง พึงเหยียบย่ําที่ทางใหญสี่แพรงแหงโนน
หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง เมื่อเปนเชนนั้น ฝุนพึงปรากฏอีกทีเดียว
ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึก
มาเปนคฤหัสถ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
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เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เขายอมกลาววา เราเปนผู
ไดทุติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนฝนเม็ดใหญ ตกลงที่สระใหญใกลบานหรือ
นิคม พึงยังทั้งหอยกาบและหอยโขง ทั้งกอนกรวดและกระเบื้องใหหายไป
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดนี้ หอยกาบ หอยโขง กอนกรวดและกระเบื้อง
จักไมปรากฏในสระโนนอีก ผูนั้นพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกอนอาวุโส
ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได คือ มนุษยหรือโคและสัตวเลี้ยง
พึงดื่มที่สระแหงโนน หรือลมและแดดพึงแผดเผาใหแหง เมื่อเปนเชนนั้น
ทั้งหอยกาบและหอยโขง ทั้งกอนกรวดและกระเบื้อง พึงปรากฏไดอีกทีเดียว
ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ ยอมสาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ มีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
เขายอมกลาววา เราไคตติยฌาน (แต) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ลาสิกขา
สึกมาเปนคฤหัสถ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนอาหารคางคืน ไมพึง
ชอบใจแกบุรุษผูบริโภคอาหารประณีต ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา บัดนี้อาหาร
จักไมชอบใจแกบุรุษชื่อโนนอีก ผูนนั้ พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ ดูกอนอาวุโส
ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได คือ อาหารอื่นจักไมชอบใจแก
บุรุษผูโนนผูบริโภคอาหารประณีต ตลอดเวลาที่โอชารสแหงอาหารนั้นจัก
ดํารงอยูในรางกายของเขา แตเมื่อใด โอชารสแหงอาหารนั้นจักหมดไป เมือ่
นั้น อาหารนั้นพึงเปนที่ชอบใจเขาอีก ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลบางคน
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ในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปนผูมีอุเบกขา เปนผูมีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุจตุตถฌาน
ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน (แตวา) ยัง
คลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนหวงน้ําในที่ไมถูกลน ปราศจากคลื่น ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา บัดนี้ คลื่นจักไมมีปรากฏที่หวงน้ําแหงโนนอีก ผูน ั้นพึงกลาวโดย
ชอบหรือหนอ ดูกอนอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะที่มีได
คือ ลมฝนทีแ่ รงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวันออกก็พึงพัดใหเกิดคลื่นขึ้นที่หวงน้ํา
แหงนั้น ลมฝนที่แรงกลาพึงพัดมาจากทิศตะวันตก. . . จากทิศเหนือ. . . จาก
ทิศใต ก็พึงพัดใหเกิดคลื่นขึ้นที่หวงน้ําแหงนั้น ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู เขากลาววาเราไดจตุตถฌาน (แตวา) ยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ฯลฯ
ยอมลาสิกขามาเปนคฤหัสถ.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ บรรลุเจโตสมาธิ
อันไมมีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขายอมกลาววา เราไดเจโตสมาธิอันไมมีนิมิต แตยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถีย เมือ่ เขา
คลุกคลีดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอมรบกวนจิตเขา
เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา มีจตุรงคเสนา
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เดินทางไกลไปพักแรมคืน อยูที่ปาทึบแหงหนึ่ง ในปาทึบแหงนั้น เสียง
จักจั่นเรไร พึงหายไปเพราะเสียงชาง เสียงมา เสียงรถ เสียงพลเดินเทา
เสียงกึกกองแหงกลอง บัณเฑาะว สังข และพิณ ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา
บัดนี้ ที่ปาทึบแหงโนน เสียงจักจั่นเรไร จักไมมีปรากฏอีก ผูนั้นพึงกลาว
โดยชอบหรือหนอ ดูกอนอาวุโส ขอนี้ไมเปนเชนนั้น ขอนี้ยอมเปนฐานะ
ที่มีได คือ เมื่อใด พระราชาหรือมหาอมาตยของพระราชา พนไปจากปาทึบ
แหงนั้น เมือ่ นั้น เสียงจักจั่นเรไร พึงปรากฏไดอีก ฉันใด ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรลุเจโตสมาธิอัน
ไมมีนิมิต เพราะไมใสใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู เขากลาววา เราไดเจโตสมาธิอัน
ไมมีนิมิตแลว แตยังคลุกคลีดวยพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอมาตยของพระราชา พวกเดียรถีย พวกสาวกเดียรถียอยู เมื่อเขา
คลุกคลีดวยหมู ปลอยจิต ไมสํารวมอินทรีย ชอบคุยอยู ราคะยอมรบกวน
จิตเขา เขามีจิตถูกราคะรบกวนแลว ยอมลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ.
สมัยตอมา ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ
ครั้งนั้น พวกภิกษุผูเปนสหายของบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเขาไปทาน
พระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู แลวถามวา ทานพระมหาโกฏฐิตะไดกําหนดรูใจบุรุษ
ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา บุรุษชือ่ จิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติ
เหลานี้ ๆ และจักลาสิกขามาเปนคฤหัสถ หรือเทวดาทั้งหลายไดแจงเนื้อความ
นี้วา ขาแตทานผูเจริญ บุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติ
เหลานี้ ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ขาพเจาไดกําหนดรูใจบุรุษชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรดวยใจวา
เปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ ๆ และจักลาสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ แมเทวดา
ก็บอกเนื้อความนี้แกขาพเจา ลําดับนั้น พวกภิกษุผูเปนสหายของบุรุษชื่อ
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จิตตหัตถิสารีบุตร ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ บุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรเปนผูไดวิหารสมาบัติเหลานี้ ๆ และไดลา
สิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไม
นานนัก บุรษุ ชื่อจิตตหัตถิสารีบุตรจักระลึกถึงคุณแหงเนกขัมมะได.
ครั้งนัน้ ไมนานเทาไร บุรุษชือ่ จิตตหัตถิสารีบุตรก็ปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต ทานพระจิตตหัตถิสารีบุตรหลีกออก
จากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ได
ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเทียว เขาถึงอยู
ไดทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก ก็แหละทานพระจิตตหัตถิสารีบุตร ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบจิตตหัตถิสาริปุตตสูตรที่ ๖
อรรถกถาจิตตหัตถิสาริปุตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในจิตตหัตถิสาริปุตตสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อภิธมฺมกถ ไดแก กถาเจือดวยอภิธรรม. บทวา กถ
โอปาเตติ ความวา (พระจิตตหัตถิสารีบุตร) กลาวถอยคําของตนตัดคําพูด
ของภิกษุเหลานั้น. บทวา เถราน ภิกขฺ ูน เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในความหมาย
แหงตติยาวิภัตติ. มีความหมายวา กับดวยภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ. อนึ่ง
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มีความหมายวา อภิธรรมกถาของพระเถระทั้งหลาย อันใด แมพระจิตตหัตถิสารีบุตรนี้ ก็สามารถกลาวอภิธรรมกถานั้นได. บทวา เจโตปริยาย ไดแก
วาระจิต. บทวา อิธ คือ ในโลกนี้. บทวา โสรตโสรโต คือ เปนผูสงบ
เสงี่ยมเหมือนบุคคลผูสงบเสงี่ยม อธิบายวา เปรียบเหมือนบุคคลผูประกอบ
ดวยความสงบเสงี่ยม. บทวา นิวาตนิวาโต คือ เปนผูถอมตนเหมือน
บุคคลผูถอมตน อธิบายวา เปรียบเหมือนบุคคลผูประพฤติถอมตน. บทวา
อุปสนฺตุปสนฺโต คือ เปนผูสงบระงับเหมือนบุคคลผูสงบระงับ.
บทวา วปกสฺสเตว สตฺถารา ไดแก หลีกไปจากสํานักพระศาสดา.
บทวา สสฏสฺส ไดแก คลุกคลีดวยการคลุกคลี ๕ อยาง. บทวา วิสฏสฺส
ไดแก ถูกปลอย. บทวา ปากฏสฺส ไดแก มีอนิ ทรียปรากฏ. บทวา
กิฏาโท ไดแก กินขาวกลา. บทวา อนฺตรธาเปยฺย ไดแก พึงใหฉิบหาย.
บทวา โคปสู ไดแก โคและแพะ. บทวา สิปฺปสมฺพุก ไดแก หอยนางรมและหอยโขง. บทวา สกฺขรกถล ไดแก กอนกรวดและกระเบื้อง.
บทวา อาภิโทสิก ไดแก ของกินปรุงดวยหญากับแกอันมีโทษปรากฏ
แลว. บทวา นจฺฉาเทยฺย คือ ไมพึงชอบใจ. บททุติยาวิภัตติที่วา ปุริส
ภุตฺตาวึ นัน้ ใดในสูตรนั้น บทนั้นพึงเห็นวาใชในความหมายแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
บทวา อมุหฺ าวุโส ปุริส ความวา ดูกอนผูมีอายุ บุรุษโนน.
บทวา สพฺพนิมุตฺตาน ไดแก นิมิตวาเที่ยงทั้งปวง. บทวา อนิมิตฺต เจโตสมาธึ ไดแก สมาธิในวิปสสนาที่มีพลัง. บทวา จีรฬ
ิ ิยสทฺโท
ไดแก เสียงจิ้งหรีด. บทวา สริสฺสติ เนกฺขมฺมสฺส ไดแก จักระลึกถึงคุณ
ของบรรพชา. บทวา อรหต อโหสิ ไดแก ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในระหวางพระอรหันตผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา.
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แทจริง พระเถระนี้เปนคฤหัสถ ๗ ครั้ง บวช ๗ ครัง้ . เพราะเหตุไร ?
ไดยินวา ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ทานไดกลาว
สรรเสริญคุณในความเปนคฤหัสถแกภิกษุรูปหนึ่ง. เพราะกรรมนั้นนั่นแล
ทั้งที่เมื่ออุปนิสัยของอรหัตผลมีอยูแท ๆ ทานก็เรรอนไปในความเปนคฤหัสถ
และการบรรพชา (บวชแลวสึก) ถึง ๗ ครั้ง บวชในครั้งที่ ๗ จึงไดบรรลุ
อรหัตผลแล
จบอรรถกถาจิตตหัตถิสาริปุตตสูตรที่ ๖
๗. ปรายนสูตร
วาดวยสวนสุด ๒ อยาง
[๓๓๒] สมัยหนึง่ พระผูมีภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ก็สมัยนั้น เมื่อภิกษุผูเถระหลายรูปกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัต นัง่ ประชุมอยูที่โรงกลม ไดเกิดการสนทนากันขึ้นใน
ระหวางวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในปญหาของ
เมตเตยยมาณพ ในปรายนสูตรวา
ผูใดทราบสวนสุดทั้งสองดวยปญญา
แลว ไมติดอยูในสวนทามกลาง เรา
กลาวผูน ั้นวาเปนมหาบุรุษ ผูนนั้ กาวลวง
เครื่องรอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี้.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สวนสุดที่ ๑ เปนไฉนหนอ สวนสุดที่ ๒
เปนไฉน อะไรเปนสวนทามกลาง อะไรเปนเครื่องรอยรัด.
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เมื่อสนทนากันอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลาย
วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะเปน
สวนสุดที่ ๒ ความดับแหงผัสสะเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด
เพราะวา ตัณหายอมรอยรัดผัสสะและเหตุเกิดขึ้นแหงผัสสะนั้น เพราะเปนที่
เกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง
ยอมกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมือ่ รูยิ่งธรรมทีค่ วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่
ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว.
เมื่อภิกษุนั่นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้ง
หลายวา ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย อดีตเปนสวนที่ ๑ อนาคตเปนสวนสุด
ที่ ๒ ปจจุบันเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะวา
ตัณหายอมรอยรัดอดีต อนาคต และปจจุบันนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหง
ภพนั้น ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนด
รูธรรมที่ควรกําหนดรู เมือ่ รูยิ่งธรรมทีค่ วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนด
รู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สุขเวทนาเปนสวนสุดที่ ๑ ทุกขเวทนา
เปนสวนสุดที่ ๒ อทุขมสุขเวทนาเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอย
รัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา
นั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงนั้น ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชื่อวายอม
รูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง ยอมกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควร
รูยิ่ง กําหนดรูธรรมทีค่ วรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดใน
ปจจุบันเทียว.
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เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย นามเปนสวนสุดที่ ๑ รูปเปนสวนสุด
ที่ ๒ วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหา
ยอมรอยรัด นาม รูป และวิญญาณนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ
ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชอื่ วายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูย ิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควร
กําหนดรู เมือ่ รูยิ่งธรรมทีค่ วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผู
ทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อายตนะภายใน ๖ เปนสวนสุดที่ ๑
อายตนะภายนอก ๖ เปนสวนสุดที่ ๒ วิญญาณเปนสวนทามกลาง ตัณหา
เปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัดอายตนะภายใน ๖ อายตนะ
ภายนอก ๖ และวิญญาณนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ ดวยเหตุ
เทานี้แล ภิกษุชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
เมื่อรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุด
แหงทุกขไดในปจจุบันเทียว.
เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สักกายะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดสักกายะ
เปนสวนสุดที่ ๒ ความดับสักกายะเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอย
รัด เพราะวาตัณหาเปนเครื่องรอยรัดสักกายะ เหตุเกิดสักกายะ และความดับ
สักกายะนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพนั้น ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุชอื่
วายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูยงิ่ กําหนดรูธ รรมที่ควรกําหนดรู เมื่อรูยิ่งธรรมที่
ควรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดใน
ปจจุบันเทียว.
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เมื่อภิกษุนั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดกลาวกะภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พวกเราทั้งปวงเทียวไดพยากรณตาม
ปฏิภาณของตน ๆ มาเถิด เราทั้งหลายจักพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ แลวจักกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบ พระผูมีพระภาคเจาจักทรง
พยากรณแกพวกเรา โดยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําขอที่ทรงพยากรณ
นั้นไว โดยประการนั้น ภิกษุผูเถระทั้งหลายรับคําของภิกษุนั้นแลว ครั้งนั้น
ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดพากันเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลการที่สนทนา
ปราศรัยทั้งหมดนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
คําของใครหนอเปนสุภาษิต พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คําของเธอทั้งปวงเปนสุภาษิตโดยปริยาย อนึ่ง เราหมายเอาขอความที่กลาว
ไวในปญหาของเมตเตยยมาณพ ในปรายนสูตรวา
ผูใดทราบสวนสุดทั้งสองดวยปญญา
แลวไมติดอยูในสวนทามกลาง เรากลาว
ผูนั้นวา เปนมหาบุรุษ ผูนั้นกลาวลวง
เครื่องรอยรัดในโลกนี้ไดแลว ดังนี้.
เธอทั้งหลายจงฟงขอความนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ผัสสะเปนสวนสุดที่ ๑ เหตุเกิดผัสสะเปนสวนสุดที่  ๒ ความดับ
ผัสสะเปนสวนทามกลาง ตัณหาเปนเครื่องรอยรัด เพราะวาตัณหายอมรอยรัด
ผัสสะ เหตุเกิดผัสสะ และความดับผัสสะนั้นไว เพราะเปนที่เกิดขึ้นแหงภพ
นั้น ๆ ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุจึงชื่อวายอมรูยิ่งธรรมที่ควรรูย ิ่ง กําหนดรู
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ธรรมที่ควรกําหนดรู เมือ่ รูยิ่งธรรมทีค่ วรรูยิ่ง กําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรู
ยอมเปนผูทําที่สุดแหงทุกขไดในปจจุบันเทียว.
จบปรายสูตรที่ ๗
อรรถกถาปรายนสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาปรายนสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา ปารายเน เมตฺเตยฺยปฺเห ไดแก ในปญหาของเมตเตยยมาณพที่มาในปารายนวรรค. บทวา อุภนฺเต วิทติ ฺวาน ไดแก ทราบที่สุด
๒ อยาง คือ สวน ๒ สวน. บทวา มชฺเฌ มนฺตา น ลิปฺปติ ความวา
ปญญาเรียกวา มันตา (บุคคลใด) ทราบที่สุดทั้งสองดวยปญญาที่เรียกวา มันตา
นั้นแลวไมติดอยูในทามกลาง คือ ไมติดอยูในที่ตรงกลาง. บทวา สิพฺพนิ
มจฺจคา ความวา (บุคคลนั้น) ผานพนตัณหาที่เรียกวา สิพพนี (เครื่อง
รอยรัด ) ไดแลว.
บทวา ผสฺโส ความวา เพราะบังเกิดดวยอํานาจผัสสะ อัตภาพนี้
จึงมี. บทวา เอโก อนฺโต ความวา ผัสสะนี้เปนสวนหนึ่ง. บทวา
ผสฺสสมุทโย มีรูปวิเคราะหวา ผัสสะเปนเหตุเกิดของอัตภาพนั้น เหตุนนั้
อัตภาพนั้นจึงชื่อวา มีผัสสะเปนเหตุเกิด. อัตภาพในอนาคตจักบังเกิดได
เพราะมีผัสสะ คือกรรมที่ทําไวในอัตภาพนี้เปนปจจัย. บทวา ทุติโย อนฺโต
ไดแก สวนที่ ๒. บทวา ผสฺสนิโรโธ ไดแก นิพพาน. บทวา มชฺเฌ
ความวา นิพพานชื่อวา เปนทามกลาง เพราะ หมายความวาแยกธรรม
(ผัสสะและเหตุเกิดของผัสสะ) ออกเปน ๒ ฝายโดย ตัดตัณหาเครื่องรอยรัด
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เสียได. บทวา ตณฺหา หิ น สิพฺพติ ความวา ตัณหายอมรอยรัด คือ
เชื่อมตอผัสสะ (กลาวคืออัตภาพทั้งสอง) และเหตุเกิดของผัสสะนั้นเขาดวยกัน.
ถามวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะทําภพนั้น ๆ นั่นแลใหบังเกิด อธิบาย
วา ถาหากตัณหาจะไมพึงรอยรัด (ผัสสะกับเหตุเกิดของผัสสะ) ไวไซร ภพนั้น ๆ
แลก็จะไมพึงบังเกิด.
