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                                    พระสุตตันตปฎก   
               อังคุตตรนิกาย  สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาติ 
                                          เลมท่ี  ๔ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                           อังคุตตรนิกาย   สัตตกนิบาต 
                                             ปฐมปณณาสก 
                                              ธนวรรคที่ ๑ 

                                              ๑.  อัปปยสูตร 
         [๑]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ใกลกรุงสาวัตถี   ณ   ที่นัน้แล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ันไดทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการ  
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ยอมไมเปนท่ีรัก  ไมเปนที่พอใจ   ไมเปนที่เคารพ   และไมเปนที่สรร-  
เสริญของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย    ธรรม   ๗   ประการเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมุงลาภ  ๑  เปนผูมุง 
สักการะ  ๑  เปนผูมุงความมีชื่อเสียง  ๑  เปนผูไมมีหิริ  ๑  เปนผูไมมี 
โอตตัปปะ ๑  มีความปรารถนาลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้แล ยอมไมเปนที่รัก 
ไมเปนที่ชอบใจ    ไมเปนที่เคารพ     และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือน 
พรหมจรรยทั้งหลาย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ 
ยอมเปนที่รัก   เปนที่ชอบใจ   เปนที่เคารพ    และเปนที่สรรเสริญของ 
เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย   ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมเปนผูมุงลาภ  ๑   ไมเปนผูมุงสักการะ 
๑  ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง  ๑  มีหริ ิ ๑ มโีอตตัปปะ  ๑   มีความ 
ปรารถนานอย  ๑  มีความเห็นชอบ  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม   ๗   ประการนี้แล   ยอมเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ 
เปนที่เคารพและเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย. 
                                   จบ  อัปปยสูตรที่  ๑  
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                                           มโนรถปูรณี 
                อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  สตัตกนิบาต 
                                       ปฐมปณณาสก 
                                              ธนวรรคที่  ๑ 

                                       อรรถกถาอัปปยสุตรที่  ๑ 
         สัตตกนิบาต    ปยสูตรที่   ๑   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนวฺตฺติกาโม   แปลวา   ผูประสงคเพื่อเปนผูมีชื่อเสียง. 
                                       จบอรรถกถาอัปปยสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 4 

                                  ๒.  อัปปยสูตร  
         [๒]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ 
ยอมไมเปนท่ีรัก    ไมเปนที่ชอบใจ   ไมเปนที่เคารพ     และไมเปนที่ 
สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย  ธรรม ๗  ประการเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมุงลาภ   ๑  เปนผูมุง 
สักการะ  ๑  เปนผูมุงความมีชื่อเสียง  ๑  ไมมีหิริ  ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ 
มีความริษยา  ๑   มีความตระหน่ี  ๑.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม   ๗   ประการนี้แล   ยอมไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ 
ชอบใจ  ไมเปนที่เคารพ   และไมเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
ทั้งหลาย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ 
ยอมเปนที่รัก   เปนที่ชอบใจ   เปนที่เคารพ   และเปนที่สรรเสริญของ 
เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมเปนผูมุงลาภ  ๑ ไมเปนผูมุงสักการะ 
๑   ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง  ๑  มีหริิ  ๑  มโีอตตัปปะ ๑  ไมมคีวาม 
ริษยา ๑ ไมตระหน่ี ๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๗ ประการนีแ้ล  ยอมเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  เปนที่เคารพและเปนที่ 
สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย. 
                                  จบ   อัปปยสูตรที่  ๒  
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                             ๓. ปฐมพลสูตร 
         [๓]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๗  ประการน้ี  ๗ ประการเปน  
ไฉน   คือ   ศรัทธาพละ  วิริยพละ   หิรพิละ  โอตตัปปพละ   สติพละ 
สมาธิพละ  ปญญาพละ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๗  ประการน้ีแล. 
                            ศรัทธาพละ  วิริยพละ  หิริพละ  โอตตัปป- 
              พละ  สติพละ  สมาธิพละ  ปญญาพละเปนที่  ๗ 
              ภิกษุผูมีพละดวยพละ     ประการน้ี  เปนบัณฑิต 
              ยอมอยูเปนสุข   พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย 
              ยอมเห็นอรรถแหงธรรมชัดดวยปญญา     ความ 
              หลุดพนแหจิต   (จริมกจิต)   คือ  ความดับของ 
              ภิกษุนั้นยอมมีได    เหมอืนความดับแหงประทีป 
              ฉะน้ัน. 
                             จบ   ปฐมพลสูตรที่  ๓ 
 
                      อรรถกถาปฐมพลสูตรท่ี  ๓ 
         ปฐมพลสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ยนิโส  วิจิเน   ธมมฺ   ความวา  ยอมเลือกเฟนธรรมคือ 
สัจจะ  ๔  โดยอุบาย.   บทวา  ปฺตฺถ   วิปสฺสติ     ความวา    ยอมเห็น 
สัจจธรรม   ดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรคพรอมวิปสสนา.   บทวา  
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ปชฺโชตสฺเสว   ความวา    ประหน่ึงความดับแหงประทีปฉะน้ัน.   บทวา 
วิโมกฺโข   โหติ   เจตโส   ความวา   จรมิกจิต   จิตดวงสุดทายของพระ- 
ขีณาสพ    ผูประกอบดวยพละเหลาน้ีนั้น    ยอมหลุดพันจากวัตถุและ 
อารมณ เหมือนความดับไปแหงดวงประทีปฉะน้ัน  คือ ยอมไมปรากฏ 
สถานที่ไป. 
                          จบ   อรรถกถาปฐมพลสูตรที่  ๓  
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                                  ๔.   ทุติยพลสูตร 
         [๔]ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พละ   ๗   ประการน้ี   ๗   ประการ 
เปนไฉน  คือ  ศรัทธาพละ  วิริยพละ   หิริพละ  โอตตัปปพละ  สติพละ 
สมาธิพละ   ปญญาพละ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กศ็รัทธาพละเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีศรัทธา    คือ 
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น   เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ   ฯลฯ 
เปนผูต่ืนแลว  เปนจําแนกธรรม  นี้เรยีกวา  ศรัทธาพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิริยพละเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม 
เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรม     เปนผูมีกําลัง     มีความบากบ่ัน 
มั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย  นี้เรียกวา  วิริยพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็หิริพละเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีความละอาย   คือ   ละอายตอกาย- 
ทุจริต     วจีทุจริต     มโนทุจริต     ละอายตอการจักตองอกุศลธรรม 
อันลามกท้ังหลายน้ีเรียกวา  หิริพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กโ็อตตัปปพละเปนไฉน     กอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีความสะดุงกลัว   คือ  
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สะดุงกลัวตอกายทุจริต   วจีทุจริต    มโนทุจริต    สะดุงกลัวตอการถูก 
ตองอกุศลธรรมอันลามกท้ังหลาย  นี้เรียกวา  โอตตัปปพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สติพละเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีสติ    คือ    ประกอบดวยสติเครื่อง 
รักษาตนอยางยิ่ง    ยอมระลึกนึกถึงแมสิ่งท่ีทําคําที่พูดไวนาน       ได 
นี้เรียกวา   สติพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิพละเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   ฯลฯ   บรรลุจตุตถฌาน   นี ้
เรียกวา  สมาธิพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ปญญาพละเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีปญญา    คือ    ประกอบดวยปญญา 
ที่กําหนดความเกิดและความดับ     เปนอริยะ     ชาํแรกกิเลส    ใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบ    นี้เรียกวา      ปญญาพละ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พละ ๗ ประการน้ีแล. 
                            ศรัทธาพละ    วิริยพละ  หริิพละ  โอตตัปป- 
              พละ  สติพละ  สมาธิพละ  ปญญาพละเปนที่    ๗ 
              ภิกษุผูมีพละดวยพละ  ๗  ประการนี้  เปนบัณฑิต 
              ยอมอยูเปนสุข   พึงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย 
              ยอมเห็นอรรถแตงธรรมชัดดวยปญญา      ความ  
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              หลุดพนแหงจิต   (จริมกจิต)   คือ   ความดับของ  
              ภิกษุนั้นยอมมีได    เหมอืนความดับแหงประทีป 
              ฉะน้ัน. 
                             จบ  ทติุยพลสูตรที่ ๔ 
 

                      อรรถกถาทุติยพบสูตรที่  ๔ 
         ทุติยพลสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ทุติยพลสูตรท่ี  ๔   มีอาทิวา  สทฺโธ  โหติ  ไดพรรณนาไวแลว  
ในปญจกนิบาต   นั่นแล. 
                              จบ  อรรถกถาทุติยพลสูตรที่  ๔  
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                             ๕.   ปฐมธนสูตร 
         [๕]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย  ๗  ประการน้ี  ๗  ประการ  
เปนไฉน  คือ ทรัพยคือศรัทธา   ๑  ศลี  ๑  หริิ  ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ 
จาคะ ๑ ปญญา ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย ๗ ประการนี้แล. 
                            ทรัพย  คือ  ศรัทธา   ศีล  หิร ิ  โอตตัปปะ 
              สุตะ  จาคะ  และปญญาเปนท่ี  ๗  ทรัพยเหลาน้ีม ี
              แกผูใด    เปนหญิงหรือชายก็ตาม    บณัฑิตเรียก 
              ผูนัน้วา   เปนผูไมยากจน   ชวีตของผูนั้นไมเปลา 
              ระลกึถึงคําสอนของพระพุทธเจา    พึงประกอบ 
              ศรทัธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และการเห็นธรรม. 
                             จบ  ปฐมธนสูตรที่  ๕ 
 

                       อรรถกถาปฐมธนสูตรที่   ๕ 
         ปฐมธนสูตรท่ี  ๕   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ธนานิ  ไดแกชื่อวาทรัพยเพราะอรรถวา  เพราะบุคคล 
ผูไมยากจนทําได. 
                                จบ อรรถกถาปฐมธนสูตรที่  ๕  
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                                        ๖. ทุติยธนสตูร  
         [๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย  ๗  ประการน้ี   ๗   ประการ 
เปนไฉน คือ ทรัพยคือ ศรัทธา ๑ ศีล  ๑  หิร ิ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ 
จาคะ ๑  ปญญา ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทรัพยคือศรัทธาเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศรัทธา  คือ 
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต     ตรัสรูเองโดยชอบ  ฯลฯ 
เปนผูต่ืนแลว  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เรียกวา ทรัพยคือศรัทธา. 
         ดูกอนภิกษุทั้ง.  หลาย    ก็ทรัพยคือศีลเปนไฉน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูเวนจากการฆาสัตว   ฯลฯ 
จากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย      อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
นี้เรียกวา ทรพัยคือศีล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทรัพยคือหิริเปนไฉน     กอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีความละอาย  คือ  ละอาย 
ตอกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ละอายตอการถูกตองอกุศลธรรม 
อันลามก นี้เรียกวา ทรัพยคือหิริ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทรัพยคือโอตตัปปะเปนไฉน     ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีความสะดุงกลัว  คือ 
สะดุงกลัวตอกายทุจริต    วจีทุจริต   มโนทุจริต   สะดุงกลัวตอการถูก 
ตองอกุศลธรรมอันลามก  นี้เรียกวา  ทรัพยคือโอตตัปปะ.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทรัพยคือสุตะเปนไฉน     กอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  อรยิะสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนพหูสูต   ทรงสุตะ  สั่งสมสุตะ 
เปนผูไดสดับมามาก     ทรงไวคลองปาก    ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดี 
ดวยทิฏฐิ.    ซึ่งธรรมทั้งหลาย    อันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง 
งามในท่ีสุด     ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ 
บริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง  นี้เรียกวา  ทรัพยคือสุตะ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ทรัพยคือจาคะเปนไฉน     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีใจอันปราศจากมลทิน 
คือ  ความตระหนี่  อยูครองเรือน  มีจาคะอันปลอยแลว  มีฝามอือันชุม 
ยินดีในการสละ.     ควรแกการขอ     ยินดีในทานและการจําแนกทาน 
นี้เรียกวา ทรพัยคือจาคะ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทรพัยคือปญญาเปนไฉน    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนปญญา  คือ  ประกอบดวย 
ปญญาท่ีกําหนดความเกิดและความดับ   เปนอริยะ   ชําแรกกิเลส 
ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   นี้เรียกวา   ทรัพยคือปญญา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ทรัพย  ๗  ประการนี้แล. 
                            ทรัพย    คือ    ศรัทธา    ศีล   หิร ิ   โอตตัปปะ 
              สุตะ  จาคะ และปญญาเปนที่  ๗  ทรัพยเหลาน้ีม ี
              แกผูใด  เปนหญิงหรือชายก็ตาม   บัณฑิตเรียกผู 
              นั้นวา   เปนผูไมยากจน   ชีวติของผูนั้นไมเปลา  
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              ประโยชน   เพราะฉะน้ัน   ทานผูมีปญญา    เมื่อ 
              ระลกึถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย     พึง 
              ประกอบศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และการเห็น 
              ธรรม. 
                              จบ  ทติุยธนสูตรที่  ๖  
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                               ๗.  อคุคสูตร 
         [๗] ครัง้น้ันแล     มหาอํามาตยของพระราชาชื่อวาอุคคะ    ได  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    นาอัศจรรย    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ไมเคยมีมา   โดยเหตุที่มิคารเศรษฐีผูเปนหลานโรหณเศรษฐี. 
เปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   มีโภคสมบัติมากถึงเพียงนี้   พระผูมพีระ- 
ภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนอุคคะ   กม็ิคารเศรษฐีหลานโรหณเศรษฐี 
มั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมากสักเทาไร. 
         อุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  มีทองแสนลิ่ม   จะกลาวไปไยถึงเงิน.  
         พ.   ดกูอนอุคคะ   ทรัพยนั้นมีอยูแล   เรามิไดกลาววาไมมี   แต 
ทรัพยนั้นแลเปนของท่ัวไปแกไฟ  น้ํา  พระราชา  โจร  ทายาทผูไมเปน 
ที่รัก  ดูกอนอุคคะ ทรัพย  ๗ ประการน้ีแล  ไมทั่วไปแกไฟ  น้าํ  พระ-  
ราชา โจร  ทายาทผูไมเปนที่รัก  ๗  ประการเปนไฉน คือ  ทรพัยคือ 
ศรัทธา  ๑  ศลี  ๑  หริ ิ ๑  โอตตัปปะ  ๑  สุตะ  ๑  จาคะ  ๑  ปญญา  ๑  
ดูกอนอุคคะ  ทรัพย  ๗  ประการน้ีแล  ไมทั่วไปแกไฟ  น้ํา  พระราชา 
โจร  ทายาทผูไมเปนที่รัก. 
                            ทรัพย   คือ   ศรัทธา   ศีล   หริิ   โอตตัปปะ 
              สุตะ จาคะ  และปญญาเปนที่  ๗  ทรัพยเหลาน้ี 
              มีแกผูใด เปนหญิงหรือชายก็ตาม เปนผูมีทรัพย 
              มากในโลก  อันอะไร ๆ พึงผจญไมไดในเทวดา  
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              และมนุษย   เพราะฉะน้ัน   ทานผูมีปญญา   เมื่อ  
              ระลกึถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย    พึง  
              ประกอบศรัทธา   ศีล    ความเลื่อมใส   และการ 
              เห็นธรรม. 
                                      จบสูตรที่  ๗ 
 

                         อรรถกถาอุคคสตูรที่  ๗ 
         อคคสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา อุคฺโค    ราชมหามตฺโต ไดแก  มหาอํามาตย  ของพระเจา 
ปเสนทิโกศล.   บทวา   อปุสงฺกมิ   ความวา   เปนผูบริโภคอาหารเชา 
เสร็จแลว  จึงเขาไปเฝา. 
         บทวา    อทฺโธ     ความวา    เปนผูมั่งค่ังเพราะทรัพยที่เก็บไว. 
ดวยบทวา  มคิาโร  โรหเณยฺโย  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอา 
มิคารเศรษฐีเปนหลานแหงโรหณเศรษฐี.   บทวา  มหทฺธโน   ไดแก 
เปนมีทรัพยมากโดยทรพัยสําหรับใชสอย.     บทวา     มหาโภโค 
ไดแก   เปนผูมีโภคะมาก   เพราะมีสิ่งอุปโภคและปริโภคมาก  บทวา 
หิรฺสฺส   ไดแกทองคํานั้นเอง.   จรงิอยู  เฉพาะทองคําของเศรษฐีนั้น 
นับไดจํานวนเปนโกฏิ.  บทวา   รูปยสฺส   ความวา   กลาวเฉพาะเครื่อง 
จับจายใชสอย  เชนที่นอน   เสื่อออน  ขัน   เครื่องลาด   และเครื่องนุงหม 
เปนตน จะประมาณไมไดเลย. 
                                 จบ  อรรถกถาอุคคสูตรที่  ๗  
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                           ๘. สังโยชนสูตร  
         [๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน   ๗  ประการน้ี   ๗  ประการ 
เปนไฉน  คือ  สังโยชน  คือ ความยินดี  ๑  ความยินราย  ๑  ความเห็นผิด 
๑   ความสงสัย  ๑  มานะ  ๑  ความกําหนัดในภพ  ๑  อวิชชา  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน  ๗  ประการน้ีแล. 
                                    จบ  สังยชนสตูรที่  ๘ 
                                                     
                             อรรถกถาสังโยชนสูตรท่ี  ๘ 
         สังโยชนสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    อนุนยสฺโชน  ไดแก   กามราคสังโยชน.    ความจริง 
สังโยชนทั้งหมดน้ีนั่นแหละ   พึงทราบวา   สังโยชน   เพราะอรรถวา 
เปนเครื่องผูก.    ในสูตรนี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสเฉพาะวัฏฏอยาง 
เดียว.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  งายทั้งน้ันแล. 
                             จบ   อรรถกถาสังโยชนสูตรที่  ๘    
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                                     ๙. ปหาสูตร  
         [๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือละ เพ่ือตัดสังโยชน ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน คือ สังโยชน 
คือ  ความยินดี  ๑  ความยินราย  ๑  ความเห็นผิด  ๑  ความสงสัย  ๑ 
มานะ  ๑  ความกําหนัดในภพ  ๑  อวิชชา  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ยอมอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ือละ  เพ่ือตัดสังโยชน  ๗  ประการน้ีแล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล   ภิกษุละสังโยชน  คือ ความยินดีเสียได 
ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ไมใหมี   ไมใหเกิด 
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา  ละสังโยชน  คือความยินราย   ฯลฯ   สังโยชน 
คือ   ความเห็นผิด   ฯลฯ   สังโยชนคือความสงสัย   ฯลฯ   สังโยชนคือ 
มานะ  ฯลฯ   สังโยชนคือความกําหนัดในภพ  ฯล   สังโยชนคืออวิชชา 
เสียได  ตัดรากขาดแลว  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ไมใหมี  ไมให 
เกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา  เมื่อน้ัน  ภิกษุนี้  เรากลาววา  ตัดตัณหา 
ไดขาดแลว    เพิกถอนสังโยชนไดแลว    กระทําท่ีสุดแหงทุกขไดแลว 
เพราะตรัสรูคือละมานะเสียไดโดยชอบ. 
                                      จบสูตรที่ ๙  
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                                   ๑๐. มัจฉริยสูตร 
         [๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชน  ๗ ประการน้ี ๗ ประการ 
เปนไฉน คือ สังโยชนคือ  ความยินดี  ๑  ความยินราย  ๑  ความเห็นผิด 
๑  ความสงสัย   ๑  มานะ  ๑  ความริษยา  ๑  ความตระหน่ี  ๑   กอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สังโยชน ๗  ประการน้ีแล. 
                                     จบสูตรที่  ๑๐ 
 

                  รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ         

         ๑. ปฐมอัปปยสูตร  ๒.  ทุติยอัปปยสูตร   ๓.   ปฐมพลสูตร   
๔.  ทุติยพลสูตร   ๕.  ปฐมธนสูตร   ๖.  ทุติยธนสตูร   ๗.  อุคคสูตร 
๘. สังโยชนสูตร   ๙.  ปหานสูตร   ๑๐.  มัจฉริยสตูร 
                                   จบ  ธนวรรคท่ี  ๑  
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                                อนุสยวรรคท่ี  ๒   
                              ๑. ปฐมอนุสยสูตร 
         [๑๑] ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อนุสัย   ๗  ประการน้ี  ๗  ประการ 
เปนไฉน  คือ  อนุสัย  คือ   กามราคะ  ๑  อนุสัย  คือ   ปฏิฆะ  ๑  อนุสัย  คือ 
ทิฏฐิ  ๑  อนุสัย  คือ  วิจิกิจฉา  ๑  อนุสัย  คือ   มานะ  ๑  อนุสยั  คือ  ภวราคะ 
๑   อนุสัย  คือ  อวิชชา   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อนุสัย   ๗   ประการนี้แล. 
                                    จบ  ปฐมอนุสยสูตรที่  ๑  
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                                 ๒. ทติยอนุสยสูตร  
         [๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือละ  เพ่ือตัดอนุสัย  ๗ ประการ ๗ ประการเปนไฉน  คือ อนุสัย คือ 
กามราคะ ๑  อนุสัย  คือ  ปฏิฆะ  ๑   อนุสัย   คือ   ทิฏฐิ  ๑  อนุสัย  คือ 
วิจิกิจฉา  ๑  อนุสัย   คือ มานะ  ๑   อนุสัย   คือ ภวราคะ  ๑  อนุสัย  คือ 
อวิชชา   ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุยอมอยูประพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือละ  เพ่ือตัดอนุสัย  ๗  ประการนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล 
ภิกษุละอนุสัยคือกามราคะเสียได   ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือน 
ตาลยอดดวน  ไมใหมี   ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา   ละอนุสัย 
คือ  ปฏิฆะ...  อนุสัย  คือ  ทิฏฐิ...  อนุสัย   คือ  วิจิกิจฉา...  อนุสัย   คือ 
มานะ...   อนุสัย   คือ  ภวราคะ...  อนุสัย   คือ  อวิชชาเสียได   ตัดราก 
ขาดแลว    ทาํใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ไมใหมี   ไมใหเกิดข้ึนอีก 
ตอไป    เปนธรรมดา    เม่ือน้ัน   ภิกษุนี้เรากลาววา     ตัณหาไดแลว 
เพิกถอนสังโยชนไดแลว     กระทําท่ีสุดทุกขไดแลว   เพราะตรัสรู 
คือละมานะเสียไดโดยชอบ. 
                               จบ  ทติุอนุสยสูตรที่  ๒  
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                                        ๓.  กุลสูตร  
         [๑๓] ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สกลุซ่ึงประกอบดวยองค  ๗  
ประการ     ภิกษุยังไมเคยเขาไป    ไมควรเขาไป    หรือเขาไปแลว 
ไมควรน่ัง  องค  ๗  ประการเปนไฉน  คือ   ตอนรบัดวยไมเต็มใจ  ๑ 
ไหวดวยไมเต็ม  ๑   ใหอาสนะดวยไมเต็มใจ  ๑  ซอนของที่มีอยู   ๑ 
เมื่อมีของมากใหนอย  ๑   เมื่อมีของประณีตใหของเศราหมอง  ๑  ให 
โดยไมเคารพ   ไมใหโดยเคารพ   ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สกุลซึ่ง 
ประกอบดวยองค  ๗   ประการน้ีแล   ภิกษุยังไมเคยเขาไป   ไมควร 
เขาไป    หรอืเขาไปแลวไมควรน่ัง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สกลุซึ่ง 
ประกอบดวยองค   ๗   ประการ   ภิกษุยังไมเคยเขาไป    ควรเขาไป 
หรือเขาไปแลว  ควรน่ัง  องค  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  ตอนรับดวย 
เต็มใจ  ๑  ไหวดวยเต็มใจ  ๑  ใหอาสนะดวยเต็มใจ  ๑  ไมซอนของท่ี 
มีอยู  ๑  เมื่อมีของมากใหมาก ๑ เมื่อมีของประณีตใหของประณีต  ๑ 
ใหโดยเคารพ  ไมใหโดยไมเคารพ  ๑   กอนภิกษุทั้งหลาย  สกุลซึ่ง  
ประกอบดวยองค  ๗  ประการน้ีแล  ภิกษุยังไมเคยเขาไป  ควรเขาไป 
หรือเขาไปแลวควรนั่ง. 
                                     จบ  กลุสูตรที่  ๓                                             
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                              อนุสยวรรคท่ี  ๒ 

                            อรรถกถากุลสูตรที่  ๓ 
         วรรคท่ี  ๒   กลุสูตรที่  ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  นาล  แปลวา  ไมควร คือไมเหมาะสม. บทวา  น  มนาเปน 
ความวา    ลกุจากอาสนะท่ีตนน่ัง     โดยอาการไมคอยเต็มใจ    คือแสดง 
อาการไมพอใจน่ันเอง.    สองบทวา   สนฺตมสฺส  ปริคูหนฺติ      ความวา 
ยอมซอน     คือยอมปกปด - ไทยธรรมแมที่มีอยูแกภิกษุนั้น.    บทวา 
อสกฺกจฺจ    เทนฺติ    โน   สกฺกจฺจ    ความวา   ไมวาจะเปนสิ่งเศราหมอง 
หรือประณีตก็ตาม   ให   ไมใชดวยมือของตน  คือโดยอาการไมยําเกรง 
ยอมไมใหโดยอาการยําเกรง. 
                                  จบ   อรรถกถากุลสูตรที่  ๓  
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                                 ๔. ปุคคสูตร 
         [๑๔] ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๗   จําพวกนี้   เปนผูควร  
ของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ   เปนผูควรของทําบุญ   เปนผูควร 
กระทําอัญชลี    เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ๗   จําพวก 
เปนไฉน  คือ อุภโตภาควิมุต ๑ ปญญาวิมุติ ๑ กายสักยี ๑ ทฏิฐิปปตตะ 
๑  สัทธาวิมุติ  ๑  ธัมมานุสารี  ๑  สทัธานุสารี  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคล  ๗  จําพวกนี้แล   เปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ 
เปนผูควรของทําบุญ    เปนผูควรกระทําอัญชลี    เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                     จบ  ปุคคลสูตรที่  ๔ 
 

                              อรรถกถาปุคคลสูตรที ่ ๔ 
         ปุคคลสูตรท่ี   ๔  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุภโตภาควิมุตฺโต  ความวา   หลุดพนแลวโดยสวนทั้ง  ๒. 
อธิบายวา   หลุดพนแลวจากรูปกาย   ดวยอรูปสมาบัติ   และหลุดพน 
แลวจากนามกายดวยมรรค.   บุคคลน้ันมี   ๕   จําพวก   คือ   บุคคลผู 
ออกจากอรูปสมาบัติ   ๔   แตละสมาบัติ   แลวพิจารณาสังขารแลว 
บรรลุพระอรหัต  ๔   จําพวก,   และพระอนาคามีผูออกจากนิโรธแลว  
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บรรลุพระอรหัต  ๑   จําพวก.  แตบาลีในพระสูตร   มาแลวดวยอํานาจ  
ผูไดวิโมกข ๘  อยางนี้วา  ก็บุคคลผูหลุดพันโดยสวน  ๒  เปนไฉน  ?  
บุคคลบางคนในพระศาสนานี้   ถูกตองวิโมกข   ดวยนามกายแลวอยู 
อาสวะของผูนั้นยอมส้ินไป เพราะเห็นแมดวยปญญา. 
         บุคคลผูชื่อวา     ปญญาวิมุตตะ   เพราะหลุดพนดวยปญญา. 
ปญญาวิมุตตะนั้นมี  ๕  จําพวก    ไดแกบุคคลเหลานี้คือ    พระ- 
อรหันตสุกขวิปสสกะจําพวก   ๑  ทานออกจากฌาน  ๔  แลวบรรล ุ
พระอรหัต ๔  จําพวก. แตบาลีในสูตรนี้มาแลว  โดยปฏิเสธวิโมกข  ๘ 
ดังพระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา    ความจริง    บุคคลไมได 
ถูกตองวิโมกข  ๘  ดวยนามกายอยู อาสวะทั้งหลายของเขายอมส้ินไป 
เพราะเห็นแมดวยปญญา  บุคคลน้ีทานเรียกวา  ปญญาวิมุตติ  หลุดพน 
แลวดวยปญญา. 
         บุคคลชื่อวา   กายสักขี   เพราะทําใหวิโมกขนั้น   อันตนทําให 
แจงแลวดวยนามกาย.     กายสักขีปุคคลน้ันยอมถกูตองฌานสัมผัส 
กอน  ยอมทําใหแจงซ่ึงนิโร   คือพระนิพพานในภายหลัง.   กายสักขี- 
บุคคลน้ัน    นับต้ังแตพระอริยบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติผล   จนถึง 
พระอริยบุคคล     ผูต้ังอยูในอรหัตตมรรค   รวมเปน   ๖    จําพวก 
เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไววา    บุคคลบางคนในพระศาสนา 
ถูกตองวิโมกข   ๘   ดวยนามกายอยู   อาสวะ   บางเหลาของผูนั้น 
ยอมส้ินไป  เพราะเห็นแมดวยปญญา  บุคคลน้ีทานเรียกวา  กายสักขี 
ดวยเห็นวิโมกขดวยนามกาย.  
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         บุคคลผูชื่อวา       ทิฏฐิปปตตะ        เพราะถึงอริยสัจจธรรมท่ีตน  
เห็นแลว.  ในทิฏฐิปปตตบุคคลน้ัน  มีสักษณะสังเขปดังตอไปน้ี  บุคคล 
ชื่อวา ทิฏฐิปปตตะ เพราะรู เห็น  รูแจง  ทําใหแจง ถูกตองดวยปญญา 
วา    สังขารท้ังหลายเปนทุกข    ความดับสังขารเปนสุขดังน้ี.   แตเมื่อ 
วาโดยพิศดาร  บุคคลแมนั้น  ยอมมี   ๖  จําพวก  ดจุกายสักขีบุคคล 
ฉะน้ัน.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล   ทานจึงกลาววา    บุคคลบางตนในพระ- 
ศาสนานี้   ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข   ฯลฯ    ยอมรูชัด 
ตามความเปนจริงวา  นี้ปฏิปทา  เปนเครื่องยังสัตวใหถึงความดับทุกข 
ดังน้ี     และเปนผูมีธรรมท้ังหลายที่พระตถาคตประกาศแลว     ซึ่งตน 
เห็นแลวดวยปญญา   อันตนประพฤติแลวปญญา   บุคคลน้ี   ทาน 
เรียกวา  ทิฏฐิปปตตะ ผูถึงอริยสัจจ ที่ตนเห็นแลว. 
         บุคคล    ชื่อวา      สทัธาวิมุตตะ     เพราะหลุดพนดวยศรัทธา 
สัทธาวิมุตตบุคคลแมนั้น   ก็มี  ๖  จําพวก  โดยนยัดังกลาวแลวน่ันแล. 
ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา    บุคคลบางคนในพระศาสนานี้   ยอม 
รูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา 
นี้ปฏิปทาเปนเครื่องใหถึงความดับทุกข      และยอมเปนผูมีธรรมท่ี 
พระตถาคตประกาศแลว   ซึ่งตนเห็นแลวดวยปญญา   อันตนประพฤติ 
แลวดวยปญญา  ฯลฯ  บคุคลน้ี  ทานเรียกวา   สัทธาวิมุตตะ   หลุดพน 
ดวยศรัทธา  แตวาไมเปนเหมือนความหลุดพนของทิฏฐิปปตตะบุคคล. 
เพราะความส้ินกิเลสของสัทธาวิมุตตะบุคคลน้ี  เหมือนความส้ินกิเลส 
ของบุคคลผูเชื่ออยู     ปกใจเชื่ออยู   เเละนอมใจเชื่ออยู    ในมัคคขณะ 
อันเปนสวนเบ้ืองตนฉะนั้น    ญาณอันเปนเครื่องดับกิเลสในมคัคขณะ  
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อันเปนสวนเบ้ือตน   ของทิฏฐิปปตตะบุคคล   เปนญาณไมชักชา  
กลาแข็ง  แหลมคม   ตัดกเิลสผานไปไมได   เพราะเหตุนั้น   เหมือน 
อยางวา   บุคคลใชดาบท่ีไมคม  ตัดตนกลวย  รอยขาดของตนกลวย 
ยอมเกลี้ยงเกลา  ดาบก็ไมนํา  (ตัด)  ไปไดโดยฉับพลัน   ยังไดยินเสียง 
ใชความพยายามอยางแรงกลา     ฉันใด    มรรคภาวนา     อันเปน 
สวนเบื้องตน    ของสัทธาวิมุตตบุคคลน้ัน    พึงทราบเหมือนฉันนั้น  
แตยุคคล     เอาดาบท่ีลับดีแลวตัดตนกลวย   รอยขาดของตนกลวย 
ยอมเกลี้ยงเกลา  ดาบยอมนํา  (ตัด) ไดฉับพลัน   ไมไดยินเสียง  ไมตอง 
ใชความพยายามอยางแรง   ฉันใด  มรรคภาวนา   อันเปนสวนเบ้ืองตน 
ของปญญาวิมุตตบุคคลก็พึงทราบฉันน้ันเหมือนกัน. 
         บุคคล   ชื่อวา   ธมัมานุสารี   เพราะตามระลึกถึงธรรม. พรอม 
ชื่อวา   ธรรม.   อธิบายวา  บุคคลยอมเจริญมรรคอันมีปญญาเปนตัวนํา  
แมในบุคคลผูสัทธานุสารีก็นัยนี้เหมือนกัน.   บุคคลทั้ง   ๒  นัน้  ก็ตอ 
บุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรคน่ันแล.    สมจรงิดังคําท่ีธรรมสังคห- 
กาจารย    กลาวไววา    บุคคลใด     ปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล 
ปญญินทรียยอมมีจํานวนมาก   บุคคลน้ันชื่อวา   ยอมเจริญอริยมรรค 
อันมีปญญาเปนตัวนํา   บคุคลน้ีทานเรียกวา   ธัมมานุสารี.   ในธมัมา- 
นุสารีนั้น  มคีวามสังเขปเพียงเทาน้ี.    แตเมื่อวาโดยพิสดาร  กถาวาดวย 
อุภโตภาควิมุตตะปุคคลเปนตนนี้   กก็ลาวไวแลวในอธิการวาดวย 
ปญญาภาวนาในวิสุทธิมรรค      เพราะเหตุนั้น       บัณฑิตพึงทราบ 
โดยที่กลาวแลวในปกรณนั้นเถิด  ดังนี.้ 
                       จบ  อรรถกถาปุคคลสูตรที่  ๔  
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                           ๕.  อุทกปูมสูตร  
         [๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลมีเปรียบดวยนํ้า  ๗  จําพวกนี้  
มีปรากฏอยูในโลก    ๗    จําพวกเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี 
จมลงแลวคราวเดียว   ก็เปนอันจมอยูนั่นเอง   ๑   บางคนโผลข้ึนมาแลว 
กลับจมลงไป  ๑  บางคนโผลพนแลวทรงตัวอยู   ๑  บางคนโผลข้ึนแลว 
เหลียวไปมา  ๑  บางคนโผลข้ึนแลวเตรียมตัวจะขาม   ๑   บางคนโผล 
ข้ึนแลวไดที่พ่ึง   ๑  บางคนโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณขามถึงฝง 
อยูบนบก   ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลท่ีจมลงแลวคราวเดียว 
ก็เปนอันจมอยูนั่นเองอยางไร   บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูประกอบ 
ดวยอกุศลธรรมฝายดําโดยสวนเดียว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล 
ที่จมลงแลวคราวเดียวก็เปนอันจมอยูนั่นเองอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บคุคลที่โผลข้ึนมาไดกลับจมลงไป 
อยางไร   บุคคลบางคนในโลกน้ี   โผลข้ึนมาได   คือเขามีธรรม   คือ 
ศรัทธา  หิร ิ โอตตัปปะ  วิริยะ   ปญญาชั้นดี ๆ   ในกุศลธรรมทัง้หลาย 
แตศรัทธาของเขานั้นไมคงที่   ไมเจริญข้ึน   เสื่อมไปฝายเดียว  หิริ 
โอตตัปปะ  วิริยะ   ปญญาของเขานั้น  ไมคงที่  ไมเจริญข้ึน  เสื่อมไป 
ฝายเดียว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวกลับจมลง 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวทรงตัวอยูอยางไร 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ โผลข้ึนมาได   คือ เขามีธรรมเหลาน้ี  คือ  ศรัทธา 
หิริ   โอตตัปปะ   วิริยะ      ปญญาชั้นด ี ๆ  ในกุศลธรรมทั้งหลาย   แต  
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ศรัทธาของเขานั้นไมเสื่อมลง    ไมเจริญข้ึน  คงท่ีอยู  หิร ิ โอตตัปปะ 
วิริยะ  และปญญาของเขานั้นไมเส่ือมลง  ไมเจริญข้ึน  คงท่ีอยู   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวทรงตัวอยูอยางนี้แล. 
         กอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียวไปมา 
อยางไร  บุคคลบางตนในโลกนี ้ โผลข้ึนมาได  คือ  เขามีธรรมเหลาน้ี 
คือ  ศรัทธา   หิริ   โอตตัปปะ   วิริยะ   ปญญาชั้นด ีๆ  ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  เพราะสังโยชน  ๓  สิ้นไป  เขาเปนพระโสดาบัน  มีอันไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเหลียวไปมาอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเตรียมตัว 
จะขามอยางไร  บุคคลบางคนในโลกน้ี โผลข้ึนมาได คือ เขามีธรรม 
เหลาน้ี  คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ วิริยะ ปญญาชัน้ดี ๆ ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  เพราะสังโยชน  ๓  สิ้นไป  เพราะทําราคะ  โทสะ   โมหะ 
ใหเบาบางลง   เขาเปนพระสกทาคามี   มาสูโลกนีอี้กครั้งเดียวเทาน้ัน 
แลวทําท่ีสุดทุกขได     บคุคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลว     เตรียมตัวจะขาม 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาแลวไดที่พ่ึงอยางไร 
บุคคลบางตนในโลกน้ี   โผลข้ึนมาได   คือ   เขามีธรรมเหลาน้ี   คือ   
ศรัทธา  หิร ิโอตตัปปะ  วิริยะ  ปญญา  ชั้นด ีๆ ในกุศลธรรมทัง้หลาย 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕  สิ้นไป   เขาเปนพระอนาคามี    จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น    มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา    บุคคล 
ที่โผลข้ึนมาแลวไดที่พ่ึงอยางน้ีแล.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ 
ขามถึงฝงอยูบนบกอยางไร    บุคคลบางคนในโลกน้ี    โผลข้ึนมาได 
คือ  เขามีธรรมเหลาน้ี   คือ  ศรัทธา   หิริ  โอตตัปปะ  วิริยะ  ปญญา 
ชั้นดี ๆ ในกศุลธรรมท้ังหลาย  เขากระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ   ปญญา- 
วิมุติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  บุคคลท่ีโผลข้ึนมาไดแลวเปนพราหมณ 
ขามถึงฝงอยูบนบกอยางนี้แลว     กอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลเปรียบ 
ดวยนํ้า  ๗   จําพวกนี้แล   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                 จบ  อุทกูปมสูตรที่  ๕ 
 

                    อรรถกถาอุทกูปมสูตรที่  ๕ 
         อุทกูปมสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุทกูปมา  ความวา  บุคคล  ทานเปรียบดวยนํ้า  เพราะ 
ถือเอาอาการมีการดําลงเปนตน.   สองบทวา   สกึ   นมิุคฺโค   ไดแก 
ดําลงคราวเดียว    บทวา     เอกนฺตกาฬเกหิ     พระองคตรัสหมายถึง 
นิยตมิจฉาทิฏฐิ.  บทวา อุมฺมุชฺชติ  แปลวาผุดข้ึน. บทวา  สาธุ  ความวา 
งาม   คือ   ด.ี   บทวา   หายติเยว   ความวา   ยอมเสื่อมไปหมดทีเดียว 
เหมือนนํ้าที่บุคคลรดลงในเครื่องกรองน้ํา     ฉะน้ัน.     หลายบทวา 
อุมฺมุชฺชิตฺวา    วิปสฺสติ   วิโลเกติ    ความวา   บุคคลท่ีโผลข้ึนไดแลว 
พิจารณาเหลียวแลดูทิศที่ควรจะไป.  บทวา  ปตรติ  ความวา  ชื่อวา 
เปนผูบายหนาตอทิศที่ควรไปขามไปอยู. สองบทวา ปติคาธปฺปตฺโต  
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โหติ  บุคคลโผลข้ึนมาแลวเหลียวดูขามไป  ชื่อวายอมประสมท่ีพึง 
คือ  ยอมยืนอยูในที่แหงหนึ่ง   ไมหวนกลับมาอีก.   บทวา   ติณฺโณ 
ปารคโต   ถเล   ติฏติ   ความวา   บคุคลขามหวัง  คือ  กิเลสทั้งปวง 
ถึงฝงโนนแลว  ชื่อวา   ยอมเปนผูยืนอยูบนบก  คือ  พระนิพพาน. 
วัฏฏะและวิวัฏฏะ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระสูตรนี้. 
                        จบ  อรรถกถาอุทกูปมสูตรที่  ๕  
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                                ๖.  อนิจจสูตร 
         [๑๖] ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๗   จําพวกนี้  เปนผูควร  
ของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ   เปนผูควรของทําบุญ   เปนผูควร 
กระทําอัญชลี   เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ๗   จําพวก 
เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี  พิจารณาเห็น 
ความไมเที่ยง     มีความสําคัญวาไมเที่ยง     ทั้งรูวาเปนของไมเที่ยง 
ในสังขารทั้งปวง  ต้ังใจมั่นติดตอกันไปไมขาดสาย  มีปญญาหยั่งทราบ 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ      ปญญาวิมุติ      อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู  นี้เปนบุคคลท่ี  ๑   เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญ 
ของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางตนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง...    มีปญญาหย่ังทราบ    ความสิ้นอาสวะ 
และความส้ินชีวิตของเขา    ไมกอนไมหลังกัน    นี้เปนบุคคลที่  ๒ 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ     เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง...  มีปญญาหยั่งทราบ  เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕   สิ้นไป   เขาจักปรินิพพานในระหวาง   นี้เปนบุคคลท่ี ๓ 
เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ     เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี   
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง...  มีปญญาหยั่งทราบ  เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน  ๕  สิ้นไป    เขาจักปรินิพพานในเมืออายุเลยกึ่ง    นี้เปน 
บุคคลท่ี  ๔    เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ    เปนนาบุญของโลกไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง...  มีปญญาหยั่งทราบ  เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕    สิ้นไป    เขาจักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก 
นี้เปนบุคคลที่  ๕  เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ      เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง...  มีปญญาหยั่งทราบ.   เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕    สิ้นไป  เขาจักปรินิพพานโดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง 
นี้เปนบุคคลที่  ๖   เปนผูควรของคํานับ...    เปนนาบุญของโลกไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยง     มีความสําคัญวาไมเที่ยง    ทั้งรูวาเปน 
ของไมเที่ยง    ในสังขารทั้งปวง     ต้ังใจมั่น     ติดตอกันไปไมขาดสาย  
มีปญญาหยั่งทราบ   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕  ส้ินไป  เขาเปนผู 
มีกระแสในเบื้องบน   ไปสูอกนิฏฐภพ   นี้เปนบุคคลท่ี  ๗    เปนผูควร    
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ของคํานับ  ฯลฯ   เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    บคุคล  ๗  จําพวกนี้แล    เปนผูควรของคํานับ  เปนผูควรของ 
ตอนรับ   เปนควรของทําบุญ   เปนผูควรกระทําอัญชล ี  เปนนาบุญ 
ของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                       จบ  อนิจจสูตรที่  ๖ 
 