ในที่นี้ นักปราชญทั้งหลายไดแสดงขอเปรียบเทียบระหวางที่สุดกับ
ทามกลางไว. อธิบายวา คําวาที่สุด (ปลาย) และทามกลาง ทานกลาวไว
สําหรับไม ๒ ทอน ที่บคุ คลรวมเขาดวยกันแลวเอาเชือกมัดตรงกลางไว. เมื่อ
เชือกขาด ไมทั้งสองทอนก็จะหลนจากทั้งสองขาง (ขางปลายและตรงกลาง).
ในขอนี้ก็เปนอยางนั้น คือ ที่สุด ๒ อยางซึ่งมีประการดังกลาวแลว
เปรียบเหมือนไม ๒ ทอน. ตัณหาเปรียบเหมือนดายที่รอยรัด (ไม) อยู เมื่อ
ตัณหาดับ ที่สุดทั้งสองก็เปนอันดับดวย เปรียบเหมือนเมื่อดายขาด ไมทั้ง ๒
อันก็หลนจากทั้งสองขาง.
บทวา เอตฺตาวตา คือ ดวยเหตุเพียงเทานี้ เพราะรูที่สุดทั้งสอง
แลวไมถูกตัณหาฉาบติดไวตรงกลางนี้ ภิกษุจึงชื่อวา รูยิ่งธรรม คือสัจจะ ๔
ที่ควรรูยิ่ง จึงชื่อวา กําหนดรูสัจจะที่เปนโลกิยะทัง้ สอง ที่ควรกําหนดรูดวย
ตีรณปริญญา และปหานปริญญา. บทวา ทิฏเว ธมฺเม ไดแก
ในอัตภาพนี้แล. บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ ความวา ชื่อวา เปนผู
ทําที่สุด คือ ทําการกําหนดรอบวัฏทุกข.
ในวาระที่ ๒ มีอธิบายดังตอไปนี้ พึงทราบอุปมาดวยอํานาจไม ๓
ทอน จริงอยู ไม ๓ ทอน ที่บุคคลเอาเชือกมัดไว เมื่อเชือกขาด ไม ๓
ทอนก็จะตกไปในที่ ๓ แหง. ในขอนี้ก็เปนอยางนี้ คือ ขันธที่เปนอดีต
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อนาคต และปจจุบัน เปรียบเหมือนไม ๓ ทอน. ตัณหา เปรียบเหมือนเชือก
เพราะวาตัณหานั้นรอยรัดขันธที่เปนอดีตเขากับขันธที่เปนปจจุบัน และรอย
รัดขันธที่เปนปจจุบันเขากับขันธที่เปนอนาคต เมื่อตัณหาดับ ขันธที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบันก็เปนอันดับดวย เปรียบเหมือนเมื่อเชือกขาดไม ๓ ทอน
ก็ตกไปในที่ ๓ แหง.
ในวาระที่ ๓ มีอธิบายดังตอไปนี้ บทวา อทุกฺขมสุขา มชฺเฌ
ความวา อทุกขมสุขเวทนา ชื่อวา ทามกลาง เพราะภาวะที่อยูในระหวาง
เวทนาอีก ๒ (สุขเวทนากับทุกขเวทนา). เพราะวา สุข ชื่อวาอยูในภายใน
แหงทุกข หรือวา ทุกข ชื่อวาอยูในภายในแหงสุขไมมี. บทวา ตณฺหา
สิพฺพินี ไดแก ความเพลิดเพลินและความกําหนัด ในเวทนาทั้งหลาย.
บทวา เวทนาน อุปจฺเฉท นิวาเรติ ความวา (ตัณหา) ชื่อวา รอยรัดเวทนา
เหลานั้นไว.
ในวาระที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา วิฺาณ มชฺเฌ
ความวา ทั้งปฏิสนธิวิญญาณ ทั้งวิญญาณที่เหลือ ชื่อวา เปนทามกลางของ
นามรูปทั้งหลาย เพราะเกิดขึ้นโดยเปนปจจัยของนามรูป.
ในวาระที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา วิฺาณ มชฺเฌ
ความวา กรรมวิญญาณ ชื่อวาเปนทามกลาง อีกอยางหนึ่ง วิญญาณชนิดใด
ชนิดหนึ่งในที่นี้ ชื่อวาเปนทามกลาง เพราะในบรรดาอายตนะภายใน (เฉพาะ)
มนายตนะ (อายตนะคือใจ) รับเอากรรมไว. อีกอยางหนึ่ง ชวนวิญญาณ
ชื่อวาเปนทามกลาง เพราะมโนทวาราวัชชนะ (การนอมนึกในมโนทวาร)
อาศัยอายตนะภายใน.
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ในวาระที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ บทวา สกฺกาโย ไดแก
วัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓. บทวา สกฺกายสมุทโย ไดแก สมุทัยสัจ. บทวา
สกฺกายนิโรโธ ไดแก นิโรธสัจ. บทวา ปริยาเยน คือ ดวยเหตุนั้น ๆ.
บทที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในที่ทุกแหงทีเดียว.
จบอรรถกถาปรายนสูตรที่ ๗
๘. อุทกสูตร
วาดวยบุคคล ๖ จําพวก
[๓๓๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อทัณฑกัปปกะ
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแวะลงจากหนทาง ประทับนั่งบนอาสนะที่
เขาปูลาดไวแลว ณ โคนไมตนหนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไดพากันเขาไปสูนิคมชื่อ
ทัณฑกัปปกะ เพื่อแสวงหาที่พัก ครั้งนั้น ทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุ
หลายรูป ไดไปที่แมน้ําอจิรวดีเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงน้ําในแมน้ําอจิรวดีเสร็จแลว
ก็ขึ้นมานุงอันตรวาสกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู.
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาทานพระอานนท แลวถามวา ดูกอน
อาวุโสอานนท พระผูมพี ระภาคเจาทรงกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยพระหฤทัยแลว
หรือหนอ จึงพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก
ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวาพระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรูโดย
ปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้ ทานพระ-
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อานนทตอบวา ดูกอนอาวุโส ก็ขอนีพ้ ระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณอยาง
นั้นแล.
ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคกับภิกษุหลายรูปไดไป
ยังแมน้ําอจิรวดีเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงเสร็จแลว ก็ขึ้นมานุงอันตรวาสกผืนเดียว
ยืนผึ่งตัวอยู ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปหาขาพระองค แลวถามวา ดูกอน
อาวุโสอานนท พระผูมพี ระภาคเจาทรงกําหนดรูเหตุทั้งปวงดวยพระหฤทัยแลว
หรือหนอ จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย
ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได หรือวาพระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรู
โดยปริยายบางประการเทานั้น จึงไดทรงพยากรณพระเทวทัตดังนี้ เมื่อภิกษุ
นั้นกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกับภิกษุนั้นวา ดูกอนอาวุโส ก็ขอนี้
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณอยางนั้นแล.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนอานนท ก็ภิกษุรูปนั้นจักเปน
ภิกษุใหมบวชไมนาน หรือวาเปนภิกษุเถระ แตเปนคนโงเขลา ไมฉลาด
เพราะวาขอที่เราพยากรณแลวโดยสวนเดียว จักเปนสองไดอยางไร ดูกอน
อานนท เรายอมไมพิจารณาเห็นบุคคลอื่นแมคนหนึ่ง ที่เราไดกําหนดรูเหตุ
ทั้งปวงดวยใจแลวพยากรณอยางนี้ เหมือนพระเทวทัตเลย ก็เราไดเห็นธรรม
ขาวของพระเทวทัต (สวนดี) แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย
เพียงใด เราก็ยังไมพยากรณพระเทวทัตเพียงนั้นวา พระเทวทัตจะตองเกิด
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได แตวา เมื่อใด เราไมได
เห็นธรรมขาวของพระเทวทัต แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย
เมื่อนั้น เราจึงไดพยากรณพระเทวทัตนั้นวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย
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ตกนรก ตั้งอยูตลอดกัป เยียวยาไมได ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนหลุมคูถ
เปนที่ถายอุจจาระ ลึกชัว่ บุรุษ เต็มดวยคูถเสมอขอบปากหลุมบุรุษพึงตกลง
ไปที่หลุมคูถนั้นจมมิดศีรษะ บุรุษบางคนผูใครประโยชน ใครความเกื้อกูล
ปรารถนาความเกษมจากการตกหลุมคูถของบุรุษนั้น ใครจะยกเขาขึ้นจากหลุม
คูถนั้น พึงมา เขาเดินรอบหลุมคูถนัน้ อยู ก็ไมพึงเห็นอวัยวะที่ไมเปอนคูถ
ซึ่งพอจะจับเขายกขึ้นมาได แมประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย
ของบุรุษนั้น ฉันใด เราก็ไมไดเห็นธรรมขาวของพระเทวทัตแมประมาณเทา
น้ําที่สลัดออกจากปลายขนทราย ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อนั้น เราจึงไดพยากรณ
พระเทวทัตวา พระเทวทัตจะตองเกิดในอบาย ตกนรก ตัง้ อยูตลอดกัป
เยียวยาไมได ถาวาเธอทั้งหลายจะพึงฟงตถาคตจําแนกญาณเครื่องกําหนดรู
อินทรียของบุรุษไซร.
อา. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา บัดนี้เปนกาลควร ขาแตพระสุคต
บัดนี้เปนกาลควร ที่พระผูมีพระภาคเจาจะพึงทรงจําแนกญาณเครื่องกําหนดรู
อินทรียของบุรุษ ภิกษุทั้งหลายไดสดับจากพระผูมีพระภาคเจาแลว จักทรง
จําไว.
พ. ดูกอ นอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนีด้ วยใจอยางนี้วา
กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจ
บุคคลนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไป อกุศลธรรมปรากฏ
ขึ้นเฉพาะหนา กุศลมูลที่บุคคลนั้นยังตัดไมขาดมีอยู เพราะกุศลมูลนั้น กุศล
อยางอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผูไมเสื่อมตอไป
เปนธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไมหัก ไมเนา ไมถูกลมและแดดเผา
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เกิดในตนฤดูหนาว เก็บไวดีแลวอันบุคคลปลูก ณ ที่ดินอันพรวนดีแลวใน
ที่นาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชเหลานี้จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนโนโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป
อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู เพราะ
กุศลมูลนั้น กุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการฉะนี้ บุคคลนี้จักเปนผู
ไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคตกําหนด
รูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษ
ดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมทีอ่ าศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดว ย
ประการฉะนี้.
ดูกอนอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้
หายไป กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู
เพราะอกุศลมูลนั้น อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้
จักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไมหัก ไมเนา
ไมถูกลมและแดดเผา เกิดในตนฤดูหนาว เก็บไวดีแลว อันบุคคลปลูก ณ
ที่ศิลาแทงทึบ เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย.
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ดูกอ นอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป
กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู เพราะ
อกุศลมูลนั้น อกุศลอื่นของเขาจักปรากฏ ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จักเปน
ผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคตกําหนด
รูใจบุคคลดวยใจ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษ กําหนด
รูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้.
ดูกอนอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา ธรรมขาวของบุคคลนี้ แม
ประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยอกุศล
ธรรมฝายดําอยางเดียว เมื่อตายไปจักเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเนา ถูกลมและแดดแผดเผา อันบุคคลปลูก ณ
ที่ดินซึ่งพรวนดีแลวในนาดี เธอพึงทราบไหมวา เมล็ดพืชนีจ้ ักไมถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลย.
อา. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้น ดวยใจอยางนี้วา ธรรมชาวของบุคคลนี้ แม
ประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยอกุศล
ธรรมฝายดําอยางเดียว เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจ กําหนดรู
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ญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษ กําหนดรูธ รรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไป
ดวยใจ แมดวยประการอยางนี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนททูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงสามารถบัญญัตบิ ุคคล ๓ จําพวก
นี้ออกเปนสวนละ ๓ อีกหรือพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สามารถ
อานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรม
ก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา เรากําหนดรูใจบุคคลนั้น
ดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู กุศลมูลนัน้ ก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการ
ทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนีจ้ ักเปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบ
เหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแลวลุกโพลงสวางไสว อันบุคคลเก็บไวบนศิลาทึบ
เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยตกไปในเวลา
เย็น เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางจักหายไป ความมืดจักปรากฏ.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหาร
ของราชสกุลในเวลาเที่ยงคืน เธอพึงทราบไหมวา แสงสวางหายไปหมดแลว
ความมืดไดปรากฏแลว.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป
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อกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู กุศลมูล
แมนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้จัก
เปนผูเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคต
กําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของ
บุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดว ย
ประการอยางนี้.
ดูกอนอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป
กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู อกุศลมูล
แมนั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคล
นี้จักไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนถานไฟที่ไฟติดทั่วแลวลุกโพลง
สวางไสว อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง หรือบนกองไมแหง เธอพึงทราบ
ไหมวา ถานไฟเหลานี้จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตยกําลังขึ้นมา
ในเวลารุงอรุณ เธอพึงทราบไหมวา ความมืดจักหายไป แสงสวางจักปรากฏ.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท อนึ่ง เปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกระยาหาร
ของราชสกุลในเวลาเที่ยงวัน เธอพึงทราบไหมวา ความมืดหายไปหมดแลว
แสงสวางไดปรากฏแลว.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
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พ. ดูกอ นอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรากําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไป
กุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหนา แตอกุศลมูลที่เขายังตัดไมขาดมีอยู อกุศลมูล
แมนั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวง ดวยประการอยางนี้ บุคคลนี้
จักเปนผูไมเสื่อมตอไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคต
กําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของ
บุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวย
ประการฉะนี้.
ดูกอนอานนท อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา อกุศลธรรมของบุคคลนี้ แม
ประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยธรรม
ที่ไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินิพพานในปจจุบันทีเดียว
เปรียบเหมือนถานไฟที่เย็น มีไฟดับแลว อันบุคคลเก็บไวบนกองหญาแหง
หรือบนกองไมแหง เธอพึงทราบไหมวา ถานไฟเหลานี้จักไมถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลย.
อา. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจ
อยางนี้วา กุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดี ของบุคคลนี้มีอยู สมัยตอมา
เรายอมกําหนดรูใจบุคคลนั้นดวยใจอยางนี้วา กุศลธรรมของบุคคลนี้ แม
ประมาณเทาน้ําที่สลัดออกจากปลายขนทรายไมมี บุคคลนี้ประกอบดวยธรรม
ที่ไมมีโทษ เปนธรรมฝายขาวอยางเดียว จักปรินิพพานในปจจุบันทีเดียว
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ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท ตถาคตกําหนดรูใจบุคคลดวยใจแมอยางนี้
กําหนดรูญาณเปนเครื่องทราบอินทรียของบุรุษดวยใจแมอยางนี้ กําหนดรูธรรม
ที่อาศัยกันเกิดขึ้นตอไปดวยใจ แมดวยประการฉะนี้.
ดูกอนอานนท บุคคล ๖ จําพวกนั้น บุคคล ๓ จําพวกขางตน
คนหนึ่งเปนผูไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่ง
เปนผูเกิดในอบาย ตกนรก ในบุคคล ๖ จําพวกนั้น บุคคล ๓ จําพวกขางหลัง
คนหนึ่งเปนผูไมเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่งเปนผูเสื่อมเปนธรรมดา คนหนึ่ง
เปนผูจะปรินิพพานเปนธรรมดา.
จบอุทกสูตรที่ ๘
อรรถกถาอุทกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุทกสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้:บทวา อฺตโร ไดแกภิกษุรูปหนึ่ง ผูเปนฝกฝายของพระเทวทัต.
บทวา สมนฺนาหริตฺวา ไดแกนอมนึก. ภิกษุนนั้ ถามเรื่องนี้ก็ดวยความ
ประสงควา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเพราะทรงทราบ หรือไมทรงทราบ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเปนเอกังสิกพยากรณ (ตรัสตอนโดยสวนเดียว) หรือ
วาตรัสเปนวิภัชชพยากรณ (จําแนกตอบ).
บทวา อปายิโก ไดแก บังเกิดในอบาย. บทวา เนรยิโก
ไดแก ไปสูน รก. บทวา กปฺปฏโ ไดแก จักดํารงอยู (ในนรก) ตลอด
กัป เพราะไดทํากรรมที่เปนเหตุใหดํารงอยูตลอดกัปไว. บทวา อเตกิจฺโฉ
ไดแก ไมสามารถจะแกไขได. บทวา เทฺวชฺฌ ไดแก ภาวะเปนสอง.
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บทวา วาลคฺคโกฏิ นิตฺตุทนมตฺต ไดแก ความดีที่พอจะแสดงได ดวย
ปลายขนทราย หรือความดีเพียงที่เอาปลายขนทรายจดลง.
บทวา ปุริสินฺทฺริยญาณานิ ไดแก ญาณเปนเครื่องรูความยิ่งและ
ความหยอนแหงอินทรีย องบุรุษบุคคลทั้งหลาย อธิบายวา ญาณเปนเครื่อง
นอมนึกถึงความที่อินทรียทั้งหมดแกกลาและออน.
บทวา วิชฺชมานา กุสลาป ธมฺมา อกุสลาป ธมฺมา ความ
วา เราตถาคตรูอยูวา กุศลธรรม (ของบุคคลนี้) มีอยูเทานี้ อกุศลธรรมมี
อยูเทานี้. บทวา อนฺตรหิตา ไดแก ถึงการมองไมเห็น. บทวา
สมฺมขุ ีภูตา ไดแก เกิดปรากฏดวยอํานาจความฟุงขึ้น. บทวา กุสลมูล
ไดแก อัธยาศัยที่เปนกุศล. บทวา กุสลา มูลา กุสล ความวา กุศลแม
อยางอื่นก็จักบังเกิดจากอัธยาศัยที่เปนกุศลนั้น. บทวา สาราทานิ ไดแก
ถือเอาสาระได คือ มีสาระบุคคลถือเอาได หรือ บังเกิดในเดือนสารท.
บทวา สุขสยิตานิ ไดแก รวมเก็บไวดี. บทวา สุกฺเขตฺเต ไดแก ใน
นาที่สมบูรณดวยปุย. บทวา นิกฺขิตฺตานิ ไดแก ทีห่ วานลง. บทวา
สปฺปฏิภาคา ไดแก ที่เห็นสม. บทวา อภิโทสอฑฺฒรตฺต ไดแก ใน
เวลาใกลกึ่งราตรี คือ เมือ่ เที่ยงคืน ปรากฏเฉพาะหนา. บทวา ภตฺตกาลสมเย