                          อรรถกถาอนิจจสูตรที่  ๖ 
         อนิจจสูตรท่ี  ๖  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บุคคลชื่อวา    อนิจานุปสสี    เพราะตามเห็นขยายไปดวย 
ปญญาอยางนี้วา  สังขารท้ังหลายไมเที่ยง.   บุคคลชื่อวา  อนิจจสัญญี 
เพราะมีความสําคัญอยางน้ีวา    สังขารท้ังหลายไมเที่ยง.  บุคคลชื่อวา 
อนิจจปฏิสังเวที   เพราะรูชัดดวยญาณ   (ปญญา)   อยางนี้วา    สังขาร 
ทั้งหลายไมเที่ยง. บทวา  สตต  ไดแก  ทุกกาล.  บทวา สมิต  ความวา 
จิตดวงหลัง   ถึงแลวคือเขาถึงแลว   สบืตอกับจิตดวงกอนอยางใด 
จิตดวงกอนก็สืบตอกับจิตดวงหลังอยางนั้น.   บทวา    อพฺโพกณิฺณ 
ความวา    ตอกันไมขาดสาย    คือไมเจือปนดวยจิตดวงอ่ืน.    บทวา 
เจตสา อธิมุจฺจมาโน ไดแก นอมในไป. บทวา ปฺาย ปริโยคาหมาโน 
ไดแก   ตามเขาไปดวยวิปสสนาญาณ.  
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         บทวา  อปุพฺพ   อจริม   ไดแก   ไมกอนไมหลัง  คือในขณะเดียวกัน  
นั้นเอง.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสมสีสีบุคคล   ไวในพระสูตรนี้. 
         สมสีสบีุคคลน้ัน  ม ี ๔  จําพวก  คือ   โรคสมสีสี   เวทนาสมสีส ี
อิริยาปถสมสีสี      และชวีิตสมสีสี.    บรรดาบุคคล   ๔   จําพวกนั้น 
บุคคลใดถูกโรคอยางใดอยางหน่ึงกระทบแลว    โรคสงบระงับ    และ 
อาสวะสิ้นไป   โดยคราวเดียวกันนั่นเอง   บุคคลน้ี   ชื่อวาโรคสมสีสี. 
สวนบุคคลใด    เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง    เวทนาสงบระงับไป 
และอาสวะส้ินไป  ในคราวเดียวกันนั่นเองบุคคลน้ี  ชื่อเวทนาสมสีสี. 
สวนบุคคลใด     พรั่งพรอมดวยอิริยาบถอยางใดอยางหน่ึง    มกีารยืน 
เปนตน  เห็นแจงอยู   อริยาบถสิ้นสุด   และอาสวะส้ินไป    โดยขณะ 
เดียวกันนั่นเอง    บุคคลน้ี   ชื่อวา    อิริยาปถสมสีสี.     สวนบุคคลใด 
พยายามฆาตัวตายหรือทําสมณธรรมอยู   ชีวิตส้ินไป    และอาสวะก็ 
สิ้นไป  โดยขณะเดียวน้ีนั่นเอง  บุคคลน้ี  ชื่อวา   ชีวิตสมสีสี.  ชีวิต- 
สมสีสีบุคคลน้ี   ทานประสงคเอาในพระสูตรนี้. ในชีวิตสมสีสีบุคคล 
นั้น    มีอธิบายวา    ความสิ้นไปแหงอาสวะ    ยอมมีไดดวยมรรคจิต  
ความส้ินสุดแหงชีวิตยอมมีไดดวยจุติจิตก็จริง   ถึงกระน้ัน   ชื่อวา 
ความเกิดพรอมแหงธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ    และการสิ้นสุดแหงชีวิต 
ทั้ง  ๒  อยาง  ยอมมีในขณะเดียวกันไมได.  ก็เพราะเหตุที่พออาสวะ 
ของชีวิตสมสีสีบุคคลน้ันสิ้นไป   ความสิ้นสุดแหงชีวิตก็มาถึง   ใน 
ลําดับวาระแหงปจจเวกขณะทีเดียว   ไมปรากฏชองวาง  ฉะนั้น  ทาน 
จึงกลาวอยางนี้.  
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         บทวา   อนฺตราปรินิพฺพายี   นี้   เปนชื่อของพระอนาคามีบุคคล  
ผูเกิดในภูมิใดภูมิหน่ึง  บรรดาสุทธาวาสภูมิทั้ง   ๕  หรือเลยไปหนอย 
หน่ึง   หรือยงัต้ังอยูตรงกลาง.   ในขณะที่บังเกิดแลวบรรลุพระอรหัต. 
บทวา   อุปหจฺจปรินิพฺพายี  ไดแก    พระอนาคามีบุคคล.    ลวงเลย 
กลางอายุขัยแลว     จึงบรรลุพระอรหัต     ในสุทธาวาสภูมินั่นเอง. 
บทวา   อสงฺขารปรินิพฺพายี   ไดแก   พระอนาคามีบุคคล   ผูทํากิเลส 
ทั้งหลายใหสิ้นไป    โดยไมตองกระตุนเตือน    ไมตองกระทําความ 
พากเพียร    ของบุคคลเหลาน้ันทั้งน้ัน.   บทวา    อสงฺขารปรินิพฺพายี 
ไดแก    พระอนาคามีบุคคล    ผูทํากิเลสทั้งหลายใหสิ้นไป    โดยตอง 
กระตุนเตือน   ตองมีความพยายาม.    บทวา    อุทธฺโสโตอกนิฏฐคามี 
ไดแกพระอนาคามีบุคคล    ผูบังเกิดในสุทธาวาสภูมิชั้นตํ่า   ๔    ชั้น 
ชั้นใดชั้นหน่ึง    จุติจากภูมินั้นแลว    เกิดในอกนิฏฐภูมิ    โดยลาํดับ 
แลวบรรลุพระอรหัต. 
                            จบ  อรรถกถาอนิจจสุตรที่  ๖      



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 36 

                               ๗. ทกุขสูตร 
         [๗] ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๗  จําพวกน้ี  เปนผูควร 
ของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๗  จําพวก 
เปนไฉน   บคุคลบางคนในโลกน้ี   พิจารณาเห็นความทุกข   มีความ 
สําคัญวาเปนทุกข  ทั้งรูวาเปนทุกข   ในสังขารทั้งปวง   ฯลฯ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บคุคล  ๗  จําพวกนี้แล  เปนผูควรของคํานับ  เปนผูควร 
ขอตอนรับ     เปนผูควรของทําบุญ     เปนควรกระทําอัญชลี     เปน 
นาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                   จบ  ทุกขสูตรที่  ๗ 
  
                            อรรถกถาทุกขสูตรท่ี  ๗ 
         ทุกขสตูรท่ี  ๗   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทุกฺขานุปสฺสี   ไดแก   บคุคลผูตามเห็นอาการคือ  ความ 
ไมบีบค้ัน โดยความเปนทุกข. 
                            จบ   อรรถกถาทุกขสูตรที่  ๗  
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                               ๘. อนัตตสูตร 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล    ๗    จําพวกนี้   เปนผูควรของ 
คํานับ   ฯลฯ    เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ๗   จําพวก 
เปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ี  พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา  มีความ   
สําคัญวาเปนอนัตตา    ทั้งรูวาเปนอนัตตา    ในธรรมท้ังปวง    ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๗ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ 
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                จบ  อนัตตา  สูตรที่  ๘ 
 

                        อรรถกถาอนัตตาสูตรที่  ๘ 
         อนัตตสูตรท่ี  ๘   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    อนตฺตานุปสฺสี      ไดแกบุคคลผูตามเห็นอาการ    คือ 
ความไมเปนไปในอํานาจ  วาธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา  ดังนี้. 
                                   อรรถกถาอนัตตสูตรที่  ๘  
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                                     ๙.  นิพพานสูตร  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๗  จําพวกนี้  เปนผูควรของคํานับ 
เปนผูควรของตอนรับ    เปนผูควรของทําบุญ    เปนผูควรกระทํา 
อัญชล ี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๗  จําพวกเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   พิจารณาเห็นความเปนสุข    สําคัญวาสุข 
ทั้งรูวาเปนสุข   ในนิพพาน   ต้ังใจมั่น   ติดตอกันไปไมขาดสาย   ม ี
ปญญาหยั่งทราบ  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ    อันหา 
อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป     ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู   นี้เปนบุคคลท่ี  ๑  เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ 
เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...     มีปญญาหยั่งทราบ      เพราะความส้ิน 
อาสวะสูความสิ้นชีวิตของทานนั้น    ไมกอนไมหลังกัน    นี้เปน 
บุคคลท่ี    ๒   เปนผูควรของคํานับ   ฯลฯ   เปนนาบุญของโลกไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...    มีปญญาหยั่งทราบ    เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕   สิ้นไป   จักปรินิพพานในระหวาง   นี้เปนบุคคลท่ี  ๓ 
เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี  
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...    มีปญญาหยั่งทราบ    เพราะโอรัมภาคิย 
สังโยชน ๕ สิ้นไป จักปรินิพพานในเมื่ออายุเลยกึ่ง นี้เปนบุคคลท่ี  ๔ 
เปนผูควรของคํานับ   ฯลฯ   เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...    มีปญญาหยั่งทราบ    เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕   สิ้นไป   จักปรินิพพานโดยไมตองใชความเพียรนัก   นี ้
เปนบุคคลท่ี  ๕   เปนผูควรของคํานับ    ฯลฯ    เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางตนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...    มีปญญาหยั่งทราบ    เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕  สิ้นไป   จักปรินิพพานดวยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง 
นี้เปนบุคคลท่ี  ๖   เปนผูควรของคํานับ   ฯลฯ    เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   บุคคลบางตนในโลกน้ี 
พิจารณาเห็นวาเปนสุข...    มีปญญาหยั่งทราบ    เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน    ๕   สิ้นไป  เปนมีกระแสในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ  นี้เปน 
บุคคลท่ี   ๗    เปนผูควรของคํานับ    ฯลฯ    เปนนาบุญของโลกไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๗  จําพวกนี้แล  เปนผู 
ควรของคํานับ    เปนผูควรของตอนรับ    เปนควรของทําบุญ     เปน 
ผูควรกระทําอัญชล ี เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                จบ  นิพพานสูตรที่  ๙  
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                    อรรถกถานิพพานสูตรที่   ๙  

       นิพพานสูตรท่ี ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
       บทวา สุขานุปสฺสี   ไดแก บุคคลผูตามเห็นดวยญาณ (ปญญา) 
อยางนี้วา พระนิพพานเปนสุข. 
                            จบ   อรรถกถานิพพานสูตรที่   ๙  
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                                  ๑๐.  นิททสวัตถุสูตร  
         [๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิททสวัตถุ  ๗ ประการนี้ ๗ ประการ 
เปนไฉน   คือ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลา 
ในการสมาทานสิกขาและเปนผูไดความยินดีในการสมาทานสิกขา 
ตอไป ๑  เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการใครครวญธรรม  และ 
เปนผูไดความยินดีในการใครครวญธรรมตอไป  ๑   เปนผูมีความพอใจ 
อยางแรงกลาในอันที่จะกําจัดความอยาก   และเปนผูไดความยินดี 
ในอันที่จะกําจัดความอยากตอไป  ๑  เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลา 
ในการหลีกเรนและเปนผูไดความยินดีในการหลีกเรนตอไป  ๑  เปน 
ผูมีความพอใจอยางแรงกลาในการปรารภความเพียร      และเปนผู 
ไดความยินดีในการปรารภความเพียรตอไป   ๑   เปนผูมีความพอใจ 
อยางแรงกลาในความเปนผูมีสติรอบคอบ   และเปนผูไดความยินดี 
ในความเปนผูมีสติรอบคอบตอไป  ๑   เปนผูมีความพอใจอยางแรงกลา 
ในการแทงตลอดดวยทิฏฐิ  และเปนผูไดความยินดีในการแทงตลอด 
ดวยทิฏฐิตอไป  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นิททสวัตถุ  ๗ ประการน้ีแล. 
                               จบ   นิททสวัตถุสูตรที่  ๑๐  
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              รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คอื 
         ๑.  อนุสยสูตรที่  ๑  ๒.  อนุสยสตูรที่  ๒  ๓.  กุลสูตร 
๔.  ปุคคลสูตร   ๕.  อุทกูปมสูตร   ๖.  อนิจจาสูตร   ๗.  ทุกขสูตร 
๘.  อนัตตาสูตร   ๙.  นิพพานสูตร   ๑๐.  นิททสวัตถุสูตร  
                        จบ    อนุสยวรรคที่  ๒  
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                               วัชชีวรรคท่ี  ๓  
                             ๑.  สารนัททสูตร 
         [๑๙]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สารนัทท- 
เจดีย  ใกลกรุงเวสาลี   ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวีหลายพระองคดวยกัน 
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ทรงถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาลิจฉวีเหลาน้ันวา     ดูกอนลิจฉวี 
ทั้งหลาย  เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ  แกทานท้ังหลาย 
ทานท้ังหลายจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว    เจาลิจฉวีเหลาน้ัน 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนลิจฉวีทั้งหลาย   อปริหานิยธรรม  ๗   ประการเปนไฉน  คือ 
ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย   เพียงใด    ชาววัชชีพึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย  เพียงนั้น,  ชาววัชช ี
เมื่อประชุมก็จักพรอมเพรียงกันประชุม  เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียง 
กันเลิกประชมุและจักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจท่ีควรทํา   เพียงใด 
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ  ไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
เพียงนั้น,   ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมบัญญัติ    จักไมถอนสิ่ง 
ที่ทานบัญญัติไวแลว     ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชีครั้ง 
โบราณ    ตามท่ีทานบัญญัติไว  เพียงใด  ชาววัชชพึีงหวังความเจริญ 
ไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น,  ชาววัชชีจักสักการะ 
เคารพ  นับถือ   บชูาทานวัชชีผูใหญทัง้หลาย    และจักสําคัญถอยคํา  
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แหงทานเหลาน้ัน   วาเปนถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง  เพียงใด   ชาววัชชี  
พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเสื่อมเลย    เพียงนั้น  
ชาววัชชีจักไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล    เพียงใด   ชาววัชช ี
พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเสื่อมเลย     เพียงนั้น, 
ชาววัชชียังคงสักการะ  เคารพ   นับถอื,   บูชาเจติยสถานของชาววัชช ี
ทั้งภายในและภายนอก  และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรม ซึง่เคยให 
เคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน    เพียงใด     ชาววัชชีพึงหวังความเจริญ 
ไดแนนอน  ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น,   ชาววัชชีจักถวาย  
ความอารักขา   ความคุมครอง  ปองกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต 
ทั้งหลาย     เปนอยางดี    ดวยหวังวา    ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยัง 
ไมมา   พึงมาสูแวนแควน   และที่มาแลว   พึงอยูเปนสุขเพียงใด   ชาว 
วัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย  เพียงนั้น. 
ดูกอนลิจฉวีทั้งหลาย   อปริหานิยธรรม   ๗   ประการน้ี  จักต้ังอยูใน 
ชาววัชชี   ละชาววัชชียังปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม  ๗  ประการ 
นี้  เพียงใด   ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน   ไมพึงหวังความ 
เสื่อมเลย  เพียงนั้น. 
                                จบ  สารันททสูตรที่  ๑  
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                                    วัชชีวรรคท่ี  ๓ 
                         อรรถกถาสารันททสูตรท่ี  ๑ 
         วรรคท่ี ๓  สารันททสูตรท่ี  ๑  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    สารนฺทเท     เจติเย     ไดแกในวิหารมีชื่ออยางนั้น. 
ไดยินวา       เมื่อพระตถาคตยังไมเสด็จอุบัติ    สถานท่ีอยูของยักษ 
ชื่อสารันททะ   ไดกลายเปนเจดีย.  ครัง้น้ัน   ชนทั้งหลายไดพากัน 
สรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจา  ที่เจดียนั่นแล.  บทวา  ยาวกีวฺจ 
แปลวา ตลอดกาลเพียงไร. บทวา อภณิฺหสนฺนิปาตา  ความวา ประชุม 
กันวันละ ๓  ครั้งก็ดี  ประชุมกันเปนระยะ ๆ  ก็ดี  ชื่อวา  ประชุมกัน 
เนือง ๆ. บทวา บทวา สนฺนิปาตพหุลา ความวา ชื่อวา มากดวยการประชุม 
เพราะยุติกันไมไดวาทั้งวันวาน   ทั้งในวันกอน ๆ   เราก็ประชมุแลว 
เพ่ือประโยชนอะไรจึงประชุมกันวันนี้อีก.   คําวา   วุฑฺฒิเยว   ลจิฺฉวี    
วชฺชีน  ปาฏกิงฺขา   โน  ปริหานิ  ความจริงเจาลิจฉวี   เมื่อไมประชุม 
กันเน่ือง ๆ     ยอมไมไดสดับขาวสาสนอันมาในทิศทั้งหลายเลย. 
แตนั้นยอมไมทราบวา    เขตแดนหมูบานโนน   หรือเขตแดนนิคมโนน 
วุนวายกัน   พวกโจรสองสุมกันอยูในที่โนน   ฝายพวกโจร   ครั้นรูวา 
เจาท้ังหลายพากันประมาทแลว  ก็โจรตีหมูบานเปนตน   ทําชนบท 
ใหเสียหาย.   ความเสื่อมเสียยอมมีแกเจาท้ังหลายดวยอาการอยางนี้. 
แตเมื่อประชุมกันเนือง ๆ ยอมไดฟงเรื่องนั้น ๆ  จากน้ัน   ก็ไดสง 
กองกําลังไปกระทําการปราบศัตรู.  แมพวกโจรกคิ็ดวา  เจาท้ังหลาย 
ไมประมาทแลว   พวกเราไมอาจเท่ียวไปโดยคุมกันเปนพวก  ๆ  ดังน้ี  
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แลวก็พากันแตกหนีไป.   เจาท้ังหลายจึงมีความเจริญดวยอาการ  
อยางนี้. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วุฑฺฒิเยว ลิจฺฉวี 
วชฺชีน   ปาฏกิงฺขา   โน  ปริหานิ. 
         ในบทวา สมคฺคา เปนตนมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. เมื่อส้ินเสียงกลอง 
เรียกประชุม   พวกเจาวัชชี   กระทําความบายเบ่ียงวา   วันนี้เรามีกิจ 
เรามีการมงคล    ดังน้ี   ชือ่วาเปนผูไมมีความพรอมเพรียงกันประชุม 
อน่ึง   พวกเจาวัชชี    พอไดสดับเสียงกลอง   กําลังบริโภคอาหารก็ด ี
กําลังประดับก็ดี กําลังนุงผาอยูก็ดี  บรโิภคอาหารไดครึ่งหนึ่ง  ประดับ 
ตัวครึ่งเดียว      กําลังนุงผาก็มาประชุม     ชื่อวายอมพรอมเพียงกัน 
ประชุม.  อนึง่พวกเจาวัชชี  ประชุมคิดปรึกษากันทํากิจท่ีควรทําแลว 
แตไมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม     ชือ่วา     ไมพรอมเพรียงกันเลิก 
ประชุม.   ดวยวาเม่ือพวกเจาวัชชี  เลิกประชุมกันอยางนี้   พวกเจา 
วัชชีที่เลิกไปกอน    ยอมมีปริวิตกอยางนี้วา    พวกเราไดสดับแตเรื่อง 
นอกประเด็นทั้งน้ัน  บัดนี้จักมีเรื่องวินิจฉัยกันดังนี้.  อน่ึง  พวกเจาวัชชี 
เมื่อพรอมเพรียงกันเลิกประชุม  ชื่อวา  ยอมเปนผูพรอมเพรียงกันเลิก 
ประชุม. 
         อีกอยางหนึ่ง  เมื่อพวกเจาวัชชี  สดับวา  คามสีมาหรือนิคมสีมา 
ในที่ชื่อโนนวุนวายหรือ    มีพวกโจรสองสุมดักปลน    กลาววา   ใคร 
จักไปกระทําการปราบพวกศัตรู        ดงัน้ีแลวก็แยงกันไปกลาววา 
เรากอน    เรากอน   ชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงกันเลิกประชุม.   แตเมื่อ 
การงานของเจาวัชชีผูหน่ึง   ตองหยุดชงักลง   พวกเจาวัชชีนอกนั้น 
ตางก็สงบุตรและพ่ีนองชายไปชวยเหลือ  เจาวัชชบีาง   พวกเจาวัชชี  
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ทั้งหมดอยาไดพูดกะเจาผูเปนอาคันตุกะวา   จงไปเรือนของเจาวัชชี  
โนน จงไปเรือนของเจาวัชชีโนน  ดังน้ี ตางพรอมเพรียงกันสงเคราะห 
บาง  เมื่อการมงคลก็ดี  โรคก็ดี   ก็หรือวาเมื่อสุขทุกขเชนนั้นอยางอ่ืน 
เกิดข้ึนแกเจาวัชชีคนหน่ึง    พวกเจาวัชชีทั้งหมด    ก็พากันเปนสหาย 
ในการงานน้ันบาง     ชื่อวา     ยอมเปนผูพรอมเพรียงชวยกระทํากิจ 
ที่เจาวัชชีควรกระทํา. 
         ในบทวา    อปฺปฺตฺต     เปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้   พวก 
เจาวัชชีเมื่อใหเก็บสวยภาษีหรือคาสินไหมท่ีไมไดกระทําไวใน 
กาลกอน   ชือ่วา   ยอมบัญญัติขอท่ียังไมไดบัญญัติ   อน่ึง  พวกเจา 
วัชชีเมื่อใหเก็บสวยเปนตน   เฉพาะที่มีอยูตามประเพณีโบราณ  ชื่อวา 
ยอมไมถอนขอท่ีบัญญัติไดแลว.   พวกเจาวัชชี   ตัดสินพวกมนุษย 
ที่ถูกเจาหนาที่จับมาแสดงวาเปนโจร       สั่งลงโทษเสร็จเด็ดขาด 
ชื่อวา       ถือวัชชีธรรมของเกาปฏิบัติ.    เมื่อพวกเจาวัชชีเหลานั้น 
บัญญัติขอท่ีไมเคยบัญญัติไว    พวกมนุษยผูถูกภาษีใหมเอ่ียมเปนตน 
บีบค้ันปรึกษากันวา     พวกเราถูกพวกเจาวัชชีเบียดเบียนเหลือเกิน 
ใครเลาจักทนอยูในแควนของพวกเจาเหลาน้ีไดดังน้ีแลว     พากัน 
อพยพไปยังปลายเปนเปนโจรบาง     เปนพวกของโจรบางพากันปลน 
ชาวชนบท.    เมื่อเจาวัชชีเหลาน้ัน    ถอนขอบัญญัติ  ที่บัญญัติไวแลว 
ไมเก็บสวยเปนตน   ที่มอียูแลวตามประเพณี   เรอืนคลัง   ยอมเส่ือม 
ลง       ลําดับนั้น  ชนทั้งหลาย   มีพลมา   พลชาง   กองทหาร   และ 
นักสนม    เปนตน    เมื่อไมไดรับคาจาง    ที่เคยมีเปนประจํา    ยอม 
เสื่อมถอยจากเรี่ยวแรงและกําลัง.    ชนเหลาน้ัน   ยอมทนความเปน  
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พลรบไมได    อดทนตอความปรนนิบัติมิได.    เมือเจาวัชชีทั้งหลาย  
ไมยึดวัชชีธรรมของเกาปฏิบัติ      พวกมนุษยในแวนแควน  พากันโกรธ 
วา   เจาวัชชีทั้งหลาย   ตัดสินบุตรบิดาของเรา   ผูไมเปนโจรใหกลาย 
เปนโจรแลว    ทําลายทรพัยเสียดังนี้    ดังนี้แลวพากันอพยพไปอยู 
ชายแดน  เปนโจรบาง  เปนพวกของโจรบาง  พากันปลนชนบท  เจา 
ทั้งหลายยอมมีแตความเส่ือมดวยอาการอยางนี้      แตเมื่อเจาวัชช ี
ทั้งหลาย    ไมบัญญัติขอท่ีมิไดบัญญติัไว   พวกมนุษยตางกันยินดี 
ราเริงวา   เจาทั้งหลาย   ทาํตามขอบัญญัติที่เคยมีมาแลวตามประเพณี 
เทาน้ัน   ดังน้ีแลว    ยอมจัดแจงการงานมีกสิกรรมและพานิชยกรรม 
เปนตน   ใหสําเร็จผล    เมื่อเจาวัชชีทั้งหลาย   ไมถอนขอท่ีบัญญัติไว 
เก็บภาษีเปนตน    ที่เคยมีมาตามประเพณี     เรือนคลังก็ยอมเพ่ิมพูน 
แตนั้น พลชาง พลมา พลเดินเทา  และนางสนมเปนตน  เมื่อไดคาจาง 
ตามท่ีมีเปนประจํา     ยอมสมบูรณดวยเรี่ยวแรงและกําลัง     ยอม 
อดทนตอการรบ     และอดทนตอการปรนนิบัติบาํรุง.     เมื่อเจาวัชชี 
ทั้งหลาย    ยดึวัชชีธรรมของเกาประพฤติ    พวกมนุษยก็ไมเพงโทษ 
ตอเจาทั้งหลาย  ทรงกระทําตามประเพณีโบราณ พระองคเองก็รักษา 
นิติธรรม   อันเสนาบดีและอุปราชผูฉลาดในประโยชนรักษาแลว 
ทรงใหสอนคัมภีรตามประเพณี    ทรงใหลงอาชญาที่เหมาะสมเทาน้ัน 
พวกเจาเหลานี้ไมมีความผิด    พวกเราตางหากมีครามผิด    ดังน้ี 
แลว     พากันไมประมาทกระทําการงานท้ังหลายจึงมีแกความเจริญ 
ดวยอาการอยางน้ี.  
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         บทวา   สกฺกริสฺสนติฺ   ความวา   เจาวัชชีทั้งหลาย   เมื่อกระทํา  
สักการะอยางใดอยางหน่ึง    แกเจาวัชชีผูใหญเหลาน้ัน   จักกระทํา 
แตสิ่งทีดีเทานั้น.  บทวา   ครุกรสฺสนฺติ   ความวา  จักเขาไปต้ังความ 
เคารพ  กระทํา.   บทวา  มาเนสฺสนฺติ    ความวาจักเปนที่รักโดยความ 
นับถือ.  บทวา  ปูเชสฺสนฺติ   ความวา  จักบูชาดวยการบูชาดวยสัจจะ 
บทวา   โสตพฺพ   มฺ ิสสนฺติ   ความวา   พวกเจาวัชชี   ไปประพฤติ 
วันละ  ๒ - ๓   ครั้ง   สําคัญถอยคําของเจาวัชชีผูใหญเหลาน้ันวาฟง 
ควรเชื่อถือ.   บรรดาเจาวัชชีเหลาน้ัน   เจาวัชชีเหลาใดไมทําสักการะ 
เปนตนแกเจาวัชชีผูใหญ    หรือไมไปปรนนิบัติเจาวัชชีผูใหญเหลาน้ัน 
เพ่ือประโยชนแกการรับโอวาทอยางนี้  เจาวัชชีเหลาน้ัน  เปนอันเจา- 
วัชชีผูใหญเหลาน้ันทอดท้ิงเสียแลว       ไมใหโอวาท     เพลินแต 
การเลน    ยอมเสื่อมจากราชการ     แตเจาวัชชีเหลาใด     ยอมปฏิบัติ  
โดยประการนั้นอยู    เจาวัชชีผูใหญ    ยอมบอกประเพณีโบราณ 
แกเจาวัชชีเหลาน้ันวา    กจิน้ีควรทํา    กิจน้ีไมควรทํา     แมถึงคราว 
สงคราม   กแ็สดงอุบายวา    ควรเขาไปอยางน้ี    ควรออกอยางนี้. 
เจาวัชชีเหลาน้ัน   เมื่อถูกเจาวัชชีผูใหญโอวาทอยู  ปฏิบัติตามโอวาท 
ยอมอาจดํารงประเพณีแหงราชการ  ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา   วฑฺุฒิเยว   ลิจฉฺวี   วชฺชีน   ปาฏิกงฺขา   ดังน้ี. 
         บทวา   กุลิตฺถิโย   ไดแกหญิงแมเรือนไมสกุล. บทวา  กลุกมุาริโย 
ไดแก  ธิดาทั้งหลาย   ของหญิงแมเรือนเหลาน้ัน.   บทวา   โอกสฺส 
หรือบทวา  ปสยฺห  นี้เปนชื่อของอาการคือการขมขืนนั่นแล.  บาลีวา 
โอกาส  ดังน้ีก็มี.   ในบทเหลาน้ัน  บทวา   โอกฺกสฺส   แปลวา  ฉุดมา  
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คือครามา.  บทวา  ปสยฺห    แปลวา  ครอบงํา  คือ  บังคับ  ความจริง  
เมื่อเจาเหลานั้นกระทําอยางนั้น    มนษุยทั้งหลายในแวนแควนก็โกรธ  
วา    ทั้งบุตรและพ่ีนองในเรือนของพวกเรา   ทั้งธิดาท่ีเราเช็ดน้ําลาย 
และน้ํามูกเปนตน          ออกหนาเลี้ยงใหเจริญเติบโต       เจาวัชช ี
เหลาน้ัน    จับไปโดยพลการใหอยูเสียในเรือนของตนอยางนี้แลว 
พากันไปชายแดนเปนโจรบาง    เปนพรรคพวกของโจรบาง    ปลน 
ชนบท.    เมือ่เจาวัชชีไมกระทําอยางนั้น   พวกมนุษยในแวนแควน 
เปนขวนขวายนอย    กระทําการงานของตน    ยอมทําคลังหลวง 
ใหเพ่ิมพูน   พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอน้ี  ดวยอาการ 
อยางนี้. 
         บทวา    วชฺชีน   วชฺชีเจติยานิ   ความวา    สถานท่ีของยักษ 
อันไดนานวา  เจดีย  อันเขาตกแตงใหวิจิตรในแควนวัชชี  ของเจา- 
วัชชีทั้งหลาย.   บทวา   อพฺภนฺตรานิ  ไดแกต้ังอยูภายนอกพระนคร. 
บทวา  ทินฺนปุพฺพ  กตปุพฺพ   แปลวา    ทีใหและกระทํามาแตกอน 
บทวา   โน   ปริหาเปสฺสนฺติ   ไดแก   เจาวัชชีทั้งหลาย  จักไมลดคง 
กระทําตามท่ีเปนอยูแลวน้ันแล.    จริงอยู    เมื่อเจาวัชชีทั้งหลายลด 
พลีกรรมท่ีเปนธรรม     เทวดาทั้งหลายก็ไมกระทําการอารักขา   ที ่
จัดไวเปนอยางดี      แมเม่ือไมอาจจะใหเกิดสุขที่ยังไมเกิด     ยอมทํา 
โรคไอ   โรคศีรษะ   เปนตน   ที่เกิดแลวใหกําเริบ   เมื่อเกิดสงคราม 
ก็ไมเปนพรรคพวกดวย  แตเมื่อพวกเจาวัชชีไมลดพลีกรรม   เทวดา 
ทั้งหลายก็กระทําการอารักขาที่จัดแจงเปนอยางดี   แมเมื่อไมสามารถ 
จะใหเกิดสุขท่ียังไมเกิดได     ทั้งยังเปนพรรคพวกคราวมีสงคราม  
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ดวยเหตุนั้น  พึงทราบความเจริญและความเสื่อมในขอน้ี  ดวยประการ  
ฉะน้ี. 
         ในบทวา   ธมมฺิการรฺขาวรณคุตฺติ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  อารักขา 
นี่แหละ  ชื่อวาปองกัน  เพราะปองกันโดยประการที่สิ่งท่ีนาปรารถนา 
จะไมมาถึง    ชื่อวาคุมครอง     เพราะคุมครองโดยประการทีสิ่งนา 
ปรารถนาไมเสียหาย   ในอารักขานั้นการใชกองกาํลังหอมลอมรักษา 
หาชื่อวา   ธรรมิการักขาวรณคุตติสําหรับบรรพชิตไม.      สวนการ 
กระทําโดยประการท่ีคฤหัสถทั้งหลาย      ไมแผวถางตนไมในปา 
ใกลวิหาร ชาวไรไมลงพืชเขาวิหาร ไมจับปลาในสระใกลวิหาร  ชื่อวา 
ธรรมิการักขาวรณคุตติ   บทวา   กินฺติ    แปลวา   เพราะเหตุไรหนอ. 
         ในคําวา    ธมมฺิการกฺขาวรณคุตฺติ  นั้นมีวินิจฉัยดังนี้. 
         เจาวัชชีผูไมปรารถนาการมาของพระอรหันตทั้งหลาย 
ผูยังไมมา    ยอมชื่อวาเปนผูไมมีศรัทธา   ไมมีความเลื่อมใส  เมื่อ 
บรรพชิต     มาถึงแลว    คนไมกระทําการตอนรับ    ไปก็ไมยอมพบ 
ไมทําการปฏิสันถาร    ไมถามปญหา    ไมฟงธรรม    ไมถวายทาน 
ไมฟงการอนุโมทนา    ไมจัดแจงที่พักอาศัยให    เมื่อเปนเชนนั้น 
กิตติศัพทไมดีงาม   ของเจาวัชชีเหลานั้น  ยอมขจรไปวา   เจาชื่อโนน 
เปนผูไมมีศรัทธา   ไมมีความเลื่อมใส   เมื่อบรรพชติมาถึงแลว 
ไมออกไปตอนรับ ฯลฯ  ไมจัดแจงที่พักอาศัยให.  บรรพชิตท้ังหลาย 
ไดฟงดังน้ันแลว  แมไปทางประตูเมือง  ก็ไมเขาเมือง  เมื่อเปนเชนนั้น 
พระอรหันต   ที่ยังไมมาก็ไมมา   แตที่มาแลว   เมื่ออยูไมผาสุก   ผูที่ 
ไมรูแลวมาก็ต้ังใจวาจักอยูจึงพากันมา   ใครเลาจักอยูได   โดยการ  
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ไมนําพาทั้งนี้ของพวกเจาเหลาน้ี     แลวก็พากันออกไป     เมื่อเปน  
เชนนี้    เมื่อพระอรหันตที่ยังไมมา     ก็ไมมาท่ีมาแลวก็อยูเปนทุกข 
ประเทศน้ันก็ชื่อวา   ไมเปนที่นาอยูสําหรับบรรพชิต.    นั้น    การ 
อารักขาของเทวดาก็ไมมี     เมือการอารักขาของเทวดาไมมี    พวก 
อมนุษยยอมไดโอกาส     อมนุษยจะหนาแนน    ยอมทําพยาธิที่ยัง 
ไมเกิดข้ึน    บุญอันเปนวัตถุแหงการเห็นผูมีศีล     และถามปญหา 
เปนตนก็จะไมมาถึง.  โดยปริยายตรงกันขาม  ธรรมฝายขาว (กุศล) 
ตามท่ีกลาวแลว   ก็จะเกิดข้ึน   เพราะเหตุนั้น  พึงทราบความเจริญ 
และความเส่ือมในเรื่องนี้ดวยอาการอยางนี้. 
                    จบ อรรถกถาสารันททสูตรที่  ๑  
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                           ๒.  วัสสการสูตร    
         [๒๐]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   ภูเขา  
คิชฌกูฏ   ใกลกรุงราชคฤห   ก็โดยสมัยนั้นแล   พระเจาแผนดินมคธ 
พระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีษุตร     ทรงพระประสงคจะยาตราทัพ 
ไปย่ํายีชาววัชช ี  ทาวเธอจึงตรัสอยางน้ีวา    เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิ ์
มีอานุภาพมากอยางนี้ ๆ ใหขาดสูญ    ใหพินาศ   ใหถึงความยอยยับ 
ดับสูญ  ครั้งน้ันแล   พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรู- 
เวเทหีบุตร    จึงตรัสเรียกวัสสการพราหมณมหาอํามาตยของแควน-  
มคธมาปรึกษาวา    กอนทานพราหมณ   เชญิทานเขาไปเฝาพระผู- 
มีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลาตามคําส่ังของเรา   จงทูลถามถึงความ 
เปนผูมีพระอาพาธนอย   มีพระโรคเบาบาง  กระปรี่กระเปรา ทรงมี 
กําลัง  ความอยูสําราญวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  พระเจาแผนดิน 
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีบุตร     ทรงถวายบังคมพระบาท 
พระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา       ทรงทูลถามถึงความเปนผูมี 
พระอาพาธนอย   มีพระโรคเบาบาง   กระปรี่กระเปรา   ทรงมีกําลัง 
ความอยูสําราญ     และจงกราบทูลอยางน้ีวา   เขาแตพระองคผูเจริญ 
พระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเทหีษุตร   ทรงพระ 
พระสงคจะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชชี    ทาวเธอตรัสอยางนี้วา 
เราจักตัดเจาวัชชีผูมีฤทธิม์ีอานุภาพมากอยางนี้ ๆ    ใหขาดสูญ 
ใหพินาศ ใหถึงความยอยยับดับสูญ  ดงัน้ี ทานจงสําเหนียกพระดํารัส 
ที่พระมีพระภาคเจาทรงพยากรณนั้นไวใหดี    แลวมาบอกแกเรา  
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พระตถาคตเจาท้ังหลายจะไมตรัสพระดํารัสที่คลาดเคลื่อนจาก  
ความจริงเลย    วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธ  รับ 
พระราชโองการพระเจาแผนดินมคธพระนามวาอชาตสัตรูเวเท- 
หีบุตร  แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผู- 
มีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดมเจริญ     พระเจาแผนดินมคธ  
พระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีษุตร.      ทรงถวายบังคมพระบาทของ 
พระโคดมผูเจริญดวยเศียรเกลา   ทรงกราบทูลถามถึงความเปน 
ผูมีพระอาพาธนอย    มีพระโรคเบาบาง    กระปรีก่ระเปรา  ทรงมี 
กําลัง    ความอยูสําราญ    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   พระเจาแผนดิน 
มคธทรงพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหีบุตร    ทรงมีพระประสงค 
จะยาตราทัพไปย่ํายีชาววัชช ี  ทาวเธอตรัสอยางนี้วา   จักตัดเจาวัชช ี
ผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก  อยางนี้ ๆ ใหขาดสูญ  ใหพินาศ  ใหถงึความ 
ยอยยับดับสูญ. 
         ก็สมัยน้ันแล   ทานพระอานนทยืนถวายงานพัดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  อยู   ณ  เบื้องพระปฤษฎางค   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามทานพระอานนทวา   ดูกอนอานนท   เธอไดสดับมาแลวดังน้ี 
หรือวา    ชาววัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตย  พระอานนทกราบทูลวา 
ขาแตพระองคเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา  ชาววัชชีหม่ันประชุม 
กันเนืองนิตย  พระเจาขา.  
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         พ.    ดกูอนอานนท  ชาววัชชีจักประชุมกันเนืองนิตย  เพียงใด  
ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
เพียงนั้น   ดกูอนอานนท   เธอสดับมาแลวดังน้ีหรือวา   ชาววัชชีเมื่อ 
ประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม     เมือ่เลิกประชุมก็พรอมเพรียง 
กันเลิกประชมุพรอมเพรียงชวยกันทํากิจท่ีควรทํา. 
         อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา    ชาว- 
วัชชีเมื่อประชุม   ก็พรอมเพรียงกันประชุม    เมื่อเลกิประชุมก ็
พรอมเพรียงกันเลิกประชมุ    พรอมเพรียงชวยกันทาํกิจท่ีควรทํา 
พระเจาขา. 
         พ.     ดกูอนอานนท    ชาววัชชีเมื่อประชุมกพ็รอมเพียงกัน 
ประชุม  เมื่อเลิกประชุมกพ็รอมเพรียงกันเลิกประชมุ  พรอมเพรยีง 
ชวยกันทํากิจท่ีควรทํา   เพียงใด   ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได 
แนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย  เพียงนั้น  ดูกอนอานนท  เธอได 
สดับมาแลวดังน้ีหรือวา    ชาววัชชีไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ 
ไมเพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติแลว   ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชช ี
ตามท่ีไดบัญญัติไวในครั้งกอน. 
         อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับมาวา   ชาววัชช ี
ไมบัญญัติสิ่งท่ียังไมไดบัญญัติ        ไมเพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว 
ประพฤติมั่นอยูในธรรมของชาววัชชี   ตามท่ีไดบัญญัติไวในครั้งกอน 
พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนอานนท   ชาววัชชีจักไมบัญญัติสิ่งที่ยังไมไดบัญญัติ 
ไมเพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว   จักประพฤติมั่นอยูในธรรมของ  
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ชาววัชชี   ตามท่ีบัญญัติไวในครั้งกอน ๆ   เพียงใด   ชาววัชชพึีงหวัง  
ความเจริญไดแนนอน   ไมพึงหวังความเสื่อมเลย    เพียงนั้น     กอน 
อานนท    เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา    ชาววัชชียังสักการะ    เคารพ 
นับถือ  บชูา  ชาววัชชีใหญ   และยอมสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ัน 
วาเปนถอยคําอันนี้พึงเชื่อฟง. 
         อา. ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา   ชาว- 
วัชชียังสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ชาววัชชีใหญ   และยอม 
สําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวา     เปนถอยคําอ้ันตนพึงเชื่อฟง 
พระเจาขา. 
         พ.   ดกูอนอานนท  ชาววัชชียังสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา 
ชาววัชชีใหญ     และจักสําคัญถอยคําแหงทานเหลาน้ันวาเปน 
ถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง    เพียงใด    ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได 
แนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย   เพียงนั้น   กอนอานนท  เธอได 
สดับมาดังน้ีหรือวา    ชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล. 
         อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับมาวา  ชาววัชชี    
ไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล  พระเจาขา. 
         พ.  กอนอานนทชาววัชชีไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล 
เพียงใด    ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความ  
เสื่อมเลย  เพียงนั้น   กอนอานนท  เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวา  ชาว- 
วัชชียังคงสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   เจติยสถานของชาววัชช ี
ทั้งภายในภายนอก      และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคยให 
เคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน.  
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         อา. ขาพระองคเจริญ   ขาพระองคไดสดับมาวา   ชาว- 
วัชชียังคงสักการะ   เคารพนับถือ   บชูา   เจติยสถานของชาววัชช ี
ทั้งภายในภายนอก     และไมลบลางพลีกรรมอันชอบธรรมซ่ึงเคย 
ใหเคยทําแกเจดียสถานเหลาน้ัน  พระเจาขา. 
         พ.   กอนอานนทชาววัชชีจักสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา 
เจติยสถานของชาววัชชี   ทั้งภายในภายนอก      และจักไมลบลาง- 
พลีกรรมอันชอบธรรมซึง่เคยให    เคยทําแกเจติยสถานเหลาน้ัน 
เพียงใด  ชาววัชชีพึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความ 
เสื่อมเลย   เพียงนั้น    กอนอานนท   เธอไดสดับมาดังน้ีหรือวาชาว- 
วัชชีถวายความอารักขา   ความคุมครอง    ปองกัน    อันชอบธรรม 
ในพระอรหันตทั้งหลาย   เปนอยางดี    ดวยหวังวา   ไฉนพระอรหันต 
ทั้งหลายท่ียังไมมา     พึงมาสูแวนแควน     และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข. 
         อา. ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับมาวา  ชาววัชช ี
จักถวายความอารักขา    ความคุมครอง    ปองกัน   อันชอบธรรมใน 
พระอรหันตทั้งหลายเปนอยางดี   ดวยหวังวา ไฉนพระอรหันตทั้งหลาย 
ที่ยังไมมา  พึงมาสูแวนแควน  และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข  พระเจาขา 
         พ. กอนอานนท   ชาววัชชีจักถวายความอารักขา   ความ 
คุมครอง   ปองกันอันชอบธรรม  ในพระอรหันตทั้งหลาย  เปนอยางดี 
ดวยหวังวา    ไฉนพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมมา    จงมาสูแวนแควน 
ที่มาแลวพึงอยูเปนสุข   เพียงใด   ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได 
แนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น.  
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         ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะวัสสการพราหมณ  
มหาอํามาตยแหงแควนมคธวา  ดูกอนพราหมณ  สมัยหน่ึง  เราอยู ณ 
สารันททเจดีย   ใกลพระนครเวสาลี  ณ  ที่นั้น    เราไดแสดงอปริหา- 
นิยธรรม  ๗  ประการนี้   แกเจาวัชชีวา    กอนพราหมณ    อปรหิา- 
นิยธรรม  ๗  ประการนี้   เพียงใด   ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได 
แนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย   เพียงนั้น. 
         วัสสการพราหมณกราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ชาววัชชีประกอบดวยอปริหานิยธรรมแมแตละอยาง     ก็พึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือมเลย      จะกลาวใยถึง 
ชาววัชชีผูประกอบดวยปริหานิยธรรม   ๗  ประการเลา    ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   อน่ึง   ชาววัชชีอันพระเจาแผนดินมคธพระนามวา 
อชาตสัตรูเวเทหีบุตร   ไมพึงทําการยุทธดวยได    เวนเสียจากการ 
เกลี้ยกลอม    เวนเสียจากการยุยงใหแตกกัน  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ขาพระองคผูมีกิจมาก  มีกรณียมาก  ขอกราบลาไป ณ บัดนี้. 
         พ.  กอนพราหมณ  บัดนี้ทานจงรูการท่ีควรเถิด. 
         ลําดับนั้น     วัสสการพราหมณมหาอํามาตยแหงแควนมคธ 
ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา     ลุกจากอาสนะ 
แลวหลีกไป. 
                                จบ  วัสสการสูตรที่  ๒  
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                                  อรรถกถาวัสสการสูตรท่ี  ๒  
         สูตรที่  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อภิยาตุกาโม   ความวา  มีพระราชประสงคจะกรีธาทัพ 
ไปย่ํายี บทวา  วชฺชี  ไดแก  เจาวัชชีทัง้หลาย.   ดวยบทวา  เอวมหิทฺธิเก 
ไดแกผูประกอบดวยราชฤทธิ์ใหญอยางนี้.    ดวยบทวา  เอวมหิทฺธิเกนี้ 
พระเจาอชาตศัตรู       ตรัสถึงความท่ีเจาวัชชีเหลาน้ัน    มีความพรอม 
เพรียงกัน.  บทวา   เอวมหานุภาเว   ไดแก   ประกอบดวยราชานุภาพ 
ใหญอยางนี้   ดวยบทวา  เอวมหานุภาเว  นี้  พระเจาอชาตศัตรู  ตรัสถึง 
ความท่ีเจาวัชชีเหลาน้ันเปนผูกระทําการศึกษาแลวในหัสดีศิลปเปนตน 
ที่ทรงตรัสหมายเอาวา  เจาหนุมลิจฉวีเหลาน้ี  ศึกษาแลวหนอ  เจาลิจฉวี 
เหลาน้ีศึกษาดีแลวหนอ   ที่ปลอยลูกธนูใหญนอยท่ีมีภูติดปลาย   ไม 
พลาดเปาทางชองตาลท่ีถี่  ๆ   บทวา  อุจฺเฉชฺชิสฺสามิ   แปลวา   จักตัด 
ใหขาด  บทวา  วินาเสสฺสามิ   แปลวา  ทําไมใหปรากฏเลย  อนยพฺยสน 
ไดแก  ไมเจริญและความยอยยับแหงญาติ.   บทวา   อาปาเทสฺสามิ 
แปลวา   จักใหถึงความเส่ือมและความพินาศ. 
         ไดยินวา   พระอาชาตศัตรูนั้น   ตรัสเรื่องการรบในที่  ๆ  
ประทับยืนที่ประทับนั่งเปนตน   และตรัสสั่งกองกําลังวา   พวกเจา 
เตรียมยาตราทัพดวยประการฉะน้ี.  เหตุไร ?  เพราะวา   ริมฝงแมน้ํา 
คงคา  อาศัยหมูบานปฏนคามตําบลหน่ึง   เปนดนิแดนของพระเจา- 
อาชาตศัตรู ๘ โยชน  ของพวกเจาลิจฉวี ๘ โยชน ในปฏฏนคามนั้น 
คันธชาติมีคามาก   ไหลมาจากเชิงเขา   เมื่อพระเจาอชาตศัตรูทรงสดับ  
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เรื่องนั้น   ทรงตระเตรียมวา   เราจะไปวันนี้   พรุงน้ี   พวกเจาลิจฉวี  
พรอมเพรียงราเริงมาเสียกอนเก็บเอาไปหมด. 
         พระเจาอชาตศัตรู     เสด็จมาทีหลัง    ทรงทราบเรื่องนั้นเขา 
ก็ทรงพระพิโรธแลวเสด็จกลับไป.   แมในปตอไป   เจาลิจฉวีเหลาน้ัน 
ก็ทรงกระทําเหมือนอยางน้ันนั่นแหละ     ครั้งน้ันแล     พระเจาอชาต-  
ศัตรูกริ้วอยางแรง   ก็ไดกระทําอยางนั้นในครั้งน้ัน                         
         ลําดับนั้น  พระเจาอชาตสัตรู  ทรงพระดําริวา  ชื่อวา   การรบ 
กับคณะเจาลิจฉวี   เปนเรื่องหนัก   การประหัตประหารกันอยางไรผล 
แมครั้งเดียวมีไมได    จําตองมีการปรึกษากับบัณฑิตผูหน่ึงจึงทําการ 
คงจะไมผิดพลาด    แตบัณฑิตที่เสมือนกับพระศาสดาไมมี    และ- 
พระศาสดาก็ประทับอยูในพระวิหารใกล  ๆ ไมไกล  เอาละจะสงคน 
ไปทูลถาม    ถาหากวาเราไปเองจักมีประโยชนไร       พระศาสดา 
คงจักน่ิง  แตเมื่อไมมีประโยชน  พระศาสดาจักตรัสวา  จะประโยชน 
อะไรดวยการไปในท่ีนั้น.       ทาวเธอจึงสงวัสสการพราหมณไป. 
พราหมณไปกราบทูลเรื่องนั้น  พระผูมีพระภาคเจาแลว.  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   อถโข  ราชา ฯลฯ   อาปาเทสฺสามิ   วชฺชีติ. 
         บทวา  ภควนฺต   วีชมาโน  ความวา  พระเถระต้ังอยูในขอวัตร 
ถวายงานพัดพระผูมีพระภาคเจา      แตความหนาวหรือความรอน 
หามีแกพระผูมีพระภาคเจาไม.   พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงสดับ 
คําของพราหมณแลว     มไิดทรงปรึกษากับพราหมณนั้น     มพีระ- 
ประสงคก็จะปรึกษากับพระเถระจึงตรัสวา  กินติฺ   เม  อานนฺท  สุต 
ดังน้ี.  คําน้ัน มีเนื้อความกลาวไวแลวท้ังน้ัน  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ีวา   เอกมิทาห   เพ่ือทรงประกาศ  
ความท่ีวัชชีธรรม   ๗      ประการนี้ทีท่รงแสดงแกเจาวัชชีทั้งหลาย 
มากอน. บทวา   กรณียา  แปลวา ไมควรทํา  อธิบายวา ไมควรถือเอา 
บทวา  ยทิท  เปนเพียงนิบาต.  บทวา  ยุทฺธสฺส  เปนฉัฏฐีวิภัต   ใชใน 
อรรถแหงตติยาวิภัต.    อธิบายวา   ใคร ๆ   ไมอาจยืดไดดวยการรบ 
ซึ่ง ๆ   หนา.   บทวา   อฺตฺร   มิถุเภทา   ความวา   เวนการเจรจา 
การสงบรรณาการมีชาง  มา  รถ  เงิน  ทอง  เปนตน   กระทําการ 
สงเคราะหกันดวยกลาววา    อล  วิวาเทน   อยาวิวาทกันเลย    บัดนี้ 
เราจักสามัคคีกัน   กลมเกลียวกัน   ชือ่วา   การเจรจากัน   อธิบายวา 
กระทําการสงเคราะหอยางนี้   ก็จะยืดเหน่ียวนํ้าใจกันไวไดดวยความ 
สนิทสนมอยางเดียว   บทวา   อฺตฺร   มิถุเภทา   ไดแก  เวนการทํา 
ใหสองฝายแตกกัน.   ดวยบทน้ี  พระเจาอชาตสัตรูแสดงวา  ทําให 
แตกกันและกันแลว  ก็จะจับเจาวัชชีเหลาน้ันไวได. 
         พราหมณไดนัยเเหงพระพุทธดํารัสแลว    จึงกลาวดังน้ี.    ก ็
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    พราหมณไดนัยแหงพระดํารัสนี้ 
หรือ ?  ใชทรงทราบ  ถามวา  ก็เมื่อทรงทราบ  เหตุไรจึงตรัส ตอบวา 
เพ่ือทรงอนุเคราะห     นยัวาพระองคไดมีพระดําริอยางนี้วา   แมเมื่อ 
เราไมกลาว  ๒ - ๓ วัน   พระเจาอชาตสัตรูจักเสด็จไปจับเจาวัชช ี
ไวหมด.   แตครั้นเรากลาวแลว   พระเจาอชาตสัตรูตองใชเวลา  ๓ ป 
ทําลายพวกเจาลิจฉวีผูสามัคคี  จึงจักกลับได   การมีชีวิตอยูแมเทาน้ี 
ก็ประเสริฐ     จริงอยู     เจาวัชชีเปนอยูเทาน้ีก็จักกระทําบุญอันเปน 
ที่พึงแกคนได บทวา  อภนินฺทิตฺวา  แปลวา บันเทิงแลวดวยจิต.  บทวา  
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 อนุโมทิตฺวา   บันเทิงดวยวาจาวา    พระดํารัสนี้      ทานพระโคดม 
ตรัสไวดีแลว.    บทวา    ปกฺกามิ    กลบัไปเฝาพระราชาแลว.   ฝาย 
พระราชา     ก็สงวัสสการพราหมณนั้นนั่นแล    ไปทําลายเจาวัชช ี
ทั้งหมดใหถึงความยอยยับ. 
                         จบ   อรรถกถาวัสสการสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 63 

                           ๓.   ภิกขุสูตร  
         [๒๑]   สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ 
ภูเขาคิชฌกูฏ    ใกลกรุงราชคฤห    ณ    ที่นั้นแล    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เรา 
จักแสดงอปริหานิยธรรม    ๗    ประการแกเธอท้ังหลาย    เธอ 
ทั้งหลายจงต้ังใจฟง   จงใสใจไวใหดีเราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อปริหานิยธรรม    ๗    ประการเปนไฉน 
ภิกษุทั้งหลายหมั่นประชมุกันเนืองนิตย     เพียงใด     พึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน     ไมพึงหวังความเส่ือมเลย      เพียงนั้น,  
ภิกษุทั้งหลายเมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันประชุม     เมื่อเลิก 
ประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก     จักพรอมเพรียงชวยกันทํากิจ 
ที่สงฆพึงทํา.   เพียงใด   พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึง 
หวังความเส่ือมเลย   เพียงนั้น,   ภิกษุทั้งหลายจักไมบัญญัติสิ่งท่ี  
ยังไมไดบัญญัติ    จักไมเพิกถอนสิ่งท่ีบัญญัติแลว    จักประพฤติ 
มั่นในสิกขาบทตามท่ีบัญญัติไวแลว    เพียงใด     พึงหวังความ 
เจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเสื่อมเลย    เพียงนั้น,    ภิกษุ 
ทั้งหลายยังสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชา    ทานผูเปนเถระ 
เปนรัตตัญู   บวชมานาน    เปนสังฆบิดร    เปนสังฆปริณายก 
และจักสําคัญถอยคํา. แหงทานเหลาน้ันวา     เปนถอยคําอันตน 
พึงเชื่อฟง    เพียงใด    พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวัง  
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ความเสื่อมเลย    เพียงนั้น,   ภิกษุทั้งหลายจักพอใจอยูในเสนา-  
สนะปาเพียงใด     พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวัง 
ความเสื่อมเลย      เพียงนั้น,    ภิกษุทั้งหลายจักเขาไปต้ังความ 
ระลึกถึงเฉพาะตนไดวา    ไฉนหนอ     เพ่ือนพรหมจรรยมีศีล 
เปนที่รัก   ทีย่ังไมมา     ขอจงมา     และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข 
เพียงใด  พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือม 
เลย     เพียงนั้น,    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อปริหานยิธรรม    ๗ 
ประการนี้     จักต้ังอยูในภิกษุทั้งหลาย     และภิกษุทั้งหลายจัก 
ปรากฏในอปริหานิยธรรม    ๗    ประการนี้   เพียงใด   ภิกษุ  
ทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน   ไมพึงหวังความเส่ือม 
เลยเพียงน้ัน. 
                             จบ  ภิกขุสูตรที่  ๓ 
 
               อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๓ 
         ภิกขุสตูรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อภิณฺหสนฺนปิาตา   นี้  เปนเหมือนคําที่กลาวแลวในวัชช ี
อปริหานิยธรรม  ๗  ประการน่ันแหละ.   ก็ภิกษุทั้งหลาย   แมในพระ- 
ศาสนานี้  ไมประชุมกันเปนนิตยยอมไมไดยินขาวที่มาในทิศท้ังหลาย. 
ตอแตนั้น    ยอมไมรูขาวเปนตนวา     สีมาวิหาริโนนวุนวาย    อุโบสถ 
และปวารณา      ยังต้ังอยู.       ภิกษุในที่ชื่อโนนกระทําเวชกรรมและ 
ทูตกรรมเปนตน     ภิกษุทั้งหลายผูมากไปดวยวิญญัติ      ยอมเลี้ยงชีพ 
ดวยการใหผลไมและดอกไมเปนตน     แมภิกษุชัว่ท้ังหลาย    รูวาสงฆ  
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ประมาทแลว     ยอมทําคําส่ังสอนท่ีเปนกองใหเส่ือมลง.     สวนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ผูประชุมกันเนื่องนิตย  ยอมไดสดับเรื่องนั้น.   ลําดับนั้น  ก ็
สงภิกษุสงฆไปใหกระทําสีมาเสียใหตรง     ยังอุโบสถและปวารณา 
ใหเปนไป     สงภิกษุผูต้ังอยูในอริยวงศไปในสถานที่อยูของพวกภิกษุ 
มิจฉาชีพ ใหสอนอริยวงศใหภิกษุเหลาวินัยธร   ลงนิคคหะแกภิกษุชั่ว 
ทั้งหลาย     แมภิกษุชั่วท้ังหลายรูวาสงฆไมเผลอเรอ    พวกเราไมอาจ 
เพ่ือเที่ยวไปเปนพวกเปนหมูได  ดังนี้แลว   ก็แตกหนีกันไป.  พึงทราบ 
ความเจริญและความเสื่อมในขอน้ีดวยอาการอยางน้ี. 
         ในบทวา  สมคฺคา  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  พอเมือ่บุคคล 
ตีกลองหรือเคาะระฆังวา    สงฆจงประชุมกัน    เพ่ือชําระพระเจดีย 
หรือมุงเรือนโพธ์ิโรงอุโบสถ    หรือเพ่ือประสงคจะต้ังกติกาวัตร 
ภิกษุทั้งหลาย  ทําความบายเบ่ียงไปวา  เรามีจีวรกรรมอยู  เราระบม 
บาตรอยู    เรามีนวกรรมอยู    ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันประชุม.    ก ็
ภิกษุทั้งหลายเวนกรรมน้ันทั้งหมด    ตางรีบไปกันกอน    ประชุม 
พรอมกัน   ชือ่วาพรอมเพรียงกันประชมุ.  สวนภิกษุทั้งหลายประชุม 
กัน  คิดปรึกษากันกระทํากิจท่ีควรทํา  ไมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม 
ทีเดียว     ชื่อวาไมพรอมเพรียงกันเลิกประชุม.    ดวยวาเม่ือภิกษุ  
ทั้งหลายเลิกประชุมกันดวยอาการอยางนี้    เหลาภิกษุที่ไปถึงกอน 
ยอมมีความคิดอยางนี้วา    เราต้ังแตนอกเรื่อง   สวนภิกษุทั้งหลาย 
ผูเลิกประชุมพรอม ๆ กันน่ันแหละ ชือ่วาพรอมเพรียงกันเลิกประชุม 
         อน่ึง    ภิกษุทั้งหลายสดับขาววา    สีมาวิหารในที่โนนวุนวาย. 
อุโบสถปวารณายังต้ังอยูในที่โนน       พวกภิกษุชัว่กระทําเวชกรรม  
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เปนตนหนาแนน    เมื่อพระเถระกลาววา    ใครจักไปลงนิคคหะภิกษุ 
เหลาน้ัน  ก็จะชิงกันพูดวาผมกอน  ผมกอนแลวก็ไป ชื่อวา พรอมเพรียง 
กันเลิกประชมุ.  อน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  เห็นภิกษุอาคันตุกะ  ไมกลาววา 
ทานจงไปบริเวณน้ี   ทานจงไปบริเวณนั่น   พวกเราเปนใคร    ดังน้ี 
ทุกรูปกระทาํวัตรบาง  เห็นอาคันตุกะมีบาตรจีวรเกา  ก็แสวงหาบาตร 
จีวร  ดวยภิกษาจารวัตร  ถวายภิกษุอาคันตุกะน้ัน   แสวงคิลานเภสัช 
(ยา)     แกภิกษุอาคันตุกะอาพาธบาง    ไมพูดกะภิกษุอาคันตุกะ 
ผูอาพาธไมมีที่พ่ึงวาจงไปบริเวณโนน    บํารุงอยูในบริเวณของตน ๆ 
บาง.    คัมภีรที่ยังบกพรองคัมภีรหน่ึง    ก็สงเคราะหภิกษุผูมีปญญา 
ใหเธอยกคัมภีรนั้นข้ึนบาง     ชื่อวาพรอมเพรียงกันกระทํากิจท่ีควร 
กระทําของสงฆ. 
         ในบทวา    อปฺปฺตฺต     เปนตนมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.    ภิกษุ  
ทั้งหลาย    ถอืเอากติกาวัตรหรือสิกขาบทท่ีไมเปนธรรมใหม    ชื่อวา 
บัญญัติขอท่ีมิไดทรงบัญญัติ     เหมือนภิกษุทั้งหลายในกรุงสาวัตถี 
บัญญัติขอท่ียังไมไดบัญญัติ   ในเพราะเรื่องสันถัดเกา  ฉะนั้น. 
         ภิกษุทั้งหลายแสดงคําสอนนอกธรรม     นอกวินัย     ชื่อวา 
เพิกถอนขอที่ทรงบัญญติัไวแลว    เหมือนภิกษุวัชชีบุตร   ชาวกรุง- 
เวสาลี   เพิกถอนขอท่ีทรงบัญญัติไวแลว  ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จปรินิพพานได  ๑๐๐  ปฉะนั้น  อนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายจงใจละเมิด  
อาบัติเล็กนอย    ชื่อวา    ไมสมาทานประพฤติในสิกขาบทท้ังหลาย 
ตามท่ีทรงบัญญัติไวแลว    เหมือนภิกษุอัสสชิ   และภิกษุปุนัพพสุกะ 
ฉะน้ัน.   สวนภิกษุทั้งหลาย  ผูไมกระทําอยางนั้น  ชื่อวา  ไมบัญญัติ  
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ขอท่ียังไมไดทรงบัญญัติ  ไมเพิกถอนขอท่ีทรงบัญญัติไวแลว  สมาทาน  
ประพฤติ  ในสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวแลว   เหมือนทานพระอุคคเสน 
ทานพระยสกากัณฑกษบุตร  และทานพระมหากัสสปะ  ฉะนั้น.  บทวา 
วุฑฺฒิเยว     ความวา    พึงหวังแตความเจริญดวยคุณมีศีลคุณเปนตน 
เทาน้ัน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย 
         บทวา    เถร ไดแกผูถึงภาวะความม่ันคง     คือประกอบดวย 
คุณเครื่องกระทําความเปนเถระ    พระเถระทั้งหลายยอมรูราตรี 
เปนอันมาก    เหตุนั้นจึงชื่อวา    รัตตัญู    การบวชของภิกษุเหลาน้ี 
สิ้นกาลนานเพราะเหตุนั้น  ภิกษุเหลาน้ีชื่อวา  จิรปพพชิตา  พระเถระ 
ทั้งหลายต้ังอยูในฐานะเปนบิดรแหงสงฆ   เหตุนั้นจึงชื่อวา  สังฆบิดร 
เพราะต้ังอยูในฐานะเปนสังฆบิดร     ภิกษุเหลาใดยอมนําสงฆ    คือ 
เปนหัวหนาใหภิกษุทั้งหลายประพฤติในสิกขา    ๓    เพราะเหตุนั้น 
พระเถระเหลาน้ัน  ชื่อวา   สังฆปริณายก     ผูนําสงฆ.  ภิกษุเหลาน้ัน 
ไมกระทําสักการะ.   เปนตน    ก็พระเถระเหลาน้ัน   ไมไปปรนนิบัติ  
๒   วาระ   ๓   วาระ   เพ่ือประโยชนแกการรับโอวาท   พระเถระแม 
เหลาน้ัน   ยอมไมใหโอวาทแกภิกษุเหลาน้ัน ไมกลาวถอยคําอันเปน 
ประเพณีธรรมเนียมแกภิกษุเหลาน้ัน     ไมใหศึกษาธรรมปริยาย 
อันเปนสาระ    ภิกษุเหลาน้ันอันพระเถระเหลาน้ันสลัดเสียแลว  ยอม 
เสื่อมจากคุณทั้งหลายเปนตนอยางนี้คือ   ธรรมขันธ  มีศลีขันธเปนตน 
และอริยทรพัย  ๗ ประการ.  ฝายภิกษุเหลาใด  กระทําสักการะเปนตน 
แกพระเถระเหลาน้ัน   ไปปรนนิบัติพระเถระเหลาน้ัน   ยอมใหโอวาท 
แกภิกษุเหลานั้น    มีคําเปนตนวา   "ทานพึงกาวไปขางหนาดวยอาการ  
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อยางนี้"   กลาวถอยคําอันเปนประเพณีธรรมเนียม   ใหศึกษาธรรม-  
ปริยายอันเปนสาระแกนสาร  พร่ําสอนดวยธุดงค  ๑๓  ดวยกถาวัตถุ 
๑๐  ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในโอวาทของพระเถระเหลาน้ัน    เจรญิดวย 
คุณ มีศีลคุณเปนตน ยอมบรรลุตามลําดับซึ่งประโยชนแหงสามัญญผล  
ในขอน้ีพึงทราบความเสื่อมและความเจริญดวยอาการอยางน้ี. 
         การเกิดใหมเปนปกติของตัณหานั้น  เหตุนั้น  ตัณหานั้น  ชื่อวา 
โปโนพภวิกา   อธิบายวา ใหการเกิดใหม.  ของตัณหาอันเกิดใหมนั้น 
ในคําวา    น   วส     คจฺฉสิฺสนฺติ   นี ้  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  ภิกษุเหลาใด  
เปนผูดําเนินไปตามรอยแหงอุปฐากท้ังหลาย   เพราะเหตุแหงปจจัย  ๔ 
ยอมเที่ยวไปบานโนนบานนี้   ภิกษุเหลาน้ัน   ชื่อวา   ไปสูอํานาจแหง 
ตัณหาอันมีการเกิดใหมเปนปกตินั้น.  ฝายภิกษุอีกพวกหนึ่ง   ไมไปสู  
อํานาจแหงตัณหาอันมีปกติเกิดใหมนั้น.   ในขอน้ันความเส่ือมและ 
ความเจริญท้ังหลายปรากฏแลวท้ังน้ัน. 
         บทวา   อารฺเกสุ   ไดแก   ในท่ีแหงเสนาสนะ   ไกลจาก 
หมูบานประมาณชั่ว   ๕๐๐   ธนูเปนที่สุด. บทวา  สาเปกฺขา  แปลวา 
ยังมีความอาลัย.     จริงอยูภิกษุแมไดบรรลฌุานในเสนาสนะใกลบาน 
พอมาตรวาออกจากฌานน้ัน    ไดฟงเสียงหญิงชายและเด็กเปนตน 
เพราะเหตุนั้น     คุณวิเศษท่ีภิกษุนั้นบรรลุแลว    ยอมเสื่อมโดยแท. 
ภิกษุนั้นแมหลับไปในเสนาสนะปา     พอต่ืนข้ึนไดยินเสียงราชสีห 
เสือโครง    และนกยูงเปนตน    ซึ่งไดปติในปา    พิจารณาเสียงนั้น 
นั่น     ก็ต้ังอยูในผลอันเลิศ.  ดังน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรง 
สรรเสริญภิกษุผูนอนในปาเทาน้ัน    สาํหรับภิกษุผูบรรลฌุานน่ังใน  
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เสนาสนะใกลบาน   เพราะเหตุนั้นอาศัยอํานาจประโยชนนั้นแหละ  
จึงตรัสวา   ภิกษุทั้งหลายจักมีความอาลัยในเสนาสนะปา  ดังนี้. 
         บทวา  ปจฺจตฺตฺเว   สตึ   อปฏเปสฺสนติ    ความวา   เขาไป 
ต้ังสติไวภายในตน.   บทวา   เปสลา   แปลวา   ผูมศีีลเปนที่รัก.  ภิกษุ 
ผูเปนเจาถิ่นท้ังหลาย   แมไมปรารถนาการมาของภิกษุเพ่ือนสพรหม- 
จารีทั้งหลาย  แมในพระศาสนานี้   เปนผูไมมีศรัทธา  ไมความเล่ือมใส 
ไมกระทําวัตรมีการออกไปตอนรับ   รบับาตรและจีวรการปูอาสนะ 
และการถือพัดกานตาลเปนตน    แกภิกษุผูมาถึงวิหาร.    ลําดับนั้น 
ชื่อเสียงที่เลว   ของภิกษุเหลาน้ัน  ยอมฟุงขจรไปวา   ภิกษุทั้งหลาย 
ผูอยูในวิหารช่ือโนน  เปนผูไมมีศรัทธา ไมมีความเลื่อมใส ไมกระทํา 
แมวัตรปฏิบัติแกภิกษุผูเขาไปยังวิหาร.  บรรพชิตท้ังหลาย   ครัน้ 
ไดยินเรื่องนั้นแลว   แมเม่ือเดินไปทางประตูวิหารก็ไมเขาไปยังวิหาร 
บรรพชิตท้ังหลายท่ียังไมเคยมาก็ไมมา   ดวยประการฉะน้ี.     สวน 
บรรพชิตผูมาถึงแลว   เมือ่วิหารท่ีอยูไมมีความผาสุก   ฝายบรรพชิต 
ผูที่มาถึง   เพราะไมทราบ   ก็พากันกับออกไปดวยคิดวา   พวกเรา 
มาแลวดวยหวังวา     พวกเราจักพักอยูกอนจึงมา     ดวยการปฏบิัติ  
ทํานองนี้ของภิกษุผูเปนเจาถิ่นเหลาน้ี    ใครจักพักอยูได.    วิหารน้ัน 
ยอมไมเปนท่ีอยูของภิกษุเหลาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี.   ลําดับนั้น 
ภิกษุเจาถิ่นทั้งหลาย    เมื่อไมไดพบเห็นภิกษุทั้งหลายมีศีล    ยอม 
ไมไดผูบรรเทาความสงสัย    ผูใหศึกษาอาจาระหรือการฟงธรรม 
ที่ไพเราะ.  ภิกษุเหลาน้ัน  ยอมไมไดเรียนธรรมท่ีไมเคยเรียน  ยอม  
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ไมไดกระทําการสาธยายธรรมท่ีเคยเรียนมาแลว.  ดังน้ัน  ภิกษุ  
เหลาน้ันจึงมีแตความเสื่อมอยางเดียว  ไมมีความเจริญเลย. 
         สวนภิกษุเหลาใด   ยอมปรารถนาการมาของเพ่ือสพรหมจารี 
ทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ัน    เปนผูมีศรัทธา    มีความเล่ือมใส   กระทํา 
สามีจิกรรมมีการออกไปตอนรับเปนตน   แกเพ่ือนสพรหมจารีเหลาน้ัน 
ผูมาถึงแลว   ยอมปูอาสนะถวาย   พาภิกษุผูเปนสพรหมจารีเหลาน้ัน 
เขาไปภิกษาจารบรรเทาความสงสัย   ยอมไดการฟงธรรมอันไพเราะ. 
ลําดับนั้น    ชื่อเสียงอันดีงามของภิกษุเหลาน้ันก็ฟุงขจรไปวา   ภิกษุ 
ทั้งหลายในวิหารชื่อโนน   เปนผูมีศรัทธา    เลื่อมใสสมบูรณดวยวัตร 
เปนผูสงเคราะหดวยอาการอยางนี้       ภิกษุทั้งหลายไดสดับขาว 
ดังน้ัน  จึงพากันมาแมแตที่ไกล.  ภิกษุทั้งหลายเจาขอบถิ่น พระทําวัตร 
แกภิกษุเหลานั้น   เขาไปใกลไหวภิกษุอาคันตุกะผูแกกวา   แลวน่ังอยู 
ถือเอาอาสนะในสํานักของภิกษุผูออนกวาแลวน่ัง    ถามวา   ทาน 
ทั้งหลายจักอยูในที่นี้หรือจักไป  เมื่อทานกลาววา   จักไป  จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา  เสนาสนะเปนสัปปายะ  ภิกษาหาไดงาย  ดังนี้แลว  จึงไมยอม 
ใหไป.    ถาภิกษุนั้นเปนพระวินัยธรไซร    ก็สาธยายพระวินัยในสํานัก 
ของทาน.    ถาทานเปนผูทรงพระสูตรเปนตน     ก็สาธยายธรรมใน 
สํานักของทานภิกษุเหลานั้น   ต้ังอยูในโอวาทของพระเถระผูอาคันตุกะ 
ยอมบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.   ภิกษุอาคันตุกะ 
ทั้งหลาย   ยอมเปนผูกลาววา  พวกเขามาดวยคิดวา    พวกเราจักอยู 
สักวันหน่ึง  สองวัน   แตพวกเราก็อยูเสีย  ๑๐  พรรษา  ๒๐   พรรษา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 71 

เพ่ือประโยชนแกการอยูเปนสุข   สําหรับภิกษุเหลาน้ี.   พึงทราบ 
ความเสื่อมและความเจริญ   ในขอน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
                       จบ  อรรถกถาภิกขุสูตรที่  ๓  
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                               ๔.  กรรมสูตร 
         [๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗  
ประการ แกเธอทั้งหลาย ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม 
๗   ประการเปนไฉน   คือ   ภิกษุทั้งหลายจักไมยินดีการงาน  จักไม 
ขวนขวายความยินดีการงาน    เพียงใด    ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือมเลย    เพียงนั้น    ภิกษุ 
ทั้งหลายจักไมยินดีการคุย   ฯลฯ   จักไมยินดีความหลับ    ฯลฯ    จักไม 
ยินดีการคลุกคลีดวยหมูคณะ    ฯลฯ    จักไมเปนผูมีความปรารถนา 
ลามก    จักไมตกอยูในอํานาจแหงความปรารถนาลามก  ฯลฯ   จักไม 
คบมิตรชั่ว   จักไมมีสหายชั่ว   จักไมมีเพ่ือนชั่ว   ฯลฯ   จักไมถึงความ 
ทอถอยเสียในระหวางที่บรรลุคุณวิเศษเพียงเล็กนอยเพียงใด      ภิกษุ  
ทั้งหลายพึงหวังความเจริญไดแนนอน     ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
เพียงนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อปรหิานิยธรรม  ๗  ประการน้ี  จัก 
ต้ังอยูในภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหา- 
นิยธรรม   ๗   ประการนี้  เพียงใด  ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญ 
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย  เพียงนั้น. 
                                 จบ กรรมสูตรที ่ ๔   
 
                  อรรถกถากรรมสูตรท่ี  ๔ 
         กรรมสูตรท่ี  ๔  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  น   กมมฺารามา  ความวา    ภิกษุเหลาใดกระทํากิจกรรม 
มีจีวร,  ประคดเอว, ผากรองน้ํา, ธัมกรก, ไมกรวด, ที่รองเทาเปนตน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 73 

เทาน้ัน   ประจําวัน   ภิกษุเหลาน้ัน   ก็หามเสียไดดวยศรัทธา   สวน 
ภิกษุใด     ในเวลากระทํากิจกรรมเหลาน้ัน     กระทํากิจกรรมเหลาน้ี 
ในเวลาเทศ    ก็เรียนอุเทศ    เวลากระทําวัตรที่ลานเจดีย    กก็ระทํา 
วัตรที่ลานเจดีย   เวลาทํามนสิการ   กท็ํามนสิการ   ภิกษุนั้น   ชือ่วา 
ไมยินดีในการงาน. 
         ภิกษุใด  กระทําการพูดคุยกันถงึ  ผิวพรรณของหญิงและชาย 
เปนตนเทาน้ัน    ใหลวงวันลวงคืนไป    ไมจบการคุยกันเห็นปานนั้น 
ภิกษุนี้  ชื่อวา  ยินดีในการคุย.  อน่ึง  ภิกษุใด  ยอมกลาวสนทนาธรรม 
ตอบปญหาท้ังกลางคืนกลางวัน     ภิกษุนี้     ถึงจะเปนคุยนอย     ก็ยัง 
พูดจบคุยจบเหมือนกัน  เพราะเหตุไร  ?   เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอประชุมกันแลว   ก็มีกิจท่ีควร 
กระทํา  ๒  อยาง  คือ   ธรรมีกถา  กลาวธรรม  หรอืดุษณีภาพนิ่ง 
อยางอริยะ". 
         ภิกษุใด   ยืนก็ตาม  เดินก็ตาม  นั่งก็ตาม  ถูกถีนมิทธะครอบงํา 
ก็หลับไป   ภิกษุนี้ชื่อวามักหลับ.   สวนภิกษุใด   มจิีตหยั่งลงสูภวังค 
เพราะความปวยไขของกรัชกาย  ภิกษุนี้ไมชื่อวา ไมมักหลับ. 
          ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   กอนอัคคิเวสสนะ 
เรายอมรูยิ่ง    ในเดือนทายแหงฤดูรอน    เรากลับจากบิณฑบาต 
ภายหลังภัตร   ปูลาดสังฆาฏิ   ๔   ชั้น   นอนตะแคงขางขวา   มีสติ- 
สัมปชัญญะหลับลง. 
         ภิกษุใด  คลุกคลีอยูอยางนี้  เปนคนท่ี   ๒  สําหรับภิกษุรูปหน่ึง 
เปนคนท่ี  ๓  สําหรับภิกษุ  ๒  รูป  เปนคนท่ี  ๔  สาํหรับภิกษุ  ๓  รูป  
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อยูคนเดียวก็ไมไดอัสสาท   ความยินดี   ภิกษุนี้  ชือ่วา   ชอบคลุกคลี   
สวนภิกษุใด     อยูผูเดียวเทาน้ันในอิริยาบถ  ๔   ยอมไดอัสสาทะ 
ภิกษุนี้  ชื่อวา  ไมชอบคลุกคลี. 
         ภิกษุผูประกอบดวยความปรารถนาความสรรเจริญคุณ 
ที่ไมมีในตน เปนผูทุศีล ชื่อวามีความปรารถนาลามก. ภิกษุเหลาใด 
มีมิตรชั่ว   มสีหายชั่ว  มเีพ่ือนชั่ว   เพราะบริโภครวมกันในอิริยาบถ 
ทั้ง  ๔. และภิกษุเหลาใด  เปนเพ่ือนใหภิกษุชั่วท้ังหลาย เพราะนอมไป 
โอนไป    เง้ือมไปในปาปมิตรนั้น    ภิกษุเหลาน้ัน    ชื่อวามีมิตรชั่ว 
สหายชั่ว  เพ่ือนชั่ว. 
         บทวา โอรมตฺตเกน ไดแก  มีประมาณนิดหนอย  คือมีประมาณ 
นอย. บทวา   อนฺตรา  ไดแก  ในระหวางนี้  เพราะยังไมบรรลุพระอรหัต. 
บทวา  โวสาน   ไดแก  ความจบสิ้น   ความทอถอยวา  เทาน้ีก็พอ. 
         ทานกลาวอธิบายไวดังน้ีวา           ภิกษุจักไมถึงท่ีสุดดวยคุณมี 
ศีลปาริสุทธิ,  ฌานและความเปนพระโสดาบันเปนตน.   อยางใดอยาง 
หน่ึง   เพียงใด  ภิกษุทั้งหลาย   พึงหวังแตความเจริญอยางเดียว  ไม 
เสื่อมเลยเพียงนั้น. 
                             จบ  อรรถกถากรรมสูตรที่  ๔  
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                                    ๕.  สัทธิยสูตร 
         [๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗  
ประการ แกเธอทั้งหลาย  ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม 
๗  ประการเปนไฉน   คือ   ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูมีศรัทธาอยู  เพียงใด 
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเสื่อม 
เลย  เพียงนั้น  ภิกษุทั้งหลายจักเปนผูมีหิริ  ฯลฯ  จักเปนผูมีโอตตัปปะ 
ฯลฯ จักเปนพหุสูตร ฯลฯ จักปรารภความเพียร ฯลฯ จักเปนผูมีสติ ฯลฯ 
จักเปนผูมีปญญา     เพียงใด     ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญได 
แนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย.  เพียงนั้น     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อปริหานิยธรรม    ประการน้ี  จักต้ังอยูในภิกษุทั้งหลาย   และภิกษุ 
ทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม    ๗   ประการน้ี   เพียงใด  
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน   ไมพึงหวังความเสื่อม 
เลย  เพียงนั้น. 
                                 จบ สัทธิยสูตรที่  ๕  
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                                   ๖. โพธิยสูตร 
         [๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗ 
ประการ แกเธอทั้งหลาย  ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อปริหานิยธรรม 
 ๗   ประการเปนไฉน   คือ   ภิกษุทั้งหลายจักเจริญสติสัมโพชฌงคอยู 
เพียงใด     ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวัง 
ความเสื่อมเลย  เพียงนั้น  ภิกษุทั้งหลายจักเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
ฯลฯ   จักเจริญวิริยสัมโพชฌงค   ฯลฯ   จักเจริญสัมโพชฌงค   ฯลฯ 
จักเจริญปสสัทธิสันโพชฌงค  ฯลฯ  จักเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  ฯลฯ 
จักเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงคอยู   เพียงใด     ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวัง 
ความเจริญไดแนนอน   ไมพึงหวงความเสื่อมเลย    เพียงนั้น    กอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อปริหานิยธรรม   ๗   ประการนี้  จักต้ังอยูในภิกษุ 
ทั้งหลาย     และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหานิยธรรม    ๗ 
ประการนี้    เพียงใด   ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน 
ไมพึงหวังความเส่ือมเลย  เพียงนั้น. 
                                จบ  โพธิยสูตรที่  ๖  
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                                       ๗.  สัญญาสูตร 
         [๒๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอปริหานิยธรรม  ๗ 
ประการ   ก็เธอทั้งหลาย ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานิยธรรม 
๗   ประการเปนไฉน คือ ภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนิจจสัญญาอยูเพียงใด  
ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน  ไมพึงหวังความเสื่อมเลย 
เพียงนั้น   ภิกษุทั้งหลายจักเจริญอนัตตสัญญา   ฯลฯ   จักเจริญอสุภ- 
สัญญา ฯลฯ  จักเจริญอาทีนวสัญญา ฯลฯ จักเจริญปหานสัญญา ฯลฯ 
จักเจริญวิราคสัญญา  ฯลฯ  จักเจริญนิโรธสัญญาอยู   เพียงใด  ภิกษุ 
ทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญไดแนนอน    ไมพึงหวังความเส่ือมเลย 
เพียงนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อปรหิานิยธรรม  ๗  ประการน้ี  จัก 
ต้ังอยูในภิกษุทั้งหลาย     และภิกษุทั้งหลายจักปรากฏอยูในอปริหา- 
นิยธรรม  ๗  ประการนี้  เพียงใด  ภิกษุทั้งหลาย  กพึ็งหวังความเจริญ 
ไดแนนอน ไมพึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯลฯ 
                             จบ สญัญาสูตรที่  ๗ 
 