ไดแก ในสมัย กลาวคือ เวลาเสวยพระกระยาหารของราชตระกูลทั้งหลาย.
ถามวา ใครที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยางนี้วา มีความเสื่อม
เปนธรรมดา.
ตอบวา พระเจาอชาตศัตรู เพราะวาพระเจาอชาตศัตรูนั้นทรงเสื่อม
จากมรรคผล เพราะอาศัยบาปมิตร ฝายบุคคลผูอื่นมีพระเจาสุปปพุทธะและ
สุนักขัตตะเปนตน พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบเหมือนกัน.
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ถามวา ใครที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยางนี้วา มีความไม
เสื่อมเปนธรรมดา.
ตอบวา สุสิมะปริพพาชก และบุคคลพวกอื่นที่ (มีอุปนิสัย)
เปนเชนนี้.
ถามวา ใครที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยางนี้วา จักปรินิพพาน.
ตอบวา สันตติมหาอํามาตย และบุคคลพวกอื่นที่ (มีอุปนิสัย) เปน
เชนนี้.
จบอรรถกถาอุทกสูตรที่ ๘
๙. นิพเพธิกสูตร
วาดวยธรรมปริยายชําแรกกิเลส
[๓๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายที่เปนปริยาย
เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมปริยายที่เปนปริยายเปนไป
ในสวนแหงการชําแรกกิเลสนั้นเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงทราบกาม เหตุเกิดแหงกาม ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับ
แหงกาม ปฏิปทาที่ใหถงึ ความดับกาม เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา เหตุเกิด
แหงเวทนา ความตางแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับเวทนา เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญา
ความตางแหงสัญญา วิบากแหงสัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึง
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ความดับสัญญา เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ ความตาง
แหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับ
อาสวะ เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม เหตุเกิดแหงกรรม ความตางแหงกรรม
วิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถงึ ความดับกรรม เธอทั้งหลาย
พึงทราบทุกข เหตุแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับ
แหงทุกข ปฏิปทาที่ใหถงึ ความดับทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่เรากลาวนี้วา เธอทั้งหลายพึงทราบกาม
เหตุเกิดแหงกาม ความตางแหงกาม วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับกาม นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
กามคุณ ๕ ประการนี้ คือ รูปที่พึงรูแจงดวยตา อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวนชวนใหกําหนัด เสียงที่พึงรูแจงดวยหู. . . กลิ่น
ที่พึงรูแจงดวยจมูก. . .รสที่พึงรูแจงดวยลิ้น. . . โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ยั่วยวน ชวนใหกําหนัด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แตวาสิ่งเหลานี้ไมชื่อวากาม สิ่งเหลานี้เรียกวากามคุณ
ในวินัยของพระอริยเจา.
พระผูม ีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธนี้ตอไปอีกวา
ความกําหนัดที่เกิดดวยสามารถแหง
ความดําริของบุรษุ ชื่อวากาม อารมณอัน
วิจิตรทัง้ หลายในโลกไมชื่อวากาม ความ
กําหนัดที่เกิดขึ้น ดวยสามารถแหงความ
ดําริของบุรุษ ชื่อวากาม อารมณอันวิจิตร
ทั้งหลายในโลกยอมตั้งอยูตามสภาพของ
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ตน สวนวา ธีรชนทั้งหลายยอมกําจัด
ความพอใจ ในอารมณอันวิจิตรเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดแหงกามเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุ
เกิดแหงกามทั้งหลาย ก็ความตางกันแหงกามเปนไฉน คือ กามในรูปเปน
อยางหนึ่ง กามในเสียงเปนอยางหนึ่ง กามในกลิ่นเปนอยางหนึ่ง กามในรส
เปนอยางหนึ่ง กามในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวาความตางกันแหงกาม
วิบากแหงกามเปนไฉน คือ การที่บคุ คลผูใครอยู ยอมยังอัตภาพที่เกิดขึ้น
จากความใครนั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวา
วิบากแหงกาม ความดับแหงกามเปนไฉน คือ ความดันแหงกามเพราะ
ผัสสะดับ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ
สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ.
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดกาม เหตุเกิดแหงกาม ความตางแหงกาม
วิบากแหงกาม ความดับแหงกาม ปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม อยางนี้ ๆ
เมื่อนั้น อริยสาวกนั้น ยอมทราบชัดพรหมจรรย อันเปนไปในสวนแหงการ
ชําแรกกิเลส เปนที่ดับแหงกาม ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงทราบกาม ฯลฯ ปฏิปทาใหถึงความดับแหงกาม ดังนี้นั้น
เราอาศัยขอนี้กลาว.
ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงทราบเวทนา
ฯลฯ ปฏิปทาใหถึงความดับแหงเวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ ประการนี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็เหตุเกิดแหงเวทนาเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงเวทนา
ก็ความตางกันแหงเวทนาเปนไฉน คือ สุขเวทนาที่เจือดวยอามิสมีอยู สุข-
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เวทนาที่ไมเจือดวยอามิสมีอยู ทุกขเวทนาที่เจือดวยอามิสมีอยู ทุกขเวทนาที่
ไมเจือดวยอามิสมีอยู อทุกขมสุขเวทนาที่เจือดวยอามิสมีอยู อทุกขมสุขเวทนา
ที่ไมเจือดวยอามิสมีอยู นี้เรียกวา ความตางแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา
เปนไฉน คือ การที่บุคคลผูเสวยเวทนาอยู ยอมยังอัตภาพที่เกิดขึ้นจาก
เวทนานั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวาวิบาก
แหงเวทนา ก็ความดับแหงเวทนาเปนไฉน คือ ความดับแหงเวทนายอม
เกิดขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนขอปฏิบัติที่ใหถึงความดับแหงเวทนา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอมทราบชัดเวทนา เหตุเกิดแหงเวทนา
ความตางกันแหงเวทนา วิบากแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาที่ให
ถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดพรหมจรรย
อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดบั เวทนานี้ ขอที่เรากลาววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบเวทนา ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับ
เวทนา ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว.
ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา
ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญา ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ ประการนี้ คือ รูปสัญญา สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญาเปนไฉน
คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงสัญญา ก็ความตางแหงสัญญาเปนไฉน คือ
สัญญาในรูปเปนอยางหนึ่ง สัญญาในเสียงเปนอยางหนึ่ง สัญญาในกลิ่นเปน
อยางหนึ่ง สัญญาในรสเปนอยางหนึ่ง สัญญาในโผฏฐัพพะเปนอยางหนึ่ง
สัญญาในธรรมารมณเปนอยางหนึ่ง นี้เรียกวาความตางแหงสัญญา ก็วิบาก
แหงสัญญาเปนไฉน คือ เรายอมกลาววาสัญญาวามีคําพูดเปนผล (เพราะวา)
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บุคคลยอมรูสึกโดยประการใด ๆ ก็ยอ มพูดโดยประการนั้น ๆ วา เราเปนผูมี
ความรูสึกอยางนั้น นี้เรียกวาวิบากแหงสัญญา ก็ความดับแหงสัญญาเปนไฉน
คือ ความดับแหงสัญญา ยอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เปนปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดสัญญา เหตุเกิดแหงสัญญา ความตางแหงสัญญา วิบากแหง
สัญญา ความดับแหงสัญญา ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงสัญญาอยางนี้ ๆ
เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นยอมทราบชัดพรหมจรรยอนั เปนไปในสวนแหงการชําแรก
กิเลส ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบสัญญา ฯลฯ
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับสัญญา ดังนีน้ ั้น เราอาศัยขอนี้กลาว.
ขอที่กลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อาสวะ ๓ ประการ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ก็เหตุ
เกิดแหงอาสวะเปนไฉน คือ อวิชชาเปนเหตุเกิดอาสวะ ก็ความตางแหงอาสวะ
เปนไฉน คือ อาสวะที่เปนเหตุใหไปสูนรกก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูกําเนิด
สัตวดิรัจฉานก็มี ที่เปนเหตุไปสูเปรตวิสัยก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูมนุษยโลก
ก็มี ที่เปนเหตุใหไปสูเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงอาสวะ ก็วิบากแหง
อาสวะเปนไฉน คือ การที่บุคคลมีอวิชชา ยอมยังอัตภาพที่เกิดจากอวิชชา
นั้น ๆ ใหเกิดขึ้น เปนสวนบุญหรือเปนสวนมิใชบุญ นี้เรียกวาวิบากแหง
อาสวะ ก็ความดับแหงอาสวะเปนไฉน คือ ความดับแหงอาสวะยอมเกิดเพราะ
ความดับแหงอวิชชา อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงอาสวะ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดอริยสาวกยอมทราบชัดอาสวะ เหตุเกิดแหงอาสวะ
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ความตางแหงอาสวะ วิบากแหงอาสวะ ความดับแหงอาสวะ ปฏิปทาที่ใหถึง
ความดับแหงอาสวะอยางนี้ ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดพรหมจรรย
อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับอาสวะนี้ ขอที่เรากลาววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบอาสวะ ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับ
แหงอาสวะ ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว.
ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบกรรม ฯลฯ
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลคิดแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ ก็เหตุเกิดแหงกรรมเปนไฉน คือ ผัสสะเปนเหตุเกิดแหง
กรรม ก็ความตางแหงกรรมเปนไฉน คือ กรรมที่ใหวิบากในนรกก็มี ที่ให
วิบากในกําเนิดสัตวดิรัจฉานก็มี ที่ใหวิบากในเปรตวิสัยก็มี ที่ใหวิบากใน
มนุษยโลกก็มี ที่ใหวิบากในเทวโลกก็มี นี้เรียกวาความตางแหงกรรม ก็วิบาก
แหงกรรมเปนไฉน คือ เรายอมกลาววิบากแหงกรรมวามี ๓ ประการ คือ
กรรมทีใ่ หผลในปจจุบัน ๑ กรรมทีใ่ หผลในภพทีเ่ กิด ๑ กรรมที่ให
ผลในภพตอๆ ไป ๑ นี้เรียกวาวิบากแหงกรรม ความดับแหงกรรมเปนไฉน
คือ ความดับแหงกรรมยอมเกิดขึ้น เพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ประการนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
เปนปฏิปทาใหถึงความดับแหงกรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวก
ยอมทราบชัด กรรม เหตุเกิดแหงกรรม ความตางแหงกรรม วิบากแหงกรรม
ความดับแหงกรรม ปฏิปทาที่ใหถงึ ความดับแหงกรรมอยางนี้ ๆ เมื่อนั้น
อริยสาวกนั้น ยอมทราบชัดพรหมจรรยอันเปนไปในสวนแหงความชําแรกกิเลส
เปนที่ดับกรรมนี้ ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบ
กรรม ฯลฯ ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงกรรม ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว.
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ขอที่เรากลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข
เหตุเกิดแหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข
ปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงทุกข ดังนี้นั้น เราอาศัยอะไรกลาว แมชาติก็
เปนทุกข แมชราเปนทุกข แมพยาธิก็เปนทุกข แมมรณก็เปนทุกข แม
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสก็เปนทุกข ปรารถนาสิง่ ใดไมไดสิ่ง
นั้นก็เปนทุกข โดยยออุปทานขันข ๕ เปนทุกข ก็เหตุเกิดแหงทุกขเปนไฉน
คือ ตัณหาเปนเหตุเกิดแหงทุกข ก็ความตางแหงทุกขเปนไฉน คือ ทุกข
มากก็มี ทุกขนอยก็มี ทุกขที่คลายชาก็มี ทุกขที่คลายเร็วก็มี นี้เรียกวาความ
ตางแหงทุกข ก็วิบากแหงทุกขเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ถูกทุกข
อยางใดครอบงํา มีจิตอันทุกขอยางใดกลุมรุม ยอมเศราโศก ลําบาก รําพัน
ทุบอก คร่ําครวญ ถึงความหลง ก็หรือบางคนถูกทุกขใดครอบงําแลว มีจิต
อันทุกขใดกลุมรุมแลว ยอมแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกขในภายนอกวาใครจะรู
ทางเดียวหรือสองทางเพื่อดับทุกขนี้ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวทุกขวา
มีความหลงใหลเปนผล หรือวามีการแสวงหาเหตุปลดเปลื้องทุกขภายนอกเปน
ผล นี้เรียกวาวิบากแหงทุกข ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน คือ ความดับ
แหงทุกขยอมเกิดขึ้นเพราะความดับแหงตัณหา อริยมรรคอันประกอบดวยองค
๘ ประการนีแ้ ล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาใหถึงความดับ
แหงทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใด อริยสาวกยอมทราบชัดทุกข เหตุเกิด
แหงทุกข ความตางแหงทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาใหถึง
ความดับแหงทุกข อยางนี้ ๆ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดพรหมจรรย
อันเปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส เปนที่ดับทุกข ขอที่เรากลาววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงทราบทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความตางแหง
ทุกข วิบากแหงทุกข ความดับแหงทุกข ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข
ดังนี้นั้น เราอาศัยขอนี้กลาว.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนธรรมปริยายที่เปนปริยาย เปนไป
ในสวนแหงการชําแรกกิเลส.
จบนิพเพธิกสูตรที่ ๙
อรรถกถานิพเพธิกสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในนิพเพธิกสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :ธรรมชื่อวา นิพเพธิกปริยาย เพราะเจาะ คือ ทําลายกองโลภะเปนตน ที่
ยังไมเคยเจาะ ยังไมเคยทําลายมากอน อธิบายวา ไดแกเหตุแหงการเจาะแทง.
บทวา นิทานสมฺภโว ความวา ชื่อวา นิทาน เพราะมอบใหซึ่งกาม
คือมอบหมายให โดยความเปนเหตุสามารถใหเกิดขึ้น. ธรรมชื่อวา สัมภวะ
เพราะเปนแดนเกิดขึ้น. สัมภวะก็คือ นิทานนั่นเอง จึงชื่อวา นิทานสัมภวะ.
บทวา เวมตฺตตา ไดแก เหตุตาง ๆ กัน.
บทวา กามคุณา ความวา ชื่อวา กาม เพราะหมายความวา
ชวนใหใคร ชื่อวา คุณ เพราะหมายความวา ผูกมัดไว ดังในประโยค
เปนตนวา อนฺตคุณ (สายรัดไส). บทวา จกฺขุว
ิ ฺเยฺยา ความวา
ที่จะพึงเห็นดวยจักษุวิญญาณ. บทวา อิฏ า มีอธิบายวา จะปรารถนา
หรือไมก็ตาม ก็คงเปนอิฏฐารมณอยูนั่นแหละ. บทวา กนฺตา ไดแก เปน
บทวา ปยรูปา
ของนาใคร. บทวา มนาปา ไดแก เปนที่เจริญใจ.
ไดแก เปนทีร่ ัก โดยกําเนิด. บทวา กามูปสฺหิตา ความวา อันกามที่
เกิดขึ้นเพราะทําปยรูปใหเปนอารมณ ยั่วยวนแลว. บทวา รชนียา ความวา
เปนเหตุแหงการบังเกิดขึ้นของราคะ. บทวา เนเต กามา ความวา รูป
เปนตนเหลานี้ ไดชื่อวาเปนกาม เพราะอรรถวาใคร ก็หามิได
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บทวา สงฺกปฺปราโค ไดแกราคะที่บังเกิดขึ้นดวยสามารถแหง
ความดําริ. บทวา กาโม ความวา ราคะที่เกิดขึ้นแลวนี้ ผูปฏิบัติเพื่อละ
กาม จําตองละ. รูปเปนตน ชื่อวา ถาม ดวยอรรถวา เปนเหตุใคร.
บทวา จิตฺรานิ ไดแกมีอารมณที่วิจิตรงดงาม.
บทวา ผสฺโส ไดแกผัสสะที่เกิดขึ้นพรอมกัน. บทวา กามยมาโน
ไดแกผูใครกาม. บทวา ตชฺช ตชฺช ไดแกอัตภาพที่เกิดขึ้น ๆ จากกาม
นั้น. บทวา ปฺุภาคิย ความวา อัตภาพของผูที่ปรารถนากามอันเปน
ทิพย แลวเกิดในเทวโลก เพราะสุจริตธรรมบริบูรณ ชื่อวา ปุญญภาคิยะ
(ที่เปนฝายกุศล) อัตภาพของผูที่เกิดในอบาย เพราะทุจริตธรรมบริบรู ณ
ชื่อวา อปุญญภาคิยะ (ที่เปนฝายอกุศล).
บทวา อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว กามาน วิปาโก ความวา
อัตภาพทั้งสองอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนวิบากของกาม เพราะ
เกิดขึ้นโดยอาศัยความปรารถนากาม. บทวา โส อิม นิพฺเพธิก ความวา
ภิกษุนั้นยอมรูจริยาอันประเสริฐนี้ ที่เปนเครื่องเจาะไชฐาน (อายตนะ)
๓๖ อยาง. บทวา กามนิโรธ ความวา (กามนิโรธ) ที่ไดมาอยางนี้เพราะ
กามทั้งหลายดับไป. ดวยวา ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกมรรค
กลาวคือ พรหมจรรย นัน่ แหละวา เปน ความดับกาม.
บทวา สามิสา ความวา สัมปยุตดวยอามิสคือกิเลส. ในทุก ๆ
ฐานะ (วาระ) พึงทราบความโดยนัยนี้. อีกประการหนึ่งพึงทราบความในบท
วา โวหารปกฺก นี้วา ไดแก โวหารวิบาก อธิบายวา โวหารกลาวคือ
ถอยคํา ชื่อวา วิบากของสัญญา. บทวา น ในคําวา ยถา น นี้ เปน
เพียงนิบาตเทานั้น. ดังนั้นจึงมีอธิบายวา เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา บุคคลจําไดอยางใด ๆ ยอมพูดไปอยางนั้น ๆ ดวยคิดวา เราจําได
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อยางนี้ ฉะนั้นจึงชื่อวา โวหารเวปกกะ. บทวา อวิชฺชา ไดแกอวิชชา
ที่หนาแนน ที่เปนตัวไมรูในฐานะทั้ง ๘. อาสวะทั้งหลาย ชื่อวา
นิรยคามนิยา เพราะใหสัตวไปนรก อธิบายวา เปนเหตุใหสัตวเกิดในนรก.
แมไนบทที่เหลือก็มีนัยนีแ้ หละ.
บทวา เจตนาท ตัดบทเปน เจตน อห (เราตถาคต กลาวเจตนาวาเปนกรรม). ในบทวา เจตนาห นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย
เอาเจตนาที่มีการจัดแจง (สัมปยุตธรรม) ที่รวบรวมธรรมทุกอยาง (กุศลธรรม อกุศลธรรม) ไว. บทวา เจตยิตฺวา ไดแก เจตนาที่เปนไปใน
ทวาร. บทวา มนสา ไดแก จิตที่สัมปยุตดวยเจตนา. บทวา นิรยเวทนีย
ไดแก อํานวยวิบากในนรก. แมในบททั้งหลายที่เหลือ ก็มีนัยนี้แหละ.
บทวา อธิมตฺต ไดแก ทุกขมีกําลัง. บทวา ทนฺธวิราค
ความวา ทุกขหนัก คือทุกขที่คลายไปไดไมเร็ว ไดแกคอ ย ๆ คลายไป.
บทวา อฺรตฺตาฬี กนฺทติ ไดแก คอนอุระคร่ําครวญ. บทวา ปริเยฏิ
ไดแก การแสวงหา. บทวา เอกปท ทฺวิปท ไดแก รูเพียงทางเดียว
หรือเพียงสองทาง อธิบายวา ใครจะรูประมาณการ. บทวา สมฺมหเวปกฺก
ไดแกวิบากแหงสัมโมหะ (ความงมงาย) อธิบายวา ความลืมเลือน ชื่อวา
เปนผลไหลออกแหงทุกข. แมในบทที่สอง ก็มนี ัยนี้แหละ เพราะวา ถึงการ
แสวงหาก็เปนผลไหลออกแหงทุกขนั้น. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวทั้งวัฏฏะ และวิวัฏฏะ.
จบอรรถกถานิพเพธิกสูตรที่ ๙

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 776

๑๐. พลสูตร
วาดวยกําลังพระตถาคต ๖ ประการ
[๓๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนี้ ที่พระ
ตถาคตประกอบแลว เปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ในบริษัท ประกาศพรหมจักร กําลัง ๖ ประการเปนไฉน คือ ตถาคต
ยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะ
โดยความเปนเหตุมิใชฐานะในโลกนี้ แมการที่ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง
ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ
นี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตาม
เปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดย
ปจจัย โดยเหตุ แมการทีต่ ถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัย โดยเหตุ นี้ยอมเปน
กําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ในบริษัท ประกาศพรหมจักร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทราบชัดตาม
เปนจริง ซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัติ แมการที่ตถาคตยอมทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งความ
เศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ
นี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ตถาคตยอม
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ แมการที่ตถาคตยอมระลึกชาติกอ นไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่ง
บาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นี้ยอ มเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตได
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมพิจารณาเห็นหมูสัตว
ที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ แมการที่ตถาคตยอมพิจารณาเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นีย้ อมเปนกําลังของตถาคต ซึ่ง
ตถาคตไดอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศ
พรหมจักร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู แมการที่ตถาคตยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูนี้ยอมเปนกําลังของตถาคต ซึ่งตถาคตไดอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจกบันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศพรหมจักร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กําลังของตถาคต ๖ ประการนี้แล ที่ตถาคตประกอบ
แลว เปนเหตุใหปฏิญาณฐานะของผูโจก บันลือสีหนาทในบริษัท ประกาศ
พรหมจักร.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกําลังของตถาคต ๖ ประการเหลานั้น หาก
วาชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตามเปนจริง ซึ่ง
ฐานะโดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะไซร
ความรูตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ. และเหตุที่มิใชฐานะโดยความ
เปนเหตุมิใชฐาน ะ อันตถาคตทราบชัดดวยประการใด ๆ ตถาคตถูกถามปญหา
แลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยความเปนฐานะ และ
เหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะ แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้น ๆ.
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตาม
เปนจริง ซึง่ วิบากแหงกรรมสมาทาน ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน
โดยปจจัย โดยเหตุไซร ความรูตามความเปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทาน
ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบันอันตถาคตทราบชัดดวยประการใด ๆ ตถาคต
ถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทานที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้น ๆ.
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตาม
เปนจริง ซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัติไซร ความรูตามเปนจริงซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว
ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ อันตถาคตทราบชัดดวย
ประการใด ๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง
ซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ
และสมาบัติ แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้น ๆ.
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตาม
เปนจริง ซึ่งความระลึกชาติกอนไดไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่งความระลึก
ชาติกอนได อันตถาคตทราบชัดดวยประการใด ๆ ตถาคตถูกถามปญหาแลว
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ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งความระลึกชาติกอนได แกชนเหลา
นั้น ดวยประการนั้น ๆ.
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตาม
เปนจริง ซึง่ จุติและอุบัติของสัตวทั้งหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่งจุติ
และอุบัติของสัตวทั้งหลาย อันตถาคตทราบชัดดวยประการใด ๆ ตถาคตถูก
ถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งจุติและอุบัติของ
สัตวทั้งหลาย แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้น ๆ.
หากวา ชนเหลาอื่นยอมเขามาถามปญหากับตถาคต ดวยความรูตาม
เปนจริง ซึง่ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายไซร ความรูตามเปนจริง ซึ่ง
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย อันตถาคตทราบชัดดวยประการใด ๆ ตถาคต
ถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณดวยความรูตามเปนจริง ซึ่งความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย แกชนเหลานั้น ดวยประการนั้น ๆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวแมซึ่งความรูตามเปนจริงซึ่งฐานะ
โดยความเปนฐานะ และเหตุที่มิใชฐานะโดยความเปนเหตุมิใชฐานะนั้นวา
เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาว เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น
เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซึ่งวิบากแหงกรรมสมาทาน ที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน โดยปจจัยโดยเหตุนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น
ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตาม
เปนจริง ซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข
สมาธิ และสมาบัตินั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววา เปน
ของบุคคลผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซึ่งความระลึก
ชาติกอนไดนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคล
ผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริง ซึ่งจุติและอุบัติของสัตว
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ทั้งหลายนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคล
ผูมีใจไมตั้งมั่น เรายอมกลาวแมความรูตามเปนจริงซึ่งความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายนั้นวา เปนของบุคคลผูมีใจตั้งมั่น ยอมไมกลาววา เปนของบุคคลผูมี
ใจไมตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจมั่นเปนทางถูก ความไมตั้งใจมั่น
เปนทางผิด ดวยประการฉะนี้แล.
จบพลสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาพลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา อาสภ าน ไดแก ฐานะอันประเสริฐสุด คือฐานะอันไม
หวั่นไหว. บทวา สีหนาท ไดแก การบันลืออยางไมเกรงกลัว คือบันลือ
ในฐานะเปนประมุข. บทวา พฺรหฺมจกฺก ไดแก จักรคือญาณอันประเสริฐ
คือปฏิเวธญาณ และญาณที่เหลือ. บทวา านฺจ านโต ไดแกรูเหตุ
โดยความเปนเหตุ. บทวา ยมฺป ความวา ดวยญาณใด. บทวา อิทมฺป
ตถาคตสฺส ความวา ฐานาฐานญาณแมนี้ ชื่อวา เปนตถาคตพละของพระ
ตถาคต. แมในบททั้งปวงก็พึงทราบความอยางนี้.
บทวา กมฺมสมาทานาน ไดแกกุศลกรรม และอกุศลกรรมที่บุคคล
ตั้งใจกระทําแลว. อีกอยางหนึ่ง กรรมนั่นเอง ชื่อวา กรรมสมาทาน. บทวา
านโส เหตุโส ความวา ทั้งโดยปจจัย ทั้งโดยเหตุ. บรรดาฐานะและเหตุ
ทั้งสองอยางนั้น คติ (กําเนิดมีนรกเปนตน) อุปธิ (อัตภาพ) กาล (เวลา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 781

ที่กรรมใหผล) ปโยค (การประกอบกรรม) เปนฐานะของวิบาก กรรมเปน
เหตุของวิบาก. บทวา ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน ไดแก ฌาน ๔
วิโมกข ๘ สมาธิ ๓ อนุปุพพสมาบัติ ๙. บทวา สงฺกิเลส ไดแก ธรรม
ที่เปนไปในสวนแหงความเสื่อม. บทวา โวทาน ไดแก ธรรมที่เปนสวน
แหงคุณพิเศษ. บทวา วุฏาน ไดแก ฌานที่คลองแคลวที่ตรัสไวอยางนี้วา
แมโวทานะ ก็ชื่อวา วุฏฐานะ แมการออกจากสมาธินั้น ๆ ก็ชอื่ วา วุฏฐานะ ๑
ภวังคและผลสมาบัติ ๑ เพราะวาฌานที่คลองแคลวชั้นต่ํา ๆ เปนพื้นฐานของ
ฌานชั้นสูง ๆ ขึ้นไป เพราะฉะนั้น แมโวทานะ จึงตรัสวาเปนวุฏฐานะ
สวนการออกจากฌานทั้งปวงยอมมีไดดวยภวังค. การออกจากนิโรธสมาบัติ
มีไดดวยผลสมาบัติ. พระพุทธพจนวา แมการออกจากสมาธินั้น ๆ ก็ชื่อวา
วุฏฐานะ ดังนี้ ตรัสไวทรงหมายการออกจากนิโรธสมาบัตินั้น.
บทวา อเนกวิหิต เปนตน ไดพรรณนาไวแลวในวิสุทธิมรรค.
อาสวักขยญาณ ก็มีเนื้อความดังที่กลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล ผูประสงค
จะทราบขอความอยางพิสดาร ของญาณทั้ง ๓ แมขางตน พึงตรวจดูขอความ
ที่พรรณนาไวในมหาสีหนาทสูตร ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย. บทวา สมาหิตสฺส แปลวา ผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง. บทวา สมาธิ มคฺโค ความวา
สมาธิเปนอุบายเพื่อบรรลุฌานเหลานี้. ความไมมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง ชื่อวา
อสมาธิ. ทางที่ผิดชื่อวา กุมมัคคะ. ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถึงกําลังพระญาณของพระตถาคต.
จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรควรรณนาที่ ๑
*