                     อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๗ 
         สัญญาสูตรท่ี  ๗  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         สัญญา   มี   อนิจจสัญญา.   เปนตน  คือสัญญาที่เกิดพรอมกับ 
อนุปสสนา มีอนิจจานุปสสนาเปนตน. 
                         จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่  ๗  
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                                    ๘. เสขสูตร  
         [๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลายธรรม   ๗  ประการนี้  ยอมเปนไป 
เพ่ือความเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ   ๗   ประการเปนไฉน   คือ   ความเปน 
ผูชอบการงาน  ๑   ความเปนผูชอบคุย    ๑   ความเปนผูชอบหลับ   ๑ 
ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ   ๑    ความเปนผูไมคุมครองทวาร 
ในอินทรียทัง้หลาย   ๑   ความเปนผูไมรูจักประมาณในโภชนะ   ๑ 
กิจท่ีสงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ     ภิกษุไมสําเหนียกในกิจน้ันอยางนี้วา 
ก็พระเถระผูรัตตัญู    บวชมานาน    เปนผูรับภาระ    มีอยูในสงฆ 
ทานเหลาน้ันจะรับผิดชอบดวยกิจน้ี  ดังนี้  ตองขวนขวายดวยตนเอง  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๗  ประการน้ีแล  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
เสื่อมแกภิกษุเสขะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๗   ประการน้ี 
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ   ๗   ประการเปนไฉน 
คือ  ความเปนผูไมชอบการงาน  ๑  ความเปนไมชอบคุย  ๑  ความ 
เปนผูไมชอบหลับ  ๑  ความเปนผูไมชอบบุคคลคลุกคลีดวยหมูคณะ  ๑ 
ความผูเปนผมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย     ๑     ความเปนรูจัก 
ประมาณในโภชนะ  ๑  กิจท่ีสงฆจะพึงทํามีอยูในสงฆ  ภิกษุสําเหนียก 
ในกิจนั้นอยางนี้วา  ก็พระเถระผูรัตตัญู  บวชมานาน เปนผูรับภาระ 
มีอยูในสงฆ    ทานเหลาน้ันจะรับผิดชอบดวยกิจน้ัน   ดังน้ี    ไมตอง 
ขวนขวายดวยตนเอง  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๗  ประการน้ีสล 
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ 
                                    จบ  เสขสูตรที่  ๘  
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                                อรรถกถาเสขสูตรที่  ๘ 
         เสขสูตรท่ี ๘ มิวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         ภิกษุเหลาใด    ยอมนําไปซ่ึงภาระเพราะชวยทํากิจของสงฆ 
ที่เกิดข้ึนแลวใหสําเร็จ   เหตุนั้น   ภิกษุเหลาน้ัน   ชื่อวาผูนําภาระ. 
บทวา  เต   เตน  ปฺายิสฺสนฺติ  ความวา พระเถระเหลาน้ันจักปรากฏ 
ดวยกิจท่ีสมควร  ก็ความเปนพระเถระของตนน้ัน.   บทวา   โว   โยค 
อาปชฺชติ    ความวา  ยอมถึงการประกอบ  คือ  เริ่มทํากิจเหลาน้ันเอง 
                            จบ  อรรถกถาเสขสูตรที่  ๘  
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                                    ๙.  หานิสูตร  
         [๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการน้ี ยอมเปนไป 
เพ่ือความเส่ือมแกอุบาสก ๗ ประการเปนไฉน คือ อุบาสกขาดการ 
เยี่ยมเยียนภิกษุ  ๑   ละเลยการฟงธรรม  ๑   ไมศึกษาในอธิศีล   ๑ 
ไมมากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งท่ีเปนเถระ      ทั้งเปนผูใหม 
ทั้งปานกลาง   ๑   ต้ังจิตติเตียนคอยเพงโทษฟงธรรม   ๑  แสวงหา 
เขตบุญภายนอกศาสนาน้ี   ๑  ทําสักการะกอนในเขตบุญภายนอก 
ศาสนานี้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๗ ประการน้ีแล  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความเสื่อมแกอุบาสก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการ 
นี้   ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกอุบาสก   ๗  ประการเปนไฉน 
คือ  อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ  ๑  ไมละเลยการฟงธรรม ๑ 
ศึกษาในอธิศีล    ๑    มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งท่ีเปนเถระ 
ทั้งเปนผูใหม   ทั้งปานกลาง  ๑   ไมต้ังจิตติเตียน    ไมคอยเพงโทษ 
ฟงธรรม   ๑  ไมแสวงหาเขตบุญภายนอก  ๑  กระทาํสักการะกอน 
ในเขตบุญในศาสนาน้ี ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๗ ประการน้ี 
แล  ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกอุบาสก. 
                             อุบาสกใดขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ 
               ผูอบรมตน  ละเลยการฟงอริยธรรม   ไมศึกษา 
               ในอธิศีล  มีความไมเลื่อมใสเจริญย่ิง ๆ ขึน้ไป 
               ในภิกษุทั้งหลาย  ต้ังจิตติเตียนปรารถนาฟง    
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              สัทธรรม  แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนาน้ี 
               และกระทําสักการะกอนในเขตบุญภายนอก 
               ศาสนาน้ี   อบุาสกน้ันซองเสพธรรม   อนัเปนที่ 
               ต้ังแหงความเส่ือม  อันเราแสดงแลว ๗ ประการ 
               นี้แล   ยอมเสื่อมจากสัทธรรม  อุบาสกใดไมขาด 
               การเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรมตน     ไมละเลยการ 
               ฟงอริยธรรม    ศึกษาอยูในอธิศีล  มีความเลื่อมใส 
              เจรญิย่ิง  ๆ  ขึ้นไปในภิกษุทั้งหลาย     ไมต้ังจิต 
               ติเตียนปรารถนาฟงสัทธรรม   ไมแสวงหาเขต 
              บุญอื่นภายนอกศาสนาน้ี    และกระทําสักการะ 
               กอนในเขตบุญในศาสนาน้ี  อุบาสกน้ันซองเสพ 
               ธรรมอันไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม อนัเราแสดง 
               ดีแลว ๗ ประการนี้แล  ยอมไมเส่ือมจากสทัธรรม. 
                             จบ  หานิสูตรที่   ๙ 
 
                 อรรถกถาหานิสูตรท่ี   ๙         
         หานิสตูรท่ี  ๙   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ภิกฺขุทสฺสน   หาเปติ   ความวา   ทําการไปเยี่ยมภิกษุสงฆ 
ใหเสียไป  บทวา   อธิสีเล  ไดแก  ในศลีอันสูงสุด  กลาวคือศีล  ๕ และ  
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ศีล  ๑๐  บทวา  อิโต   พหิทฺธา  ไดแก  นอกพระศาสนานี้.   บทวา 
ทุกฺขิเณยฺย    คเวสติ  ความวา    แสวงหาบุคคลผูรับไทยธรรม. บทนี้ 
อิธ  จ  ปุพฺพการ   กโรติ  ความวา   ใหทานแกพวกเดียรถีย  ภายนอก 
(พระศาสนา)  เหลาน้ัน  แลวจึงถวายทานแกภิกษุทั้งหลายในภายหลัง 
คําท่ีเหลือในบทวาท้ังปวง  มีอรรถงายทั้งน้ัน  แล. 
                                  จบ   อรรถกถาหานิสูตรที่  ๙  
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                                 ๑๐.  วิปตติสัมภวสูตร  
         [๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิบติัของอุบาสก  ๗  ประการน้ี... 
สมบัติของอุบาสก  ๗  ประการน้ี... ความเสื่อมของอุบาสก ๗ ประการ 
นี้... ความเจริญของอุบาสก  ๗  ประการน้ี  ๗  ประการเปนไฉน    คือ 
อุบาสกไมขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุ  ๑  ไมละเลยการฟงสัทธรรม  ๑ 
ศึกษาในอธิศีล    ๑     มากดวยความเลื่อมใสในภิกษุทั้งท่ีเปนเถระ 
ผูใหม  ทั้งปานกลาง  ๑  ไมต้ังจิตติเตียน  ไมคอยเพงโทษ  ฟงธรรม  ๑ 
ไมแสวงหาเขตบุญภายนอกศาสนาน้ี  ๑   กระทําสักการะกอนใน 
เขตบุญในศาสนาน้ี  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ความเจริญของอุบาสก 
๗  ประการน้ีแล. 
                            อบุาสกใด    ขาดการเยี่ยมเยียนภิกษุผูอบรม 
              ตน  ละเลยการฟงอริยธรรม    ไมศึกษาในอธิศีล 
              มีความไมเลื่อมใสเจริญย่ิง ๆ     ขึ้นไปในภิกษ ุ
              ทั้งหลาย      ต้ังจิตติเรียนปรารถนาฟงสัทธรรม 
              แสวงหาเขตบุญอื่นภายนอกศาสนาน้ี  และกระทํา 
              สักการะกอนในเขตบุญภายนอกในศาสนาน้ี 
              อบุาสกน้ันซองเสพธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความ 
              เส่ือม  อันเราแสดงแลว  ๗  ประการนี้แล  ยอม 
              เส่ือมจากสัทธรรม   อบุาสกใดไมขาดการเยี่ยม- 
              เยียนภิกษุผูอบรมตน  ไมละเลยการฟงอริยธรรม  
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              ศึกษาอยูในอธิศลี  มีความเลือ่มใสเจริญยิง่ ๆ ขึ้น 
              ไปในภิกษุทั้งหลาย   ไมต้ังจิตติเตียนปรารถนา 
              ฟงสัทธรรม   ไมแสวงหาเขตบุญอื่นภายนอก 
              ศาสนาน้ี  แลพกระทําสักการะกอนในเขตบุญใน 
              ศาสนาน้ี   อบุาสกน้ันซองเสพธรรมอันไมเปน 
              ที่ต้ังแหงความเส่ือม  อันเราแสดงดีแลว ๗ ประการ 
              การนี้แล  ยอมไมเส่ือมจากสทัธรรม. 
                     จบ  วิปตติสัมภวสูตรที่  ๑๐ 
 

                               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สารันททสุตร  ๒.  วัสสการสูตร  ๓.  ภิกขุสูตร   ๔.  กรรม- 
สูตร  ๕.  สทิธิยสูตร   ๖.  ฑยธยสูตร  ๗.  สัญญาสูตร   ๘.   เสขสูตร 
๙.  หานิสูตร  ๑๐.  วิปตติสัมภวสูตร   
                                         จบ  วัชชีวรรคท่ี  ๓  
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                                เทวตาวรรคท่ี  ๔ 
                                ๑. อปัปมาทสูตร 
         [๒๙] ครั้งน้ันแล   เม่ือปฐมยามลวงไปแลว  เทวดาคนหน่ึง 
มีผิวพรรณงาม  ยังพระวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางไสว  เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
แลวยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ ธรรม  ๗ ประการนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อม 
ก็ภิกษุ  ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนเคารพในพระศาสดา   ๑ 
ความเปนผูเคารพในธรรม   ๑   ความเปนผูเคารพในสงฆ  ๑  ความ 
เปนผูเคารพในสิกขา   ๑   ความเปนผูเคารพในสมาธิ   ๑   ความเปน 
ผูเคารพในความไมประมาท  ๑   ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร  ๑ 
ธรรม    ๗    ประการนี้แล    ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภิกษุ  
เทวดานั้นกราบทูลดังน้ีแลว   พระศาสดาทรงพอพระทัย  ลําดบันั้น 
เทวดานั้นทราบวา     พระศาสดาทรงพอพระทัยเรา     ถวายอภิวาท 
กระทําประทักษิณแลวหายไป   ณ   ที่นั้นเอง   ครั้นลวงราตรีนั้นไป 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา     กอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อคืนนี้  เมื่อปฐมยามลวงไป  เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณงาม  ยังวิหาร 
เชตวันทั้งสิ้นไหสวางไสวแลว   เขามาหาเราถึงที่อยู   ไหวเราแลว 
ยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ธรรม  ๗  ประการน้ียอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือม  
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แกภิกษุ ๗ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ 
ความเปนผูเคารพในธรรม       ความเปนผูเคารพในสงฆ ๑  ความ 
เปนผูเคารพในสิกขา  ๑    ความเปนผูเคารพในสมาธิ  ๑  ความเปน 
ผูเคารพในความไมประมาท . ความเปนผูเคารพในปฏิสันถาร  ๑ ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ธรรม    ๗    ประการน้ีแล    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
ไมเสื่อมแกภิกษุ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว 
ไหวเรา กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง. 
                    ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา     ม ี
              ความเคารพในธรรม   มีความเคารพอยางแรงกลา 
              ในสงฆ  มีความเคารพในสมาธิ   มีความเพียร  มี  
              ความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา  มีความเคารพ 
              ในความไมประมาท   มีความเคารพในปฏิสันถาร 
              เปนผูไมควรเพ่ือความเสื่อม     ยอมมใีนท่ีใกล 
              นิพพานทีเดียว. 
                              จบ  อัปปมาทสูตรที่  ๑  
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                                 ๒. หิรีมาสูตร 
         [๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อคืนนื้  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว  
เทวดาตนหน่ึงมีผิวพรรณงาม    ยังวิหารเชตวันทั้งส้ินใหสวางไสวแลว 
เขามาหาเราถึงท่ีอยู  ไหวเราแลวยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้น 
แลวไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรม  ๗  ประการน้ี 
ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ. ธรรม  ๗ ประการเปนไฉน  คือ 
ความเปนผูเคารพในพระศาสดา ๑ ความเปนผูเคารพในธรรม ๑ ความ 
เปนผูเคารพในสงฆ   ๑    ความเปนผูเคารพในสิกขา  ๑    ความเปน 
ผูเคารพในสมาธิ  ๑  ความเปนผูเคารพในหิริ  ๑  ความเปนผูเคารพ 
ในโอตตัปปะ  ๑  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรม  ๗  ประการนี้แล  ยอม 
เปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภิกษุ      เทวดานั้นครั้นกลาวดังน้ีแลว 
ไหวเรา  กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นเอง. 
                    ภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา        ม ี
              ความเคารพในธรรม   มีความเคารพอยางแรงกลา 
              ในสงฆ  มีความเคารพในสมาธิ   มีความเพียร 
              มีความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา   ถึงพรอม 
              ดวยหิริและโอตตัปปะ    มีความเคารพ    ยําเกรง 
              เปนผูไมควรเพ่ือความเสื่อม     ยอมมใีนท่ีใกล 
              นิพพานทีเดียว. 
                               จบ  หิรีมาสูตรที่  ๒  
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                            ๒.  ปฐมสุวจสูตร 
         [๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อคืนนี้  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว  
เทวดาตนหน่ึง  ฯลฯ ไดกลาวกะเราวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรม 
๗ ประการนี ้ ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ  ธรรม ๗ ประการ 
เปนไฉน คือ ความเปนผูเคารพในพระศาสดา  ๑  ความเปนผูเคารพใน 
ธรรม   ๑   ความเปนผูเคารพในสงฆ   ๑   ความเปนผูเคารพในสิกขา  
ความเปนผูเคารพในสมาธิ  ๑  ความเปนผูวางาย   ๑   ความเปนผูมีมิตร 
ดีงาม  ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรม   ๗   ประการนี้    ยอมเปนไป 
เพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดานั้น  ครั้นกลาว 
ดังน้ีแลว  ไหวเรา   กระทําประทักษิณแลว  หายไป ณ ที่นั้นเอง. 
                          ภิกษุผูมคีวามเคารพในพระศาสดา     ม ี
         ความเคารพในธรรม   มีความเคารพอยางแรงกลา 
         ในสงฆ  มีความเคารพในสมาธ ิ  มีความเพียร  ม ี
         ความเคารพอยางแรงกลาในสิกขา     มมีิตรดีงาม 
         เปนผูวางาย  มีความเคารพ   ยําเกรง  เปนผูไมควร 
         เพ่ือความเสื่อม      ยอมต้ังอยูในท่ีใกลแหงพระ- 
         นิพพานทีเดียว. 
                         จบ  ปฐมสุวจสูตรที่  ๓  
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                               ๔.  ทติุยสุวจสูตร 
         [๓๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อคืนนี้  เมื่อปฐมยามลวงไปแลว  
เทวดาตนหน่ึง  ฯลฯ   ไดกลาวกะเราวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรม 
๗  ประการน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภิกษุ  ธรรม ๗ ประการ 
เปนไฉน  คือ  ความเปนผูเคารพในพระศาสดา    ๑    ความเปนผูเคารพ 
ในธรรม   ๑   ความเปนผูเคารพในสงฆ  ๑  ความเปนผูเคารพในสิกขา 
๑  ความเปนผูเคารพในสมาธิ   ๑   ความเปนผูวางาย  ๑    ความเปนผู 
มีมิตรดีงาม  ๑  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรม  ๗   ประการน้ีแล  ยอม 
เปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภิกษุ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดานั้น 
ครั้นกลาวดังน้ีแลว    ไหวเรากระทําประทักษิณาแลว    หายไป    ณ 
ที่นั้นเอง. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ทานพระสารีบุตร 
ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความ 
แหงภาษิตท่ีพระองคตรัสแลวโดยยอน้ี   โดยพิสดารอยางนี้วา   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้     ตนเองเปนผูมีความเคารพในพระศาสดา   กลาว 
สรรเสริญความเปนผูเคารพในพระคาสดา     ชักชวนภิกษุเหลาอ่ืน 
ผูไมมีความเคารพในพระศาสดาใหเคารพในพระศาสดา   และกลาว 
สรรเสริญภิกษุผูมีความเคารพในพระศาสดา    ตามความเปนจริง 
โดยกาลอันควร ตนเองเปนผูเคารพในธรรม ฯลฯ ตนเองเปนผูมีความ 
เคารพในสงฆ  ฯลฯ  ตนเองเปนผูมีความเคารพในสิกขา ฯลฯ ตนเอง  
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เปนผูมีความเคารพในสมาธิ ฯลฯ ตนเองเปนผูวางาย  ฯลฯ 
เปนผูมีมิตรดีงาม  ใหเปนผูมีมิตรดีงาม  และกลาวสรรเสริญภิกษุ 
เหลาอ่ืนผูมีมิตรดีงาม  ตามความเปนจริง  โดยกาลอันควร  ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอนี ้  โดยพิสดารอยางนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดีละ  ดีละ  สารบีุตร  เธอรูทัว่ถึง 
เนื้อความแหงภาษิตท่ีเรากลาวแลวโดยยอน้ี   โดยพิสดารอยางนี้ 
เปนการดีแล  ดูกอนสารบีุตร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตนเองเปนผูมี 
ความเคารพในพระศาสดา   กลาวสรรเสริญความเปนผูมีความเคารพ 
ในพระศาสดา     และกลาวสรรเสรญิภิกษุเหลาอ่ืนผูมีความเคารพใน 
พระศาสดา   ตามความเปนจริง  โดยกาลอันควร  ตนเองเปนผูมีความ 
เคารพในธรรม  ฯลฯ   ตนเองเปนผูมีความเคารพในสงฆ  ฯลฯ  ตนเอง 
เปนผูมีความเคารพในสิกขา ฯลฯ  ตนเองเปนผูมีความเคารพในสมาธิ 
ฯลฯ ตนเองเปนผูวางาย ฯลฯ ตนเองเปนผูมีมิตรดีงาม  กลาวสรรเสริญ 
ความเปนผูมีมิตรดีงาม          ชักชวนภิกษุเหลาอ่ืนผูไมมีมิตรดีงาม 
ใหเปนผูมีมิตรดีงาม        และกลาวสรรเสริญภิกษุเหลาอ่ืนผูมีมิตร 
ดีงาม  ตามความเปนจริง โดยกาลอันควร   ดกูอนสารีบุตร เธอพึงเห็น 
เนื้อความแหงภาษิตท่ีเรากลาวโดยยอนี้  โดยพิสดารอยางนี้. 
                             จบ  ทติุยสุวจสูตรที่๔  
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                           ๕. ปฐมสขาสูตร 
         [๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบ 
ดวยองค ๗ ประการ. ดวยองค ๗ ประการเปนไฉน คือ มิตรผูใหของ 
ที่ใหไดยาก ๑ รับทํากิจท่ีทําไดยาก ๑ อดทนถอยคําท่ีอดในไดยาก ๑ 
บอกความลับของตนแกเพ่ือน  ๑  ปดความลับของเพื่อน  ๑  ไมละทิ้ง 
ในยามวิบัติ  ๑ เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไมดูหม่ิน   ๑  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงคบมิตรผูประกอบดวยองค  ๗  ประการ 
นี้แล. 
                   มิตรท่ีดีงามยอมใหของที่ดีงามใหไดยาก 
         รับทํากจิท่ีทําไดยาก  อดทนถอยคําหยาบคาย 
         แมยากที่อดใจไวได  บอกความลับของตนแก 
         เพ่ือน  ไมละทิ้งในยามวิบัติ  เมื่อเพ่ือนสิ้นโภค- 
         สมบัติ ก็ไมดูหมิ่น ฐานะเหลาน้ีมีอยูในบุคคลใด 
         บุคคลนั้นเปนมิตรแท  ผูประสงคจะคบมิตร  ก ็ 
         ควรคบมิตรเชนนัน้. 
                          จบ  ปฐมสขาสูตรที่  ๕  
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                                เทวตาวรรคท่ี  ๔ 
                           อรรถกถาปฐมสขาสูตรท่ี  ๕ 
         วรรคท่ี  ๔ สูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทุทฺทท  สิงของมีคามาก  อันสละไดยาก.  บทวา ทุกฺกร 
กโรติ  ความวา  ยอมกระทํากิจกรรมที่กระทําไมไดงาย ๆ 
         บทวา   ทุกฺขม  ขมติ  ความวา  ยอมอดกลั้นไดอยางมาก  เพ่ือ 
ประโยชนแกสหาย.   บทวา  คุยฺหมสฺส   อาวิกโรติ  ความวา  ยอมเปด 
เผยความลับของตนแกสหายนั้น.  บทวา  คุยฺหมสสฺ  ปริคูหติ  ความวา 
ไมบอกความลับของสหายน้ันแกคนเหลาอ่ืน. บทวา ขีเณน นาติมฺติ 
ไดแก  เมื่อโภคสมบัติของสหายน้ันสิ้นไปแลว  กไ็มดูหม่ินสหายน้ัน 
เพราะความเส่ือมส้ินนั้น      คือไมกระทําการเหยียบย่ําและดูหม่ิน 
ในตัวสหายน้ัน 
                           จบ  อรรถกถาปฐมสขาสูตรที่  ๕  
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                                ๖.  ทติุยสขาสูตร  
         [๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗ 
ประการควรเสพ  ควรคบเปนมิตร ควรเขาไปน่ังใกล แมถูกขับไล 
ธรรม ๗ ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุเปนที่รักใครพอใจ  ๑  เปนที่ 
เคารพ ๑  เปนผูควรสรรเสริญ  ๑  เปนผูฉลาดพูด ๑   เปนผูอดทน 
ตอถอยคํา  ๑  พูดถอยคําลกึซึ้ง  ๑ ไมชกันําในทางที่ไมดี  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗ ประการน้ีแล  ควรเสพ 
ควรคบเปนมิตร  ควรเขาไปน่ังใกล  แมถูกขับไล. 
                          ภิกษุเปนที่รักใคร  พอใจ   เปนที่เคารพ 
         ควรสรรเสริญ  ฉลาดพูด  อดทนตอถอยคํา  พูด 
         ถอยคําลึกซึ้ง ไมชักนําในทางท่ีไมดี ฐานะเหลาน้ี 
         มีอยูในภิกษุใด ภิกษนุั้นเปนมิตรแท มุงอนุเคราะห 
         แตสิ่งท่ีเปนประโยชน  ผูประสงคจะคบมิตร  ควร 
         คบมิตรเชนนั้น  แมจะถูกขับไล. 
                          จบ  สขาสูตรที่  ๖  
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                         อรรถกถาทุติยสขาสูตรที่  ๖ 
         ทุติยสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   วตฺตา  ไดแกผูฉลาดในถอยคํา.  บทวา   วจนกฺขโม 
ความวา    ภิกษุยอมอดทนถอยคํา    คือกระทําตามโอวาทท่ีทานให. 
บทวา   คมฺภรี  ไดแก  ถอยคําท่ีปกปด  ลึกลับที่อาศัยฌาน  อาศัย 
วิปสสนา  มรรคผล  และนิพพาน. 
                     จบ  อรรถกถาทุติยสขาสูตรที่  ๖  
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                            ๗. ปฐมปฏิสัมภิทาสูตร  
         [๓๕] ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ  พึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา  ๔  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงอยู  ตอการไม 
นานเลย  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เมื่อ 
จิตหดหู  ก็รูชัดตามเปนจริงวา  จิตของเราหดหู  จิตทอแทในภายใน 
ก็รูชัดตามเปนจริงวา   จิตของเราทอแทในภายใน  หรือจิตฟุงซาน 
ไปภายนอก    ก็รูชัดตามเปนจริงวา    จิตของเราฟุงซานไปภายนอก 
เวทนายอมเกิดข้ึน   ยอมปรากฏ   ยอมถึงการต้ังอยูไมได  ภิกษุนั้น 
ทราบแลว   สัญญายอมเกิดข้ึน   ยอมปรากฏ   ยอมถึงการต้ังอยูไมได 
ภิกษุนั้นทราบแลว  วิตกยอมเกิดข้ึน  ยอมปรากฏ  ยอมถึงการต้ังอยู 
ไมได  ภิกษุนั้นทราบแลว  อนึ่ง  นิมติในธรรมเปนที่สบาย  ไมเปน 
ที่สบาย  เลว  ประณีต  ดํา  ขาว  และเปนปฏิภาคกัน  อันภิกษุนัน้เรียน 
ดีแลว  มนสกิารดีแลว  ทรงไวดีแลว  แทงตลอดดีแลว   ดวยปญญา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุประกอบดวยธรรม    ๗   ประการน้ีแล 
พึงกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา   ๔  ดวยปญญาอันยิ่งเอง   เขาถึงอยู 
ตอกาลไมนานเลย.  
                         จบ ปฐมปฏิสัมภิทาสูตรที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 96 

                อรรถกถาปฐมปฏิสัมภิทาสูตรท่ี  ๗ 
         ปฐมปฏิสัมภิทาสูตรท่ี  ๗  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อิทมฺเม  เจตโส  ลีนตฺต  ควาาวา   เมื่อจิตหดหูเกิดข้ึนแลว 
ภิกษุยอมรูตามสภาวะความเปนจริงวา   จิตของเรานี้หดหู  จิตไปตาม 
ถีนมิทธะ   ชือ่วาจิตหดหูในภายใน   จิตท่ีกวัดแกวงไปในกามคุณ  ๕ 
ชื่อวาจิตฟุงไปในภายนอก  บทวา  เวทนาเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถือเอาดวยอํานาจมูลแหงธรรมอันเปนเครื่องเน่ินชา.      ดวยวา 
เวทนาเปนมูลแหงตัณหา    เพราะตัณหาเกิดข้ึนดวยอํานาจความสุข 
สัญญาเปนมูลของทิฏฐิ  เพราะทิฏฐิ  เกิดข้ึนในอวิภูตารมณ  อารมณ 
ที่ไมชัดแจงวิตกเปนมูลแหงมานะ          เพราะอัสมิมานเกิดข้ึนดวย 
อํานาจวิตก.   บทวา   สปฺปายา   สมฺปาเยสุ   ไดแกที่เปนอุปการะและ 
ไมเปนอุปการะ.  บทวา  นิมิตฺต  ไดแก  เหตุ.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง 
งายทั้งน้ันแล. 
                              จบ  อรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                            ๘. ทุติยปฏสัมภิทาสูตร                           
         [๓๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สารบีุตรประกอบดวยธรรม ๗  
ประการ   ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา  ๔   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
เขาถึงอยู  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  สารีบุตรในธรรมวินยันี้ 
เมือจิตหดหู   ยอมรูชัดตามเปนจริงวา   จิตของเราหดหู   จิตทอแทใน 
ภายใน   รูชดัตามเปนจริงวาจิตของเราทอแทในภายใน หรือจิตฟุงซาน 
ไปภายนอก     เวทนายอมเกิดข้ึน     ยอมปรากฏ      ยอมถึงการต้ังอยู 
ไมได   สารบีุตรทราบแลว   สัญญายอมเกิดข้ึน   ยอมปรากฏ   ยอม 
ถึงการต้ังอยูไมได  สารีบตุรทราบแลว  วิตกยอมเกิดข้ึน  ยอมปรากฏ 
ยอมถึงการต้ังอยูไมได.   สารีบุตรทราบแลว   จิตในธรรมเปนที่สบาย 
ไมสบาย  เลว  ประณีต  ดํา  ขาว   และเปนปฏิภาคกัน   อันสารีบุตร 
เรียนดีแลว  มนสิการดีแลว  ทรงไวดีแลว  แทงตลอดดีแลว  ดวยปญญา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรประกอบดวยธรรม  ๗  ประการน้ีแล 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงปฏิสัมภิทา  ๔   ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงอยู. 
                     จบ   ทุติยปฏิสัมภิทาสูตรที่  ๘  
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                               ๙.   ปฐมวสสูตร  
         [๓๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  
ประการ  ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได  และไมเปนไปตามอํานาจ 
ของจิต   ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูฉลาดไมสมาธิ   ๑   ฉลาดในการเขาสมาธิ   ๑   ฉลาดในการตั้งอยู 
แหงสมาธิ  ๑  ฉลาดในการออกจากสมาธิ  ๑  ฉลาดในความพรอมมูล 
แหงสมาธิ   ๑   ฉลาดรูในอารมณแหงสมาธิ  ๑   ฉลาดในอภินิหาร 
แหงสมาธิ   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗ 
ประการนี้แล   ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได    และไมเปนไปตาม 
อํานาจของจิต. 
                                จบ  ปฐมวสสสูตรที่  ๙ 
 
                              ๑๐.  ทติุยวสสูตร 
         [๓๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สารีบุตรผูประกอบดวยธรรม 
๗    ประการ    ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได   และไมเปนไปตาม 
อํานาจของจิต     ธรรม   ๗   ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตรในธรรมวินัยนี้   เปนผูฉลาดในสมาธิ   ๑   ฉลาดในการเขา 
สมาธิ   ๑    ฉลาดในการต้ังอยูแหงสมาธิ    ๑    ฉลาดในการออกจาก 
สมาธิ   ๑ ฉลาดในอภินิหารแหงสมาธิ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตร 
ผูประกอบดวยธรรม  ๗  ประการน้ีแล  ยอมยังจิตใหเปนไปในอํานาจ 
ได และไมเปนไปตามอํานาจของจิต. 
                            จบ  ทุติยวสสูตรที่  ๑๐  
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                        ๑๑. ปฐมนิททสสูตร  
         [๓๙]  ครั้งน้ันแล  เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว  ถือบาตร 
และจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ทานคิดวา  เราจะ 
เที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีก็ยังเชานัก    อยากระน้ันเลย  เราควร 
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถยีปริพาชกเถดิ    ครั้งน้ัน   ทาน 
พระสารีบุตรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถยีปริพาชก    ได 
สนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถยีปริพาชก     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง    ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ก็สมัยนั้น    พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา 
ทานมีอายุทั้งหลาย     ทานผูใดผูหน่ึงประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธิ์ 
บริบูรณครบ  ๑๒  ป  ควรจะเรียกวา  ภิกษุผูนิททสะ  ทานพระสารีบุตร 
ไมยินดี     ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
ครั้นแลวลุกจากที่นั่งหลีกไปดวยต้ังใจวา     เราจะทั่วถึงเนื้อความ 
แหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา   ลาํดับนั้น   ทานพระ 
สารีบุตรเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแลว     กลับจากบิณฑบาต 
ในเวลาปจฉาภัต    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวาย 
อภิวาทแลวนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส  เวลาเชา   ขาพระองค 
นั่งแลว  ถือบาตรและจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี  ขาพระองค 
คิดวา  เราจะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีก็ยังเขานัก  อยากระนั้นเลย 
เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก    ลําดับนั้น  
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ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถยีปริพาชก     ได  
สนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถยีปริพาชก      ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ก็สมัยนั้น   พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ทานผูใดผูหน่ึงประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธิ์ 
บริบูรณครบ  ๑๒  ป  ควรเรียกวา   ภิกษุผูนิททสะ  แตขาพระองค 
ไมยินดี     ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไปดวยต้ังใจวา     เราจะรูทั่วถึงเนื้อความ 
แหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคอาจหรือหนอ    เพ่ือทรงบัญญัติภิกษุนิททสะ  ดวยเหตุเพียง 
การนับพรรษาอยางเดียว ในธรรมวินัยนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนสารีบุตร   จะไมมีใคร  ๆ 
อาจเพ่ือบัญญัติภิกษุผูนิททสะดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียว 
ในธรรมวินัยนี้    กอนสารีบุตร   วัตถแุหงนิททสะ  ๗  ประการน้ี 
เรากระทําไหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  ประกาศแลว  นิททสะวัตถุ ๗ 
ประการเปนไฉน ดูกอนสารีบุตร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีฉันทะกลา 
ในการสมาทานสิกขา     และมีความรักอยางลึกซึ้งในการสมาทาน 
สิกขาตอไป  ๑  มีฉันทะกลาในการฟงธรรม   และมีความรักอยางลึกซึ้ง 
ในการฟงธรรมตอไป  ๑  มีฉันทะกลาในการกําจัดความอยาก  และมี 
ความรักอยางลึกซึ้งในการกําจัดความอยากตอไป    ๑    มีฉันทะกลา 
ในการหลีกออกเรน     และมีความรักอยางลึกซึ้งในการหลีกออกเรน  
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ตอไป  ๑  มฉัีนทะกลาในการปรารภความเพียร  และมีความรักอยาง  
ลึกซ้ึงในการปรารภความเพียรตอไป   ๑    มีฉันทะกลาในสติเครื่อง 
รักษาตัว    และมีความรักอยางลึกซึ้งในสติเครื่องรักษาตัวตอไป      
มีฉันทะกลาในการแทงตลอดดวยทิฐิ      และมีความรักอยางลึกซึ้ง 
ในการแทงตลอดดวยทิฐิตอไป  ๑  ดกูอนสารีบุตร วัตถุแหงนิททสะ 
๗ ประการนีแ้ล   ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิบ์รบิูรณครบ ๑๒ ป 
ก็ควรจะเรียกไดวา    ภิกษุผูนิททสะ   ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ 
บริบูรณครบ ๒๔  ป ก็ด.ี..   ๓๖ ปก็ดี... ๔๘ ปก็ดี  ก็ควรจะเรียกไดวา 
ภิกษุนิททสะ. 
                              จบ  ปฐมนิททสสูตรที่   ๑๑  
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                             ๑๒.  ทติุยนิททสสูตร  
         [๔๐]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  โฆสติาราม 
ใกลกรุงโกสัมพี    ครั้งน้ัน  เปนเวลาเชา    ทานพระอานนทนุงแลว 
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพี     ครั้งน้ันทานคิดวา 
เราจะเท่ียวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี      ก็ยังเชานัก     อยากระหาย 
เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญเดียรถียปริพาชกเถิด   ลําดับ 
นั้นแล    ทานพระอานนท่ีเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชก   ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก   ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง    ณ    ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง    กส็มัยนั้น    พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุม 
สนทนากันวา    ทานมีอายุทั้งหลาย    ทานผูใดผูหนึ่งประพฤติ 
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบรูณครบ   ๑๒   ป   ควรจะเรียกวา   ภิกษุ 
ผูนิททสะ    ทานพระอานนทไมยินดี    ไมคัดคานคํากลาวของพวก 
อัญญเดียรถยีปริพาชกเหลาน้ัน    ครัน้แลว    ลุกจากอาสนะหลีกไป 
ดวยต้ังใจวาเราจะรูทั่วถึงเนื้อความแหงคํากลาวของพวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชก    ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    ลําดับนั้น 
ทานพระอานนทไดเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี  กลับจากบิณฑบาต  
ในเวลาปจฉาภัต     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวาย 
อภิวาทแลวนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เวลาเชา  ขาพระองค 
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพี    ขาพระองค  
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ไดคิดวา   เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพี  ก็ยังเชานัก  อยา  
กระนั้นเลย    เราควรเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปรพิาชก 
ลําดับนั้น  ขาพระองคเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปรพิาชก 
ไดสนทนาปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ัง    ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ก็สมัยนั้น    พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังน่ังประชุมสนทนากันวา 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย    ทานผูใดผูหน่ึงประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธิ์ 
บริบูรณครบ   ๑๒  ป     ควรเรียกวา   ภิกษุผูนิททสะ   แตขาพระองค 
ไมยินดี     ไมคัดคานคํากลาวของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป    ดวยคิดวา     เราจะรูทั่วถึงเนื้อความ 
ของภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคอาจหรือหนอ   เพ่ือทรงบัญญัติภิกษุนิททสะ   ดวยเหตุเพียง 
นับพรรษาอยางเดียวในธรรมวินัยนี้.                          
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท   ไมมีใคร  ๆ  อาจ 
เพ่ือบัญญัติภิกษุผูนิททสะ      ดวยเหตุเพียงนับพรรษาอยางเดียวใน 
ธรรมวินัยนี้  กอนอานนท  วัตถุแหงนิททสะ ๗ ประการนี้  เรากระทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  ประกาศแลวนิททสะวัตถุ  ๗ ประการเปน 
ไฉน   ดูกอนอานนทภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา  ๑  มีหริ ิ ๑ 
มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต  ๑ ปรารภความเพียร ๑ มีสติ ๑ มีปญญา ๑ 
ดูกอนอานนท  วัตถุแหงนิททสะ   ๗   ประการนี้แล  เรากระทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ประกาศแลว  ดกูอนอานนท   ภิกษุผูประกอบ  
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ดวยวัตถุแหงนิททสะ    ๗   ประการนีแ้ล   ถาประพฤติพรหมจรรย  
บริสุทธิ์  บรบิูรณครบ  ๑๒  ปก็ดี  ควรจะเรียกไดวา   ภิกษุผูนิททสะ 
ถาประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์   บรบิูรณครบ  ๒๔  ปก็ด.ี..   ๓๖ 
ก็ดี...  ๔๘  ปก็ดี   ก็ควรจะเรียกไดวา   ภิกษุผูนิททสะ. 
                         จบ  ทุติยนิททสสุตรที่  ๑๒ 
  

                รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
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สุวจสุตร   ๕.  ปฐมสขาสูตร   ๖.  ทุติยสขาสูตร  ๗.  ปฐมปฏิสัมภิทาสูตร 
๘. ทุติยปฏิสมัภิทาสูตร   ๙.  ปฐมวสสูตร  ๑๐.   ทุติยวสสูตร   ๑๑. ปฐม- 
นิททสสูตร  ๑๒.  ทุติยนทิทสสูตร. 
                                 จบ  เทวตาวรรท่ี ๔  
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                            มหายญัญวรรคท่ี  ๕ 
                                       ๑.  จิตตสูตร 
         [๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิญญาณฐิติ   (ภูมิเปนที่ต้ังแหง  
วิญญาณ) ๗ ประการนี้  วิญญาณฐิติ  ๗ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สตัวบางพวกมีกายตางกัน  มีสัญญาตางกัน  เหมือนมนุษย 
เทวดาบางพวก    และวินปิาติกสัตวบางพวกน้ีเปนวิญญาณฐิติขอท่ี  
สัตวบางพวกมีกายตางกัน   แตมีสัญญาอยางเดียวกัน   เหมือนเทวดา 
ชั้นพรหมกายิกา   ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน   นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี  ๒ 
สัตวบางพวกมีกายอยางเดียวกัน   แตมีสัญญาตางกัน   เหมือนเทวดา 
ชั้นอาภัสสระ   นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี   ๓    สัตวบางพวกมีกายอยาง 
เดียว    มีสัญญาอยางเดียวกัน    เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ   นี้เปน 
วิญญาณฐิติขอท่ี   ๔   สัตวบางพวกเขาถึงอากาสานัญจายตนะ   โดย 
มนสิการวา    อากาศไมมีที่สุด    เพราะลวงรูปสัญญา   โดยประการ 
ทั้งปวง    เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได    ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา 
นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี   ๕   สัตวบางพวกเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ 
โดยมนสิการวา   วิญญาณไมมีที่สุด   เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี   ๖   สัตวบางพวกเขาถึง 
ชั้นอากิญจัญญายตนะ    โดยมนสิการวา   ไมมีอะไร ๆ    เพราะลวง 
วิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง    นี้เปนวิญญาณฐิติขอท่ี     ๗ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณฐิติ  ๗   ประการนี้แล. 
                                จบ   จิตตสูตรที่  ๑  
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                               มหายญัญวรรคท่ี  ๕ 
                               อรรถกถาจิตตสูตรที่ ๑ 
         วรรคท่ี ๕ สูตรท่ี ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   วิฺาณฏ ิติโย    ไดแก    ที่ต้ังแหงปฏิสนธิวิญญาณ. 
ศัพทวา  เสยฺยถาป  เปนนิบาต   ใชในอรรถวาเปนตัวอยาง.  อธิบายวา 
มนุษยทั้งหลาย.   จริงอยู   บรรดามนุษยทั้งหลาย   หาประมาณมิได 
ในจักรวาฬหาประมาณมิได แม  ๒  คน  จะชื่อวา  เหมือนมนุษยคน 
เดียวกันดวยอํานาจสีและทรวดทรงเปนอันหามีไม.       แมมนษุย 
เหลาใด     เปนพ่ีนองฝาแฝดในที่ไหน ๆ     ยอมเหมือนกันโดยสีและ 
ทรวดทรง  แมมนุษยเหลานั้นแปลกกันตรงท่ีแลดู  เหลียวดู  พูดหัวเราะ 
เดิน   และยืนเปนตน   นัน่แล.   เพราะฉะน้ัน   จึงตรัสวา   นานตฺตกายา 
มีกายตางกัน.   ก็ปฏิสนธสิัญญา   ของสัตวเหลาน้ัน   เปนติเหตุกะก็มี 
เปนทุเหตุกะก็มี   เปนอเหตุกะก็มี   เพราะเหตุนั้น   พระองคจึงตรัสวา 
นานตฺตสฺ ิโน มีสัญญาตางกัน.   บทวา  เอกจฺเจ    จ  เทวา    ไดแก 
เทวดาชั้นกามาวจร   ๖  ชั้น.   จริงอยู  บรรดาเทวดาชั้นกามาวจร  ๖ 
ชั้นนั้น     เทวดาบางพวกมีกายเขียว     บางพวกมีกายเหลืองเปนตน 
สวนสัญญาของเทวดาเหลาน้ัน     เปนทุเหตุกะก็มี     เปนติเหตุกะก็มี 
ที่เปนอเหตุกะไมมี  บทวา  เอกจฺเจ   จ  วินิปาติกา  ความวา  สัตวผูพัน 
จากอบาย ๔ มีอาทิอยางนี้คือ  อุตตรมาตายักขิณี   ปยังกรมาตายักขิณี 
ผุสสมิตตายักขิณี   ธัมมคุตตายักขิณี  และเวมาณิกเปรต  เหลาอ่ืน.  ก ็
สัตวเหลาน้ันมีกายตางกันโดยผิวมี  ผิวเหลือง ผิวขาว ผิวดํา และผิวคล้ํา  
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เปนตน   และโดยผอมอวนเตี้ยและสูง.   แมสัญญาก็ตางกัน   โดยเปน 
ทุเหตุกะติเหตุกะ   และอเหตุกะ  แตสัตวเหลาน้ัน ไมมีอํานาจมากเหมือน 
เทวดา    มีอํานาจนอย    มีอาหารและเรื่องนุงหมหายาก   อยูเปนทุกข 
เหมือนมนุษยยากไร บางพวกตองทุกขเวลาขางแรม  มีสุขเวลาขางข้ึน 
เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา    วินิปาติกา    เพราะตกไปจากกองสุข    สวน 
บรรดาสัตวเหลาน้ัน   สัตวเหลาใดเปนติเหตุกะ   สัตวเหลาน้ัน    ตรัสรู 
ธรรมก็มีเหมอืนปยังกรมาตายักขิณีเปนตน. 
         บทวา  พฺรหฺมกายิกา  ไดแกพรหมปาริสัชชา  พรหมปุโรหติา 
มหาพรหมา  บทวา ปฐมาภินิพฺพตฺตา  ไดแก  สัตวเหลาน้ันแมทั้งหมด 
บังเกิดดวยปฐมฌาน.    สวนพรหมปาริสัชชา    บังเกิดดวยปฐมฌาน 
อยางออน   พรหมปาริสัชชาเหลาน้ันมีอายุประมาณเทากับสวนที่  ๓ 
แหงกัป  พรหมปุโรหิตาบังเกิดดวยปฐมฌานปานกลาง มีอายุประมาณ 
กึ่งกัป   พรหมเหลาน้ันจึงมีกายกวางกวากัน   มหาพรหมาบังเกิดดวย 
ปฐมฌานอยางประณีต  มีอายุประมาณกัปหน่ึง แตมหาพรหมาเหลาน้ัน 
มีกายกวางอยางยิ่ง  ดังนั้น  พรหมเหลาน้ัน  พึงทราบวา  นานตฺตกายา 
เอกตฺตสฺ ิโน   เพราะมีกายตางกัน  มีสัญญาเปนอันเดียวกัน  ดวย 
อํานาจปฐมฌาน.    สัตวในอบาย   ๔   ก็เหมือนกบัพรหมเหลาน้ัน. 
จริงอยู  ในนรกท้ังหลาย  สัตวบางพวกนีอัตภาพ  คาวุตหนึ่ง  บางพวก 
กึ่งโยชน  บางพวกโยชนหน่ึง   แตของพระเทวทัต  ๑๐๐  โยชน. แมใน 
บรรดาสัตวดิรัจฉาน  บางพวกเล็ก  บางพวกใหญ   แมในปตติวิสัย 
บางพวก ๖๐  ศอก บางพวก  ๘๐  ศอก บางพวกมีพรรณดี บางพวก  
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มีพรรณทราม.    พวกกาลกัญชกอสูรก็เหมือนกัน.    อีกอยางหนึ่ง  
ในพวกอสูรเหลาน้ัน   ชื่อวา   ทีฆปฏฐิกอสูร   ๖๐   โยชน   ก็สัญญา 
ของอสูรแมทั้งหมด     เปนอกุศลวิบากอเหตุกะ.    ดังนี้     สัตวผูเกิด  
ในอบาย  ยอมนับวามีกายตางกัน  มีสัญญาเปนอันเดียวกัน. 
         บทวา  อาภสฺสรา  ความวา  พรหมชื่อวา  อาภัสสรา  เพราะ 
พรหมเหลานี้มีรัศมีซานออก     คือแผออกไปจากสรีระดุจขาดตกลง 
เหมือนเปลวไฟแหงคบไฟฉะนั้น    บรรดาอาภัสสรพรหมเหลาน้ัน 
พรหมผูเจริญทุติยฌานและตติยฌานทั้ง   ๒   อยางออน   ในปญจกนัย 
เกิดข้ึน   ชื่อวา   ปริตตาภาพรหม.   ปริตตาภาพรหมเหลาน้ัน   มีอายุ 
ประมาณ   ๒   กัป   ที่เจริญทุติยฌาน   ตติยฌานอยางกลางเกิดข้ึน 
ชื่อวา    อัปปมาณาภาพรหม    อัปปมาณาภาพรหมเหลาน้ัน    มีอายุ 
ประมาณ  ๔   กัป  ที่เจริญทุติยฌาน   ตติยฌานอยางประณีตเกิดข้ึน 
ชื่อวาอาภัสราพรหม. อาภัสราพรหมเหลาน้ัน มีอายุประมาณ ๘ กัป 
ในที่นี้ทรงถอืเอาพรหมเหลาน้ันทั้งหมด  โดยการกําหนดอยางอุกฤษฏ 
ความจริง    พรหมเหลาน้ันทั้งหมดมีกายกวางเปนอันเดียวกัน    สวน 
สัญญาตาง ๆ    กัน    ไมมวิีตกเพียงมีวิจารบาง    ไมมีวิตกวิจารบาง. 
         บทวา    สุภกิณหฺา   ความวา   พรหมทั้งหลายมีรัศมีจากสรีระ 
ระยิบระยับดวยความงาม    รัศมีแหงสรีระโดยความงาม    อธิบายวา 
เปนแทงทึบโดยความงาม.   จริงอยู   สุภกิณหาพรหม   พรหมเหลาน้ัน 
รัศมีไมขาดไปเหมือนของอาภัสราพรหม.     แตในปญจนัย    เหลา 
พรหมณที่บังเกิดชื่อวา   ปริตตสุภาพรหม  อัปปมาณาสุภาพพรหม  
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และสุภกิณหพรหม  มีอายุ  ๑๖  กัป  ๒๓ กัป  ๖๔  กัป  ดวย  
อํานาจจตุตถฌานอยางออน  อยางกลาง  มีกายเปนอยางเดียวกัน  และ 
พรหมเหลาน้ันทั้งหมด    พึงทราบวา   มีกายเปนอยางเดียวกัน   และ 
มีสัญญาเปนอยางเดียวกัน  ดวยสัญญาในจตตุถฌาน 
         ฝายเวหัปผลาพรหม   ก็ยอมเทียบวิญญาณฐิติ  ที่  ๔  เทาน้ัน 
เหลาอสัญญีสัตว    หรือวิญญาณาภาพรหม     ยอมไมสงเคราะหเขา 
ในขอน้ี  แตไปในสัตตวาสท้ังหลาย.   สุทธาวาสพรหม  ต้ังอยูในฝาย 
วิวัฏฏะ.  ยอมไมมีตลอดกาลทุกเม่ือ   คือไมเกิดข้ึนในโลก  ที่วางจาก 
พระพุทธเจา   ตลอดแสนกัปบาง  อสงไขยหน่ึงบาง.  เมื่อพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย    ทรงอุบัติข้ึนแลวนั่นแล  ยอมเกิดข้ึนในภายในเขตกําหนด 
อายุ  ๑๖,๐๐๐  กัป    ยอมเปนเสมือนคายพักของพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนพระธรรมจักรพรรด์ิ    เพราะเหตุนั้น    จึงไมเทียบวิญญาณฐิติ 
และสัตตาวาส. สวนพระมหาสิวเถระ  กลาววา  แมพรหมชั้นสทุธาวาส 
ก็ยอมเทียบวิญญาณฐิติที่   ๔   และสัตตาวาสท่ี   ๔   โดยสูตรนีว้า 
ดูกอนสารีบุตร    ก็สัตตวาส     ไมใชโอกาสท่ีจะไดโดยงายแล 
สัตตาวาสน้ันเราไมเคยอยู    โดยกาลอันยืดยาวนานนี้  เวนเทวดา 
เหลาสุทธาวาส.  คําน้ัน   ทานอนุญาตไวแลว  เพราะไมมีพระสูตร 
หามไว.  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ชื่อวา  มสีัญญาก็มิใช  ไมม ี
สัญญาก็มิใช    เพราะแมวิญญาณ    เปนของละเอียดเหมือนสัญญา 
ฉะน้ัน เพราะเหตุนั้น  เนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน  ทานจึงกลาว 
ไวในวิญญาณฐิติ  ทั้งหลาย. 
                            จบ  อรรถกถาจิตตสูตรที่ ๑  
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                                 ๒.  ปริกขารสูตร     
         [๔๒]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  องคแหงสมาธิ  ๗  ประการน้ี 
๗ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ 
สัมมากัมมันตะ   ๑  สัมมาอาชีวะ    ๑  สัมมาวายามะ   ๑  สัมมาสติ  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เอกัคคตาจิตประกอบดวยองค   ๗   ประการน้ี 
เรียกวาอริยสมาธิ     ที่เปนไปกับดวยอุปนิสัยก็มี  มีเปนไปกับดวย 
บริขารก็มี 
                             จบ  ปริกขารสูตรที่  ๒ 
 
                       อรรถกถาปริกขารสูตรท่ี  ๒ 
         ปริกขารสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     สมาธิปริกขฺารา  ไดแก   องคประกอบแหงสมาธิ 
อันสัมปยุตดวยมรรค. 
                            จบ  อรถกถาปริกขารสูตรที่  ๒  
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                                ๓. ปฐมอัคคิสูตร 
         [๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๗ กองนี้.  ไฟ ๗ กองเปนไฉน 
คือ  ไฟคือราคะ ๑  ไฟคือโทสะ ๑  ไฟคือโมหะ ๑  ไฟคืออาหุไนย- 
บุคคล  ๑  ไฟคือคหบดี  ๑  ไฟคือทักขิไณยบุคคล   ๑  ไฟเกิดแตไม  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฟ  ๗  กองนี้แล. 
                               จบ  ปฐมอัคคิสูตรที่ ๓ 
 
                       อรรถกถาปฐมอัคคิสูตรท่ี  ๓ 
         ปฐมอัคคิสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         กิเลสทัง้หลายมีราคะเปนตนแมทั้งหมด     ชือ่วา     อคฺคิไฟ 
เพราะอรรถวาตามเผาผลาญ.    สวนบทเปนตนวา    อาหุเนยฺยตฺคิ    นี ้
พึงทราบวินิจสัยดังตอไปนี้  สักการะทานเรียกวา  อาหุนะ  ชนเหลาใด 
ยอมควรซ่ึงอาหุนะ  เหตุนั้น  ชนเหลาน้ัน  ชื่อวา  อาหุเนยยา  ชนผูควร 
ซึ่ง    อาหุนะ.   จริงอยู    มารดาและบิดาท้ังหลาย    บุตรทั้งหลาย 
เพราะทานท้ังสองเปนผูมีอุปการมากแกบุตรทั้งหลาย     บุตรทั้งหลาย 
ปฏิบัติผิดในมารดาและบิดาท้ัง   ๒   นั้น   ยอมบังเกิดในอบายมีนรก 
เปนตน   เพราะเหุนนั้น   ถึงแมมารดาและบิดา  จะมิไดตามเผาผลาญ 
อยูก็จริง   ถึงกระน้ันทานท้ัง   ๒   ก็ยังเปนปจจัยแกการตามเผาผลาญ 
อยู  ดังนั้น  ทานเรียก   มารดาบิดาวา   อาหุเนยยัคคิ   เพราะอรรถวา  
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ตามเผาผลาญน่ันแล.  ก็เจาบานทานเรียกวา  คหบดี จริงอยู คหบดีนั้น  
มีอุปการะมากแกมาตุคาม   ดวยการมอบให    ที่นอน    เสื้อผา    และ 
เครื่องประดับเปนตน    มาตุคามผูนอกใจสามีนั้น        ยอมบังเกิดใน 
อบายมีนรกเปนตน    เพราะเหตุนั้น     สามีแมนั้น    ทานก็เรียกวา 
คหปตัคคิ   เพราะอรรถวาตามเผาผลาญ โดยนยักอนนั่นแล. 
         สวนในคําวา   ทกขฺิเณยฺยคฺคิ   นี้   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.    ปจจัย 
๔   ชื่อวา   ทกัษิณา   ภิกษุสงฆชื่อวา    ทักขิเณยยบุคคล   ผูควรแก 
ทักษิณา.  จรงิอยู    ภิกษุสงฆนั้น  ยอมเปนผูมีอุปการะมาก  แกคฤหัสถ 
ทั้งหลาย   ดวยการประกอบไวในกัลยาณธรรมทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ 
คือ ในสรณะ  ๓  ศลี   ๕  ศีล  ๑๐  การบํารุงมารดาและบิดา  การบํารุง 
สมณะและพราหมณ  ผูต้ังอยูในธรรม   คฤหัสถผูปฏิบัติผิดในภิกษุสงฆ 
นั้น    ดา    บริภาษ   ภิกษสุงฆ   ยอมบังเกิดในอบายทั้งหลาย   มีนรก 
เปนตน   เพราะเหตุนั้น    ภิกษุสงฆนั้น    ทานเรียกวา    ทกัขิเณยยัคคิ 
ไฟคือทักขิเณยยบุคคล    เพราะอรรถวา     ตามเผาผลาญโดยนัยกอน 
นั่นแล. ไฟตามปกติที่เกิดแตไม  ชื่อวา   กัฏฐัคคิ   ไฟเกิดแตไม. 
                    จบ  อรรถกถาปฐมอัคคิสูตรที่  ๓  
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                          ๔.  ทุติยอัคคิสูตร 
         [๔๔]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร  
เชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลกรุงสาวัตถี  กส็มัย 
นั้แล    อุคคตสรีรพราหมณตระเตรียมมหายัญ  โคผู  ๕๐๐  ลกูโคผู 
๕๐๐ ลกูโคเมีย  ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนําเขาไปผูกไวที่หลัก 
เพ่ือบูชายัญ   ลําดับนั้น  อุคคตสรีรพราหมณ   ไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ  ขาพระองคไดสดับมาดังน้ีวา  การกอไฟ  การปกหลักบชูายัญ 
ยอมมีผลมาก    มีอานิสงสมาก    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอน 
พราหมณ     แมเราก็ไดฟงมาวา    การกอไฟ    การปกหลักบูชายัญ 
มีผลมาก  มอีานิสงสมาก  แมครั้งท่ี  ๒  ฯลฯ  แมครั้งท่ี  ๓  อุคคตสรีร- 
พราหมณก็ไดกราบทูลวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพระองค 
ไดสดับมาดังน้ีวา   การกอไฟ    การปกหลักบูชายญั   มีผลมาก   ม ี
อานิสงสมาก. 
         พ.    กอนพราหมณ    แมเราก็ไดฟงมาวา   การกอไฟ   การ 
ปกหลักบูชายัญมีผลมาก  มีอานิสงสมาก. 
         อุ.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขอความท้ังหมดของขาพระองค 
สมกันกับขอความของทานพระโคดม.  
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         เมื่ออุคคตสรีรพราหมณกราบทูลอยางน้ีแลว  ทานพระอานนท  
ไดกลาวกะอุคคตสรีรพราหมณวา     กอนพราหมณ    ทานไมควร 
ถามพระตถาคตอยางนี้วา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ขาพระองค 
ไดสดับมาดังน้ีวา   การกอไฟ   การปกหลักบูชายญั   มีผลมาก   ม ี
อานิสงสมาก    แตทานควรถามตถาคตอยางนี้วา   ขาพระองคเจริญ 
ก็ขาพระองคประสงคจะกอไฟ     ปกหลักบูชายัญ    ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาโปรด  ตักเตือนส่ังสอนขอท่ีจะพึงเปนไป  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน   แกขาพระองคเถิด  ลาํดับนั้นอุคคตสรีร- 
พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ขาพระองคประสงคจะกอไฟ     ปกหลกับูชายัญ     ขอทานพระโคดม 
โปรดตักเตือนส่ังสอนขอที่จะพึงเปนไป     เพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน  แกขาพระองคเถิด. 
         พ. ดกูอนพราหมณ   บุคคลเมื่อจะกอไฟ     ปกหลักบูชายัญ 
ในการบูชายัญเบื้องตนยอมเง้ือศาตรา  ๓  ชนิด  อันเปนอกุศล  มีทุกข 
เปนกําไร  มทีุกขเปนวิบาก  ศาตรา  ๓  ชนิดเปนไฉน  คือ  ศาตรา 
ทางกาย   ๑  ศาตราทางวาจา  ๑  ศาตราทางใจ   ๑   ดูกอนพราหมณ 
บุคคลเมื่อจะกอไฟ    ปกหลักบูชายัญ   ในการบูชายัญเบื้องตนทีเดียว 
ยอมเกิดความคิดอยางนี้วา    ตองฆาโคผูเทาน้ีตัว      ลูกโคผูเทานี้ตัว 
ลูกโคเมียเทานี้ตัว   แพะเทาน้ีตัว  แกะเทาน้ีตัว  เพ่ือบูชายัญ  เขาคิดวา 
จะทําบุญแตกลับทําบาป   คิดวาจะทํากุศล   กลับทาํอกุศล   คิดวาจะ 
แสวงหาทางสุคติ    กลับแสวงหาทางทุคติ    กอนพราหมณ   บุคคล 
เมื่อจะกอไฟ    ปกหลักบชูายัญ   ในการบูชายัญเบื้องตนทีเดียว  ยอม  
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เง้ือศาตราทางใจขอท่ี  ๑ นี้  อันเปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร  มทีุกข  
เปนวิบาก. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลเมื่อจะกอไฟ    ปกหลักบูชายัญ   ใน 
การบูชายัญเบื้องตนทีเดียว  ยอมกลาววาจา  (สั่ง)  อยางนี้วา  จงฆา 
โคผูเทาน้ีตัว  ลูกโคผูเทาน้ีตัว  ลูกโคเมียเทานี้ตัว แพะเทาน้ีตัว  แกะ    
เทาน้ีตัว   เพ่ือบูชายัญ    เขาส่ังวาจะทําบุญกลับทําบาป   เขาสั่งวาจะ 
ทํากุศล   กลบัทําอกุศล   เขาสั่งวาจะแสวงหาทางสุคติ    กลับแสวงหา 
ทางทุคติ   ดกูอนพราหมณ    เมื่อบุคคลจะกอไฟ.    ปกหลักบชูายัญ 
ในการบูชายัญ   เบื้องตนทีเดียว  ยอมเง้ือศาตราทางวาจาขอที่ ๒  นี ้
อันเปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร   มีทกุขเปนวิบาก. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลเมื่อจะกอไฟ   ปกหลักบูชายัญ  ในการ 
บูชายัญ    เบื้องตนทีเดียว   ยอมลงมือดวยตนเองกอน   คือตองฆาโคผู  
ลูกโคผู   ลกูโคเมีย    แพะ   แกะ   เพ่ือบูชายัญ    เขาลงมือวาจะทําบุญ  
กลับทําบาป   ลงมือวาจะทํากุศล    กลบัทําอกุศล  ลงมือวาจะแสวงหา 
ทางสุคติ  กลบัแสวงหาทางทุคติ   ดูกอนพราหมณ  บุคคลเมื่อจะกอไฟ 
ปกหลักบูชายัญ     ในการบูชายัญ    เบ้ืองตนทีเดียว    ยอมเง้ือศาตรา 
ทางกายขอท่ี  ๓  นี ้อันเปนอกุศล  มีทกุขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบาก  
ดูกอนพราหมณ   บุคคลเมื่อจะกอไฟ   ปกหลักบูชายัญ ในการบูชายัญ 
เบื้องตนทีเดียว  ยอมเง้ือศาตรา   ๓  อยางนี้  อันเปนอกุศล   มทีุกขเปน 
กําไร   มีทกุขเปนวิบาก   ดูกอนพราหมณ  ทานพึงละ  พึงเวน  ไมพึง 
เสพไฟ ๓  กองน้ี ๓  กองเปนไฉน  ไฟคือราคะ ๑ ไฟคือโทสะ ๑ ไฟ 
คือโมหะ  ๑  ดูกอนพราหมณ  ก็เพราะเหตุไรจึงพึงละ  พึงเวน ไมพึง  
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เสพไฟคือราคะนี้     เพราะบุคคลผูกําหนัดอันราคะครอบงําย่ํายีจิต  
ยอมประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา  ทางใจได  ครั้นประพฤติทุจริต  
ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจแลว   เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ 
วินิบาต   นรก   ฉะน้ัน  จึงพึงละ  พึงเวน  ไมพึงเสพไฟคือราคะนี้   ก ็
เพราะเหตุไร    จึงพึงละพึงเวน    ไมพึงเสพไฟคือผูโกรธ     อันโทสะ 
ครอบงําย่ํายีจิต    ยอมประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจได 
โทสะน้ี  เพราะบุคคลครั้นประพฤติทุจริตทางกาย  ทางวาจา   ทางใจ 
แลว   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงอบาย  ทุติ   วินิบาต   นรก  ฉะน้ัน  จึง 
พึงละ   พึงเวน   ไมพึงเสพไฟคือโทสะนี้   ก็เพราะเหตุไร    จึงพึงละ 
พึงเวน  ไมพึงเสพไฟคือโมหะนี้  เพราะบุคคลผูหลงอันโมหะครอบงํา 
ย่ํายีจิต     ยอมประพฤติทุจริตทางกาย    ทางวาจา    ทางใจได   ครั้น 
ประพฤติทุจริตทางกาย   ทางวาจา   ทางใจแลว   เมื่อตายไป   ยอม 
เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ฉะน้ัน  จึงพึงละ พึงเวน ไมพึงเสพไฟ 
คือโมหะนี้  ดูกอนพราหมณ  ทานพึงละ  พึงเวน ไมพึงเสพไฟ ๓ กอง 
นี้แล   ดูกอนพราหมณ  ไฟ  ๓  กองนี้ควรสักการะ  เคารพ    นบัถือ 
บูชา  บริหารใหเปนสุขโดยชอบ  ๓  กองเปนไฉน คือ ไฟคืออาหุไนย- 
บุคคล  ๑  ไฟคือคหบดี  ๑ ไฟคือทักขิไณยบุคคล  ๑   กอนพราหมณ 
ก็ไฟคืออาหุไนยบุคคลเปนไฉน    กอนพราหมณ   คนในโลกน้ี   คือ 
มารดาหรือบิดา     เรียกวาไฟคืออาหุไนยบุคคล     ขอน้ันเพราะอะไร 
เพราะบุคคลเกิดมาแตมารดาบิดาน้ี    ฉะน้ัน    ไฟคืออาหุไนยบุคคล 
จึงควรสักการะ   เคารพ   นับถือ    บชูา   บริหารใหเปนสุขโดยชอบ 
ก็ไฟคือคหบดีเปนไฉน  ตนในโลกนีคื้อ  บุตร ภรรยา ทาส หรอืคนใช  
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นี้เรียกวาไฟคือคหบดี   ฉะน้ัน   ไฟคือคหบดีจึงควรสักการะ   เคารพ  
นับถือ    บชูา    บริหารใหเปนสุขโดยชอบ    ก็ไฟคือทักขิไณยบุคคล 
เปนไฉน   สมณพราหมณในโลกน้ี   งดเวนจากความมัวเมาประมาท 
ต้ังอยูในขันติและโสรัจจะ  ฝกฝนจิตใจใหสงบ  ดับรอนไดเปนเอก 
นี้เรียกวาไฟคือทักขิไณยบุคคล    ฉะน้ัน    ไฟคือทักขิไณยบุคคลน้ี 
จึงควรสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   บริหารใหเปนสุขโดยชอบ 
ดูกอนพราหมณ  ไฟ  ๓  กองนี้แล  ควรสักการะ เคารพนับถือ  บูชา 
บริหารใหเปนสุขโดยชอบ    สวนไฟที่เกิดแตไม   พึงกอใหโพลงข้ึน 
พึงเพงดู  พึงดับ  พึงเก็บไวตามกาลท่ีสมควร. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   อุคคตสรีรพราหมณ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิต  
ของพระองคแจมแจงนัก  ฯลฯ  ขอทานพระโคดมผูเจริญ  โปรดทรง 
จําขาพระองควา          เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้ 
เปนตนไป     ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพระองคนี้จะปลอยโคผู 
๕๐๐ ลกูโคผู  ๕๐๐ ลูกโคเมีย  ๕๐  แพะ ๕๐๐  แกะ ๕๐๐ ใหชีวิตมัน 
พวกมันจะไดพากันไปกินหญาอันเขียวสด      ดื่มน้ําเย็นสะอาด  และ 
รับลมอันเย็นสดชื่น. 
                                  จบ  อคคิสูตรที่  ๔  
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                             อรรถกถาอัคคิสูตรที่  ๔  

         ทุติยอัคคิสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
         บทวา  อคฺคตสรีรสฺส   ความวา   ไดยินวาพราหมณมหาศาลน้ัน 
เปนผูสูงโดยอัตตภาพ  ถึงสารสมบัติโดยโภคะ เพราะเหตุนั้น จึงปรากฏ 
ชื่อวาพราหมณผูมีตัวสูง.   บทวา     อปุกฺขโฏ     ไดแก      ตระเตรียม 
บทวา    ถูณปูนีตานิ  ไดแก   นําเขาไปสูเสา    กลาวคือ  หลักการกระทํา 
บูชายัญ  บทวา    ยฺยตฺถาย   ไดแกเพ่ือประโยชนแกการฆาบูชายัญ 
บทวา   อุปสงฺกมิ  ความวา   ไดยินวา   พราหมณนั้นจัดเตรียมเครื่อง 
ประกอบยัญท้ังหมดน้ันแลว   คิดวา     ไดยินวา     พระสมณะโคดม 
เปนผูมีปญญามาก    พระองคจักตรัสสรรเสริญยญัของเราหรือหนอ 
หรือวาตรัสติเตียน    เราจักทูลถามจึงจะรูดวยเหตุนี้    จึงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   บทวา  อคฺคิสฺส   อาธาน  ความวา   การกอไฟ 
อันเปนมงคล   ๙  ประการ  เพ่ือบูชายัญ.  ดวยบทวา  สพฺเพน  สพฺพ 
นี้  อุคคตสรีรพราหมณ   แสดงวา  สูตรทั้งหมดท่ีเราฟงมาแลว  ยอม 
เทียบเคียงกันได  ยอมเปนอยางเดียวกันกับสูตรทัง้หมด. 
         บทวา   สตฺถานิ   ความวา  ที่ชื่อวาศาสตร  เพราะเปนเหมือน 
สัตรา โดยอรรถวา  เปนเครื่องเบียดเบียน. 
         บทวา  สย  ปม   สมารภติ   ความวา  เริ่มดวยตนเองกอนทีเดียว. 
บทวา   หฺนฺตุ     แปลวา   จงฆา.   บทวา   ปรหิาตพฺพา     แปลวา 
พึงปริหาร.  บทวา    อิโต   หย   ตัดเปน   อิโต   หิ   มาตาปติโต   อย  
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แปลวา   ผูนี้เปนฝายมารดาและบิดา.   บทวา   อาหโุต   แปลวา  มาแลว. 
บทวา   สมฺภโูต  แปลวา  เกิดข้ึนแลว.   บทวา   อย   วุจฺจติ   พฺราหฺมณ 
คหปตคฺคิ      ความวา      หมูบุตรและภรรยาเปนตนทานเรียกวา 
คหปตัคคิ     เพราะเปนเหมือนคหบดี     เปนเหมือนเจาเรือนเที่ยวไป. 
บทวา   อตฺตาน   ไดแกจิต.   บทวา  ทเมนฺติ   ไดเก  ยอมฝกดวยการ 
ฝกอินทรีย.   บทวา   สเมนฺติ   ไดแก   สงบดวยการสงบราคะเปนตน. 
อธิบายยอมดับกิเลส   ดวยการใหกิเลส   มีราคะเปนตนดับสนิทไป. 
บทวา   นิกฺขปิตพฺโพ   ความวา    พึงวางไวโดยประการท่ีจะไมเสียหาย 
บทวา   อุปวายต  ความวา  จงฟุงขจรไป.   ก็แลพราหมณครั้นกลาว 
อยางนั้นแลว   จึงมอบชีวิตแกสัตวทั้งหมดนั้นแลว   ทําลายโรงยัญ 
ประหน่ึงบอน้ํา  ในศาสนาของพระศาสดา    และ. 
                          จบ  อรรถกถาทุติยอัคคิสูตรที่  ๔  
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                          ๕. ปฐมสัญญาสูตร 
         [๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัญญา  ๗ ประการน้ี  อันภิกษุ 
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  หยั่ง 
ลงสูอมตะ  มีอมตะเปนท่ีสุด  ๗ ประการเปนไฉน  คือ  อสุภสัญญา ๑ 
มรณสัญยา ๑  อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  ๑  สัพพโลเก  อหิรตสญัญา   ๑ 
อนิจจสัญญา  ๑  อนิจเจ  ทุกขสัญญา ๑  ทุกเข  อนตัตสัญญา  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สญัญา  ๗  ประการนี้แล   อันภิกษุเจริญแลว  กระทํา 
ใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะ 
เปนที่สุข  
                             จบ  ปฐมสัญญาสูตรที่  ๕ 
 
                          อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๕         
         สูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อมโตคธา   ความวา   ต้ังอยูในพระนิพพาน    บทวา 
อมตปริโยสานา  ไดแก มพีระนิพพานเปนที่สุด. 
                   จบ  อรรถกถาปฐมสัญญสูตรที่  ๕  
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                                ๖.  ทติุยสัญญาสูตร  
         [๔๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สญัญา  ๗  ประการน้ี   อันภิกษุ 
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก หยั่งลงสู 
อมตะ  มีอมตะเปนที่สุด  สัญญา  ๗  ประการเปนไฉน   คือ อสุภสัญญา  ๑ 
มารณสัญญา  ๑  อาหาเร  ปฏิกูลสัญญา  ๑   สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา  ๑  
อนิจจสัญญา  ๑   อนิจเจ  ทุกขสัญญา  ๑   ทกุเข  อนัตตสัญญา  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา    อสุภสัญญา    อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมาก   ยอมมีผลมาก   มีอานสิงสมาก  หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะ 
เปนที่สุด   เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อ 
ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก.    จิตยอมหวลกลับ 
งอกลับ    ถอยกลับจากการรวมเมถุนธรรม     ไมยืน่ไปรับการรวม 
เมถุนธรรม    อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู     เปรียบ 
เหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ     ยอมหดงอเขาหากัน 
ไมคลี่ออกฉะนั้น     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อภิกษุมีใจอบรมแลว 
ดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมไหลไปในการรวมเมถุนธรรม 
หรือความเปนของไมปฏิกูลต้ังอยูไซร   ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังนี้วา 
อสุภสัญญาอันเราไมเจริญแลว  คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและเบื้องปลาย 
ของเราก็ไมมี   ผลแหงภาวนาของเราไมถึงที่  เพราะฉะนั้น   ภิกษุนั้น 
จึงตองเปนผูรูทั่วถึงในอสุภสัญญาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหากวา 
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอสุภสัญญาอยูโดยมาก  จิตยอมหวล 
กลับ   งอกลบั  ถอยกลับ   จากการรวมเมถุนธรรม  ไมยื่นไปรบัการ  
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รวมเมถุนธรรม   อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร  
ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา    อสุภสัญญาอันเราเจริญแลว    คุณวิเศษ 
ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเรามีอยู  ผลแหงภาวนาของเรา 
ถึงท่ีแลว   เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้นยอมเปนผูรูทั่วถึงในอสุภสัญญาน้ัน 
ขอท่ีกลาวดังนี้วา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อสุภสัญญาอันภิกษุเจริญ 
แลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   หยั่งลงสูอมตะ 
มีอมตะเปนท่ีสุด   เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
         ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มรณสัญญาอัน 
ภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ    มีอมตะเปนที่สุด     เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญา 
อยูโดยมาก    จิตยอมหวลกลับ    งอกลับ    ถอยกลับจากการรักชีวิต  
ไมยื่นไปรับความรักชีวิต   อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอม 
ต้ังอยู    เปรยีบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ    ยอมหดงอ 
เขาหากันไมคลี่ออกฉะน้ัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อภิกษุมีใจ 
อันไมอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยูโดยมาก    จิตยอมไหลไปในความ 
รักชีวิต    หรอืความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร   ภิกษุพึงทราบ 
ขอน้ันดังน้ีวา   มรณสญัญาอันเราไมเจริญแลว   คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตน 
และเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี     ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี 
เพราะฉะนั้น   ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในมรณสัญญาน้ัน   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กถ็าเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยมรณสัญญาอยู 
โดยมาก  จิตยอมหวลกลบั  งอกลับ  ถอยกลับจากการรักชีวิต  ไมยื่น  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 123 