* อรรถกถาเปนวรรคที่ ๖
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โสณสูตร ๒. ผัคคุณสูตร ๓. ฉฬาภิชาติยสูตร ๔. อาสวสูตร
๕. ทารุกัมมิกสูตร ๖. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร ๗. ปรายนสูตร ๘. อุทกสูตร
๙. นิพเพธิกสูตร ๑๐. พลสูตร และอรรถกถา.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
๑. อนาคามิสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. มิตตสูตร ๔. ฐานสูตร
๕. เทวตาสูตร ๖. สติสูตร ๗. สักขิสูตร ๘. พลสูตร ๙. ปฐมฌานสูตร
๑๐. ทุติยฌานสูตร และอรรถกถา.
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เทวตาวรรคที่ ๒
๑. อนาคามิสตู ร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุอนาคามิผล
[๓๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ?
คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไมมี
โอตตัปปะ ๑ ความเปนผูเกียจคราน ๑ ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความ
เปนผูมีปญญาทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้
ไมไดแลว ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผู
ไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมมีหิริ ๑ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ ความ
เปนผูเกียจคราน ๑ ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูมีปญญาทราม ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้ไดแลว ยอมเปนผูควรเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งอนาคามิผล.
จบอนาคามิสูตรที่ ๑
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เทวตาวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาอนาคามิสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอนาคามิสูตรที่ ๑ แหงเทวตาวรรคที่ ๒ ดัง
ตอไปนี้ :บทวา อสทฺธิย ไดแก ความเปนผูไมมีศรัทธา. บทวา ทุปฺปฺตฺต
ไดแก ความเปนผูไมมีปญญา.
จบอรรถกถาอนาคามิสูตรที่ ๑
๒. อรหัตตสูตร
วาดวยผูควรบรรลุและไมควรบรรลุอรหัตผล
[๓๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการไมไดแลว
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ถีนะ ๑ มิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ กุกกุจจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความ
ประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังละธรรม ๖ ประการนี้ไมไดแลว
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการไดแลว ยอมเปนผูควร
เพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ถีนะ ๑ มิทธะ ๑
อุทธัจจะ ๑ กุกกุจจะ ๑ ความไมมีศรัทธา ๑ ความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนีไ้ ดแลว ยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่ง
อรหัต.
จบอรหัตตสูตร ๒
* อรรถกถาเปนวรรคที่ ๗
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อรรถกถาอรหัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรหัตตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา ปมาท ไดแก การอยูอยางปราศจากสติ.
จบอรรถกถาอรหัตตสูตรที่ ๒
๓. มิตตสูตร
วาดวยคุณและโทษของการมีมิตร
[๓๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรลามก มีสหายลามก มี
เพื่อนฝูงสามก เสพ คบ เขาไปนั่งใกลมิตรลามกและประพฤติตามมิตรลามก
เหลานั้นอยู จักบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ภิกษุไมบําเพ็ญธรรม คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณแลว
จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญเสขธรรม
ใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลายใหบริบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได
ไมบําเพ็ญศีลทั้งหลายใหบริบูรณแลว จักละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนฝูงดี เสพ
คบ เขาไปนั่งใกลมิตรดี และประพฤติตามมิตรเหลานั้นอยู จักบําเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญธรรม
คือ อภิสมาจาริกวัตรใหบริบูรณ จักบําเพ็ญเสขธรรมใหบริบรู ณ ขอนี้ยอม
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เปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญเสขธรรมใหบริบูรณแลว จักบําเพ็ญศีลทั้งหลาย
ใหบริบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญศีลใหบริบรู ณแลว จัก
ละกามราคะ รูปราคะ หรืออรูปราคะ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได.
จบมิตตสูตรที่ ๓
อรรถกถามิตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมิตตสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อาภิสมาจาริก ไดแก ธรรมที่เปนสมาจารสูงสุด คือศีลที่
เปนขอบัญญัติ ดวยสามารถแหงวัตร. บทวา เสขธมฺม ไดแก ศีลที่เปน
ขอบัญญัติเกี่ยวกับเสขิยวัตร บทวา สีลานิ ไดแก มหาศีล ๔ อยาง.
จบอรรถกถามิตตสูตรที่ ๓
๔. ฐานสูตร (อารามสูตร)
วาดวยโทษการคลุกคลีคณะและคุณการไมคลุกคลี
[๓๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอบคลุกคลีดวยหมู ยินดีในการ
คลุกคลีดวยหมู ประกอบความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ชอบคณะ ยินดี
คณะ ประกอบความยินดีในคณะ จักเปนผูอยูรูปเดียว ยินดียงิ่ ในวิเวก ขอนี้
ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมอยูรูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก จักถือนิมิตแหงจิต
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมถือนิมิตแหงจิต จักบําเพ็ญสัมมาทิฏฐิให
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สมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาทิฏฐิใหสมบูรณแลว จัก
บําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมบําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จักละสังโยชน ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ไมละ
สังโยชนแลว จักกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมชอบคลุกคลีดวยหมู ไมยินดีในการ
คลุกคลีดวยหมู ไมประกอบความยินดีในการคลุกคลีดวยหมู ไมชอบคณะ
ไมยินดีคณะ ไมประกอบความยินดีคณะ จักเปนผูอยูรูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก
ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อเปนผูอยูรูปเดียว ยินดียิ่งในวิเวก จักถือนิมิต
แหงจิต ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อถือนิมติ แหงจิต จักบําเพ็ญสัมมาทิฏฐิ
ใหสมบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญสัมมาทิฏฐิใหสมบูรณแลว
จักบําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได บําเพ็ญสัมมาสมาธิใหสมบูรณแลว จักละสังโยชน ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได ละสังโยชน
ไดแลว จักกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได.
จบฐานสูตรที่ ๔
อรรถกถาฐานสูตรหรืออารามสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในฐานสูตรหรืออารามสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา สงฺคณิการาโม ความวา รื่นเริงใจดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ
สวนภิกษุชื่อวา คณารามะ เพราะยินดีในคณะ มีคณะศึกษาพระสูตรเปนตน
หรือในคณะ กลาวคือบริษัทของตน. บทวา ปวิเวเก ไดแก กายวิเวก.
บทวา จิตฺตสฺส นิมิตฺต ความวา นิมิตของสมาธิจิต และวิปสสนาจิต
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คืออาการของสมาธิและวิปสสนา. บทวา สมฺมาทิฏึ ไดแก สัมมาทิฏฐิใน
วิปสสนา. บทวา สมาธึ ไดแก มรรคสมาธิ และผลสมาธิ. บทวา สโยชนานิ
ไดแก สังโยชน ๑๐ อยาง. บทวา นิพฺพาน ไดแก ปรินิพพานที่หาปจจัย
มิได.
จบอรรถกถาฐานสูตรหรืออารามสูตรที่
๕. เทวตาสูตร
วาดวยธรรมเปนเหตุใหเสื่อมและไมใหเสื่อม
[๓๔๐] ครั้งนั้น เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไป มีรัศมีงาม
ยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสวแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
ไมเสื่อมแกภิกษุ ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑
ความเปนผูเคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปน
ผูเคารพในสิกขา ๑ ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดา
องคนั้นกลาวดังนี้แลว พระศาสดาทรงพอพระทัย ครั้งนั้น เทวดาองคนั้น
ไดทราบวา พระศาสดาไดทรงพอพระทัยตนแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้น.
ครั้นเมื่อราตรีนั้นลวงไป พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เทวดาองคหนึ่ง เมื่อปฐมยามลวงไป
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มีรัศมีงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว แลวเขามาหาเราถึงที่อยู
อภิวาทแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกับเราวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ
๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผู
เคารพในพระธรรม ๑ ความเปนผูเคารพในพระสงฆ ๑ ความเปนผูเคารพใน
สิกขา ๑ ความเปนผูวางาย ๑ ความเปนผูมีมิตรดี ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความไมเสื่อมแกภิกษุ เทวดาองคนั้น
ไดกลาวดังนี้แลว อภิวาท กระทําประทักษิณเราแลว ไดหายไป ณ ที่นนั้ . .
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ยอมทราบชัดเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโดยยอนี้ โดย
พิสดารอยางนี้วา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวย
ตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูเคารพในพระศาสดา ยอมชักชวนภิกษุ
เหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญ
ภิกษุเหลาอื่นผูเคารพในพระศาสดาตามเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูเคารพ
ในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผู
เคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูวางายดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูมีมิตรดี
ดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความเปนผูมีมิตรดี ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมี
มิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีตามเปนจริง
โดยกาลอันควร ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบชัดเนื้อความแหง
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นสารีบุตร ดีละ ดีละ เธอยอมทราบเนื้อความแหง
คําที่เรากลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้เปนการดีแล ดูกอนสารีบุตร ภิกษุ
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ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูเคารพในพระศาสดาดวยตนเอง กลาวสรรเสริญ
ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมเคารพในพระศาสดา
ใหเคารพในพระศาสดา และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูเคารพในพระศาสดา
ตามเปนจริง โดยกาลอันควร เปนผูเคารพในพระธรรมดวยตนเอง ฯลฯ
เปนผูเคารพในพระสงฆดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูเคารพในสิกขาดวยตนเอง ฯลฯ
เปนผูวางายดวยตนเอง ฯลฯ เปนผูมีมิตรดีดวยตนเอง กลาวสรรเสริญความ
เปนผูมีมิตรดี ชักชวนภิกษุเหลาอื่นผูไมมีมิตรดีใหเปนผูมีมิตรดี และกลาว
สรรเสริญภิกษุเหลาอื่นผูมีมิตรดีตามเปนจริง โดยกาลอันควร ดูกอนสารีบุตร
เนื้อความแหงคําที่เราไดกลาวโดยยอนี้บัณฑิตพึงเห็นโดยพิสดารอยางนี้.
จบเทวตาสูตรที่ ๕
อรรถกถาเทวตาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในเทวตาสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้:ความเปนผูวางาย ชื่อวา โสวจัสสตา. ความเปนผูมีมิตรที่สะอาด
ชื่อวา กัลยาณมิตตตา. บทวา สตฺถุคารโว ไดแก ผูที่ประกอบไปดวย
ความเคารพในพระศาสดา. ในบททัง้ ปวง ก็มีนัยนี้.
จบอรรถกถาเทวตาสูตรที่ ๕
๖. สติสูตร
วาดวยฐานะและอฐานะสําหรับผูมีสมาธิ
[๓๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมมีสมาธิอันสงบ ไมมีสมาธิอัน
ประณีต ไมมีสมาธิที่ไดดวยความสงบ ไมมีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 791

เปนหนึ่ง จักแสดงฤทธิ์ไดหลาย ๆ อยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขอนี้
ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เธอจักฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและเสียงมนุษย
ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลว งโสตของมนุษย ขอนี้ยอม
ไมเปนฐานะที่จะมีได จักกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจวาจิตมี
ราคะ จักรูวา จิตมีราคะ ฯลฯ หรือจิตยังไมหลุดพน จักรูวาจิตยังไมหลุดพน
ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได จักระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้ ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได จักเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย
จักรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะมีได จักกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ยอมไมเปนฐานะที่จะ
มีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีสมาธิอันสงบ มีสมาธิอันประณีต มีสมาธิ
ที่ไดดวยความสงบ มีสมาธิที่ถึงความเปนผูมีอารมณเปนหนึ่ง จักแสดงฤทธิ์ได
หลาย ๆ อยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ
จักใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จัก
ฟงเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวย
ทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักกําหนด
รูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจวา จิตมีราคะก็จักรูวา จิตมีราคะ ฯลฯ
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็จกั รูวา จิตยังไมหลุดพน ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได
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จักระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จักเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ
ฯลฯ จักรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ขอนี้ยอมเปนฐานะที่จะมีได จัก
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ขอนี้ยอมเปน
ฐานะที่จะมีได.
จบสติสูตรที่ ๖
อรรถกถาสติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสติสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา น สนฺเตน ความวา ไมสงบไปจากกิเลสที่เปนขาศึกทั้งหลาย.
บทวา น ปุณีเตน ความวา ไมใชดวยสมาธิอันไมเรารอน. บทวา
น ปฏิปสฺสทฺธิลทฺเธน ความวา ดวยสมาธิที่ไมได คือ ไมไดบรรลุ
เพราะความสงบระงับแหงกิเลส. บทวา น เอโกทิภาวาธิคเตน ความวา
สมาธิที่ไมเขาถึงความเปนผูมีอารมณเปนเอก.
จบอรรถกถาสติสูตรที่ ๖
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๗. สักขิสูตร
วาดวยผูควรและไมควรเปนพยานในคุณวิเศษ
[๓๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมไมเปนผูควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้น ๆ ในเมื่อเหตุ
มีอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมทราบชัด
ตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ๑ ยอมไมทราบชัด
ตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมไม
ทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมไม
ทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑
เปนผูไมกระทําความเอื้อเฟอ ๑ ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูไมควรเพื่อถึงความเปนผู
ควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผู
ควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้น ๆ ในเมื่อเหตุมีอยู ธรรม
๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา
ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความเสื่อม ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา
ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงความดํารงอยู ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา
ธรรมเหลานี้เปนไปในสวนแหงคุณวิเศษ ๑ ยอมทราบชัดตามเปนจริงวา ธรรม
เหลานี้เปนไปในสวนแหงการชําแรกกิเลส ๑ เปนผูกระทําความเอื้อเฟอ ๑
เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อถึงความเปนผูควรเปนพยานในคุณวิเศษนั้น ๆ
ในเมื่อเหตุมีอยู.
จบสักขิสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสักขิสูตรที่ ๗
พึงทราบวินิจฉัยในสักขิสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้:บทวา ตตฺร ตตฺร เทากับ ตสฺมึ ตสฺมึ วิเสเส แปลวา
ในคุณพิเศษนั้น ๆ. บทวา สกฺขิภพฺพต ไดแก ความแจงประจักษ.
บทวา อายตเน ไดแก ในเมื่อเหตุ. ธรรมทั้งหมดมีหานภาคิยธรรม
เปนตน ขาพเจาไดพรรณนาไวแลว ในคัมภีร ชื่อวา วิสทุ ธิมรรค.
บทวา อสกฺกจฺจการี ไดแก ทําไมใหดี คือ ไมทําโดยเอื้อเฟอ. บทวา
อสปฺปายการี ไดแก ไมกระทําใหเปนที่สบาย คือ ไมทําใหเปนธรรมมี
อุปการะ.
จบอรรถกถาสักขิสูตรที่ ๗
๘. พลสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุพลภาพในสมาธิ
[๓๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ?
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาด
ในการตั้งอยูแหงสมาธิ ๑ เปนผูไมฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูไม
กระทําความเอื้อเฟอ ๑ ไมกระทําติดตอ ๑ ไมกระทําความสบาย ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควร
เพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ.
*

* พมา เปน สักขิภัพพสูตร
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปน
ผูควรเพื่อบรรลุพลภาพในสมาธิ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการตั้งอยู
แหงสมาธิ ๑ เปนผูฉลาดในการออกแหงสมาธิ ๑ เปนผูก ระทําความเอื้อ
เฟอ ๑ เปนผูกระทําติดตอ ๑ เปนผูกระทําความสบาย ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุ
พลภาพในสมาธิ.
จบพลสูตรที่ ๘
อรรถกถาพลสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในพลสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้:บทวา พลต ไดแก ความเปนผูมีกําลัง คือ ความเปนผูมีเรี่ยวแรง
(ในสมาธิ). บทวา อสาตจฺจการี ความวา ไมกระทําใหติดตอกัน. คําที่
เหลือ มีนัยดังกลาวแลว ในหนหลัง.
จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมฌานสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุปฐมฌาน
[๓๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนผูไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ ถีนมีทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจกิ ิจฉา ๑
เธอยอมไมเห็นโทษในกามทั้งหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความเปนจริง ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูไมควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ กามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑
ถีนมีทธะ ๑ อุทธัจจกุกกุจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เธอยอมเห็นโทษในกาม
ทั้งหลายดวยปญญาโดยชอบ ตามความเปนจริง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน.
จบปฐมฌามสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมฌานสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมณานสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้:บทวา น ยถาภูต สมฺมปฺปฺาย สุทฏิ โ โหติ ความวา
โทษในวัตถุกาม และกิเลสกามทั้งหลาย ยอมไมเปนอันเขาเห็นชัดแลว ตาม
ความเปนจริง ดวยฌานและปญญา.
อรรถกถาปฐมฌานสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยฌานสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุปฐมฌาน
[๓๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนผูไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑
วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล
ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุปฐมฌาน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อ
บรรลุปฐมฌาน ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหงิ สาสัญญา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุ
ปฐมฌาน.
จบทุติยฌานสูตรที่ ๑๐
จบเทวตาวรรคที่ ๒
ทุติยฌานสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบเทวตาวรรควรรณนาที่ ๒
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
๑. อนาคามิสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. มิตตสูตร ๔. ฐานสูตร
๕. เทวตาสูตร ๖. สติสูตร ๗. สักขิสูตร ๘. พลสูตร ๙. ปฐมฌานสูตร
๑๐. ทุติยฌานสูตร และอรรถกถา.
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อรหันตวรรคที่ ๓
๑. ทุกขสูตร
วาดวยธรรมทําใหเปนทุกขและเปนสุข
[๓๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว
เมื่อตายไปพึงหวังไดทุคติ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ กามวิตก ๑
พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
ยอมอยูเปนทุกข มีความเดือดรอน คับแคน เรารอน ในปจจุบันเทียว
เมื่อตายไป พึงหวังไดทุคติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมอยู
เปนสุข ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว เมื่อตายไป
พึงหวังไดสุคติ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ เนกขัมมวิตก ๑ อัพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก ๑ เนกขัมมสัญญา ๑ อัพยาบาทสัญญา ๑ อวิหิงสาสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
ยอมอยูเปนสุข ไมเดือดรอน ไมคับแคน ไมเรารอน ในปจจุบันเทียว
เมื่อตายไป พึงหวังไดสุคติ.
จบทุกขสูตรที่ ๑
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อรหันตวรรควรรณนาที่* ๓
อรรถกถาทุกขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรที่ ๑ แหงอรหัตตวรรคที่ ๓ ดังตอ
ไปนี้ :บทวา สวิฆาต ความวา ประกอบไปดวยความคับแคน คือมี
อุปทวะ. บทวา สปริฬาห ความวา มีความกระวนกระวาย ดวยความ
กระวนกระวายทางกาย และทางจิต. บทวา ปาฏิกงฺขา ความวา พึงหวัง
คือมีอยูแนนอน.
จบอรรถกถาทุกขสูตรที่ ๑
๒. อรหัตตสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุอรหัตผล
[๓๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ มานะ
ความถือตัว ๑ โอมานะ ความสําคัญวาเลวกวาเขา ๑ อติมานะ ความ
เยอหยิ่ง ๑ อธิมานะ ความเขาใจผิด ๑ ถัมภะ ความหัวดื้อ ๑ อตินิปาตะ
ความดูหมิ่นตนเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูไมควร เพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัต.
* อรรถกถาเปนวรรคที่ ๘
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ดุกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ความถือตัว ๑
ความสําคัญวาเลวกวาเขา ๑ ความเยอหยิ่ง ๑ ความเขาใจผิด ๑ ความหัวดื้อ ๑
ความดูหมิ่นตัวเองวาเปนคนเลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัต.
จบอรหัตตสูตรที่ ๒
อรรถกถาอรหัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรหัตตสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา มาน ไดแก ความสําคัญ (ตัว) โดยชาติเปนตน. บทวา
โอมาน ไดแก สําคัญตัววา เราเปนคนเลว. บทวา อติมาน ไดแก
ความถือตัวอยางหยิ่งผยอง ที่เปนไปลวงเกินผูอื่น. บทวา อธิมาน ไดแก
ความสําคัญวา ไดบรรลุ (อยางนั้นอยางนี้). บทวา ถมฺภ ไดแก มีความ
เปนผูกระดาง เพราะโกรธและมานะ. บทวา อตินปิ าต ไดแก ความสําคัญ
ตนของคนเลว วาเราเปนคนเลว.
จบอรรถกถาอรหัตตสูตรที่ ๒
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๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุอุตริมนุสธรรม
[๓๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ ยอมเปน
ผูไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความ
เปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไม
คุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑
ความโกหก ๑ การพูดเลียบเคียง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ยอมเปนผูไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะชั้นวิเศษ
อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ
ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูมีสติ
เลอะเลือน ๑ ความเปนผูไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ความโกหก ๑
การพูดเลียบเคียง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอม
เปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะชั้นวิเศษ อันสามารถกระทําความ
เปนพระอริยะ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
จบอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓
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อรรถกถาอุตตริมนุสสธรรมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓ ดังตอไปนี้ :บทวา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา ไดแก ธรรมที่ยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
บทวา อลมริยาณทสฺสนวิเสส ไดแก ญาณทัสสนะพิเศษ ที่สามารถ
ทําคนใหเปนพระอริยเจาได อธิบายวา ไดแกมรรค ๔ ผล ๔. บทวา กุหน
ไดแก เรื่องโกหก ๓ อยาง. บทวา ลปน ไดแก การกลาวยกยอง หรือกด
เพราะประสงคจะได.
จบอรรถกถาอุตตริมนุสสธรรมสูตรที่ ๓
๔. สุขสูตร
วาดวยธรรมทําใหมีสุขโสมนัส
[๓๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว และยอมเปนผูปรารภเหตุ
เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูยินดีธรรม ๑ ยอมเปนผูยินดีภาวนา ๑ ยอม
เปนผูยินดีการละ ๑ ยอมเปนผูยินดีปวิเวก ๑ ยอมเปนผูยินดีความไมพยาบาท ๑
ยอมเปนผูยินดีธรรมที่ไมเนิ่นชา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูมากดวยสุขและโสมนัสอยูในปจจุบันเทียว
และยอมเปนผูปรารภเหตุ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย.
จบสุขสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสุขสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุขสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ ความวา อนึ่ง เหตุเปนอัน
เธอทําใหบริบูรณ คือประคองไว. บทวา ธมฺมาราโม ความวา ประสบ
ความยินดีในธรรม. ภิกษุชื่อวา ภาวนาราโม เพราะยินดีในภาวนา หรือ
เมื่อภาวนาอยูก็ยินดี. ชือ่ วา ปหานาราโม เพราะยินดีในการละ หรือเมื่อ
ละอยูก็ยินดี. ชื่อวา ปวิเวการาโม เพราะยินดีในปวิเวก ๓ อยาง. ชื่อวา
อพฺยาปชฺฌาราโม เพราะยินดีในความไมเบียดเบียน คือในความไมมีทุกข.
ชื่อวา นิปฺปฺจาราโม เพราะยินดีในพระนิพพาน กลาวคือธรรมที่ไมมี
ความเนิ่นชา.
จบอรรถกถาสุขสูตรที่ ๔
๕. อธิคมสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุกุศลธรรม
[๓๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูไมควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ เปนผูไมฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูไมฉลาดใน
เหตุแหงความเสื่อม ๑ เปนผูไมฉลาดในอุบาย ๑ ไมยังฉันทะใหเกิดขึ้นเพื่อ
บรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ ๑ ไมรักษากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และ
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ไมยังฉันทะใหถึงพรอมเพื่อกระทําติดตอ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผ-ู
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมทีย่ ัง
ไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลวใหเจริญ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปน
ผูควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํากุศลธรรมที่ได
บรรลุแลวใหเจริญ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูฉลาดในเหตุแหงความเจริญ ๑ เปนผูฉลาดในเหตุแหงความเสื่อม ๑
เปนผูฉลาดในอุบาย ๑ ยอมยังฉันทะใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมได
บรรลุ ๑ ยอมรักษากุศลธรรมที่ไดบรรลุแลว ๑ และยอมยังฉันทะใหถึงพรอม
เพื่อกระทําติดตอ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือเพื่อกระทํา
กุศลธรรมทีไ่ ดบรรลุแลวใหเจริญ.ุ
จบอธิคมสูตรที่ ๕
อรรถกถาอธิคมสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอธิคมสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา น อายกุสโล ไดแก เปนผูไมฉลาดในเหตุที่จะใหประสบ.
บทวา น อปายกุสโล ไดแก ไมฉลาดในเหตุที่ไมใหประสบ. บทวา ฉนฺท
ไดแกความพอใจ คือความเปนผูใครเพื่อจะทํา. บทวา น อารกฺขติ ไดแก
ไมรักษา.
จบอรรถกถาอธิคมสูตรที่ ๕
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๒. มหัตตสูตร
วาดวยผูควรบรรลุความเปนใหญในธรรม
[๓๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมบรรลุความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ตอกาลไม
นานนัก ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู
มากดวยความสวางแหงญาณ ๑ ยอมเปนผูมากดวยความเพียรเครื่องประกอบ ๑
ยอมเปนผูมากดวยความบันเทิงใจ (ปติและปราโมทย) ๑ ยอมเปนผูมากดวย
ความไมยินดีในอกุศลธรรม ๑ ยอมเปนผูไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑
และยอมพยายามใหยิ่งขึ้นไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม
๖ ประการนีแ้ ล ยอมบรรลุความเปนผูมาก ความเปนผูไพบูลยในธรรมทั้งหลาย
ตอกาลไมนานนัก.
จบมหัตตสูตรที่ ๖
อรรถกถามหัตตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในมหัตตสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อาโลกพหุโล ไดแก มากไปดวยแสงสวางแหงญาณ. บทวา
ปโยคพหุโล ไดแก กระทําความเพียรใหมาก. บทวา เวทพหุโล ไดแก
มากไปดวยปติและปราโมทย. บทวา อสนฺตุฏิพหุโล ไดแก ไมสันโดษ
ในกุสลธรรมทั้งหลาย. บทวา อนิกขฺ ิตฺตธุโร ไดแก วางธุระ คือประคอง
ความเพียรไว. บทวา อุตฺตริฺจ ปตาเรติ ไดแก ทําความเพียรในบัดนี้
และใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
จบอรรถกถามหัตตสูตรที่ ๖
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๗. ปฐมนิรยสูตร
วาดวยธรรมทําใหเปนเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๓๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ มีความ
ปรารถนาลามก ๑ และมีความเห็นผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอม
เกิดในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต ๑ จากอทินนาทาน ๑ จากกาเมสุมิจฉาจาร ๑
จากมุสาวาท ๑ ไมมีความปรารถนาลามก ๑ และมีความเห็นชอบ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค
เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว.
จบปฐมนิรยสูตรที่ ๗
ปฐมนิรยสูตรที่ ๗ งายทั้งนั้น.
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๘. ทุติยนิรยสูตร
วาดวยธรรมทําใหเปนเหมือนตกนรกและขึ้นสวรรค
[๓๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูกลาวเท็จ ๑ กลาวสอเสียด ๑ กลาวคําหยาบ ๑ กลาวคําเพอเจอ ๑
เปนผูโลภ ๑ และเปนผูคะนอง ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในนรก เหมือนถูกนํามาเก็บไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเกิด
ในสวรรค เหมือนเชิญมาประดิษฐานไว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
เปนผูงดเวนจากมุสาวาท ๑ จากปสณ
ุ าวาจา ๑ จากผรุสวาจา ๑ จากสัมผัปปลาปะ ๑ เปนคนไมโลภ ๑ และเปนผูไมคะนอง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเกิดในสวรรค เหมือนเชิญมา
ประดิษฐานไว.
จบทุติยนิรยสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยนิรยสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในทุติยนิรยสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา ปคพฺโภ ความวา ประกอบดวยการคะนองทั้งหลาย มีการ
คะนองทางกายเปนตน.
จบอรรถกถาทุติยนิรยสูตรที่ ๘
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๙. อัคคธรรมสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุอัครธรรม
[๓๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ เปนผูไมมีหิริ ๑
เปนผูไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีปญญาทราม ๑ และเปนผูมี
หวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปน
ผูควรเพื่อควรกระทําใหแจงอรหัตอันเปนธรรมชั้นเลิศ ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา ๑ เปนผูมีหิริ ๑ เปนผูมี
โอตตัปปะ ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีปญ
 ญา ๑ และเปนผูไมมี
ความหวงใยในรางกายและชีวิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตอันเปนธรรม
ชั้นเลิศ.
จบอัคคธรรมสูตรที่ ๙
สูตรที่ ๙ งายทั้งนั้นแล
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๑๐. รัตติสูตร
วาดวยผูหวังไดความเสื่อมและผูหวังไดความเจริญ
[๓๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
พึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมอยางเดียวไมพึงหวังความเจริญเลย ตลอดคืน
หรือวันที่ผานมา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีความปรารถนามาก มีความคับแคนใจ ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูไมมีศรัทธา ๑
เปนผูทุศีล ๑ เปนผูเกียจคราน ๑ เปนผูมีสติเลอะเลือน ๑ และเปนผูมี
ปญญาทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
พึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังความเจริญเลยตลอดคืน
หรือวันที่ผานมา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ พึงหวังได
ความเจริญในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสื่อมเลย ตลอดคืน
หรือวันที่ผานมา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเปนผูไมมีความปรารถนามาก ไมมีความคับแคนใจ สันโดษดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูมี
ศรัทธา ๑ เปนผูมีศีล ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ เปนผูมีสติ ๑ และเปน
ผูมีปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
พึงหวังไดความเจริญ ในกุศลธรรมอยางเดียว ไมพึงหวังไดความเสื่อมเลย
ตลอดคืนหรือวันที่ผานมา.
จบรัตติสูตรที่ ๑๐
จบอรหันตวรรคที่ ๓
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อรรถกถารัตติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในรัตติสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้ :บทวา วิฆาตวา ความวา เปนทุกข โดยทุกขเพราะโลภที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยความมักมาก. คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถารัตติสูตรที่ ๑๐
จบอรหัตตวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุกขสูตร ๒. อรหัตตสูตร ๓. อุตตริมนุสสธรรมสูตร ๔. สุขสูตร
๕. อธิคมสูตร ๖. มหัตตสูตร
๗. ปฐมนิรยสูตร ๘. ทุติยนิรยสูตร
๙. อัคคธรรมสูตร ๑๐. รัตติสูตร และอรรถกถา.
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สีติวรรคที่ ๔
๑. สีติสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุความเปนผูเย็น
[๓๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมขมจิตในสมัยที่ควรขม ๑ ไม
ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๑ ไมยังจิตใหราเริง ในสมัยทีค่ วรใหราเริง ๑
ไมวางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย ๑ เปนผูนอ มไปในธรรมเลว ๑ และ
เปนผูยินดียิ่งในสักกายะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖
ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ ยอมเปน
ผูควรเพื่อกระทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ?
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมขมจิตในสมัยที่ควรขม ๑ ยอมประคองจิตใน
สมัยที่ควรประคอง ๑ ยอมยังจิตใหราเริงในสมัยที่ควรใหราเริง ๑ ยอมวาง
เฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉย ๑ เปนผูนอมไปในธรรมประณีต ๑ และเปน
ผูยินดียิ่งในนิพพาน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูควรกระทําใหแจงซึ่งความเปนผูเย็นอยางยิ่ง.
จบสีติสูตรที่ ๑
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สีติวรรคที่ ๔
อรรถกถาสีติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสีติสูตรที่ ๑ แหงสีติวรรคที่ ๔ ดังตอไปนี้:บทวา สีติภาว ไดแก ความเยือกเย็น. ในบทวา ยสฺมึ
สมเย จิตฺต นิคฺคณฺหิตพฺพ เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้ ธรรมดาจิต
ควรขมไวดวยสมาธิ ในเวลาที่ฟุงซาน. ควรขมดวยความเพียร ในเวลาที่จิต
ตกไปตามโกสัชชะ (ความเกียจคราน). ควรใหราเริงดวยสมาธิ ในเวลาที่
จิตขาดความแชมชื่น. ควรเขาไปเพง ดวยอุเบกขาสัมโพชฌงค ในเวลาทีจ่ ิต
เปนไปสม่ําเสมอ.
จบอรรถกถาสีติสูตรที่ ๑
๒. ภัพพสูตร
วาดวยผูควรและไมควรเขาถึงธรรม
[๓๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูประกอบ
ดวยความเปนผูมีกรรมเปนเครื่องกั้น ๑ ประกอบดวยความเปนผูมีกิเลสเปน
เครื่องกั้น ๑ ประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเครื่องกั้น ๑ เปนผูไมมี
*