ไปรับความรักชีวิต     อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร  
ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา    มรณสัญญาอันเราเจริญแลว   คุณวิเศษ 
ทั้งเบื้องตนและเบื้องปลายของเรามีอยู      ผลแหงภาวนาของเราถึง 
ที่แลว    เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้นเปนผูรูทั่วถึงในมรณสัญญาน้ัน 
ขอท่ีกลาวดังนี้วา    มรณสัญญาอันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมาก 
แลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก    หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนที่สุด   
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
         ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาหาเรปฏิกูลสัญญา 
อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนที่สุด   เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูล- 
สัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมหวลกลับ  งอกลับ   ถอยกลับจากตัณหา 
ในรส   ไมยืน่ไปรับตัณหาในรส   อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล 
ยอมต้ังอยู    เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ    ยอม 
หดงอเขาหากันไมคลี่ออก  ฉะนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อภิกษุ  
มีใจอันอบรมแลวดวยอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมไหล 
ไปในตัณหาในรส   หรือความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร  ภิกษุ 
พึงทราบขอนั้นดังน้ีวา   อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราไมไดเจริญแลว 
คุณวิเศษท้ังเบื้องตนและเบ้ืองปลายของเราไมมี   ผลแหงภาวนา 
ของเรายังไมถึงท่ี  เพราะฉะนั้น   ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงใน 
อาหาเรปฏิกูลสัญญาน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กถ็าเม่ือภิกษุมีใจ 
อันอบรมแลวอาหาเรปฏิกูลสัญญาอยูโดยมาก    จิตยอมหวลกลับ  
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งอกลับ  ถอยกลับจากตัณหาในรส  ไมยื่นไปรับตัณหาในรส  อุเบกขา  
หรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร     ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา 
อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันเราเจริญแลว       คุณวิเศษท้ังเบ้ืองตนและ 
เบื้องปลายของเรามีอยู   ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว   เพราะฉะนั้น 
ภิกษุนั้นเปนผูรูทั่วถึงในอาหาเรปฏิกูลสัญญาน้ัน    ขอท่ีกลาวดังนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาหาเรปฏิกูลสัญญาอันภิกษุเจริญแลว  กระทํา 
ใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะ 
เปนที่สุด  เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
         ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สพัพโลเกอนภิรต- 
สัญญาอันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงส 
มาก   หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนที่สุด   เรากลาวแลว   เพราะอาศัย 
อะไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยสัพพโล- 
เกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมหวลกลับ   งอกลับ   ถอยกลับ 
จากความวิจิตรแหงโลก    ไมยื่นไปรบัความวิจิตรแหงโลก   อุเบกขา 
หรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยู     เปรียบเหมือนขนไกหรือเสนเอ็น 
ที่เขาใสลงในไฟ   ยอมหดงอเขาหากัน   ไมคลี่ออกฉะน้ัน       ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ถาเมื่อภิกษุมีใจอันไมอบรมแลวดวยสัพพโลเกอน- 
ภิรตสัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมไหลไปในความวิจิตรแหงโลก   หรือ 
ความเปนของไมปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร    ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญาอันเราไมเจริญแลว    คุณวิเศษท้ังเบื้องตน 
และเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี     ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี 
เพราะฉะนั้น     ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรต-  
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สัญญาน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหากวาเม่ือภิกษุมีใจอันอบรมแลว  
ดวยสัพพโลเกอนภิรตสัญญาอยูโดยมาก    จิดยอมหวลกลับ    งอกลับ 
ถอยกลับจากความวิจิตรแหงโลก    ไมยื่นไปรับความวิจิตรแหงโลก  
อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร   ภิกษุพึงทราบขอน้ัน 
ดังน้ีวา     สพัพโลเกอนภิรตสัญญอันเราเจริญแลว    คุณวิเศษท้ัง 
เบื้องตน ละเบ้ืองปลายของเรามีอยู     ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว 
เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้นจึงเปนผูรูทั่วถึงในสัพพโลเกอนภิรตสัญญาน้ัน 
ขอท่ีกลาวดังนี้วา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด  เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้. 
         ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนิจจสัญญาอัน 
ภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด   เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยู 
โดยมาก   จิตยอมหวลกลับ   งอกลับ   ถอยกลับ  ไมยื่นไปรับในลาภ 
สักการะ      และความสรรเสริญ    อุเบกขาหรือความเปนของปฏิกูล 
ยอมต้ังอยู     เปรียบเหมือนขนไก     หรือเสนเอ็นที่เขาใสลงในไฟ 
ยอมหดงอเขาหากัน  ไมคลี่ออก  ฉะนัน้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเม่ือ 
ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก    จิตยอมไหลไป 
ในลาภสักการะ     และความสรรเสริญ    หรือความเปนของไมปฏิกูล 
ยอมต้ังอยูไซร    ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา    อนจิจสัญญาอันเรา 
ไมเจริญแลว    คุณวิเศษท้ังเบื้องตนและเบื้องปลายของเราไมมี   ผล  
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แหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี เพราะฉะน้ัน ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรู 
ทั่วถึงในอนิจจสัญญาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเมื่อภิกษุมีใจอัน 
อบรมแลวดวยอนิจจสัญญาอยูโดยมาก   จิตยอมหวลกลับ  งอกลับ 
ถอยกลับ   ไมยื่นไปรับลาภสักการะ   และความสรรเสริญ  อุเบกขา 
หรือความเปนของปฏิกูลยอมต้ังอยูไซร  ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา 
อนิจจสัญญาอันเราเจริญแลว   คุณวิเศษถึงเบ้ืองตนและเบื้องปลาย 
ของเรามีอยู     ผลแหงภาวนาของเราถึงท่ีแลว  เพราะฉะนั้น  ภิกษุ  
นั้นจึงเปนตนทั่วถึงในอนิจจสัญญาน้ัน    ขอท่ีกลาวดังน้ีวา     กอน 
ภิกษุทั้งหลาย    อนิจจสัญญาอันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมากแลว 
ยอมมีผลมาก    มีอานิสงสมาก    หยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนท่ีสุด 
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี.  
         ก็ขอท่ีกลาวดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนิจจเจทุกขสัญญา 
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ    มีอมตะเปนที่สุด      เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญา 
อยูโดยมาก  ภยสัญญา  (ความสําคัญวาเปนภัย) อยางแรงกลาในความ 
เฉ่ือยชา    ในความเกียจคราน   ในความทอถอย    ในความประมาท 
ในการไมประกอบความเพียร    ในการไมพิจารณา     ยอมปรากฏ  
เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนนัย     ยอมปรากฏในเมื่อเพชฌฆาต 
เง้ือดาบข้ึน  ฉะนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรม 
แลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก     ภยสัญญาอยางแรงกลาใน 
ความเฉ่ือยชา ในความเกียจคราน ในความทอถอย  ในความประมาท  
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ในการไมประกอบความเพียร   ในการไมพิจารณา    ยอมไมปรากฏ  
เปรียบเหมือนความสําคัญวาเปนภัย   ยอมไมปรากฏ ในเมื่อเพชฌฆาต 
เง้ือดาบข้ึนฉะนั้น     ภิกษุพึงทราบขอนั้นดังน้ีวา   อนิจเจทุกขสัญญา 
อันเราไมเจริญแลว     คุณวิเศษทั้งเบื้องตนสละเบื้องปลายของเราไมมี 
ผลแหงภาวนาของเรายังไมถึงท่ี    เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้นจึงตองเปน 
ผูรูทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญาน้ัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ก็ถาวา 
เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยอนิจเจทุกขสัญญาอยูโดยมาก  ภยสัญญา 
อยางแรงกลาในความเฉ่ือยชา   ในความเกียจคราน   ในความทอถอย 
ในความประมาท  ในการไมประกอบความเพียร  ในการไมพิจารณา 
ยอมปรากฏ    เหมือนความสําคัญวาเปนภัย     ยอมปรากฏในเมื่อ 
เพชฌฆาตเง้ือดาบข้ึน    ฉะน้ันไซร    ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา 
อนิจเจทุกขสัญญา    อันเราเจริญแลว    เพราะฉะน้ัน   ภิกษุนั้น 
ของเรามีอยู   ผลแหงภาวนาของเราถึงที่แลว  เพราะฉะน้ัน ภิกษุนั้น 
จึงเปนผูรูทั่วถึงในอนิจเจทุกขสัญญาน้ัน  ขอท่ีกลาวดังน้ีวา   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อนิจเจทุกขสัญญาอันภิกษุเจริญแลว   กระทาํใหมาก 
แลว  ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด  
เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอน้ี. 
         ก็ขอท่ีกลาวดังนี้วา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทุกเขอนัตตสัญญา 
อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก   มีอานสิงสมาก 
หยั่งลงสูอมตะ    มีอมตะเปนที่สุด     เรากลาวแลวเพราะอาศัยอะไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญา 
อยูโดยมาก  ยอมมีใจปราศจากทิฏฐิวาเราตัณหาวาของเรา  และมานะ  
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ทั้งในรางกายท่ีมีใจครองนี้และสรรพนิมิตในภายนอกเสียได     กาว 
ลวงกิเลส  ๓ ประการ  สงบระงับ  หลุดพนไดเปนอยางดี  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ถาเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยู 
โดยมาก ใจยอมไมปราศจากทิฏฐิวาเรา  ตัณหาวาของเรา   และมานะ 
ทั้งในรางกายท่ีมีใจครองนี้   และสรรพนิมิตในภายนอก   ไมกาวลวง 
กิเลส    ๓   ประการ   ไมสงบระงับ   ยังไมหลุดพนดวยดีไซร  ภิกษุ 
พึงทราบขอนั้นดังน้ีวา    ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราไมเจริญแลว 
คุณวิเศษท้ังเบื้องตนและเบ้ืองปลายของเราก็ไมมี     ผลแหงภาวนา 
ของเรายังไมถึงท่ี      เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั้นจึงตองเปนผูรูทั่วถึงใน 
ทุกเขอนัตตสัญญาน้ัน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ถาวาเม่ือภิกษุมีใจ 
อันอบรมแลวดวยทุกเขอนัตตสัญญาอยูโดยมาก     ยอมมีใจปราศจาก 
ทิฏฐิวาเรา   ตัณหาวาของเรา     และมานะทั้งในรางกายที่มีใจครองนี้ 
และสรรพนมิิตในภายนอกเสียได  กาวลวงกิเลส   ๓  ประการ   สงบ 
ระงับ    หลุดพนไดเปนอยางดีไซร    ภิกษุพึงทราบขอน้ันดังน้ีวา 
ทุกเขอนัตตสัญญาอันเราเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก  หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด   เรากลาวแลวเพราะ 
อาศัยขอน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัญญา  ๗  ประการน้ีแล   อันภิกษุ 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   หยั่ง 
ลงสูอมตะ   มีอมตะเปนท่ีสุด. 
                              จบ  ทติุยสัญญาสูตรที่  ๖  
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                              อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๖ 
         สัญญาสูตรท่ี  ๖  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    เมถุนธมฺมสมาปตฺติยา     พรั่งพรอมดวยเมถุนธรรม. 
บทวา  นหารุทฺทุล   ไดแก  เสนเอ็น  หรือรอยเอ็น  บทวา  อนสุนฺทติ 
ในกาลเปนที่เจริญสัญญากอนกับกาลเปนที่เจริญสัญญาอัน     ๒ 
ของไมแปลกัน. 
         บทวา  โลกจิตฺเตสุ  ความวา  อันวิจิตรของโลก  กลาวคือโลก 
สันนิวาสอันประกอบดวยไตรธาตุ 
         บทวา   อาลสฺเส   ไดแกในความเกียจคราน   บทวา   วิสฏ ิเย 
ไดแกความทอถอย.  บทวา  อนนุโยเค  ไดแกไมประกอบความเพียร. 
บทวา      อหการมมการมานาปคต    ไดแก ปราศจากทิฏฐิวาเปนเรา 
จากตัณหาวาของเรา  จากมานะ  ๙    อยาง.  บทวา  วิธาสมติกฺกนฺต 
ความวา   กาวลวงกิเลส  ๓  อยาง.   บทวา  สนฺต  ไดแก   สงบจาก 
กิเลสอันเปนขาศึกแกการเจริญสัญญาน้ัน.   บทวา  สุวิมุตฺต  ไดแก 
หลุดพนดวยดี  ดวยวิมุติ  ๕. 
                        จบ อรรถกถาทุติยสัญญาสูตร  ๖  
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                            ๗.  เมถุนสูตร 
         [๔๗]  ครั้งน้ันแล    ชานุสโสณีพราหมณไดเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ัง    ณ   ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    แมทาน 
พระโคดมก็ทรงปฏิญาณวาเปนพรหมจารีหรือ     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนพราหมณ   บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ   พึงกลาวผูใด 
วาประพฤติพรหมจรรย  ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  บริสุทธิ์  
บริบูรณ  บุคคลน้ัน  เมื่อจะกลาวโดยชอบ  พึงกลาวเรานั่นแล  เพราะ 
เราประพฤติพรหมจรรยไมขาด   ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  บริสุทธิ์   
บริบูรณเต็มที่.       
         ชา.  ขาแตทานพระโคดม  ก็อะไรชื่อวาขา   ทะลุ  ดาง  พรอย 
แหงพรหมจรรย. 
         พ.    กอนพราหมณ   ถูกแลว   สมณะหรือพราหมณบางคน 
ในโลกน้ี   ปฏิญาณวาเปนพรหมจารีโดยชอบ   ไมรวมความเปนคู ๆ 
กับมาตุคาม   แตยังยินดีการขัดสี    ลูบไล   ใหอาบนํ้า   และนวดเฟน 
ของมาตุคาม   พอใจ   ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจ   ดวยการบําเรอน้ัน 
แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด  ทะล ุ  ดาง พรอย แหงพรหมจรรย  กอนพราหมณ 
ผูนี้เรากลาววา      ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์     ประกอบดวย 
เมถุนสังโยค  ไมพนจากชาติ   ชรา   มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส      และอุปายาส  เรากลาววา  ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได.  
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         ดูกอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณ  
บางตนในโลกน้ี  ปฏญิาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมรวมความ 
เปนคู  ๆ  กับมาตุคาม   และไมยินดีการขัดสี   ลูบไล  ใหอาบนํ้า  และ 
การนวดฟนของมาตุคาม    ยังกระซิกกระซ้ี   เลนหัว   สัพยอกกับ 
มาตุคาม   พอใจ   ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจดวยการเสสรวลนั้น   แม 
ขอน้ีก็ชื่อวาขาด  ทะลุ  ดาง พรอย  แหงพรหมจรรย  ฯลฯ 
         กอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมรวมความ 
เปนคู ๆ   กับมาตุคาม   และไมกระซิกกระซี้   เลนหัว   สัพยอกกับ 
มาตุคาม   แตเพงดู    จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน   พอใจ 
ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจดวยการเล็งแลน้ัน  แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด  ทะล ุ
ดาง พรอย  แหงพรหมจรรย    ฯลฯ. 
         กอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมรวมความ 
เปนคู  ๆ กับมาตุคาม  ไมกระซิกกระซี้  เลนหัว  สพัยอกกับมาตุคาม 
และไมเพง    จองดูจักษุแหงมตุคามดวยจักษุของตน    แตไดฟงเสียง 
มาตุคามหัวเราะอยูก็ดี    พูดอยูก็ดี    ขับรองอยูก็ดี     รองไหอยูก็ดี 
ขางนอกฝาก็ดี  ขางนอกกําแพงก็ดี  พอใจ  ชอบใจ  ถึงความปลื้มใจ 
ดวยเสียงนั้น  แมขอนี้ วาขาด  ทะลุ   ดาง พรอย  แหงพรหมจรรย ฯลฯ  
         ดูกอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง     สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมรวมความ 
เปนคู ๆ  กับมาตุคาม  ไมกระซิกกระซี้  เลนหัว   สัพยอกกับมาตุคาม  
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ไมเพงดู     จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน   และไมไดฟงเสียง 
แหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี   พูดอยูก็ดี   ขับรองอยูก็ดี   รองไหอยูก็ดี 
ขางนอกฝาก็ดี     ขางนอกกําแพงก็ดี    แตตามน้ีก็ถึงการ     หัวเราะ 
พูดเลนหัว   กับมาตุคามในกาลกอน  พอใจ   ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจ 
ดวยอาการน้ัน แมขอนี้ก็ชื่อวาขาด ทะลุ  ดาง  พรอย  แหงพรหมจรรย 
ฯลฯ 
         ดูกอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณ 
บางคนในโลกนื้  ปฏิญาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมรวมความ 
เปนคู ๆ  กับมาตุคาม  ไมกระซิกกระซี้  เลนหัว  สพัยอกกับมาตุคาม 
ไมเพงดู      จองดูจักษุแหงมาตุคามดวยจักษุของตน    ไมไดฟงเสียง 
แหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี   พูดอยูก็ดี   ขับรองอยูก็ดี   รองไหอยูก็ดี 
ขางนอกฝาก็ดี   ขางนอกกําแพงก็ดี   และไมไดตามนึกถึงการหัวเราะ 
การ       การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน    แตไดเห็นคฤหบดีก็ดี 
บุตรแหงคฤหบดีก็ดี    ผูเอิบอ่ิมพรั่งพรอมดวยกามคุณ    ๕    บาํเรอ 
ตนอยู   พอใจ   ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจดวยการบําเรอนั้น   แมขอนี้ 
ก็ชื่อวาขาด  ทะลุ  ดาง พรอย  แหงพรหมจรรย ฯลฯ 
         กอนพราหมณ    อีกประการหนึ่ง    สมณะหรือพราหมณ 
บางตนในโลกน้ี    ปฏญิาณตนวาเปนพรหมจารีโดยชอบ    ไมรวม 
ความเปนคู ๆ   กับมาตุคาม   ไมกระซิกกระซี้   เลนหัว   สัพยอกกับ 
มาตุคาม    ไมเพงดู   จองดูจักษุมาตุคามดวยจักษุของตนเอง  ไมได 
สงเสียงแหงมาตุคามหัวเราะอยูก็ดี    พูดอยูก็ดี     ขับรองอยูก็ดี 
รองไหอยูก็ดี    ขางนอกฝาก็ดี     ขางนอกกําแพงก็ดี     ไมได  
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ตามนึกถึงการหัวเราะ    การพูด    การเลนหัวกับมาตุคามในกาลกอน  
และไมไดเห็นคฤหบดีก็ดี    บุตรแหงคฤหบดีก็ดี    ผูเอิบอ่ิมพรั่งพรอม 
ดวยกามคุณ  ๕  บําเรอตนอยู   ประพฤติพรหมจรรย  ต้ังปรารถนา 
เพ่ือเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่งวา      เราจักไดเปนเทพเจา 
หรือเทพองคใดองคหน่ึง  ดวยศีล   พรต    ตบะ   หรือพรหมจรรยนี ้
พอใจ   ชอบใจ   ถึงความปลื้มใจ  ดวยความปรารถนานั้น   แมขอน้ี 
ก็ชื่อวาขาด  ทะลุ    ดาง  พรอย   แหงพรหมจรรย   กอนพราหมณ 
นี้เรากลาววา     ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์    ประกอบดวย 
เมถุนสังโยค  ไมพนไปจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส   และอุปายาส  เรากลาววา  ไมหลุดพนไปจากกองทุกขได. 
         ดูกอนพราหมณ  เรายังพิจารณาเห็นเมถุนสังโยค  ๗  ประการ 
นี้    อยางใดอยางหน่ึงวา    ยังละไมไดในตน    เพียงใด    เรากย็ังไม 
ปฏิญาณวา  เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก    พรหมโลก   ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดา 
และมนุษย    เพียงนั้น    แตเมื่อใด    เราไมพิจารณาเห็นเมถุนสังโยค 
๗    ประการน้ี    อยางใดอยางหน่ึงวา    ยังละไมไดนั้น    เมื่อน้ัน 
เราจึงปฏิญาณวา    เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาโพธิญาณในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก    ในหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ก็ญาณทัสสนะเกิดข้ึนแกเราวา 
วิมุติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมีอีก. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ชานุสโสณีพราหมณ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิต  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 134 

ของพระองคแจมแจงนัก  ฯลฯ  ขอทานพระโคดมผูเจริญ  โปรดทรงจํา  
ขาพระองควา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.  
                                 จบ  เมถุนสูตรที่  ๗ 
 
                           อรรถกถาเมถุนสูตรที่   ๗ 
         เมถุนสูตรท่ี ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุปสงฺกมิ   ความวา   ชานุสโสณีพรหมณ   บริโภค 
อาหารเชาแลว     แวดลอมไปดวยทาสและกรรมกร     เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา.  บทวา  ภวป  โน   ตัดบทเปน  ภวป   น.ุ  บทวา 
พฺรหฺมจาร ี ปฏิชาติ ความวา  พราหมณนั้น   ถามวา  ทานพระโคดม 
ผูเจริญ    ปฏญิาณการอยูประพฤติพรหมจรรยอยางนี้วา    เราเปนผู 
ประพฤติพรหมจรรย   ไดยินวา   พราหมณ   ไดมคีวามคิดอยางนี้วา 
พราหมณทั้งหลาย    เรียนเวทในลัทธิของพราหมณ    ประพฤติ 
พรหมจรรยสิ้น  ๔๘    พรรษา  ก็พระสมณะโคดม  เมื่ออยูครองเรือน 
ไดอภิรมยกับนางสนม  ๓  หมูในปราสาททั้ง  ๓  บัดนี้  พระสมณะ 
โคดมเจาตรัสอยางไรหนอ   ดังน้ีแลว   จึงไดถามอยางนี้  หมายเอาเน้ือ 
ความน้ี.    ลาํดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงบันลือสีหนาท 
หมายถึง    แมเพียงวิตกก็ไมเกิดข้ึน    ปรารภสุขในราชสมบัติ   หรือ 
ความเพียบพรอมดวยนักฟอนในปราสาทท้ังหลาย     เพราะพระองค 
ทรงประพฤติความเพียรตลอด    ๖   พรรษา   ในเวลาท่ียังทรงมีกิเลส 
เหมือนคนจับงูเหาดวยมนต    และเหมือนเอาเทาเหยียบคอศัตรูฉะน้ัน 
จึงตรัสคํามีอาทิวา  ยฺหิ  ต  พฺราหฺมณ.  
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         บรรดาบทเหลาน้ันบทวา   ทฺวยนฺทฺวยสมาปตฺตึ  ความวา  ความที่ 
พึงปฏิบัติกันสองตอสอง   บทวา   ทุกขฺสฺมา  ไดแก   จากทุกขในวัฏฏะ 
ทั้งส้ิน.   บทวา  สฺชคฺฆติ   ไดแกแสดงความยิ้มแยม   สงฺกีฬติ  ไดแก 
กระทําการเยาเลน.   บทวา   สงฺเกฬายติ   ไดแก   หัวเราะใหญ.   บทวา 
จกฺขุนา   จกขฺุ   ความวา  ใชตาของตนจองมองตาของหญิงน้ัน.   บทวา 
ติโรกุฑฺฑ วา  ติโรปาการ วา   ความวา ที่ฝาเรือนโนน หรือกําแพงโนน 
บทวา    เทโว    ไดแก     ราชาแหงเทพองคหน่ึง.  บทวา    เทวฺตโร 
ไดแกเทพบุตรองคใดองคหน่ึง.  บทวา  อุนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  ไดแก 
พระอรหัต  และพระสัพพัญุตญาณ. 
                             จบ  อรรถกถาเมถุนสูตรที่  ๗  
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                                 ๘.  สังโยคสูตร 
         [๔๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมบรรยายอันเปน 
สังโยคะทั้งวิสังโยคะแกเธอทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงฟง     จงใสใจ 
ใหดี.    เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระผูมีภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ธรรมบรรยาย 
อันเปนสังโยคะทั้งวิสังโยคะเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กห็ญิง 
ยอมสนใจสภาพแหงหญิงในภายใน     กริิยา     ทาทาง     ความไวตัว 
ความพอใจ  เสียง  และเคร่ืองประดับของหญิง    เขายอมยินดี    พอใจ 
ในสภาพของตนน้ัน ๆ    เขายินดี   พอใจในสภาพของตนน้ัน ๆ   แลว 
ยอมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอก   กิริยา   ทาทาง   ความไวตัว 
ความพอใจ    เสียง    และเครื่องประดับของชาย    ยอมยินดี    พอใจ 
ในสภาพของชายน้ัน ๆ เขายินดี  พอใจในสภาพของชายน้ัน ๆ   แลว 
ยอมมุงหวังการสมาคมกับชาย        และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการ 
สมาคมกับชายเปนเหตุ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวผูพอใจในภาวะ 
แหงหญิงก็ถึงความเกี่ยวของในชาย     ดวยอาการอยางนี้แล     หญิง 
จึงไมลวงพนภาวะแหงหญิงไปได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ชายยอม 
สนใจสภาพแหงชายในภายใน  กิรยิา ทาทาง  ความไวตัว  ความพอใจ 
เสียงและเครื่องประดับของชาย  เขายอมยินดี  พอใจ  ในสภาพของตน 
เขายินดีพอใจในสภาพของตนน้ัน  ๆ   แลว    ยอมสนใจถึงสภาพของ 
หญิงในภายนอก    กริิยา    ทาทาง    ความไวตัว    ความพอใจ    เสียง 
และเครื่องประดับของหญิง   ยอมยินดี   พอใจในสภาพของหญิงน้ัน ๆ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 137 

แลวยอมมุงหวังการสมาคมกับหญิง     และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะ 
การสมาคมกับหญิงเปนเหตุ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวผูพอใจใน  
ภาวะแหงชายก็ถึงความเกี่ยวของในหญิง        ดวยอาการอยางน้ีเล 
ชายจึงไมลวงพนภาวะแหงชายไปได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความ 
เกี่ยวของยอมมีดวยอาการอยางน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สวนความไมเกี่ยวของเปนอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     หญิงยอมไมสนใจในสภาพของหญิงในภายใน 
กิริยา   ทาทาง   ความไวตัว   ความพอใจ  เสียงและเครื่องประดับของ 
หญิง   เขาไมยินดี  ไมพอใจในสภาพแหงหญิง  ยอมไมสนใจถึงสภาพ 
แหงชายในภายนอก   กริยิา   ทาทาง   ความไวตัว   ความพอใจ   เสียง 
และเครื่องประดับแหงชาย     เขาไมยินดี     ไมพอใจในสภาพแหงชาย 
นั้น ๆ   แลว    ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับชายในภายนอก    และสุข 
โสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชาย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตว 
ไมพอใจในสภาพแหงหญิง     ก็ถึงความไมเกี่ยวของในชาย      ดวย 
อาการอยางนี้แล  หญิงจึงลวงพนสภาพแหงหญิงไปได. 
         กอนภิกษุทั้งหลาย      ชายยอมไมสนใจในสภาพแหงชาย 
กิริยา    ทาทาง   ความไวตัว    ความพอใจ    เสียงและเครื่องประดับ 
ของชาย    เขาไมยินดี  ไมพอใจในสภาพแหงชายน้ัน ๆ   แลว  ยอม 
ไมสนใจถึงสภาพแหงหญิงในภายนอก   กิริยา   ทาทาง   ความไวตัว 
ความพอใจ  เสียงและเครื่องประดับของหญิง   เขาไมยินดี   ไมพอใจ 
ในสภาพแหงหญิงน้ัน ๆ    แลว     ยอมไมมุงหวังการสมาคมกับหญิง 
ในภายนอก       และสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมน้ันเปนเหตุ  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวผูมีพอใจในสภาพแหงชาย    กถ็ึงความ  
ไมเกี่ยวของในหญิง    ดวยอาการอยางนี้แล      ชายจึงลวงพนภาวะ 
แหงชายไปได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความไมเกี่ยวของยอมมีอาการ 
อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นีแ้ลชื่อวาธรรมบรรยายอันเปน 
ทั้งสังโยคะและวิสังโยคะ. 
                                  จบ  สังโยคสูตรที่  ๘ 
 
                      อรรถกถาสังโยคสูตรท่ี  ๘ 
         สังโยคสูตรท่ี  ๘ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สฺโยควิสฺโยค   ความวา ไดแก  การทําการประกอบ 
และการไมประกอบใหสําเร็จ.    บทวา   ธมฺมปริยาย   ไดแกเหตุแหง 
ธรรม    บทวา   อชฺฌตฺต  อิตฺถินฺทริย   ไดแก   ความเปนหญิงภายใน 
ของตน.  บทวา  อิตฺถีกุฏฏ  ไดแก  กริยิาของหญิง. บทวา  อิตฺถากปฺป 
ไดแก  มารยาทของหญิงมีการนุงและการหมเปนตน.  บทวา  อตฺิถีวิธ 
ไดแก   การไวตัวของหญิง.   บทวา   อตฺิถิจฺฉนฺท  ไดแก   ความพอใจ 
อัธยาศัยของหญิง.  บทวา  อิตฺถิสฺสร  แปลวา   เสียงของหญิง   บทวา 
อิตฺถาลงฺการ   ไดแก     เครื่องประดับของหญิง      แมในปุริสินทรีย 
เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน.   บทวา   พหิทฺธาสโยค   ไดแก   สมาคม 
กับบุรุษ  บทวา  อติวตฺตติ สัตวลวงพน  (ความเปนหญิงความเปนชาย) 
เพราะไดบรรลุ  อริยมรรค  ดวยวิปสสนามีกําลัง  ที่กลาวไวอยางนี้วา 
ไมยินดียิ่ง.  ในพระสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะ.  
                             จบ อรรถกถาสังโยคสูตรที่  ๘  
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                                ๙. ทานสูตร 
         [๔๙]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงสระ- 
โบกขรณีชื่อคัคครา   ใกลจัมปานคร   ครั้งน้ันแล   อุบาสกชาวเมือง 
จัมปามากดวยกัน     เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู      อภิวาท 
แลวน่ัง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตร 
วา  ขาแตทานผูเจริญ  ธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา 
พวกกระผมไดฟงมานานแลว   ขอไดโปรดเถิด   พวกกระผมพึงไดฟง 
ธรรมีกถาของพระผูมีพระภาคเจา  ทานพระสารีบุตรกลาววา   ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย     ถาอยางนั้นทานท้ังหลายพึงมาในวันอุโบสถ 
ทานท้ังหลายพึงไดฟงธรรมีกถาในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแนนอน 
อุบาสกชาวเมืองจัมปารับคําทานพระสารีบุตรแลวลุกจากท่ีนั่ง 
อภิวาทกระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ตอมา  ถึงวันอุโบสถ อุบาสก 
ชาวเมืองจัมปาพากันเขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู      อภิวาทแลว 
ยืนอยู  ณ   ทีค่วรขางหน่ึง   ลําดับนั้น   ทานพระสารีบุตรพรอมดวย 
อุบาสกชาวเมืองจัมปา     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายอภิวาทแลวน่ัง    ณ   ที่ควรขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผู- 
มีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทานเชนนั้นนั่นแล  ทีบุ่คคล 
บางคนในโลกนี้ใหแลว  มีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก พึงมีหรือหนอแล 
และทานเชนนั้นแล    ที่บคุคลบางคนในโลกน้ีใหแลว    มีผลมาก   ม ี
อานิสงสมาก     พึงมีหรือพระเจาขา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนสารีบุตร     ทานเชนนั้นนั่นแลท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว  
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มีผลมาก   ไมมีอานิสงสมาก   พึงมี   และทานเชนนั้นนั่นแล   ที่บุคคล 
บางคนในโลกนี้ใหแลว  มีผลมาก มีอานิสงสมาก พึงมี. 
         สา. ขาแตพระองคผูเจริญ     อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย 
เครื่องใหทานเชนนั้นแล   ที่บุคคลบางคนในโลกน้ี  ใหแลว  มีผลมาก 
ไมมีอานิสงสมาก     อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย     เครื่องใหทาน 
เชนนั้นนั่นแล  ที่บุคคลบางคนในโลกนี้  ใหแลว  มีผลมาก  มอีานิสงส 
มาก. 
         พ.  ดูกอนสารีบุตร     บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยังมีความหวัง 
ใหทาน   มีจิตผูกพันในผลใหทาน   มุงการส่ังสมใหทาน  ใหทานดวย 
ติดวา  เราตายไปจักไดเสวยผลทานนี้  เขาใหทาน   คือ   ขาว   น้ํา   ผา 
ยาน   ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่พัก   ประทปีและ 
เครื่องอุปกรณ    แกสมณะหรือพราหมณ    ดูกอนสารีบุตร     เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน    บุคคลบางตนในโลกน้ี      พึงใหทาน 
เห็นปานน้ีหรือ. 
         สา.  อยางนั้นพระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนสารีบุตร ในการใหทานน้ัน  บุคคลมีความหวังใหทาน 
มีจิตผูกพันในผลใหทาน    มุงการส่ังสมใหทาน    ใหทานดวยคิดวา 
ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานน้ี   เขาผูนั้นใหทานน้ันแลว   เมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช      สิ้นกรรม 
สิ้นฤทธิ์  สิ้นยศ   หมดความเปนใหญแลว   ยังมีผูกลับมา   คือ   มาสู  
ความเปนอยางนี้    กอนสารีบุตร   สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมม ี
หวังใหทาน    ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน    ไมมุงการส่ังสมใหทาน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 141 

ไมคิดวา    ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานน้ี    แลวใหทาน    แกใหทาน  
ดวยคิดวา  ทานเปนการดี  เขาใหทาน คือ  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม 
ของหอม    เครื่องลูบไล   ที่นอน   ที่พัก    ประทีปและเครื่องอุปกรณ 
แกสมณะหรือพราหมณ    ดูกอนสารีบุตร    เธอจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ีพึงใหทานเห็นปานน้ีหรือ. 
         สา. อยางนั้น พระเจาขา. 
         พ.   ดกูอนสารีบุตร   ในการใหทานน้ัน   บุคคลไมมีความหวัง 
ใหทาน   ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน   ไมมุงการส่ังสมใหทาน  ไมได 
ใหทานดวยคิดวา     ตายไปแลวจักไดเสวยผลทานนี้   แตใหทานดวย 
คิดวา   ทานเปนการดี   เขาผูนั้นใหทานนั้นแลว   เมื่อตายไป   ยอมเขา 
ถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส     เขาสิ้นกรรม     สิ้นฤทธ์ิ 
สิ้นยศ  หมดความเปนใหญแลว   ยังเปนผูกลับมา  คือ  มาสูความเปน. 
อยางนี้. 
         กอนสารีบุตร    บุคคลบางคนในโลกน้ี   ฯลฯ   ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา     ทานเปนการดี     แตใหทานดวยคิดวา    บิดามารดาปูยา 
ตายายเคยใหเคยทํามา    เราก็ไมควรทําใหเสียประเพณี    เขาใหทาน 
คือ   ขาว   ฯลฯ   ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา   เขา 
สิ้นกรรม  สิน้ฤทธิ์  สิ้นยศ  หมดความเปนใหญแลว  ยังเปน ผูกลับมา 
คือ มาสูความเปนอยางนี้. 
         ดูกอนสารีบุตร    บคุคลบางคนในโลกน้ี   ฯลฯ   ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา     บิดามารดาปูยาตายายเคยใหเคยทํามา    เราก็ไมควรทํา 
ใหเสียประเพณี     แตใหทานดวยคิดวา     เราหุงหากิน     สมณะและ  
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พราหมณเหลาน้ี    ไมหุงหากิน    เราหุงหากินได    จะไมใหทานแก  
สมณะหรือพราหมณผูไมหุงหาไมสมควร เขาใหทาน คือ  ขาว  ฯลฯ 
ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต    เขาสิ้นกรรม   สิ้นฤทธิ ์
สิ้นยศ  หมดความเปนใหญ  แลวยังเปนผูกลับมา คือ  มาสูความเปน 
อยางนี้. 
         ดูกอนสารีบุตร    บคุคลบางตนในโลกน้ี   ฯลฯ   ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา    เราหุงหากินได    สมณะและพราหมณเหลาน้ีหุงหากิน 
ไมได    เราหุงหากินได    จะไมใหทานแกสมณะหรือพราหมณผูหุง 
หากินไมได   ไมสมควร   แตใหทานดวยคิดวา   เราจักเปนผูจําแนก 
แจกทาน    เหมือนฤาษีแตครั้งกอน   คือ   อัฏฐกฤาษี    วามกฤาษี 
วามเทวฤาษี  เวสสามิตรฤาษี  ยมทัคคิฤาษี  อังคีรสฤาษี  ภารทวาช- 
ฤาษี  เวเสฏฐฤาษี  กัสสปฤาษี  และภคุฤาษี   บชูามหายัญ   ฉะน้ัน 
เขาใหทาน  คือ   ขาว  ฯลฯ    ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ชั้นนิมมานวดี   เขาสิ้นกรรม   สิ้นฤทธิ ์  สิ้นยศ   หมดความเปนใหญ 
แลว ยังเปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางนี้. 
         กอนสารีบุตร    บุคคลบางคนในโลกน้ี   ฯลฯ    ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา   เราจักเปนผูจําแนกทาน   เหมือนอยางฤาษี     แตครั้งกอน 
คือ  อัฏฐกฤาษี   ฯลฯ  และภคุฤาษี   แตใหทานดวยคิดวา   เมื่อเราให 
ทานอยางนี้   จิตจะเลื่อมใส   เกิดความปลื้มใจและโสมนัส   เขาใหทาน 
คือ   ขาว   ฯลฯ   ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตว- 
สวัสดี  เขาส้ินกรรม   สิ้นฤทธ์ิ   สิ้นยศ   หมดความเปนใหญแลว  ยัง 
เปนผูกลับมา คือ มาสูความเปนอยางน้ี.  
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         ดูกอนสารีบุตร    บคุคลบางคนในโลกน้ี  ฯลฯ ไมไดใหทาน  
ดวยคิดวา   เมื่อเราใหทานอยางน้ี   จิตจะเลื่อมใส   เกิดความปลื้มใจ 
และโสมนัส   แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต  เขาใหทาน  คือ   ขาว 
น้ํา  ผา  ยาน   ดอกไม ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน  ที่พัก  ประทีป 
และเครื่องอุปกรณ    ก็สมณะหรือพราหมณ   กอนสารีบุตร   เธอ 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน       บุคคลบางคนในโลกน้ี   พึงใหทาน 
เห็นปานน้ีหรือ. 
         สา. อยางนั้น พระเจาขา. 
         ดูกอนสารีบุตร    ในการใหทานน้ัน    บุคคลผูไมมีความหวัง 
ใหทาน   ไมมีจิตผูกพันในผลใหทาน  ไมมุงการส่ังสมใหทาน  ไมได 
ไหทานดวยคิดวา   เราตายไปแลว  กไ็ดเสวยผลทานน้ี   ไมไดใหทาน 
ดวยคิดวา  การใหทานเปนการดี  ไมไดใหทานดวยคิดวา  บิดามารดา 
ปูยาตายายเคยใหเคยทํามา     เราไมควรทําใหเสียประเพณี  ไมได 
ใหทานดวยคิดวา    เราหุงหากินได    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี 
หุงหากินไมได    จะไมใหทานแกผูที่หุงหากินไมได    ไมสมควร 
ไมไดไหทานดวยคิดวา   เราจักเปนผูจําแนกแจกทาน   เหมือนอยาง 
ฤาษีแตครั้งกอน   คือ   อัฏฐกฤาษี   วามกฤาษี   วามเทวฤาษี   เวส- 
สามิตรฤาษี   ยมทัคคิฤาษี   อังคีรสฤาษี   ภารทวาชฤาษี   วาเสฏฐ- 
ฤาษี  กัสสปฤาษี  และภคุฤาษี   ผูบูชามหายัญ   ฉะนั้น   และไมได 
ใหทานดวยคิดวา     เมื่อเราใหทานน้ี    จิตจะเลื่อนใส  จะเกิดความ 
ปลื้มใจและโสมนัส   แตใหทานเปนเครื่องปรุงแตงจิต  เขาใหทาน 
เชนนั้นแลว     เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 144 

พรหม    เขาสิ้นธรรม    สิ้นฤทธิ์   สิน้ยศ    หมดความเปนใหญแลว 
เปนผูไมตองกลับมา   คือ   ไมมาสูความเปนอยางนี้    กอนสารบีุตร 
นี้  เหตุปจจัย        เปนเครื่องใหทานเชนนั้นที่บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ใหแลว   มีผลมาก   ไมมอีานิสงสมาก    และเปนเครื่องใหทานเชนนั้น 
ที่บุคคลบางคนในโลกน้ีใหแลว  มีผลมาก มีอานิสงสมาก. 
                                   จบ  ทานสูตรที่  ๙ 
 
                 อรรถกถาทานสูตรท่ี  ๙ 
         ทานสูตรท่ี ๙  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สาเปกฺโข  แปลวา  มีตัณหาความอยาก  บทวา  ปฏิพทฺธ- 
จิตฺโต  ไดแก    มีจิตผูกพันในผลทาน.  บทวา  สนนฺิธิเปกฺโข   ไดแก 
ผูมุงฝงจิตลงในทาน.   บทวา   เปจฺจ   ไดแกไปถึงโลกอ่ืนแลว  บทวา 
ต  กมมฺ   เขเปตฺวา  ใหผลของกรรมน้ันสิ้นไป.  บทวา  อิทฺธึ  ไดแก 
ฤทธิ  คือ  วิบาก.   บทวา   ยส  ไดแก  ความพรั่งพรัอมดวยบริวาร. 
บทวา  อาธิปเตยฺย   ไดแก   เหตุแหงความเปนใหญ.   บทวา   อาคนฺตุ   
อิตฺถตฺต   ความวา  ยังกลับมาเปนอยางนี้  คือ   กลบัมาสูขันธปญจกน้ี 
(ขันธ ๕)  อีก.  อธิบายวา  เขาจะไมผุดเกิดในภพน้ันอีก  จะไมผุดเกิด 
ข้ึนในภพสูงข้ึนไป  แตจะกลับมาภพเบ้ืองตํ่าเทาน้ัน. บทวา  สาหุ  ทาน 
ชื่อวา  ทานน้ียังประโยชนใหสําเร็จดีงาม.  บทวา  ตานิ  มหายฺานิ 
ความวา  มหาทานเหลาน้ัน  สําเร็จดวยเนยใส  เนยขน  นมสม  น้ําผ้ึง 
และน้ําออยเปนตน.  บทวา   จิตฺตาลงฺการ  จิตฺตปรกิฺขาร    ความวา 
เปนเครื่องประดับและเปนเครื่องแวดลอมจิต   อันสัมปยุตดวยสมถะ  
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และวิปสสนา.   บทวา  พฺรหฺมกายิกาน   เทวาน  สหพฺยต  ความวา 
เขาไมอาจเกิดข้ึนในภูมินั้นไดดวยทาน  ก็เพราะเหตุที่ทานน้ัน  เปน 
เครื่องประดับจิตอันประกอบดวยสมถะและวิปสสนา  ฉะนั้น  เขาจึง 
ทําฌานและอริยมรรคใหบังเกิด  ดวยจิตอันประดับดวยทานน้ันแลว 
ยอมเกิดข้ึนในภูมินั้นดวยฌาน. 
         บทวา  อนาคามิ  โหติ  ความวา  เปนพระอนาคามี  ผูไมกลับมา 
เพราะฌาน.   บทวา   อนาคนฺตา  อิตฺถตฺต   ความวา ไมกลับมาสูภาวะ 
ความเปนอยางนี้อีก  ไมผุดเกิดในภพสูง ๆ หรือไมผุดเกิดในภพน้ันอีก 
ยอมปรินิพพานในภพนั้นเอง. 
         ดังน้ัน   บรรดาทานเหลาน้ี :- 
         ทานท่ี  ๑  ชื่อวา  ตณฺหุตฺตริยทาน  การใหอันยิ่งดวยความอยาก. 
         ทานท่ี ๒  ชื่อวา  วิตฺตีการทาน  ใหดวยความยําเกรง 
         ทานท่ี  ๓ ชื่อวา   หโิรตฺตปฺปทาน ใหดวยละอายและเกรงกลัว 
         ทานท่ี  ๔ ชื่อวา  นิรวเสสทาน  ใหดวยไมใหเหลือเศษ 
         ทานท่ี  ๕ ชื่อวา  ทกฺขิเณยฺยทาน ใหแกพระทักขิเณยยบุคคล 
         ทานท่ี  ๖ ชื่อวา  โสมนสฺสูปวิจารทาน ใหดวยอิงอาศัยโสมนัส 
         ทานท่ี  ๗ ชื่อวา   อลงฺการปริวารทาน   ใหเปนเครื่องประดับ 
และเปนบริวาร  (แหงจิต) 
                              จบ  อรรถกถาทานสูตรที่ ๙  
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                                   ๑๐.  มาตาสูตร  
         [๕๐]  สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะ 
จาริกไปในทักษิณาคีรีชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   กส็มัย 
นั้นแล   นันทมารดา  อุบาสิกา   ชาวเมืองเวฬุกัณฏกะ  ลุกข้ึนในเวลา 
มหาราชมีกรณียกิจบางอยาง   เสด็จจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณ 
ไดทรงสดับนันทมารดาอุบาสิกาสวดปารายนสูตรทํานองสรภัญญะ 
ประทับรอฟงจนจบ  ขณะนั้น  นันทมารดาอุบาสิกา   สวดปารายนสูตร 
ทํานองสรภัญญะจบแลวน่ิงอยู  ทาวเวสสวัณมหาราชทรงทราบวา 
กถาของนันทมารดาอุบาสิกาจบแลว  จึงทรงอนุโมทนาวา   สาธุ 
นองหญิง   สาธุ  นองหญิง  นันทมารดาอุบาสิกาถามวา   กอนทาน 
ผูมีพักตรอันเจริญ  ทานนี้คือใครเลา. 
         เว.  ดกูอนนองหญิง  เราคือทาวเวสสวัณมหาราช  ภาดาของเธอ. 
         น.   ดูกอนทานผูมีพักตรอันเจริญ  ดลีะ  ถาเชนนั้น   ขอธรรม 
บรรยายที่ดิฉันสวดแลวน้ีเปนเครื่องตอนรับแดทาน. 
         เว.   ดกูอนนองหญิง   ดีแลว    นั่นจงเปนเครื่องตอนรับแกฉัน 
พรุงน้ี    ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานมหาโมคคัลลานะ 
เปนประมุข    ยังไมไดฉันเชา    จักมาถึงเวฬุกัณฏกนคร    เธอพึง 
อังคาสภิกษุสงฆหมูนั้น  แลวพึงอุทิศทักษิณาทานใหฉันดวย  กก็าร 
ทําอยางนี้  จักเปนเครื่องตอนรับฉัน.  
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         ลําดับนั้น  ครั้นลวงราตรีนั้นไป   นันทมารดาอุบาสิกาส่ังบุรุษ 
ผูหน่ึง    ใหจัดแจงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตไวในนิเวศนของตน 
ครั้งน้ัน   ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปน 
ประมุข    ยังไมไดฉันเชา   เดินทางมาถึงเวฬุกัณฏกนคร  นันทมารดา 
อุบาสิกกาจึงเรียกบุรุษผูหน่ึงมาสั่งวา  ดูกอนบุรุษผูเจริญ   มาเถดิทาน 
จงไปยังอาราม     บอกภัตตกาลแดภิกษุสงฆวา   ขาแตทานผูเจริญ 
กาลน้ีเปนเปนภัตตกาล  ภัตตาหารในนิเวศนของแมเจา  นันทมารดา 
สําเร็จแลว   บุรุษน้ันรับคํานันทมารดาอุบาสิกาแลว    ไปยังอาราม 
บอกภัตตกาลแกภิกษุสงฆวา  ขาแตทานผูเจริญ  กาลน้ีเปนภัตตกาล 
ภัตตหารในนิเวศนของแมเจานันทมารดาสําเร็จแลว      ครั้งน้ัน 
เวลาเชา    ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะ 
เปนประมุข   นุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของนันท-  
มารดาอุบาสิกา   นั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดไว  ลําดับนั้น  นันทมารดา 
อุบาสิกา     อังคาสภิกษุสงฆ     มีทานพระสารีบุตรและทานพระ 
โมคคัลลานะเปนประมุข  ใหอ่ิมหนําสําราญ  ดวยขาทนียโภชนียาหาร 
อันประณีต   ดวยมือของตน   ครั้นทราบวาทานพระสารีบุตรฉันเสร็จ 
ลงมือลงจากบาตรแลว    จึงนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ทานพระสารีบุตรไดถามวา   ดูกอนนันทมารดา   ใครบอกกาลมาถึง 
ของภิกษุสงฆแกทานเลา   นันทมารดาอุบาสิกากราบเรียนวา   ขาแต 
ทานผูเจริญ    ขอโอกาสเจาคะ   ดิฉันลุกข้ึนในเวลาใกลรุง    สวด   
ปารายนสูตรทํานองสรภัญญะจบ     แลวน่ังอยู    ลาํดับนั้น   ทาว- 
เวสสวัณมหาราชทราบถึงการจบคาถาของดิฉันแลว  ทรงอนุโมทนา  
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วา  สาธุ  นองหญิง  สาธุ  นองหญิง  ดิฉันถามวา   ดูกอนทานผูมีพักตร 
อันเจริญ    ทานน้ีคือใครเลา    ทาวเวสสวัณตอบวา    ดูกอนนองหญิง 
เราคือทาวเวสสวัณมหาราช    ภาดาของเธอ    ดิฉันกลาววา     ดูกอน 
ทานผูมีพักตรอันเจริญ    ดีละ   ถาเชนนั้น   ขอธรรมบรรยายท่ีดฉัิน 
สวดแลวน้ี     จงเปนเครื่องตอนรับแดทาน     ทาวเวสสวัณกลาววา 
ดูกอนนองหญิง    ดีแลว    นั่นจงเปนเครื่องตอนรับฉันดวย   พรุงน้ี 
ภิกษุสงฆมีทานพระสารีบุตรและทานพระโมคคัลลานะเปนประมุข 
ยังไมไดฉันเชา     จักมาถึงเวฬุกัณฏกนคร    เธอพึงอังคาสภิกษุสงฆ 
หมูนั้น   แลวพึงอุทิศทักษิณาทานใหฉันดวย   ก็การทําอยางนี้  จงเปน 
ไปเพ่ือความสุขแดทาวเวสสวัณมหราชเถิด. 
         สา.  ดกูอนนันทมารดา   นาอัศจรรย   ดกูอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว     ที่ทานเจรจากันตอหนาไดกับทาวเวสสวัณมหาราช 
ซึ่งเปนเทพบุตรผูมีฤทธิ์มีศักดิ์มากอยางนี้. 
         น. ขาแตทานผูเจริญ    ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมี 
มาแลว   มิใชเพียงเทาน้ี   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย  ไมเคยมีมาแลว 
แมขออ่ืนยังมีอีก    ขาแตทานผูเจริญ     ดิฉันมีบุตรนอยอยูคนหน่ึง 
ชื่อนันทะ  เปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  พระราชาไดขมข่ีปลงเธอเสียจาก 
ชีวิตในเพราะเหตุเพียงนิดเดียว     ขาแตทานผูเจริญ     เมื่อบุตรของ 
ดิฉันนั้น   ถกูจับแลวก็ดี   ถูกประหารแลวก็ดี    กําลังถูกจับก็ดี  ถูกฆา 
แลวก็ดี   กําลังจะถูกฆาก็ดี   ถูกประหารแลวก็ดี   กําลังถูกประหาร 
ก็ดี  ดิฉันไมรูสึกความเปล่ียนแปลงแหงจิตเลย.  
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         สา.  กอนนันทมารดา    นาอัศจรรย    ดูกอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว  ที่ทานชาํระแมเพียงจิตตุปบาทน้ีบริสุทธิ์. 
         น.  ขาแตทานผูเจริญ     ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมี 
มาแลว   มิใชเพียงเทาน้ี   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว 
แมขออ่ืนยังมีอีก    ขาแตทานผูเจริญ    สามีของดิฉันกระทํากาละแลว 
เกิดเปนยักษตนหน่ึง      มาแสดงตนแกดิฉันดวยรูปรางอยางครั้งกอน 
ทีเดียว     ขาแตทานผูเจริญ     ดิฉันไมรูสึกความเปล่ียนแปลงแหงจิต  
เพราะขอน้ันเปนเหตุเลย. 
         สา.  ดกูอนนันทมารดา    นาอัศจรรย   ดูกอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว ที่ทานชําระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์. 
         น.   ขาแตทานผูเจริญ    ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมี 
มาแลว   มิใชเพียงเทาน้ี   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว 
แมขออ่ืนยังมีอีก     ขาแตทานผูเจริญ     ดิฉันยังสาวถูกสงตัวมาใหแก 
สามีหนุม   ไมเคยคิดที่จะนอกใจเลย   ไฉนจะประพฤตินอกใจดวยกาย 
เลา. 
         สา.  ดกูอนนันทมารดา    นาอัศจรรย    ดกูอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว  ที่ทานชาํระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์. 
         น.   ขาแตทานผูเจริญ   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมี 
มาแลว   มิใชเพียงเทาน้ี   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว 
แมขออ่ืนยังมีอีก     ขาแตทานผูเจริญ     เมื่อดิฉันแสดงตนเปนอุบาสิกา 
แลว ไมรูสึกวาไดแกลงลวงสิกขาบทอะไร ๆ  เลย.  
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         สา.  ดกูอนนันทมารดา  นาอัศจรรย  ดูกอนนันทมารดา    
ไมเคยมีมาแลว  ที่ทานชาํระแมเพียงจิตตุปบาทใหบริสุทธิ์. 
         น.   ขาแตทานผูเจริญ  ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย  ไมเคยมี   
มาแลว   มิใชเพียงเทาน้ี  ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว 
แมขออ่ืนยังมีอีก   ขาแตทานผูเจริญ   ดิฉันหวังอยูเพียงใด  ดิฉันสงัด 
จากกาม  สงัดอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน  มีวิตก  วิจาร  มีปติและสุข 
เกิดแตวิเวกอยู  เขาทุติยฌาน   มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร   เพราะวิตก  วิจารสงบไป 
มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุข 
ดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป   เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา    ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข    เขา 
จตุตถฌาน   ไมมีทุกข  ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
โทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูเพียงนั้น. 
         สา.   ดกูอนนันทมารดา   นาอัศจรรย  ดูกอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว 
         น.   ขาแตทานผูเจริญ ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย  ไมเคยมีมาแลว 
มิใชเพียงเทานี้   ธรรมของดิฉันนาอัศจรรย    ไมเคยมีมาแลว    แมขอ 
อ่ืนยังมีอีก    ขาแตทานผูเจริญ    ดิฉันไมพิจารณาเห็นโอรัมภาคิย- 
สังโยชน  ๕  ขอใดขอหนึ่ง  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว 
บางขอ   ที่ยงัละไมไดในตน. 
         สา.  ดกูอนนันทมารดา   นาอัศจรรย   ดกูอนนันทมารดา 
ไมเคยมีมาแลว.  
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         ลําดับนั้นแล  ทานพระสารีบุตรชี้แจงใหนันทมารดาอุบาสิกา  
เห็นแจง  ใหสมาทาน  อาจหาญ  ราเริง  ดวยธรรมมีกถา  แลวลุกจาก 
อาสนะหลีกไป. 
                               จบ  มาตาสูตรที่  ๑๐ 
 