* อรรถกถาเปนวรรคที่ ๙
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ศรัทธา ๑ ไมมีฉันทะ ๑ และมีปญญาทราม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไม
ควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟง
สัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ยอมเปนผูไม
ประกอบดวยความเปนผูมีกรรมเปนเครื่องกั้น ๑ ไมประกอบดวยความเปนผู
มีกิเลสเปนเครื่องกั้น ๑ ไมประกอบดวยความเปนผูมีวิบากเปนเครื่องกั้น ๑
เปนผูมีศรัทธา ๑ มีฉันทะ ๑ และมีปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควร
เพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบในกุศลธรรมทั้งหลาย.
จบภัพพสูตรที่ ๒
อรรถกถาภัพพสูตรที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัยในภัพพสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้:บทวา กมฺมาวรณตาย ไดแก ดวยอนันตริยกรรม ทั้ง ๕.
บทวา กิเลสาวรณตาย ไดแก ดวยนิยตมิจฉาทิฏฐิ. บทวา วิปากาวิวรณตาย
ความวา ดวยอกุสลวิบากปฏิสนธิ หรือดวยกุศลวิบากอเหตุกปฏิสนธิ.
จบอรรถกถาภัพพสูตรที่ ๒
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๓. อาวรณตาสูตร
วาดวยผูควรและไมควรเขาถึงธรรม
[๓๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ เปนผูฆามารดา ๑
ฆาบิดา ๑ ฆาพระอรหันต ๑ ยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวย
จิตประทุษราย ๑ เปนผูท ําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และเปนผูมีปญญาทราม
ใบ บาน้ําลาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
นี้แล แมฟงสัทธรรมอยูก ็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปน
ชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ แมฟง
สัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ไมเปนผูฆามารดา ๑
ไมเปนผูฆาบิดา ๑ ไมเปนผูฆาพระอรหันต ๑ ไมเปนผูยังพระโลหิตของ
พระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑ ไมทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ และ
มีปญญา ไมใบไมบาน้ําลาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความ
แนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
จบอาวรณตาสูตรที่ ๓
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๔. สุสสูสาสูตร
วาดวยผูควรและไมควรเขาถึงธรรม
[๓๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการ
แมฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ เมื่อธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ก็ไมฟงดวยดี ๑ ไมเงี่ยโสตลง
ฟง ๑ ไมเขาไปตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ๑ ถือเอาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน ๑
ทิ้งสิ่งที่เปนประโยชน ๑ และเปนผูประกอบดวยขันติที่ไมสมควร ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรม
อยู ก็เปนผูไมควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๖ ประการ แม
ฟงสัทธรรมอยู ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ เมื่อธรรมวินัยที่
ตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดงอยู ยอมฟงดวยดี ๑ ยอมเงี่ยโสต
ลงฟง ๑ เขาไปตั้งจิตเพื่อรูทั่วถึง ๑ ถือเอาแตสิ่งที่เปนประโยชน ๑
ละทิ้งสิ่งที่ไมเปนประโยชน ๑ และเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล แมฟงสัทธรรมอยู
ก็เปนผูควรเพื่อกาวลงสูความแนนอน ความเปนชอบ ในกุศลธรรมทั้งหลาย.
จบสุสสูสาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสุสสูสาสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสุสสูสาสูตรที่ ๔ ดังตอไปนี้ :บทวา อนตฺถ ไดแก ความไมเจริญ. บทวา อตฺถ ริฺจติ ความวา
ทอดทิ้งประโยชน คือความเจริญ. บทวา อนนุโลมิกาย ความวา (ดวย
ความชอบใจ) อันไมเปนไปโดยอนุโลม ตามคําสอน.
จบอรรถกถาสุสสูสาสูตรที่ ๔
๕. ปหาตัพพสูตร
วาดวยผูควรและไมควรบรรลุทิฏฐิสมั ปทา
[๓๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๖ ประการ ยอม
เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑
โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ และโมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูไมควรเพื่อทําใหแจง
ซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๖ ประการ ยอมเปนผูควรเพื่อ
ทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ สักกายทิฏฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุ
ไปสูอบาย ๑ โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละ
ธรรม ๖ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา.
จบปหาตัพพสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปหาตัพพสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปหาตัพพสูตรที่ ๕ ดังตอไปนี้ :บทวา ทิฏิสมฺปท ไดแก โสดาปตติมรรค.
จบอรรถกถาปหาตัพพสูตรที่ ๕
๖. ปหีนสูตร
วาดวยธรรมที่พระโสดาบันละไดแลว
[๓๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันบุคคลผูถึง
พรอมดวยทิฏฐิละไดแลว ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ สักกายทิฏฐิ ๑
วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โทสะที่เปนเหตุ
ไปสูอบาย ๑ โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖
ประการนี้แล อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิละไดแลว.
จบปหีนสูตรที่ ๖
อรรถกถาปหีนสูตรที่ ๖ ทานไมไดพรรณนาไว.
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๗. อุปปาเทตัพพสูตร
วาดวยธรรมที่พระโสดาบันไมทําใหเกิดขึ้น
[๓๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผู
ไมควรเพื่อยังธรรม ๖ ประการใหเกิดขึ้น ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑ ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑
โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ โมหะที่เปนเหตุไปสูอบาย ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อยังธรรม ๖ ประการนี้แลให
เกิดขึ้น.
จบอุปปาเทตัพพสูตรที่ ๗
. .
อรรถกถาอุปปาเทตัพพสูตรที่ ๗ ทานไมไดพรรณนาไว.
๘. สัตถริสูตร
วาดวยฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการ
[๓๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อ
เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระศาสดา ๑ เปนผูไมควรเพื่อ
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เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระธรรม ๑ เปนผูไมควรเพื่อ
เปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในพระสงฆ ๑ และเปนผูไมควร
เพื่อเปนผูไมมีความเคารพ ไมมีความยําเกรงในสิกขา ๑ เปนผูไมควรเพื่อ
เขาถึง ๑ เปนผูไมควรเพื่อเกิดในภพที่แปด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่
ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล.
จบสัตถริสูตรที่ ๘
๙. กัญจิสังขารสูตร
วาดวยฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการ
[๓๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลผูถงึ พรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อ
ยึดถือสังขารไร ๆ โดยความเปนของเที่ยง ๑ เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขาร
ไร ๆ โดยความเปนสุข ๑ เปนผูไมควรเพื่อยึดถือสังขารไร ๆ โดยความ
เปนอัตตา ๑ เปนผูไมควรเพื่อกระทําอนันตริยกรรม ๑ เปนผูไมควรเพื่อ
เชื่อถือความบริสุทธิ์โดยมงคลตื่นขาว ๑ เปนผูไมควรเพื่อแสวงหาเขตบุญ
ภายนอกศาสนานี้ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการ
นี้แล.
จบกัญจิสังขารสูตรที่ ๙
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อรรถกถากัญจิสังขารสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในกัญจิสังขารสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา โกตูหลมงฺคเลน ความวา ดวยทิฏฐิมงคล (ถือสิ่งที่ไดเห็น
เปนมงคล) สุตมงคล (ถือสิ่งที่ไดฟงเปนมงคล) มุตมงคล (ถือเอาสิ่งที่
ไดทราบเปนมงคล).
จบอรรถกถากัญจิสังขารสูตรที่ ๙
๑๐. มาตริสูตร
วาดวยฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการ
[๓๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้
๖ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลผูถงึ พรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อ
ฆามารดา ๑ เปนผูไมควรเพื่อฆาบิดา ๑ เปนผูไมควรเพื่อฆาพระอรหันต ๑
เปนผูไมควรเพื่อยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอขึ้นดวยจิตประทุษราย ๑
เปนผูไมควรเพื่อทําลายสงฆใหแตกกัน ๑ เปนผูไมควรเพื่อถือศาสดาอื่น ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล.
จบมาตริสูตรที่ ๑๐
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๑๑. สยกตสูตร
วาดวยฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการ
[๓๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้ ๖
ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ยอมเปนผูไมควรเพื่อ
เชื่อถือสุขทุกขที่ตนเองกระทําแลว ๑ เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่ผูอื่น
กระทําแลว ๑ เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่ตนเองกระทําแลว และที่
ผูอื่นกระทําแลว ๑ เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเองไม
กระทําไว ๑ เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ผูอื่นไมกระทํา
ไว ๑ เปนผูไมควรเพื่อเชื่อถือสุขทุกขที่เกิดขึ้นเอง ที่ตนเองไมกระทําไว
และที่ผูอื่นไมกระทําไว ๑ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา เหตุและธรรม
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากเหตุ อันบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐินั้นเห็นแลวดวยดี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ไมควรเปนได ๖ ประการนี้แล.
จบสยกตสูตรที่ ๑๑
จบสีติวรรคที่ ๔
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อรรถกถาสยกตสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในสยกตสูตรที่ ๑๑ ดังตอไปนี้ :คําเปนตนวา สย กต ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยสามารถ
แหงอัตตทิฏฐิ (ความเห็นเนื่องดวยอัตตา). บทวา อธิจฺจสมุปปฺ นฺน ความวา
เกิดขึ้นโดยหาเหตุมิได. คําที่เหลือ ในสูตรทั้งปวง งายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสยกตสูตรที่ ๑๑
จบสีติวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สีตสิ ูตร ๒. ภัพพสูตร ๓. อาวรณตาสูตร ๔. สุสสูสาสูตร
๕. ปหาตัพพสูตร ๖. ปหีนสูตร ๗. อุปปาเทตัพพสูตร ๘. สัตถริสตู ร
๙. กัญจิสังขารสูตร ๑๐. มาตริสูตร ๑๑. สยกตสูตร และอรรถกถา.
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อานิสังสวรรคที่ ๕
๑. ปาตุภาวสูตร
วาดวยความปรากฏขึ้นทีห่ าไดยาก ๖ ประการ
[๓๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการ
เปนของหาไดยากในโลก เหตุ ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความปรากฏขึ้น
แหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ๑ ความเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศ (ที่มีพระอริยเจา) ๑
ความเปนผูมีอินทรียไมบกพรอง ๑ ความไมเปนใบบาน้ําลาย ๑ ความพอใจ
ในกุศลธรรม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแหงเหตุ ๖ ประการนี้แล
เปนของหาไดยากในโลก.
จบปาตุภาวสูตรที่ ๑
อานิสังสวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาปาตุภาวสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปาตุภาวสูตรที่ ๑ แหงอานิสังสวรรคที่ ๕
ดังตอไปนี้ :บทวา อริยายตเน ไดแก ในมัชฌิมประเทศ. บทวา อินฺทฺริยาน
ไดแก อินทรียที่มีใจเปนที่ ๖.
จบอรรถกถาปาตุภาวสูตรที่ ๑
๑

อรรถกถาเปนวรรคที่ ๑๐

๑
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๒. อานิสังสสูตร
วาดวยอานิสงสแหงโสดาปตติผล ๖ ประการ
[๓๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานิสงสในการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปนไฉน ? คือ บุคคลยอมเปนผูแนนอน
ในพระสัทธรรม ๑ ยอมเปนผูมีความไมเสื่อมเปนธรรมดา ๑ เขาผูกระทําที่สุด
แหงทุกขแลวยอมไมมีทุกข ๑ เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เขาเห็น
เหตุแลวดวยดี ๑ และเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแตเหตุดวยดี ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อานิสงสในการกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ๖ ประการนีแ้ ล.
จบอานิสังสสูตรที่ ๒
อรรถกถาอานิสังสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอานิสังสสูตรที่ ๒ ดังตอไปนี้ :บทวา สทฺธมฺมนิยโต ความวา เปนผูเที่ยงในศาสนสัทธรรม.
บทวา อสาธารเณน ความวา (ประกอบดวยญาณ) อันไมทั่วไปกับปุถุชน
ทั้งหลาย.
จบอรรถกถาอานิสังสสูตรที่ ๒
๓. อนิจจสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได
[๓๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไร ๆ โดย
ความเปนของเที่ยง จักเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนัน้ ยอมไมเปน
๑

สูตรที่ ๓ ๔ ๕ และ ๖ ทานไมพรรณนา

๑

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 826

ฐานะที่จะมีได ไมประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบ
และความแนนอน ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมกาวลงสูความ
เปนชอบ และความแนนอน จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล
อนาคามิผล หรืออรหัตผล ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปน
ของใหเที่ยง จักเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได
เธอประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน
ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน
จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล
ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได.
จบอนิจจสูตรที่ ๓
๔. ทุกขสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและไมได
[๓๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารไร ๆ โดย
ความเปนสุข ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเปน
ทุกข ฯลฯ
จบทุกขสูตรที่ ๔
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๕. อนัตตสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได
[๓๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมไร ๆ โดย
ความเปนอัตตา ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเปน
อนัตตา ฯลฯ
จบอนัตตสูตรที่ ๕
๖. นิพพานสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได
[๓๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความ
เปนทุกข จักเปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะ
มีได เธอไมประกอบดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและ
ความแนนอน ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อไมกาวลงสูความเปนชอบ
และความแนนอน จักกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล
หรือ อรหัตผล ขอนั้นยอมไมเปนฐานะที่จะมีได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นนิพพานโดยความเปนสุข จัก
เปนผูประกอบดวยขันติที่สมควร ขอนั้นยอมเปนฐานะที่จะมีได เธอประกอบ
ดวยขันติที่สมควรแลว จักกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน ขอนัน้
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ยอมเปนฐานะที่จะมีได เมื่อกาวลงสูความเปนชอบและความแนนอน จักกระทํา
ใหแจงซึ่งโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ อรหัตผล ขอนั้น
ยอมเปนฐานะที่จะมีได.
จบนิพพานสูตรที่ ๖
๗. ปฐมอโนทิสสูตรที่ ๑
วาดวยอานิสงสทําใหเกิดอนิจจสัญญา ๖ ประการ
[๓๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ
เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังอนิจจสัญญาให
ปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวา สังขาร
ทั้งปวงจักปรากฏโดยความเปนของไมมั่นคง ๑ ใจของเราจักไมยินดีในโลก
ทั้งปวง ๑ ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ ใจของเราจักนอมไปสูนิพพาน ๑
สังโยชนทั้งหลายของเราจักถึงการละได ๑ และเราจักเปนผูประกอบดวยสามัญธรรม ชั้นเยีย่ ม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖
ประการนี้แล เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยัง
อนิจจสัญญาใหปรากฏ.
จบปฐมอโนทิสสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปฐมอโนทิสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอโนทิสสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อโนธึ กริตวฺ า ความวา ไมทําใหมีขอบเขต คือเขตแดน
อยางนี้วา สังขารมีประมาณเทานี้แหละไมเที่ยง นอกจากนี้ไป ไมใชไมเที่ยง
(คือเที่ยง). บทวา อนวฏิตโต ความวา เวนจากฐานะ (เหตุที่เปนไปได)
เพราะความเปนของไมมั่นคง อธิบายวา จักเปนสภาวธรรมแตกดับไป แลว
จึงหยุด. บทวา สพฺพโลเก ควานวา ในโลกทั้งสิ้น ไดแกในธาตุทั้ง ๓.
บทวา สามฺเน ความวา โดยความเปนสมณะ อธิบายวา ไดแกพระอริยมรรค.
จบอรรถกถาปฐมอโนทิสูตรที่ ๗
๘. ทุติยอโนทิสสูตร
วาดวยอานิสงสที่ทําใหเกิดทุกขสัญญา ๖ ประการ
[๓๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ
เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกขสัญญาให
ปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวา นิพพานสัญญาในสังขารทั้งปวง จักปรากฏแกเราเหมือนเพชฌฆาตผูเงื้อดาบขึ้นอยู ๑
ใจของเราจักออกจากโลกทั้งปวง ๑ เราจักเปนผูมีปกติเห็นสันติในนิพพาน ๑
อนุสัยของเราจักถือการเพิกถอน ๑ เราจักเปนผูกระทําตามหนาที่ ๑ และเรา
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จักบํารุงพระศาสดาดวยความบํารุงอันประกอบดวยเมตตา ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพื่อไม
กระทําเขตจํากัดในสังขารทั้งปวง แลวยังทุกขสัญญาใหปรากฏ.
จบทุติยอโนทิสสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยอโนทิสสูตร
พึงทราบวินิจในทุติยโนทิสสูตรที่ ๘ ดังตอไปนี้ :บทวา เมตฺตาวตาย ความวา ดวยการปรนนิบัติ ประกอบดวยเมตตา
ดวยวา พระเสขบุคคล ๗ จําพวก ยอมปรนนิบัติพระตถาคตเจา ดวยการ
บํารุงประกอบไปดวยเมตตา. ถึงพระขีณาสพ ก็เปนผูปฏิบัติพระศาสดา
(เหมือนกัน).
จบอรรถกถาทุติยอโนทิสสูตรที่ ๘
๙. ตติยอโนทิสสูตร
วาดวยอานิสงสที่ทําใหเกิดอนัตตสัญญา
[๓๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นอานิสงส ๖ ประการ
เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในธรรมทั้งปวง แลวยังอนัตตสัญญาให
ปรากฏ อานิสงส ๖ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุพิจารณาเห็นอยูวาเราเปน
ผูไมมีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวง ๑ ทิฏฐิอันเปนเหตุใหกระทําความถือตัว
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วาเราของเราจักดับ ๑ ตัณหาอันเปนเหตุใหกระทําการยึดถือวาของเราของเรา
จักดับ ๑ เราจักเปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ๑ เราจะเห็นเหตุดวยดี ๑
และจักเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแตเหตุดวยดี ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณา
เห็น อานิสงส ๖ ประการนี้แล เปนผูสามารถเพื่อไมกระทําเขตจํากัดในธรรม
ทั้งปวง แลวยังอนัตตสัญญาใหปรากฏ.
จบตติยอโนทิสสูตรที่ ๙
อรรถกถาตติยอโนทิสสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในตติยอโนทิสสูตรที่ ๙ ดังตอไปนี้ :บทวา อตมฺมโย ความวา เปนผูเวนจากตัณหาและทิฏฐิ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ตัมมยะ. บทวา อหการา ไดแก ทิฏฐิคืออหังการ
(ความเห็นวาเปนเรา). บทวา มมการา ไดแก ตัณหาคือมมังการ (การ
ยึดถือวาของเรา). คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาตติยอโนทิสสูตรที่ ๙
๑๐. ภาวสูตร
วาดวยไตรภพและไตรสิกขา
[๓๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา
ภพ ๓ เปนไฉน ? คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละ ไตรสิกขา
เปนไฉน ? คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญ
 ญาสิกขา ควรศึกษาใน
ไตรสิกขานี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภพ ๓ นี้ เปนสภาพอันภิกษุ
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ละไดแลว และเธอเปนผูมีสิกขาอันไดศึกษาแลวในไตรสิกขานี้ เมื่อนั้นภิกษุนี้
เรากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชนไดแลว ไดทําที่สุดทุกข
เพราะละมานะไดโดยชอบ.
จบภาวสูตรที่ ๑๐
๑๑. ตัณหาสูตร
วาดวยตัณหาและมานะ
[๓๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตัณหา ๓ และมานะ ๓ ควรละ ตัณหา
๓ เปนไฉน ? คือ กามตัณหา ๑ ภวตัณหา ๑ วิภวตัณหา ๑ ตัณหา ๓ นี้
ควรละ มานะ ๓ เปนไฉน ? คือ ความถือตัววาเสมอเขา ๑ ความถือตัววา
เลวกวาเขา ๑ ความถือตัววาดีกวาเขา ๑ มานะ ๓ นี้ควรละ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใดแล ตัณหา ๓ และมานะ ๓ นี้ยอ มเปนธรรมชาติอันภิกษุละ
ไดแลว เมื่อนั้น ภิกษุนเี้ รากลาววา ไดตัดตัณหาขาดแลว คลายสังโยชน
ไดแลว ไดกระทําที่สุดทุกขเพราะละมานะไดโดยชอบ.
จบตัณหาสูตรที่ ๑๑
จบอานิสังสวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาตุภาวสูตร ๒. อานิสังสสูตร ๓. อนิจจสูตร ๔. ทุกขสูตร
๕. อนัตตสูตร ๖. นิพพานสูตร ๗. ปฐมอโนทิสสูตร ๘. ทุติยอโนทิสสูตร
๙. ตติยอโนทิสสูตร ๑๐. ภาวสูตร ๑๑. ตัณหาสูตร และอรรถกถา.
จบทุติยปณณาสก