                        อรรถกถามาตาสูตรท่ี ๑๐ 
         มาตาสูตรที่  ๑๐  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงดวยอัตถุป- 
ปตติเหตุเกิดแหงเรื่อง  ดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา   พระศาสดา   ทรงจําพรรษาปวารณาแลว  ทรงละ 
พระอัครสาวกทั้งปวงไว   เสด็จออกไปดวยหมายจะเสด็จจาริกใน 
ทักขิณาคิรีชนบท. พระเจาปเสนทิโกศล  ทานอนาถปณฑิกคฤหบดี 
วิสาขามหาอุบาสิขา   และชนอ่ืนเปนอันมาก  ไมสามารถจะให 
พระศาสดาเสด็จกลับได.   ทานอนาถปณฑิกคฤหบดี.   ลําดับนั้น 
นางทาสีชื่อปุณณา   เห็นเขาแลวจึงถามวา   นายทานมีอินทรียไม 
ผองใสเหมือนแตกอน  เปนเพราะเหตุไรเจาคะ   ทานคฤหบดีตอบวา 
จริงสิ  ปุณณา   พระศาสดาเสด็จออกไปสูที่จาริกแลว   ขาไมอาจ 
ทําใหพระองคเสด็จกลับได  ทั้งก็ไมทราบวา   พระองคจะเสด็จกลับมา 
เร็วหรือไม  เพราะเหตุนั้นขาจึงน่ังครุนคิดอยู.     นางทาสีถามวา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 152 

ถาดิฉันใหพระทศพลเสด็จกลับไดเลา   ทานเศรษฐีจะทําอยางไร  
แกดิฉันเจาคะ ทานคฤหบดี ตอบวา ขาจะทําใหเจาเปนไทสิ. นางทาสี 
ไปถวายบังคมพระศาสดา   กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ของพระองคโปรดเสด็จกลับเถิดพระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา 
เพราะเหตุที่เรากลับเจาจักกระทําอะไรเลา ?  นางทาสีทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขอพระองคโปรดทรงทราบวาขาพระองคเปนคน 
อาศัยผูอ่ืนเขา หมอนฉันไมอาจทําอะไรอ่ืนได แตหมอมฉันจักต้ังอยู    
ในสรณะ  รกัษาศีล  ๕.  พระศาสดาตรัสไววา  ดีละ ดีละ ปุณณา แลว 
เสด็จกลับเพียงยางพระบาทไปกาวเดียวเทาน้ัน  เพราะความเคารพ 
ในธรรม.  สมจริงดังพระดํารัสที่ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคต  เคารพในธรรม  มีธรรมเปนที่เคารพ. พระศาสดาเสด็จกลับ 
เขาไปยังพระเชตวันมหาวิหาร.   มหาชนไดใหสาธุการพันหน่ึง 
แกนางปุณณา.   พระศาสดาทรงแสดงธรรมในสมาคมน้ัน.  สัตว 
๘๔,๐๐๐  ดืม่น้ําอมฤตแลว.   ฝายนางปุณณา  อันเศรษฐีอนุญาต 
ไดไปสูสํานักของนางภิกษุณีแลวบรรพชา.  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ใหตรัสเรียกพระสารีบุตรและมหาโมคคัลลานะมาแลวตรัสวา  เรา 
ออกจาริกไป ณ ทิศใด  เราจะไมไปในทิศนั้น พวกเธอพรอมบริษัท 
ของเธอ  จงไปจาริก  ณ  ทิศนั้น  ดังนีแ้ลวจึงสงไป.  คําอาทิวา  เอก 
สมย  ยายฺสมา  สารีปุตฺโต  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพราะอัตถุป- 
ปตติเหตุเกิดข้ึนแหงเรื่องน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เวฬุกณฺฏกี  ไดแกผูอยูเมือง 
เวฬุกัณฏกะ.  ไดยินวา  ชาวเมืองเหลานั้นพากันปลูกตนไผรอบ  
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กําแพง  เพ่ือจะรักษากําแพงเมืองนั้น.  เพราะเหตุนั้น เมืองนั้นจึงมีชื่อวา 
เวฬุกัณฏกะนั่นแล. บทวา  ปารายน  ความวา  ซึ่งธรรม  อันไดโวหารวา 
ปารายนะ.     เพราะเปนที่ดําเนินไปถึงฝงคือพระนิพพาน.     บทวา 
สเรน   ภาสติ    ความวา   นันทมารดาอริยสาวิกา   นั่งในท่ีมีอารักขา 
อันเขาจัดแจงไวดีแลว  บนพ้ืนชั้นบนแหงปราสาท  ๗  ชั้น  ใหครึ่งราตี 
ผานลวงไปดวยกําลังแหงสมาบัติ   ครัน้ออกจากสมาบัติแลวคิดวา 
เราจักใหราตรีที่เหลือเพียงเทาน้ี    ผานลวงไปดวยความยินดีเพียงไหน ? 
แลวกระทําความตกลงวา    จะใหผานลวงไปดวยความยินดีในธรรม 
ดังน้ีแลวน่ังบรรลุผล  ๓   จึงกลาวปารายนสูตร  ประมาณ  ๒๕๐  คาถา 
โดยทํานองสรภัญญะอันไพเราะ 
         บทวา    อสฺโสสิ   โข  ความวา   ทาวเวสสวัณมหาราชทรงตรวจ 
ดูวิมานอันต้ังอยูในอากาศแลว  ข้ึนสูยานนาริวาหนะ   เสด็จออกไป 
โดยทางอันผานสวนเบื้องบนปราสาทนั้น  ไดยินเสยีง  (ปารายนสูตร) 
แลว.  บทวา   กถาปริโยสาน   อาคมยมาโน   อฏาสิ   ความวา   ทาว- 
เวสวัณมหาราชน้ัน  ครั้นตรัสถามวา  พนาย  นั่นเสียงอะไร   เมื่อ 
ยักขบริษัททูลวา นั่นคือเสียงสวดโดยทํานองสรภัญญะ   ของนันท- 
มารดาอุบาสิกา  ดังนี้แลว   เสด็จลงรอคอยการจบเทศนาน้ีวา  อิทมโวจ 
แลวประทับยืนบนอากาศในท่ีไมไกลนัก.  บทวา  สาธุ  ภคินิ  สาธุ 
ภคินิ  ความวา   ทาวเวสวัณมหาราช   ตรัสวา  พ่ีทาน  พระธรรม- 
เทศนาทานรับมาดีแลว  กลาวดีแลว  เราไมเห็นอะไรท่ีจะตางกัน 
ระหวางวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจา  ประทับที่ปาสาณกเจดีย ตรัสแก 
ปารายนิกพราหมณ  ๑๖  คน  และที่นีท้านกลาววันนี้   คําท่ีนี่  
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ทานกลาวแลว  เปนเสมือนกับพระดํารัสที่พระศาสดาตรัสแลวน่ันแล.  
เหมือนกับทองที่ขาดตรงกลาง  เมื่อจะใหสาธุการจึงตรัสอยางน้ัน. 
         บทวา  โก  ปเนโส   ภทฺรมุข  ความวา  เพราะเสียงที่ดังถึง 
เพียงนี้  กองไปในท่ี ๆ มอีารักขาไวดังน้ี  นันทมารดาอริยสาวิกา 
ผูบรรลุผล  ๓  แลว ปราศจากความเกรงกลัว  ปดหนาตาง  มีสีเหมือน 
แผนทองคํา  กลาววา  พอปากดี  พอปากงาม  ทานน้ีเปนใคร  เปนนาค 
หรือครุฑ  เปนเทวดา  เปนมาร  หรอืเปนพรหม  ดังนี้แลว   เมื่อจะกลาว 
กับทาวเวสวัณ  จึงกลาวอยางนี้.  บทวา   อหนฺเต  ภคนิ  ภาตา   ความวา 
ทาวเวสวัณ        ทรงสําคัญพระอริยสาวิกาผูเปนพระอนาคามีวาพ่ี 
เพราะพระองคเองเปนพระโสดาบัน  จึงตรัสวาภคินิพ่ีทาน   แลวจึง 
สําคัญพระอริยสาวิกาผูเปนพระอนาคามีนั้นนั้นวาเปนนองของ 
พระองคอีก  เพราะนางยังอยูในปฐมวัย  แตพระองคแกกวา  เพราะ 
ทรงมีพระชนมายุ  ๙  ลานปแลว  จึงตรัสเรียกพระองคเองวา  ภาตา 
พ่ีชาย. 
         บทวา  สาธุ  ภฺทรมขุ  ความวา  ทานผูมีภักตรอันเจริญ  การมาของ 
ทานเปนประโยชน  เปนความดี  เปนการมาดี  อธิบายวา  มาในฐานะ 
ที่เหมาะท่ีจะมาจริง ๆ .   บทวา  อิท  เต  โหตุ  อาติเถยฺย    อธิบายวา 
ขอการกลาวธรรมน้ีแหละ  จงเปนบรรณาการอยางดียิ่งสําหรับทาน 
เพราะขาพเจามองไมเห็นส่ิงอ่ืนที่ควรใหแกทานท่ีอันยวดย่ิงไปกวา 
นี้.  คําวา  เอวฺจ  เม  ภวสิฺสติ  อาติเถยฺย   ความวา  ทาวเวสวัณเม่ือ 
ครั้นขอปตติทานเพ่ือตนอยางนี้แลวกลาววา  นี้เปนสักการะเพ่ือ 
ความเปนพระธรรมถึกของทานแลว  ทํายุง  ๑๒๕๐   ยุงเต็มดวย  
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ขาวสาลีแดงแลวอธิษฐานวา     ขอขาวสาลีเหลาน้ีอยาไดสิ้นไปตลอด  
เวลาท่ี บาสิกายังเที่ยวไปอยูแลวก็หลกีไป.   ชนทัง้หลายไมสามารถ 
จะเห็น  พ้ืนชั้นลางของยุงตลอดเวลาอุบาสิกายังดํารงอยู.  ต้ังแตนั้นมา 
จึงเกิดโวหารสํานวนข้ึนวา   เหมือนเรือนยุงของนันทมารดา.   บทวา 
อกตปาตราโส  ไดแก  ผูยงัไมบริโภคอาหารเขา. 
         บทวา   ปฺุ  ไดแก   บุพพเจตนา   เจตนากอนแตใหทาน 
และ  มุญจนเจรนา  เจตนาขณะใหทานแลว.  บทวา  ปฺุมห ี ไดแก 
อปรเจตนา  เจตนาภายหลังไหทานแลว.  บทวา  สาขาย  โหติ  ความวา 
จงเพ่ือประโยชนแกความสุข       เพ่ือประโยชนแกความเกื้อกูล. 
นันทมารดาอริยสาวิกา  ไดใหปตติทานแกทาวเวสวัณ  ในทานของตน 
ดวยประการฉะน้ี.  บทวา   ปกรเณ   ไดแกในเหตุ.  บทวา  โอกสฺกฺส 
ปสยฺห  ไดแก  ครามา  ครอบงําแลว.  บทวา  ยกฺขโยนิ   ไดแก  ความ 
เปนภุมมเทวดา.  บทวา    เตเนว   ปุริเมน   อตฺตภาเวน   อุทฺทสฺเสสิ 
ความวา      ภุมมเทพน้ัน       เนรมิตรางกายใหเหมือนกับรางกายเกา 
นั่นแล  ประดับตกแตงแลว  แสดงตนบนพ้ืนที่นอน  ในหองอันประกอบ 
ดวยศิริ.  บทวา  อุปาสิกา  ปฏิเทสิตา  ความวา   แสดงความท่ีตนเปน 
อุบาสิกา  อยางนี้วา  ฉันเปนอุบาสิกานะดังน้ี.  บทวา  ยาวเทว  แปลวา 
เพียงใดน่ันแล.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                           จบ  อรรถกถานันทมาตาสูตรที่  ๑๐  
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                  รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  จิตตสูตร  ๒.  ปริกขารสูตร  ๓.  ปฐมอัคคิสูตร  ๔.  ทติุย- 
อัคคสูตร  ๕.  ปฐมสัญญาสูตร   ๖.  ทติุยสัญญาสูตร   ๗.   เมถนุสูตร 
๘.  สังโยคสูตร   ๙.  ทานสูตร  ๑๐.  มาตาสูตร. 
                                 จบ  มหายัญญวรรคที่  ๕ 
                                จบ  ปฐมปณณาสก  
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             วรรคที่ไมสงเคราะหเขาในปณณาสก  
                              อัพยากตวรรคท่ี  ๑  
                                  ๑.  อัพยากตสูตร 
         [๕๑]   ครั้งน้ันแล   ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความสงสัยในวัตถุที่พระองคไมทรง 
พยากรณ  ไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดับแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุ     เพราะทิฏฐิดับ 
ความสงสัยในวัตถุที่เราไมพยากรณ   จึงไมเกิดข้ึนแกอริยสาวก 
ผูไดสดับแลว  ดูกอนภิกษุ   ทฏิฐินี้วา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว 
ยอมเปนอีก  สัตวเปนหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก  สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเปนอีกก็มี  ยอมไมเปนอีกก็มี  สัตวเบื้องหนาแตตาย 
แลว  ยอมเปนอีกก็หามิได   ยอมไมเปนอีกก็หามิได  ดูกอนภิกษุ 
ปุถุชนผูไมไดสดับ   ยอมไมรูชัดทิฏฐิ   ความดับทิฏฐิปฏิปทาเครื่อง 
ใหถึงความดับทิฏฐิ   ทิฏฐินั้นเจริญแกปุถุชนน้ัน  เขายอมไมพนไป 
จากชาติ  ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ  ยอมทุกข  โทมนัสและอุปายาส 
เรากลาววา  ไมพนไปจากทุกข   สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว   ยอม 
รูชัดทิฏฐิ  เหตุเกิดทิฏฐิ  ความดับทิฏฐิ   ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ 
ทิฏฐิ  ทฏิฐิของอริยสาวกน้ันยอมดับ   อริยสาวกน้ันยอมพนจากชาติ  
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ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ  ทุกข โทมนัสและอุปายาส  เรากลาววา  
ยอมพนไปจากทุกข    ดูกอนภิกษุอริยสาวกไดสดับ   รูเห็นอยูอยางนี้ 
ยอมไมพยากรณวา    สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก ... สตัว 
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได    ยอมไมเปนอีกก็หามิได 
ดูกอนภิกษุ     อริยสาวกผูไดสดับ    รูเห็นอยูอยางนี้    ยอมเปนผูไม 
พยากรณในวัตถุที่เราไมพยากรณเปนธรรมดาอยางนี้    อริยสาวก 
ผูไดสดับ  รูเห็นอยูอยางนี้  ยอมไมพรั่น ไมหว่ัน ไมไหว ไมถึงความ 
สะดุงในวัตถุที่เราไมพยากรณ. 
         ดูกอนภิกษุ    ความทะยานอยาก    ความหมายรู   ความสําคัญ 
ความซึมซาบ  ความถือม่ันวา   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก... 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว    ยอมเปนอีกก็หามิได    ยอมไมเปนอีก 
ก็หามิได    นี้เปนความเดือดรอน    ดูกอนภิกษุ    ปุถชุนผูไมไดสดับ 
ยอมไมรูชัดความเดือดรอน    เหตุเกิดความเดือดรอน    ความดับ 
ความเดือดรอน     ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ     ความเดือดรอน 
ความเดือดรอนยอมเจริญแกเขา   เขายอมไมพนไปจากชาติ   ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส  เรากลาววา  ยอม   
ไมพนไปจากทุกข  สวนอริยสาวกผูไดสดับ  ยอมรูชัดความเดือดรอน 
เหตุเกิดความเดือดรอน    ความดับความเดือดรอน   ปฏิปทาเครื่อง 
ใหถึงความดับความเดือดรอน  ความเดือดรอนของอริยสาวกน้ัน 
ยอมดับ ฯลฯ  อริยสาวกผูไดสดับ  รูเห็นอยูอยางนี้แล   ยอมไมพรั่น 
ไมหว่ัน  ไมไหว  ไมถึงความสะดุงในวัตถุที่เราไมพยากรณ  ดกูอน  
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ภิกษุนี้แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหถึงความสงสัยในวัตถุที่เรา 
ไมพยากรณ  ไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูไดสดับ. 
                           จบ  อัพยากตสูตรที่  ๑ 
 
                       อัพยากตวรรคท่ี  ๑ 
                 อรรถกถาอัพยากตสูตรท่ี  ๑ 
         วรรคท่ี  ๖  สูตรที ่ ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อพฺยากตวคฺถูสุ    ความวา  ในวัตถุทีพ่ระผูมีพระภาคเจา 
มิไดตรัส     โดยพยากรณมีเอกังสพยากรณเปนตน.    บทวา    สตฺโต 
ไดแก   ตถาคต.   บทวา  ทิฏฺคตเมต   นี ้ เปนเพียงมิจฉาทิฏฐิ.  ชื่อวา 
สัตวผูไมถูกทิฏฐินั้นยึดไว  ยอมไมมี.  บทวา  ปฏิปท  ไดแก  อรยิมรรค. 
บทวา  น   ฉมฺภติ   ความวา   ยอมไมหว่ันไหวดวยอํานาจทิฏฐิ.    แมใน 
บทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.    บทวา   ตณฺหาคต   ความวา   ตัณหาอัน 
สัมปยุตดวยทิฏฐิ.  แมในบทมีอาทิวา   สฺาคต  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ดวยวาบรรดาบทเหลาน้ัน    สัญญาที่สัมปยุตดวยทิฏฐินั่นแหละ   พึง 
ทราบวา  สัญญาคตะ  ความหมายรู  มานะท่ีอิงอาศัยทิฏฐินั้นนั่นแหละ 
หรือความสําคัญหมายรูที่อิงอาศัยทิฏฐินั่นแหละ  พึงทราบวา  มัญญิตะ 
ความสําคัญหมายรู     ธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา     ซึ่งอิงอาศัยทิฏฐิ  
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นั่นแหละ  พึงทราบวา  ปปญจิตะ    ธรรมเปนเหตุใหเนิ่นชา  อุปาทาน 
ความยึดมั่นดวยอํานาจทิฏฐินั่นเอง    พึงทราบวาอุปาทานความยึดมั่น 
ภาวะคือความหวนระลึกผิดดวยทิฏฐินั่นเอง    พึงทราบวา    ชือ่วา 
วิปปฏิสาร   ความรอนใจ   ก็ในพระสตูรนี้   พึงทราบวา   พระผูมี-  
พระภาคเจา   ทรงถือเอาทิฏฐิ   ๖๒  ดวยทิฏฐิศัพท    และทรงถือเอา 
โสดาปตติมรรคนั่นแหละ  ดวยทิฏฐินิโรธคามินีปฏิปทาศัพท 
                        จบ  อรรถกถาอัพยากตสูตรที่  ๑  
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                             ๒.  ปุรสิคติสูตร 
         [๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงปุริสคติ  ๗ ประการและ 
อนุปาทาปรินิพพาน   เธอทั้งหลายจงต้ังใจฟง  จงใสใจใหดีเราจักกลาว 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ปุริสคติ   ๗    ประการเปนไฉน    ภิกษุ  
ในธรรมวินัยนี้   เปนผูปฏิบัติอยางนี้  คือ  ไดความวางเฉยวา  ถากรรม 
ในอดีตไมไดมีแลวไซร    อัตภาพในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา     ถา 
กรรมในปจจุบันไมมีไซร  อัตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา  เบญจ- 
ขันธที่กําลังเปนอยู   ที่เปนมาดวย   เรายอมละได  เธอยอมไมกําหนัด 
ในเบญจขันธอันเปนอดีต   ไมของในเบญจขันธอันเปนอนาคต   ยอม 
พิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอยางยิ่งซึ่งมีอยู     ดวยปญญาอันชอบ 
ก็บทนั้นแล    ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดยอาการท้ังปวง    อนุสัย 
คือมานะ     อนุสัยคือภวราคะ     อนุสัยคืออวิชชา     เธอก็ยังละไมได 
โดยอาการทั้งปวง   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕   สิ้นไป  ภิกษุนั้น 
ยอมปรินิพพานในระหวาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้   เปนผูปฏิบัติอยางนี้   คือ   ไดความวางเฉยวา    ถากรรมในอดีต 
ไมมีแลวไซร...เบญจขันธที่กําลังเปนอยู  ที่เปนมาแลว   เรายอมละได 
เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต ... ยอมพิจารณาเห็น 
บทอันสงบระงับอยางยิ่งซึ่งมีอยู    ดวยปญญาอันชอบ    ก็บทนัน้แล 
ภิกษุนั้นยังทําใหแจงไมไดโดยอาการทั้งปวง        อนุสัยคือมานะ...  
อนุสัยคืออวิชชา    เธอก็ยังละไมไดโดยอาการทั้งปวง   เพราะโอรัม-  
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ภาคิยสังโยชน   ๕   สิ้นไป  เธอยอมปรินิพพานในระหวาง   เปรียบ   
เหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผาอยูตลอดวัน  ละเก็ดรอนออก 
แลวดับไป   ฉะน้ัน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เปนผูปฏิบัติ 
อยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  สิ้นไป เธอยอมปรินิพพาน 
ในระหวาง   เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กถูกเผาอยูตลอดวัน 
สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป  ตกยังไมพึงพ้ืนก็ดับ  ฉะนั้น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้      เปนผูปฏิบัติ 
อยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  สิ้นไป เธอยอมปรินิพพาน 
ในเมื่ออายุเลยกึ่ง     เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็กที่ถูกเผา 
อยูตลอดวัน  สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป   ตกถึงพ้ืนแลวก็ดับ  ฉะนั้น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้     เปนผูบฏิบัติ 
อยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป  เธอยอมปรินิพพาน 
โดยไมตองใชความเพียรนัก      เปรียบเหมือนเมื่อนายชางตีแผนเหล็ก 
ที่ถูกเผาอยูตลอดวัน  สะเก็ดรอนข้ึนไปแลวตกลงที่กองหญาหรือ 
กองไมเล็ก ๆ  สะเก็ดนั้นพึงใหไฟและควันเกิดข้ึนไดที่หญาหรือกอง 
ไมเล็ก ๆ  นัน้  ครั้นใหเกดิไฟและควัน   เผากองหญาหรือกองไมเล็ก ๆ 
นั้นใหหมดไป  ไมมีเชื้อแลวก็ดับ  ฉะน้ัน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูปฏิบัติ 
อยางนี้ ฯลฯ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ สิ้นไป  เธอยอมปรินิพพาน  
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โดยตองใชความเพียรเรี่ยวแรง   เปรียบเหมือนเมื่อนายชางดีแผนเหล็ก  
ที่ถูกเผาอยูตลอดวัน   สะเก็ดรอนลอยข้ึนไป    แลวพึงตกลงที่กองหญา 
หรือกองไมยอม   ๆ    สะเก็ดนั้นพึงไหเกิดไฟและควันที่กองหญา 
หรือกองไมยอม    ๆ   นัน้    ครั้นใหเกิดไฟและควันแลว   เผากองหญา 
หรือกองไมยอม  ๆ นั้นใหหมดไป  ไมมีเชื้อแลวดับ  ฉะนั้น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูปฏิบัติ 
อยางนี้ ฯลฯ  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  สิ้นไป  เธอเปนผูมีกระแส  
ในเบื้องบนไปสูอกนิฏฐภพ     เปรียบเหมือนนายชางตีแผนเหล็กที่  
ถูกเผาอยูตลอดวัน    สะเก็ดรอนลอยขึ้นไปแลวพึงตกลงที่กองหญา 
หรือกองไมใหญ  ๆ   ครัน้ใหเกิดไฟและควันแลว    เผากองหญาหรือ 
กองไมใหญ ๆ  นั้น ใหหมดไป  แลวพึงลามไปไหมไมกอและปาไม 
ครั้นไหมไมกอและปาไมแลว    ลามมาถึงท่ีสุดหญาเขียว    ทีสุ่ดภูเขา 
ที่สุดชายน้ํา   หรือภูมิภาคอันนารื่นรมย   หมดเชื้อแลวก็ดับ   ฉะน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปุริสคติ  ๗  ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนอนปุาทาปรินิพพานเปนอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูปฏิบัติอยางนี้  คือ 
ยอมไดความวางเฉยวา    ถากรรมในอดีตไมไดมีแลวไซร    อัตตภาพ 
ในปจจุบันก็ไมพึงมีแกเรา     ถากรรมในปจจุบันยอมมีแลวไซร 
อัตตภาพในอนาคตก็จักไมมีแกเรา   เบญจขันธที่กําลังเปนอยู   ที่เปน 
มาแลวเรายอมละได    เธอยอมไมกําหนัดในเบญจขันธอันเปนอดีต   
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ไมของอยูในเบญจขันธอันเปนอนาคต     ยอมพิจารณาเห็นบทอันสงบ 
ระงับอยางยิ่งดวยปญญาอันชอบ   กบ็ทนั้นแล    อันภิกษุนั้นทําใหแจง 
แลว   โดยอาการทั้งปวง   อนุสัยคือมานะ...อนุสัยคืออวิชชา   เธอยังละ 
ไมไดโดยอาการท้ังปวง   เธอยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญา 
วิมุติ    อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญา 
อันยิ่งเอง    ในปจจุบัน    เขาถึงอยู   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวา 
อนุปาทาปรินิพพาน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปุริสคติ  ๗  ประการน้ี 
และอนุปาทาปรินิพพาน. 
                                จบ  ปุริสคติสูตรที่  ๒ 
 