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ปญจก-ฉักกนิบาต เลม ๓ - หนาที่ 833

วรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก
ติกวรรคที่ ๑
๑. วิราคสูตร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ประการเปนไฉน ?
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการอันภิกษุพึงใหเจริญ เพื่อละธรรม ๓
ประการเหลานี้ ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ? คือ อสุภะ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อละราคะ ๑ เมตตา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละโทสะ ๑ ปญญา อันภิกษุ
พึงใหเจริญเพื่อละโมหะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุ
พึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบราคสูตรที่ ๑
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วรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก

ติกวรรคที่ ๑
อรรถกถาราคสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในราคสูตรที่ ๑ แหงติกวรรคที่ ๑ ดังตอไปนี้ :บทวา อสุภา ไดแก อสุภกัมมัฏฐาน. บทวา เมตฺตา ไดแก
เมตตากัมมัฏฐาน. บทวา ปฺา ไดแก มรรคปญญา พรอมดวยวิปสสนา.
จบอรรถกถาราคสูตรที่ ๑
๒. ทุจริตสูตร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ กายสุจริต
อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกายทุจริต ๑ วจีสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละ
วจีทุจริต ๑ มโนสุจริต อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละมโนทุจริต ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบทุจริตสูตรที่ ๒
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๓. วิตักกสูตร
วาดวยอกุศลวิตกและกุศลวิตก
[๓๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑ วิหิงสาวิตก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนีแ้ ล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ เนกขัมมวิตก
อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามวิตก ๑ อัพยาบาทวิตก อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อละพยาบาทวิตก ๑ อวิหิงสาวิตก อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวิหิงสาวิตก ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม
๓ ประการนี้แล.
จบวิตักกสูตรที่ ๓
๔. สัญญาสูตร
วาดวยอกุศลสัญญาและกุศลสัญญา
[๓๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ กามสัญญา ๑ พยาบาทสัญญา ๑ วิหิงสาสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ เนกขัมมสัญญา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามสัญญา ๑ อัพยาบาทสัญญา อันภิกษุ
พึงใหเจริญเพื่อละพยาบาทสัญญา อวิหิงสาสัญญา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อ
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ละวิหิงสาสัญญา ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงให
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบสัญญาสูตรที่ ๔
๕. ธาตุสตู ร
วาดวยธาตุที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
คือ กามธาตุ ๑ พยาบาทธาตุ ๑ วิหิงสาธาตุ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อละธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ เนกขัมมธาตุ อัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละกามธาตุ ๑ อัพยาบาทธาตุ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละ
พยาบาทธาตุ ๑ อวิหิงสาธาตุ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละวิหิงสาธาตุ ๑ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการ
นี้แล.
จบธาตุสูตรที่ ๕
๖. อัสสาทสูตร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปนไฉน
คือ อัสสาททิฏฐิ (สัสสตทิฐิ) ๑ อัตตานุทิฏฐิ (สักกายทิฏฐิ) ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการ
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เปนไฉน ? คือ อนิจจสัญญา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอัสสาททิฏฐิ ๑
อนัตตสัญญา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอัตตานุทิฏฐิ ๑ สัมมาทิฏฐิ อันภิกษุ
พึงใหเจริญเพื่อละมิจฉาทิฏฐิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบอัสสาทสูตรที่ ๖
อรรถกถาอัสสาทสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอัสสาทสูตรที่ ๖ ดังตอไปนี้ :บทวา อสฺสาททิฏิ ไดแก สัสสตทิฏฐิ. บทวา อตฺตานุทิฏิ
ไดแก สักกายทิฏฐิ มีวัตถุ ๒๐ ที่คลอยตามอาตมัน. บทวา มิจฺฉาทิฏิ
ไดแก ทิฏฐิ ๖๒ อยาง. บทวา สมฺมาทิฏิ ไดแก สัมมาทิฏฐิในองค
มรรค. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลายมีอาทิวา ทานที่ใหแลวไมมีผล ชื่อวา
มิจฉาทิฏฐิ. กัมมสกตาญาณ ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ.
จบอรรถกถาอัสสาทสูตรที่ ๖
๗. อรติสูตร

วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน
ไฉน ? คือ อรติ ๑ วิหิงสา ๑ อธรรมจริยา ๑ (อกุศลกรรมบถสิบ)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ เพือ่ ละธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ
มุทิตา ๑ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอรติ ๑ อวิหิงสา อันภิกษุพึงให
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เจริญเพื่อละวิหิงสา ๑ ธรรมจริยา อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอธรรมจริยา ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม
๓ ประการนี้แล.
จบอรติสูตรที่ ๗
อรรถกถาอรติสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอรติสูตรที่ ๗ ดังตอไปนี้ :บทวา อธมฺมจริยา ไดแก อกุศลกรรมบถ ๑๐.
จบอรรถกถาอรติสูตรที่ ๗
๘. ตุฏฐิสตู ร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ ความเปนผูไมสันโดษ ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความ
เปนผูมีความปรารถนามาก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนีแ้ ล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงไดเจริญเพื่อละธรรม
๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปนผูสันโดษ
อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูไมสันโดษ ๑ สัมปชัญญะ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อละความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความเปนผูมีความปรารถนานอยอัน
ภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีความปรารถนามาก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้แล.
จบตุฏฐิสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมอุทธัจจสูตร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ความฟุง
ซานแหงจิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ อันภิกษุพึงให
เจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ? คือ ความ
เปนผูวางาย อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูยาก ๑ ความเปนผูมี
มิตรดี อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ อานาปานสติ
อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบปฐมอุทธัจจสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยอุทธัจจสูตร
วาดวยธรรมที่ควรละและควรเจริญ
[๓๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน ? คือ อุทธัจจะ ๑ อสังวร ๑ ความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ
อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละธรรม ๓ ประการเหลานี้ ๓ ประการเปนไฉน ?
อันภิกษุพึง
คือ สมถะ อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละอุทธัจจะ ๑ สังวร
ใหเจริญเพื่อละสังวร ๑ ความไมประมาท อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อละความ
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ประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อละธรรม ๓ ประการนี้แล.
จบทุติยอุทธัจจสูตรที่ ๑๐
จบติกวรรคที่ ๑
๑๐. อรรถกถาทุติยอุทธัจจสูตร
พึงทราบวินิจฉัยในอุทธัจจสูตรที่ ๑๐ ดังตอไปนี้:บทวา อสวโร ไดแก ความเปนผูมีอินทรียอันยับยัง้ ไวไมได.
คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุติยอุทธัจจสูตรที่ ๑๐
จบติกวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ราคสูตร ๒. ทุจริตสูตร ๓. วิตักกสูตร ๔. สัญญาสูตร
๕. ธาตุสูตร ๖. อัสสาทสูตร ๗. อรติสูตร ๘. ตุฏฐิสูตร ๙. ปฐมอุทธัจจสูตร ๑๐. ทุติยอุทธัจจสูตร และอรรถกถา.
พระสูตรที่ไมรวมเขาในวรรค
วาดวยผูควรและไมควรเจริญสติปฏฐานเปนตน
[๓๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผู
ไมควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ
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ความเปนผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑
ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลาย ๑ ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ไมละธรรม ๖ ประการนีแ้ ล เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู.
[๓๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควร
เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปน
ผูชอบการงาน ๑ ความเปนผูชอบคุย ๑ ความเปนผูชอบหลับ ๑ ความเปน
ผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ ๑ ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑
ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖
ประการนี้แล เปนผูควรเพื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู.
[๓๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผู
ไมควร เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผู
ไมควร เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผู
ไมควร เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจินอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายนอกอยู ฯลฯ
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เพื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งในภายในทั้งในภายนอกอยู ฯลฯ
[๓๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการ เปนผู
ไมควร เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมใหธรรมทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู ธรรม
๖ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูชอบการงาน. . . ความเปนผูไมรู
ประมาณในโภชนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนีแ้ ล
เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูไมควรเพื่อ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายในอยู ฯลฯ เพื่อพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลายเปนภายนอกอยู ฯลฯ เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเปน
ผูชอบการงาน. . . ความเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุไมละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูไมควรเพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู.
[๓๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการ เปนผูควร
เพื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู ธรรม ๖ ประการ
เปนไฉน ? คือ ความเปนผูชอบการงาน ฯลฯ ความเปนผูไมรูประมาณใน
โภชนะ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผูควรเพื่อ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกอยู.
วาดวยบุคคลผูปลงใจเชื่อพระพุทธเจา
[๓๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖
ประการ เปนผูปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมต-
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ธรรมอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ๑ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ๑ ความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑ อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมตุ ติ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ตปุสสคฤหบดีประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล เปนผู
ปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู.
[๓๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภัลลิกคฤหบดี อนาถบิณฑิกสุทัตตคฤหบดี จิตตคฤหบดีชาวมัจฉิกาสัณฑนคร หัตถกคฤหบดีชาวเมืองอาฬวี
เจาศากยะพระนามวามหานามะ อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี อุคคตคฤหบดี
สูรอัมพัฏฐคฤหบดี ชีวกโกมารภัจ นกุลบิดาคฤหบดี ตวกัณณิกคฤหบดี
ปูรณคฤหบดี อิสิทัตตคฤหบดี สันธานคฤหบดี วิชยคฤหบดี วัชชิยมหิตคฤหบดี เมณฑกคฤหบดี วาเสฏฐอุบาสก อริฏฐอุบาสก สาทัตตอุบาสก
ประกอบดวยธรรม ๖ ประการ เปนผูปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม
ทําใหแจงซึ่งอมตธรรมอยู ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ๑ ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ๑
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ๑ อริยศีล ๑ อริยญาณ ๑ อริยวิมุตติ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สาทัตตอุบาสกประกอบดวยธรรม ๖ ประการนี้แล
เปนผูปลงใจเชื่อในพระตถาคต เห็นอมตธรรม ทําใหแจงอมตธรรมอยู.
วาดวยธรรมที่ควรเจริญ
[๓๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ ทัสสนานุตริยะ ๑ สวนานุตริยะ ๑ ลาภานุตริยะ ๑ สิกขานุตริยะ ๑ ปาริจริยานุตริยะ ๑
อนุสตานุตริยะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ อันภิกษุพึง
ใหเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
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[๓๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ พุทธานุสติ ๑ ธัมมานุสติ ๑
สังฆานุสติ ๑ สีลานุสติ ๑ จาคานุสติ ๑ เทวดานุสติ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๓๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่งราคะ ธรรม ๖ ประการเปนไฉน ? คือ อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๔๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อกําหนดรูราคะ ฯลฯ เพื่อความสิ้นไปรอบแหงราคะ เพื่อละราคะ เพื่อ
สิ้นไปแหงราคะ เพื่อเสื่อมไปแหงราคะ เธอความคลายกําหนัดราคะ เพื่อ
ดับราคะ เพื่อสละราคะ เพื่อปลอยวางราคะ ฯลฯ
[๔๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ อันภิกษุพึงใหเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไปรอบ เพื่อละ เพื่อสิ้นไป เพื่อเสื่อมไป
เพื่อคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อปลอยวาง ซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ
มานะ อติมานะ มทะ ปมาทะ ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการ
นี้แล อันภิกษุพึงใหเจริญ เพื่อปลอยวางปมาทะ.
พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้น
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบฉักกนิบาต
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อรรถกถาพระสูตรที่ไมรวมเขาในวรรค
พึงทราบวินิจฉัยในบทตอจากนี้ไป ดังนี้ :บทวา ตปุสฺโส ไดแก อุบาสกผูเปลงวาจา ถึงรัตนะ ๒. บทวา
ตถาคเต นิฏงฺคโต ความวา ผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว คือละความสงสัยใน
พระพุทธคุณไดแลว. ภิกษุชื่อวา เห็นอมตะ เพราะไดเห็นอมตธรรม.
บทวา อริเยน ไดแก โลกุตรศีลที่ไมมีโทษ. บทวา าเณน ไดแกดวย
ปจจเวกขณญาณ. บทวา วิมุตฺติยา ไดแก ผลวิมตุ ติของพระเสขะ. บทวา
ตวกณฺณิโก ไดแก คฤหบดีผูมีชื่ออยางนี้. บาลีวา ตปกัณณิกะ ดังนี้ก็มี.
บทวา ราคสฺส ไดแก ราคะอันสัมปยุตดวยกามคุณ ๕. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวง งายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบการพรรณนาความฉักกนิบาต
แหงอรรถกถา อังคุตตรนิกาย ชื่อวา มโนรถปูรณี