                     อรรถกถาปุริสคติสูตรท่ี  ๒ 
         ปุริสคติสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปุริสคติโย  ไดแก  ญาณคติของบุรุษ,   บทวา  อนปุาทา 
ปรินิพฺพาน  ไดแก  ปรนพิพานอันหาปจจัยมิได.  บทวา   โน  จสฺส 
ความวา   ถากรรมอันบังเกิดในอัตตภาพอันเปนอดีต  จักไมไดมีแลว 
ไซร.  บทวา   โน  จ  เม   สิยา   ความวา  ในอัตตภาพน้ี   ในกาลบัดนี้ 
กรรมก็ไมพึงมีแกเรา.  บทวา  น  ภวสิฺสติ   ความวา  บัดนี้กรรมอัน 
จะยังอัตตภาพอันเปนอนาคตของเราใหบังเกิด     จักไมมี.     บทวา 
น  เม  ภวิสฺสติ   ความวา  อัตตภาพของเราในอนาคตจักไมมี.  บทวา  
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ยทตฺถิ  ย  ภตู   ความวา เบ็ญจขันธที่กําลังมีอยู  ที่มีแลว  ที่เปนปจจุบัน 
เกิดข้ึนเฉพาะหนา.  บทวา   ต  ปชหามีติ   อุเปกฺข  ปฏิลภติ   ความวา 
ยอมไดอุเบกขาอันสัมปยุตดวยวิปสสนาญาณ  วา  เราจะละเบ็ญจขันธ 
นั้น  ดวยการละฉันราคะในเบ็ญจขันธนั้นเสีย.  บทวา   ภเว  น  รชฺชติ 
ความวายอมไมกําหนัดในเบ็ญจขันธที่เปนอดีต     ดวยตัณหาและ 
ทิฏฐิ.  บทวา  สมฺภเว  น  รชฺชติ  ความวา  ยอมไมกําหนัดในเบ็ญจขันธ 
แมที่เปนอนาคต  ก็เหมือนกันนั่นแหละ.  บทวา  อตฺถุตฺตริ   ปท  สนฺต 
ความวา  ชื่อวา  บทคือพระนิพพาน  เปนบทสงบอยางยิ่งมีอยู.   บทวา 
สมฺมปฺปฺาย   ปสฺสติ    ความวา   ยอมเห็นโดยชอบ   ซึ่งบทคือพระ- 
นิพพานน้ันดวยมรรคปญญา  พรอมดวยวิปสสนา.  บทวา  น  สพฺเพน 
สพฺพ     ความวา    บททั้งปวงอันภิกษุไมทําใหแจงแลว    โดยอาการ 
ทั้งปวง     เพราะละกิเลสบางเหลายังไมได     เพราะความมืดอันเปน 
ตัวปกปดสัจจะยังกําจัดไมไดโดยประการท้ังปวง.   บทวา  หฺมาเน 
ความวา  ดังแผนเหล็กที่ลุกโชน  อันนายชางเอาคีมจับแลวเอาฆอนทุบ. 
         บทวา    อนฺตราปรนิิพฺพายี     ความวา    จําเดิมแตกาลอันเปน 
ลําดับจากเหตุเกิดข้ึน   พระอนาคามีบุคคล   ไมลวงเลยทามกลางอายุ 
แลว  ปรินิพพานดวยกิเลสปรินิพพานในระหวางน้ี.  บทวา   อนปุหจฺจ 
ตล     ความวา      พระผูมีพระภาคเจา    ทรงแสดงอันตราปรินิพพายี 
บุคคลไว   ๓  จําพวก  ดวยอุปมา   ๓  ขอ  เหลาน้ีคือ  สะเก็ดลูกไฟเหล็ก 
ไมกระทบพ้ืน, ไมลวงไปถึงพ้ืน,  พึงดับเสียในอากาศน่ันแล. 
         บทวา   อุปหจฺจปรนิิพฺพายี    ความวา    พระอนาคามีบุคคล 
ลวงกลางอายุ   จดท่ีสุดแหงจิตดวงหลัง     แลวปรินิพพาน.    บทวา  
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อุปหจฺจ   ตล   ความวา   สะเก็ดลูกไฟเหล็กติดไฟโพลงอยู  ไมลวง 
เลยพ้ืนอากาศ    หรือเขากระทบพ้ืนดิน     เพียงตกไปที่ดินเทานั้น 
แลวก็ดับไป. 
         พระอนาคามีบุคคล    ผูทํากิเลสทั้งหลายใหสิ้นไป   โดยไมมี 
สังขารอ่ืนกระตุนเตือน   คือโดยไมมีความพยายาม   แลวปรินพิพาน 
เพราะเหตุนั้น    พระอนาคามีนั้น    จึงชื่อวา    อสงัขารปรินิพพายี 
ผูปรินิพพานโดยไมตองมีสังขารอ่ืนชวยกระตุนเตือน. 
         พระอนาคามีบุคคล     ผูทํากิเลสท้ังหลายใหสิ้นไปโดยมีสังขาร 
อ่ืนชวยกระตุนเตือนคือตองประกอบดวยความเพียรแลวปรนิิพพาน 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา    สังขารปรินิพพายี    ผูปรนิิพพาน   โดยตอง 
มีสังขารอ่ืนชวยกระตุนเตือน. 
         บทวา    คจฺฉ   ความวา    ปาอันปราศจากอารักขา.    บทวา 
ทาย  ความวา  ปาอันมีอารักขา  คืออันทานใหเพ่ือประโยชนแกการ 
อภัยแลว.  คําท่ีเหลือในบทเหลาน้ีมีอรรถงานท้ังน้ัน.   ในพระสูตร 
นี้  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสถึงพระอริยบุคคลท้ังหลาย  ดังน้ีแล. 
                          จบ  อรรถกถาอุริสคติสูตรที่  ๒  
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                             ๓. ติสสสูตร 
         [๕๓]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภูเขา  
คิชฌกูฏ  ใกลกรุงราชคฤห   ครั้งน้ันแล   เมื่อปฐมยามลวงไป  เทวดา 
๒  ตน มีรัศมีงาม       ยังภูเขาคิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว  เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลว    ไดยืนอยู   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครัน้แลวเทวดาตนหนึ่งไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุณีเหลาน้ีหลุดพนแลว 
เทวดาอีกตนหนึ่งกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุณีเหลาน้ี 
หลุดพนดวยดีแลว  เพราะไมมีอุปาทานขันธเหลืออยู  เทวดาเหลาน้ัน 
ไดกราบทูลดังน้ีแลว  พระศาสดาทรงพอพระทัย  ลําดับนั้น  เทวดา 
เหลาน้ันทราบวา    พระศาสดาทรงพอพระทัย    จึงถวายอภิวาท 
กระทําประทักษิณแลวหายไป    ณ    ที่นั้น    ครัน้ลวงราตรีนั้นไป 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อคืนนี้  เมื่อปฐมยามลวงไป  มีเทวดา  ๒  ตนมีรัศมีงาม   ยังภูเขา 
คิชฌกูฏท้ังส้ินใหสวางไสว  เขามาหาเราถึงที่อยู  อภิวาทแลว  ไดยืน 
อยู  ณ   ที่ควรสวนหนึ่ง   ครั้นแลว   เทวดาตนหน่ึงไดกลาวกะเราวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุณีเหลาน้ีหลุดพนแลว   เทวดาอีกตนหนึ่ง 
กลาววา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุณีเหลาน้ีหลุดพนดวยดีแลว 
เพราะไมมีอุปาทานขันธเหลืออยู   เทวดาเหลาน้ันครั้นกลาวแลว 
อภิวาทเรา  กระทําประทักษิณแลวหายไป ณ ที่นั้นนั่นแล  กส็มัยนั้นแล 
ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยูในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา  
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ทานคิดเห็นวา  เทวดาเหลาไหนหนอ มีญาณหย่ังรูอยางนี้ ในบุคคล  
ผูยังมีอุปาทานขันธเหลือวา     ยังมีอุปาทานขันธเหลือหรือในบคุคล  
ผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา  ไมมีอุปาทานขันธเหลือ    ก็ในสมัย 
นั้นแล    ภิกษุชื่อตสสะมรณภาพแลวไมนาน    เขาถึงพรหมโลก 
ชั้นหน่ึง     แมในพรหมโลกน้ันก็รูกันอยางนี้วา    ทาวติสสพรหม 
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
หายจากภูเขาคิชฌกูฏไปปรากฏ  ณ   พรหมโลกนั้น   เหมือนบุรุษ 
ผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู   หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน   ทาวติสสพรพม 
ไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังมาแตไกล    จึงกลาวกะทานวา 
ขาแตทานโมคคัลลานะ   ผูนิรทุกขนมินตมาเถิด  ทานมาดีแลวนานแลว 
ที่ทานกระทําปริยายเพ่ือมาที่นี้   ขอนิมนตทาน  นั่งเถิด  นี่อาสนะปูไว 
แลว. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว 
แมติสสพรหม  อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว  นั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามวา   ดูกอน 
ติสสะ    เทวดาเหลาไหนหนอ    มีญาณหย่ังรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมี 
อุปาทานขันธเหลือวา    ยังมีอุปาทานขันธเหลือ    หรือในบุคคลผูไมมี 
อุปาทานขันธเหลือวา  ไมมีอุปาทานขันธเหลือ. 
         ติสสพรหมกลาววา   ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข  เทวดา 
ชั้นพรหม    ยอมมีญาณหย่ังรูอยางนี้ในบุคคลผูยังมีอุปาทานขันธ 
เหลือ    วายังมีอุปาทานขันธเหลือ    หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ 
เหลือวาไมมีอุปาทานขันธเหลือ.  
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         ม.  เทวดาชั้นพรหมทั้งหมดหรือ    ที่มีญาณหยั่งรูอยางนี้ใน  
บุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา     ยังมอุีปาทานขันธเหลือ   หรอืใน 
บุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ. 
         ต.  ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข    เทวดาชั้นพรหมไมใช 
ทั้งหมด     ทีม่ีญาณหย่ังรูอยางนี้...    ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข 
เทวดาชั้นพรหมเหลาใด   ผูยินดีดวยอายุ  วรรณะ  สขุ  ยศ  และความ 
เปนอธิบดี     อันเปนของพรหม     แตไมรูชัดตามความเปนจริง    ซึ่ง 
อุบายเปนเครื่องสลัดออกไปอยางยิ่งแหงอายุเปนตนนั้น     เทวดา 
ชั้นพรหมเหลาน้ัน    ไมมีญาณหย่ังรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธ 
เหลือวา    ยังมีอุปาทานขันธเหลือ    หรือในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธ 
เหลือวา    ไมมีอุปาทานขันธเหลือ    สวนเทวดาชั้นพรหมเหลาใด 
ไมยินดีดวยอายะ  วรรณะ  สุข  ยศ  และความเปนอธิบดี  อันเปนของ 
พรหม    และรูชัดตามความเปนจริง    ซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกไป 
อยางยิ่งแหงอายุเปนตนน้ัน    เทวดาชั้นพรหมเหลาน้ัน    ยอมมีญาณ 
หยั่งรูอยางนี้...    ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข    ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    เปนอุภโตภาควิมุติ    เทวดาเหลาน้ันยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา 
ทานผูนี้       เปนอุภโตภาควิมุติ     กายของทานจักต้ังอยูเพียงใด 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักเห็นทานเพียงนั้น     เพราะกายสลายไป 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไมเห็นทาน      ขาแตทานโมคคัลลานะ 
ผูนิรทุกข     เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหย่ังรูอยางนี้ในบุคคลผูไมมี 
อุปาทานขันธเหลือวา ไมมีอุปาทานขันธเหลือ ขาแตทานโมคคัลลานะ 
ผูนิรทุกข    อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนปญญาวิมุติ    เทวดา  
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เหลาน้ันยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา   ทานผูนี้แลเปนปญญาวิมุติ  
กายของทานจักต้ังอยูเพียงใด  เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักเห็น 
ทานเพียงนั้น  เพราะกายสลายไป  เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไม 
เห็นทาน.  ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข   เทวดาเหลาน้ันยอม 
มีญาณหย่ังรูอยางนี้   ในบุคคลผูไมมีอุปาทานขันธเหลือวา   ไมมี 
อุปาทานขันธเหลือ   ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข   อน่ึง  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เปนกายสักขี    (ผูบรรลุฌานแลวกระทําใหแจง 
ซึ่งนิพพาน)  เทวดาเหลานั้น  ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา  ทานผูนั้นแล 
เปนกายสักขีแมไฉน  ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู  คบกลัยาณ- 
มิตร    อบรมอินทรีย    พึงกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
อันยอดเยี่ยม    ที่กลุบุตรทั้งหลาย  ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
ตามตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งยง  ในทิฏฐธรรม เขาอยู ขาแตทาน 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข     เทวดาเหลานั้นยอมมีญาณหยังรูอยางนี้  
ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา  มีอุปาทานขันธเหลือ  ขาแตทาน 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข  อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนทิฏฐิปตตะ 
(ผูถึงท่ีสุดทิฐิ)  ฯลฯ  เปนสัทธาวิมุติ  (ผูหลุดพนเพราะศรัทธา) ฯลฯ 
ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข  อน่ึง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ธัมมานุสารี    (ผูดําเนินตามกระแสธรรม)    เทวดาเหลาน้ันยอมรู 
ภิกษุนั้นอยางนี้วา  ทานผูนี้และเปนธัมมานุสารี  แมไฉน  ทานผูนี้ 
เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู  คบกัลยาณมิตร อบรมอินทรีย  พึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม     ทีก่ลุบุตรทั้งหลาย 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตามตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
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ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยู   ขาแตทานโมคคัลลานะผูนิรทุกข  เทวดา  
เหลาน้ันยอมมีญาณหย่ัง  อยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา 
มีอุปาทานขันธเหลือ. 
         ลําดับนั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะชื่นชมยินดีภาษิตของ 
ทาวติสสพรหมแลว    หายจากพรหมโลกไปปรากฏท่ีเขาคิชฌกูฏ 
เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู   หรือคูแขนท่ีเหยียด     ฉะน้ัน 
แลวทานพระมหาโมคคัลลานะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลว 
ไดกราบทูลถอยคําสนทนาปราศรัยกับทาวติสสพรหมทั้งหมด 
แดพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนโมคคัลลานะ     ก็ทาว- 
ติสสพรหมไมไดแสดงบุคคลอนิมิตตวิหารี     (ผูมปีกติบรรลุเจโต - 
สมาธิอันหานิมิตมิไดอยู)  ที ่๗  แกเธอหรือ. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาค- 
เจาผูสุคต     บัดนี้เปนการควรท่ีพระผูมีพระภาคเจา    จะพึงทรงแสดง 
ถึงบุคคลอนิมิตวิหารีที่   ๗    ขาแตพระสุคต     ภิกษุทั้งหลายไดฟง 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว. 
         พ.  ดูกอนโมคคัลลานะ   ถาอยางนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะ   รบัพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนโมคคัลลานะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได   เพราะไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวงอยู  
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เทวดาเหลานั้นยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา     ทานผูนี้แล     บรรลุเจโต-  
สมาธิอันหานิมิตมิได    เพราะไมใสใจถึงนิมิตท้ังปวงอยู     แมไฉน 
ทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควรอยู    คบกัลยาณมิตร   อบรมอินทรีย 
พึงกระทําใหแจงซึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม     ที่กุลบุตร 
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตามตองการน้ัน   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยู  ดูกอนโมคคัลลานะ เทวดาเหลาน้ัน 
ยอมมีญาณหย่ังรูอยางนี้ในบุคคลผูมีอุปาทานขันธเหลือวา   ม ี
อุปาทานขันธเหลือ. 
                                    จบ  สูตรที ่ ๓  
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                                ๔.  สหสูตร 
         [๕๔]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กูฏาคาร  
ศาลา  ปามหาวัน  ใกลกรงุเวสาลี  ครั้งน้ันแล  สหีเสนาบดีเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    พระองคอาจทรงบัญญัติผลแหงทานที่ประจักษในปจจุบัน 
ไดหรือไม. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนสีหะ   ถาอยางนั้น  จักยอน 
ถามทานในปญหาขอน้ีกอน    ทานพึงพยากรณปญหาขอนั้นตาม 
ชอบใจทาน    ดูกอนสีหะ   ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ใน 
เมืองเวสาลีนี้  มีบุรุษอยู ๒ คน  คนหน่ึงไมมีศรัทธา  ตระหน่ี  ถี่เหนียว 
พูดเสียดสี  คนหน่ึงมีศรัทธา  เปนทานบดี  ยินดีใหความสนับสนุน 
ดูกอนสีหะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พระอรหันตทั้งหลาย 
เมื่อจะอนุเคราะหพึงอนุเคราะหคนไหนกอน     จะเปนคนไมมีศรัทธา 
ตระหน่ี   ถี่เหนียว   พูดเสียดสี  หรือคนท่ีมีศรัทธา  เปนทานบดี  ยินด ี
ใหความสนับสนุน. 
         สี.   ขาแตพระองคผูเจริญ   คนท่ีไมมีศรัทธา    ตระหน่ีถีเ่หนียว 
พูดเสียดสี     พระอรหันตทั้งหลายเม่ืออนุเคราะห    จักอนุเคราะห 
คนนั้นกอนอยางไรได  สวนท่ีมีศรัทธา   เปนทานบดี   ยินดีใหความ 
สนับสนุน   พระอรหันตทั้งหลายเม่ืออนุเคราะห   พึงอนุเคราะหคนนั้น 
กอนเทียว.  
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         พ.   ดกูอนสีหะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   พระ-  
อรหันตทั้งหลาย  เมื่อเขาไป  พึงเขาไปหาใครกอน  จะเปนคนที่ไมมี 
ศรัทธา  ตระหนี่ถี่เหนียว   พูดเสียดสี   หรือคนท่ีมีศรัทธา  เปนทานบดี 
ยินดีใหความสนับสนุน. 
         สี. ขาแตพระองคเจริญ   คนที่ไมมีศรัทธา    ตระหน่ีถี่เหนียว 
พูดเสียดสี   พระอรหันตทั้งหลายเม่ือเขาไปหา    จักเขาไปหาคนน้ัน 
กอนอยางไรได   สวนคนที่มีศรัทธา    เปนทานบดี    ยินดีใหความ 
สนับสนุน    พระอรหันตทั้งหลายเม่ือเขาไปหา    พึงเขาไปหาคนน้ัน 
กอนเทียว. 
         พ.  ดูกอนสีหะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน พระอรหันต 
ทั้งหลายเม่ือรับ  พึงรับของใครกอน  จะเปนคนที่ไมมีศรัทธา   ตระหน่ี 
ถี่เหนียว    พูดเสียดสี   หรือคนท่ีมีศรัทธา  เปนทานบดี   ยินดีใหความ 
สนับสนุน. 
         สี.  ขาแตพระองคผูเจริญ   คนท่ีไมมีศรัทธา   ตระหน่ีถี่เหนียว 
พูดเสียดสี  พระอรหันตทั้งหลายเม่ือรับ  จักรับของคนน้ันกอนอยางไร 
ได   สวนคนที่มีศรัทธา  เปนทานบดี   ยินดีใหความสนับสนุน  พระ- 
อรหันตทั้งหลายเมื่อรับ  พึงรับของตนน้ันกอนเทียว. 
         พ.  ดูกอนสีหะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน พระอรหันต 
ทั้งหลายเม่ือแสดงธรรม    พึงแสดงแกคนไหนกอน    จะเปนคนที่ไมมี 
ศรัทธา.   ตระหน่ีถี่เหนียว    พูดเสียดสี  หรือคนท่ีมีศรัทธา  เปนทานบดี 
ยินดีใหความสนับสนุน.  
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         สี.  ขาแตพระองคผูเจริญ   คนท่ีไมมีศรัทธา   ตระหน่ีถี่เหนียว  
พูดเสียดสี  พระอรหันตทั้งหลายเม่ือแสดงธรรม   จักแสดงแกคนนั้น 
กอนอยางไรได    สวนคนท่ีมีศรัทธา     เปนทานบดี     ยินดีใหความ 
สนับสนุน   พระอรหันตทั้งหลายเม่ือแสดงธรรม    พึงแสดงแกคนนั้น 
กอนเทียว. 
         พ.  ดูกอนสีหะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  กิตติศัพท 
อันงามของคนไหน   พึงขจรไป   จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา    ตระหน่ี 
ถี่เหนียว  พูดเสียดสี  หรือคนท่ีมีศรัทธา  เปนทานบดี  ยินดีใหความ 
สนับสนุน. 
         สี.  ขาแตพระองคผูเจริญ   คนท่ีไมมีศรัทธา   ตระหน่ีถี่เหนียว 
พูดเสียดสี   กิตติศัพทอันงามของตนน้ัน  จักขจรไปไดอยางไร   สวน 
คนที่มีศรัทธา     เปนทานบดี    ยินดีใหความสนับสนุน    กิตติศัพท 
อันงามของคนนั้นเทียวพึงขจรไป. 
         พ.  ดูกอนสีหะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  คนไหนท่ี 
จะพึงเขาไปสูบริษัทใด  ๆ  ก็ตาม    เชน    กษัตรยิบริษัท    พราหมณ 
บริษัท  คฤหบดีบริษัท  สมณบริษัท  พึงเปนผูแกลวกลา   ไมเกอเขิน 
เขาไป  จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา  ตระหนี่ถี่เหน่ียว.  พูดเสียดสี   หรือ 
คนที่มีศรัทธา  ยินดี  ใหความสนับสนุน. 
         สี.   ขาแตพระองคผูเจริญ  คนที่ไมมีศรัทธา  ตระหน่ีถี่เหนียว 
พูดเสียดสี    จักเขาไปสูบริษัทใด  ๆ    ก็ตาม   เชน    กษัตริยบรษัิท 
พราหมณบริษัท     คฤหบดีบริษัท  สมณบริษัท  จักเปนผูแกลวกลา 
ไมเกอเขิน    เขาไปอยางไรได    สวนคนที่มีศรัทธา    เปนทานบดี  
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ยินดีใหความสนับสนุน  เขาผูนั้นพึงเขาไปสูบริษัทใด ๆ ก็ตาม เชน  
กษัตริยบริษัท    พราหมณบริษัท    คฤหบดีบริษัท     สมณบรษัิท 
พึงเปนผูแกลวกลา  ไมเกอเขิน  เขาไป. 
         พ.  ดูกอนสีหะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  คนไหน 
เมื่อตายไปจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     จะเปนคนท่ีไมมีศรัทธา 
ตระหนี่ถี่เหนียว   พูดเสียดสี   หรือคนท่ีมีศรัทธา   เปนทานบดี   ยินด ี
ใหความสนับสนุน. 
         สี.  ขาแตพระองคผูเจริญ   คนท่ีไมมีศรัทธา    ตระหน่ีถีเ่หนียว 
พูดเสียดสี    เมื่อตายไป    จักเขาถึงสุคติโลกสวรรคอยางไรได   สวน 
คนที่มีศรัทธา    เปนทานบดี    ยินดีใหความสนับสนุน    เมื่อตายไป 
พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ขาแตพระองคผูเจริญ     ในผลแหงทาน 
๖   ประการ   ที่เห็นประจักษในปจจุบัน   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลว     ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจา 
แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้        ขาพระองคเปนทายก 
เปนทานบดีพระอรหันตทั้งหลายเม่ืออนุเคราะห     ยอมอนุเคราะห 
ขาพระองคกอน  เมื่อเขาไปหายอมเขาไปหาขาพระองคกอน   เมื่อรับ 
ยอมรับของขาพระองคกอน    เมื่อแสดงธรรมยอมแสดงแกขาพระองค 
กอน     กิตติศัพทอันงามของขาพระองคขจรไปแลววา    สีหเสนาบดี 
เปนทายก    เปนการกบุคคล    เปนผูอุปฏฐากพระสงฆ   ขาพระองค 
ผูเปนทายก  เปนทานบดี.   เขาไปสูบริษัทใด  ๆ  กต็าม  เชน  กษัตริย- 
บริษัท   พราหมณบริษัท   คฤหบดีบรษัิท    สมณบริษัท    ยอมเปนผู 
แกลวกลา  ไมเกอเขิน  เขาไป  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในผลแหงทาน  
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๖  ประการทีเ่ห็นประจักษในปจจุบัน  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
ขาพระองคมิไดดําเนินไปดวยความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจา 
แมขาพระองคเองก็รูผลแหงทานเหลานี้      แตพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสผลแหงทานใดกะขาพระองคอยางนี้วา     ดกูอนสีหะ    ทายก 
ทานบดี   เมือ่ตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพระองคยังไมรู 
ผลแหงทานน้ัน  และในผลแหงทานขอน้ี  ขาพระองคขอดําเนินไปดวย 
ความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจา. 
         พ.  อยางนั้น  สีหะ  อยางนั้น  สีหะ  ดูกอนสีหะ  ทายก  ทานบดี 
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
                                       จบ  สีหสูตรที่  ๔ 
 
                      อรรถกถาสีหสูตรท่ี  ๔ 
         สีหสูตรที่  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    มจฺฉร ี   ไดแกบุคคลผูประกอบดวยความตระหน่ี    ๕ 
อยาง.  บทวา  กทริโย  ความวา  บุคคลผูมีความตระหนี่จัด  ยอมหาม 
แมเม่ือชนเหลาอ่ืนผูจะใหทาน.   บทวา    อนุปฺปทานรโต    ความวา 
เมื่อจะใหทานบอย ๆ  ก็ยอมยินดี.    บทวา   อนุกมปฺนฺตา     ความวา 
เมื่อจะใหทานบอย ๆ  ก็ยอมยินดี.    บทวา   อนุกมปฺนฺตา     ความวา 
ผูอนุเคราะหดวยคิดอยางน้ีวา   วันนี้   เราจะอนุเคราะหใคร   พวกเรา 
จะพึงรับไทยธรรมของใคร หรือพวกเราจะพึงแสดงธรรมแกใคร. 
                                จบ  อรรถกถาสีหสูตรที่  ๔  
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                               ๕.  รกัขิตสูตร 
         [๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฐานะ ๔ ประการน้ี ตถาคตไมตอง  
รักษา  และตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ   ๓   ประการ    ฐานะ 
๔   ประการท่ีตถาคตไมตองรักษาเปนไฉน      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตมีกายสมาจารบริสุทธิ์     ตถาคตไมมีการทุจริตท่ีจะตอง 
รักษาวา   คนอ่ืนอยารูขอน้ีของเราเลย   ตถาคตมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ 
ตถาคตไมมีวจีทุจริตท่ีจะตองรักษาวา     คนอ่ืนอยารูขอน้ีของเราเลย 
ตถาคตมีมโนสมาจารบริสุทธิ์      ไมมีมโนทุจริตท่ีจะตองรักษาวา 
คนอ่ืนอยารูขอน้ีของเราเลย    ตถาคตมีอาชีวบริสุทธิ์   ไมมีมิจฉาชีพ 
ที่จะตองรักษาวา  คนอ่ืนอยารูขอน้ีของเราเลย  ฐานะ  ๔  ประการน้ี 
ตถาคตไมตองรักษา   ตถาคตไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ  ๓  ประการ 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมีธรรมอันกลาวดีแลว  สมณะ 
ก็ดี  พราหมณก็ดี  เทวดาก็ดี  มารก็ด ี พรหมก็ดี  หรือใคร ๆ ในโลก 
ก็ดี    จักคัดคานเราในธรรมนั้นโดยชอบธรรมวา     แมเพราะเหตุนี้ 
ทานมิใชเปนผูมีธรรมอันกลาวดีแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
ไมเล็งเห็นนิมิตน้ัน  เมื่อไมเห็น  ยอมถงึความเกษม  ไมมีภัย  มีความ 
แกลวกลาอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง    ปฏิปทาอันเปนเครื่อง 
ยังสัตวใหถึงนิพพาน  ทีสาวกของเราผูปฏิบัติตามแลว  ยอมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยู  อันเรา 
บัญญัติไวดีแลวแกสาวกท้ังหลาย    สมณะก็ดี   พราหมณก็ดี   เทวดา  
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ก็ดี   มารก็ดี   พรหมก็ด ี หรือใคร ๆ   ในโลกก็ดี   จักคัดคานเราใน 
ปฏิปทาน้ันโดยชอบธธรรมวา    แมเพราะเหตุนี้   ปฏิปทาอันเปนเครื่อง 
ยังสัตวใหถึงนิพพาน    ทีส่าวกของทานปฏิบัติแลว     ยอมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ฯลฯ  ไมเปนปฏิปทาอันทานบัญญัติไวดีแลว 
แกสาวกท้ังหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเลง็เห็นนิมิตน้ัน 
ยอมถึงความเกษม  ไมมีภัย  แกลวกลาอยู  อนึ่ง  สาวกบริษัทของเรา 
เปนรอย  ๆ  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ   ปญญาวิมุติ   อันหา 
อาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยู  สมณะก็ดี  พราหมณก็ดี  เทวดาก็ดี  มารก็ด ี
พรหมก็ดี  หรือใคร ๆ  ในโลกก็ด ี  จักคัดคานเราในขอน้ันโดยชอบ 
ธรรมวา แมเพราะเหตุนี้  สาวกบริษัทเปนรอย ๆ ไมไดกระทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลาย 
สิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยู  เราไมเล็งเห็น 
นิมิตน้ัน  เมื่อไมเห็น  ยอมถึงความเกษม  ไมมีภัย  แกลวกลาอยู 
ตถาคตไมพึงถูกติเตียนเพราะฐานะ ๓  ประการเหลาน้ี  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ฐานะ  ๔  ประการน้ีแล  ตถาคตไมจําเปนตองรักษา  และ 
ตถาคต ไมพึงถูกติเตียนดวยฐานะ  ๓  ประการนี้แล. 
                                  จบ  รักขิตสูตรที ่ ๕  
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                         อรรถกถารักขิตสูตรท่ี  ๕ 
         รักขิตสูตรท่ี  ๕  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   นิมิตฺต   ไดแก   ซึ่งธรรมนิมิตบาง   บุคคลนิมิตบาง. 
จริงอยูพระตถาคตน้ี เมื่อไมพิจารณาเห็นแมบทหน่ึง ในธรรมที่เราแสดง 
แลวดวยตนเอง  วาเปนธรรมท่ีกลาวไมดี  นําสัตวออกจากทุกขในวัฏฏะ 
ไมได  ชื่อวา  ไมพิจารณาเห็นธรรมนิมิต.  พระตถาคต  ไมพิจารณาเห็น 
แมบุคคลผูหนึ่ง       ผูจะลุกข้ึนโตตอบวา      ธรรมที่ทานกลาวแลวผิด 
ธรรมที่ทานกลาว   ไมดี   ชื่อวาไมพิจารณาเห็นบุคคลนิมิต.     แมใน 
บททั้งสองที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                                  จบ  อรรถกถารกัขิตสูตรที่ ๕  
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                           ๖.  กมิมลิสูตร 
         [๕๖]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระ-  
วิหารเวฬุวัน ใกลเมืองกิมมิลา  ครั้งน้ันแล ทานพระกิมมิละเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ      อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหสัทธรรม 
ไมต้ังอยูนานในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนกิมมิละ    เมื่อตถาคต 
ปรินิพพานแลว   ภิกษุ   ภิกษุณี    อุบาสก  อุบาสิกา  ในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูไมเคารพ  ไมยําเกรงในพระศาสดา...  ในธรรม...  ในสงฆ... 
ในสิกขา...    ในสมาธิ...    ในความไมประมาท...     ในปฏิสันถาร 
ดูกอนกิมมิละ       นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย       เครื่องใหสัทธรรมไม 
ต้ังอยูนาน  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว. 
         กิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัย    เครื่อง 
ใหสัทธรรมต้ังอยูนาน ในเม่ือพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว. 
         พ.  ดูกอนกิมมิละ  เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว  ภิกษุ   ภิกษุณี 
อุบาสก    อุบาสิกา   ในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีความเคารพ   มีความ 
ยําเกรงในพระศาสดา... ในธรรม... ในสงฆ... ในสิกขา... ในสมาธิ... 
ในความไมประมาท...   ในปฏิสันถาร    ดกูอนกิมมิละ   นี้แลเปนเหตุ 
เปนปจจัย   เครื่องใหสัทธรรมต้ังอยูนาน ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว. 
                                   จบ  กิมมลิสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  สตัตธรรมสูตร 
         [๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗ 
ประการ   ไมนานนัก    พึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรม เขาถึงอยู ธรรม ๗ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศรัทธา  ๑  มีศลี  ๑  เปนพหูสูต  ๑   เปน 
ผูหลีกออกเรน   ๑  ปรารภความเพียร  ๑  มีสติ  ๑  มีปญญา  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗   ประการน้ีแล    ไม 
นานนักพึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมติ     ปญญาวิมุติ    อันหาอาสวะ 
มิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรม 
เขาถึงอยู. 
                                จบ  สัตตธรรมสูตรที่  ๗  
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                           ๘. โมคคัลลนสูตร 
         [๕๘]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปา- 
เภสกลา  มิคทายวัน  ใกลสุงสุมารคีรนคร  แควนภัคคะ  ก็สมัยนั้นแล   
ทานมหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู    ณ    บานกลัลวาลมุตตคาม 
แควนมคธ     พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะนั่งโงกงวงอยู ณ บานกัลลวาลมตุตคาม แควนมคธ 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุมนุษย   ครั้นแลวทรงหายจาก 
เภสกลามิคทายวัน  ใกลสงุสุมารคีรนคร  แควนภัคคะ  เสด็จไป 
ปรากฏเฉพาะหนาทานพระมหาโมคคัลลานะ   ณ  บานกัลลวาล- 
มุตตคาม    แควนมคธ     เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู 
หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่ปูลาดแลว    ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา 
ดูกอนโมคคัลลานะ   เธองวงหรือ    กอนโมคคัลลานะ   เธองวงหรือ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         ดูกอนโมคคัลลานะ    เพราะเหตุนั้นแหละ  เมื่อเธอมีสัญญา 
อยางไรอยู     ความงวงนั้นยอมครอบงําได    เธอพึงทําไวในใจซ่ึง 
สัญญาน้ันใหมาก    ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความงวงน้ันได    ถา 
เธอยังละไมได  แตนั้นเธอถึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตน 
ไดสดับแลว  ไดเรียนมาแลวดวยใจ  ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความ 
งวงนั้นได  ถายังละไมได  แตนั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามท่ีตนได 
สดับมาแลว  ไดเรียนมาแลวโดยพิสดาร  ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอ  
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ละความงวงนั้นได  ถายังละไมได    แตนั้นเธอพึงยอนชองหูทั้งสองขาง  
เอามือลูบตัว     ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได    ถายังละ 
ไมได    แตนั้นเธอพึงลุกข้ึนยืน    เอานํ้าลางตา   เหลียวดูทิศทั้งหลาย 
แหงนดูดาวนักษัตรฤกษ     ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได 
ถายังละไมได     แตนั้นเธอพึงทําในใจถึงอาโลกสัญญา      ต้ังความ 
สําคัญในกลางวันวา   กลางวันอยางไร   กลางคืนอยางนั้น   กลางคืน 
อยางไร    กลางวันอยางน้ัน    มีใจเปดเผยอยูฉะน้ี    ไมมีอะไรหุมหอ 
ทําจิตอันมีแสงสวางใหเกิด     ขอน้ีจะเปนเหตุใหเธอละความงวง 
นั้นได   ถายังละไมได   แตนั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรม   กําหนดหมาย 
เดินกลับไปกลับมา  สํารวมอินทรีย   มีใจไมเปดไปใหภายนอก  ขอน้ี 
จะเปนเหตุใหเธอละความงวงนั้นได    ถายังละไมได     แตนั้นเธอพึง 
สําเร็จสีหไสยา  คือนอนตะแคงเบ้ืองหนาขวา  ซอนเทาเหลื่อมเทา  มีสติ- 
สัมปชัญญยะ    ทําความหมายในการนอน    ความสุขในการเอนขาง 
ความสุขในการเคลิ้มหลับ  ดูกอนโมคคัลลานะ  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล. 
         ดูกอนโมคคัลลานะ    เพราะเหตุนั้นแหละ     เธอพึงศึกษา 
อยางนี้อีกวา    เราจักไมชูงวง  (ถือตัว)   เขาไปสูตระกูล    ดกูอน 
โมคคัลลานะ   เธอพึงศึกษาอยางนี้แล    ถาภิกษุชูงวงเขาไปสูตระกูล 
และในตระกูลมีกรณียกิจหลายอยาง    ซึ่งจะเปนเหตุใหมนุษยไมใสใจ 
ถึงภิกษุผูมาแลว     เพราะเหตุนั้น      ภิกษุยอมมีความคิดอยางนี้วา 
เดี๋ยวน้ีใครหนอยุยงใหเราแตกในสกุลนี้        เดี๋ยวน้ีดูมนุษยพวกนี้ 
มีอาการอิดหนาระอาใจในเรา  เพราะไมไดอะไร เธอจึงเปนผูเกอเขิน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 185 

เมื่อเกอเขิน    ยอมคิดฟุงซาน    เมื่อคิดฟุงซาน   ยอมไมสํารวม  เมื่อ  
ไมสํารวมจิตยอมหางจากสมาธิ. 
         เพราะฉะนั้นแหละ     โมคคัลลานะ     เธอพึงศึกษาอยางนี้วา 
เราจักไมพูดถอยคําซ่ึงจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน   ดกูอนโมคคัลลานะ 
เธอพึงศึกษาอยางนี้แล     เมื่อมีถอยคําซึ่งจะเปนเหตุใหทุมเถียงกัน 
ก็จําตองหวังการพูดมาก    เมื่อมีการพูดมาก     ยอมคิดฟุงซาน    เมื่อ 
คิดฟุงซาน  ยอมไมสํารวม  เมื่อไมสํารวม  จิตยอมหางจากสมาธิ. 
         ดูกอนโมคคัลลานะ   อน่ึง   เราสรรเสริญความคลุกคลี่ดวย 
ประการทั้งปวงไม       แตมิใชวาจะไมสรรเสริญ  ความคลุกคลีดวย 
ประการทั้งปวงก็หามิได    คือ     เราไมสรรเสริญความคลุกคลีดวย 
หมูชนทั้งคฤหัสถและบรรพชิต  ก็แตวา  เสนาสนะอันใดเงียบเสียง 
ไมอ้ืออ่ึง    ปราศจากการสัญจรของหมูชน    ควรเปนที่ประกอบกิจ 
ของผูตองการความสงัด      ควรเปนที่หลีกออกเรน     เราสรรเสริญ 
ความคลุกคลีดวยเสนาสนะเห็นปานน้ัน. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ทานพระมหา 
โมคคัลลานะทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
โดยยอ  ดวยขอปฏิบัติเพียงไรหนอ   ภิกษุจึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะ 
สิ้นตัณหา    มีความสําเร็จลวงสวน   มีที่สุดลวงสวน   ประเสริฐกวา 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
         พ.  ดูกอนโมคคัลลานะ    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไดสดับวา 
ธรรมทั้งปวงไมควรถือม่ัน    ครั้นไดสดับดังน้ันแลว   เธอยอมรูชัด 
ธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง  ครั้นรูชดัธรรมทั้งปวงดวยปญญา  
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อันยิ่งแลว    ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง     ครั้นกําหนดรูธรรมท้ังปวง  
แลว    ไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง    สุขก็ดี  ทุกขก็ดี  มิใชสุข 
มิใชทุกขก็ดี    ยอมพิจารณาเห็น    ความไมเที่ยงในเวทนาเหลาน้ัน 
พิจารณาเห็นความคลายกําหนัด   พิจารณาเปนความดับ   พิจารณา 
เห็นความสละคืน  เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยางนั้น ๆ  อยู  ยอมไมยืดมั่น 
อะไร  ๆ  ในโลก   เมื่อไมยืดมั่น   ยอมไมสะดุง   เมื่อไมสะดุง   ยอม 
ปรินิพพานเฉพาะตัวทีเดียว  ยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี   ดกูอนโมคคัลลานะ  โดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล  ภิกษุ 
จึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะส้ินตัณหา   มีความสําเร็จลวงสวน   เปนผู 
เกษมจากโยคะลวงสวน    เปนพรหมจารีลวงสวน    มีที่สุดลวงสวน 
ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
                             จบ  โมคคัลลานสูตรที่ ๘ 
 
                      อรรถกถาโมคคัลลานสูตรท่ี  ๘ 
         โมคคัลลานสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  จปลายมาโน  ความวา  พระมหาโมคคัลลนะ  เขาไป 
อาศัยหมูบานนั้น  กระทําสมณธรรมในไพรสณฑแหงหน่ึง  มีรางกาย 
ลําบากเพราะถูกความเพียรในการจงกรมตลอด  ๗  วัน บีบค้ัน  จึงนั่ง 
โงกงวงอยูในทายที่จงกรม. บทวา  จปลายสิ  โน แกเปน  นิททฺายสิ  น ุ
แปลวา  เธองวงหรือ.  บทวา  อนุมชชฺิตฺวา  แปลวา  ลูบคลําแลว. 
บทวา   อาโลกสฺ  ไดแก  ความสําคัญในความสวางเพ่ือบรรเทา  
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ความงวง.   บทวา   ทิวาสฺ  ไดแก  ความสําคัญวาเปนกลางวัน  
บทวา  ยถา  ทิวา  ตถา  รตฺตึ   ความวา   เธอต้ังความสําคัญวาสวาง 
ในกลางวันฉันใด   เธอต้ังความสําคัญวาสวางนั้น  แมในกลางคืน 
ก็ฉันนั้น.  คําวา  ยถา  รตฺตึ  ตถา  ทิวา  เธอต้ังความสําคัญวา สวาง 
ในกลางคืนฉันใด  เธอต้ังความสําคัญวาสวางน้ันแมในกลางวันฉันนั้น. 
บทวา  สปฺปภาส  เธอพึงใหจิตเปนไปพรอมกับแสงสวาง เพ่ือประโยชน 
แกทิพยจักขุญาณ.    บทวา    ปจฺฉาปุเรสฺ ี    ความวา    ผูมีสัญญา 
ดวยสัญญาอันนําไปท้ังขางหนาและขางหลัง.   บทวา  อนฺโตคเตหิ 
อินฺทฺริเยหิ   ไดแก  ดวยอันทรีย   ๕  อันไมฟุงซานไปในภายนอก 
อันเขามาตั้งอยูในภายในเทาน้ัน.  บทวา  มิทฺธสุข   ไดแก  ความสุข 
อันเกิดแตความหลับ.    พระผูมีพระภาคเจา     แสดงกรรมฐานเครื่อง 
บรรเทาความงวงแกพระเถระ  ดวยฐานะมีประมาณเทาน้ี. 
         บทวา  โสณฺฑ   ไดแกงวงคือ  มานะ.  ในบทวา  กิจฺจกรณียานิ 
นี้   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้    กรรมที่ตนจะพึงทําแนแท   ชื่อวา  กจิฺจานิ 
กิจกรรมท่ีเปนหนาที่ทั้งหลาย,    สวนกิจนอกน้ี    ชื่อวา   กรณยีานิ 
กิจควรทําท้ังหลาย.  บทวา  มงฺกุภาโว   ไดแก   ความเปนผูไรอํานาจ 
ความโทมนัส  เสียใจ.   พระศาสดาตรัสภิกขาจารวัตรแกพระเถระ 
ดวยฐานะมีประมาณเทานี้.  บัดนี้  เพ่ือจะทรงชักจูงกัน  ใหสิ้นสุดลง 
พระองคจึงตรัสคําเปนตนวา  ตสฺมาติห  ดังนี้ซ  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา วิคฺคาหิกกถ  ความวา  ถอยคําอันเปนเหตุใหถือเอาผิด เปนไป 
โดยนัย  เปนตนวา  ทานยอมไมรูธรรมและวินัยนี้  เพ่ือจะเวน  
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การคลุกคลีกบับาปมิตร    พระศาสดาจึงตรัสคํามีอาทิวา    นาห 
โมคฺคลฺลาน  ดังน้ี.  
         บทวา   กิตฺตาวตา  นุ  โข  ความวา  ดวยขอปฏิบัติเพียงไรหนอ. 
บทวา    ตณหฺาสงฺขยวิมตฺุโต    โหติ    ความวา    ภิกษุชื่อวาตัณหา- 
สังขยวิมุตตะ   เพราะเปนผูมีจิตนอมไปในพระนิพพานอันเปนที่ 
สิ้นตัณหา    ทําพระนิพพานนั้นเปนอารมณ   พระมหาโมคคัลลานะ 
ทูลถามวา    โดยยอ    ดวยขอปฏิบัติเทาไร    ภิกษุยอมชื่อวาตัณหา- 
สังขยวิมุตตะ  ขอพระองคโปรดทรงแสดงขอปฏิบัตินั้นนั่นแล ที่เปน 
ปฏิปทาสวนเบื้องตนของภิกษุผูขีณาสพ  โดยสังเขปเถิดพระเจาขา. 
         บทวา  อจฺจนฺตนิฏโ   ความวา  ชื่อวา  อจฺจนตา  เพราะเปน 
ไปลวงสวน    กลาวคือความส้ินไปและความเสื่อมไป.    ภิกษุชื่อวา 
อจฺจนฺตนิฏโ      เพราะมีความสําเร็จลวงสวน    อธิบายวา    มีความ 
สําเร็จโดยสวนเดียว มีความสําเร็จติดตอกัน. บทวา  อจฺจนฺตโยคฺคกฺเขม ี
ความวา    ผูมีธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะลวงสวนอธิบายวา 
มีธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะเปนนิจ.    บทวา    อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี 
ความวา  เปนพรหมจารีลวงสวน  อธิบายวา  เปนพรหมจารีเปนนิจ. 
บทวา     อจจฺนตปริโยสาโน    ความวา    มีที่สุดลวงสวนโดยนัยกอน 
นั่นแหละ.  บทวา เสฏโ เทวมนุสฺสาน  ความวา  ประเสริฐสุดคือ 
สูงสุด  กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.   พระมหาโมคคัลลานะทูลขอวา 
ภิกษุชื่อวาเปนปานน้ี   ดวยขอปฏิบัติเพียงไร    ขอพระองคโปรด 
ทรงแสดงสําหรับภิกษุนั้นโดยยอเถิดพระเจาขา.  
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         ในคําวา  สพฺเพ  ธมมฺา  นาล  อภนิิเวสาย  นี้มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้  
ชื่อวา  ธรรมท้ังปวงคือ  ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ธรรมท้ังหมด 
นั้น  ไมควรถือไมถูก   ไมชอบ   ไมเหมาะ   ที่จะยึดมั่นดวยอํานาจ 
ตัณหาและทิฏฐิ.  เพราะเหตุไร  ธรรมจึงไมควรถือม่ัน  เพราะธรรม 
เหลาน้ัน  ไมต้ังอยูโดยอาการท่ีจะยึดถือไว  จริงอยูธรรมเหลาน้ัน 
แมตนจะยึดถือเอาวา   สังขารทั้งหลายเปนของเที่ยง   เปนสุข  และ 
เปนอัตตา   ก็ยอมสําเร็จผลวา  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข   และเปน 
อนัตตาอยูนั่นเอง   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ไมควรถือม่ันดังน้ี.  บทวา  อภิชานาติ  ความวา  ยอมรูยิ่ง   คือรู 
ดวยญาตปริญญาวา  สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยง   เปนทุกข   ธรรม 
ทั้งปวงเปนอนัตตา.  บทวา   ปริชานาติ  ความวา   ยอมกําหนดรู 
ดวยติรณปริญญา  เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ.  บทวา  ยกิฺจิ  เวทน 
ความวา     ยอมเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง     แมมีประมาณนอย 
โดยที่สุดแมประกอบดวยปญจวิญญาณ.  ดวยบทน้ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยักเยื้องดวยอํานาจเวทนา        จึงแสดงการกําหนดอรูปธรรม 
(นามธรรม) เปนอารมณแกพระเถระ 
         บทวา  อนิจฺจานุปสฺสี  ไดแกพิจารณาเห็นโดยความไมเที่ยง.  วิราคะ 
ในบทวา   วิราคานุปสฺสีนี้   มี   ๒   คือ ขยวิราคะ   ความคลายกําหนัด 
เพราะสิ้นไป  ๑  อัจจันตวิราคะ  ความคลายกําหนัดเพราะลวงสวน 
๑   ในสองอยางนั้น   วิปสสนาอันเห็นความส้ินไปแหงสังขารท้ังหลาย 
โดยความส้ินก็ดี  มรรคญาณ  คือการเห็นความคลายกาํหนัดลวงสวน 
คือพระนิพพาน  โดยความคลายกําหนัดก็ดี  ชื่อวา  วิราคานุปสสนา  
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การพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัด.  บุคคลผูพรั่งพรอมดวย 
วิราคธรรมท้ัง  ๒  นั้น  ชือ่วา  วิราคานุปสสี  ผูตามเห็นความคลาย 
กําหนัด.   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหมายถึงวิราคะน้ัน   จึงตรัสวา 
วิราคานุปสฺสี  อธิบายวาบุคคลผูพิจารณาเห็นความคลายกําหนัด. 
         แมใน  นิโรธานุปสสีบุคคล  ก็นยันี้เหมือนกัน.   เพราะแม 
นิโรธ  ความดับ  ก็ม ี ๒  เหมือนกัน  คือ ขยนิโรธ  ความดับเพราะ 
สิ้นไป อัจจันตนิโรธ  ความดับ-ลวงสวน. ในบทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี 
นี้  โวสสัคคะ  ความสละ  ทานเรียกวา  ปฏินิสสัคคะ  ความสละคืน. 
ความสละนั้น   ก็มี  ๒  อยาง  คือ  ปรจิจาคโวสสัคคะ  ความสละดวย 
การบริจาค  ปกขันทนโวสสัคคะ  ความสละดวยการแลนไป.  บรรดา 
ความสละทั้ง ๒ นั้น วิปสสนา  ชื่อวา  ปริจจาคโวสสัคคะ  ความสละ 
ดวยการละ.     จริงอยู    วิปสสนานั้น    ยอมละไดซึ่งกิเลสและขันธ 
ดวยอํานาจ  ตทังคปหาน.  มรรค  ชื่อวา  ปกขันทนโวสสัคคะ  ความ 
สละดวยการแลนไป  ดวยวา  มรรคนัน้  ยอมแลนไปสูพระนิพพาน 
โดยเปนอารมณ.   อีกอยางหน่ึงมรรคนั้น  ชื่อวา   โวสสัคคะ  เพราะ 
เหตุแมทั้ง  ๒  คือ  เพราะขันธและกิเลส  ดวยอํานาจสมุจเฉทปหาน 
และเพราะการแลนไปในพระนิพพาน  เพราะเหตุนั้น  วิปสสนา 
จึงชื่อวา   ปริจจาคโวสสัคคะ  สละดวยการปริจาค  เพราะวิปสสนา 
ยอมละกิเลสและขันธ  และมรรคท่ีชือ่วา   ปกขันทนโวสสัคคะ 
ความสละดวยการแลนไป    เพราะจิตยอมแลนไปในความดับสนิท 
คือนิพพานธาตุ  ก็เพราะเหตุนี้   คําท้ังสองน้ีจึงจัดเขาไดในมรรค 
บุคคลผูพรั่งพรอมดวยวิปสสนาและมรรคทั้งสองน้ัน  ยอมเปนผู  
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ชื่อวา   ปฏินสิสัคคานุปสสี   ผูตามเห็นความสละคืน  เพราะประกอบ 
ดวยปฏินิสสัคคานุปสสนานี้.     พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง 
บุคคลน้ัน   จึงตรัสอยางนี้. 
         คําวา  น  จ  กิฺจ ิ โลเก  อุปาทิยติ  ความวา  ภิกษุนั้น  ยอม 
ไมยึด  ไมถือเอา  ไมจับตองธรรมชาติอะไร  คือสังขารแมอยางหนึ่ง 
ดวยอํานาจตัณหา.  คําวา  อนุปาทิย  น  ปริตสฺสติ    ความวา  เมื่อไม 
ถือม่ัน  ยอมไมสะดุง  เพราะความหวาดสะดุงดวยอํานาจตัณหา.  บทวา 
ปจฺจตฺตเยว  ปรินิพฺพายติ  ความวา ยอมปรินิพพานดวยกิเลสปรนิิพพาน 
ดวยตนทีเดียว.   ก็ปจจเวกขณญาณของภิกษุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงโดยนัยเปนตนวา    ขีณา  ชาติ  ชาติสิ้นแลว  ดังนี้.  ดงัน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา    ถูกพระมหาโมคคัลลานะ.   ทูลถามถึงปฏิปทา 
อันเปนสวนเบ้ืองตน  ของพระขีณาสพโดยยอแลว  จึงตรัสโดยยอ 
เหมือนกัน.   แตพระสูตรนี้   แหงพระโอวาท    เปนทั้งวิปสสนา 
สําหรับพระเถระ    พระเถระนั้น    เจริญวิปสสนาในพระสูตรนี้ 
แลวบรรลุพระอรหันต  ดังน้ีแล. 
                   จบ อรรถกถาโมคคัลลานะสูตรที่ ๘  
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                              ๙.  ปุญญวิปากสูตร 
         [๕๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายอยากลัวตอบุญเลย 
คําวาบุญน้ีเปนชื่อของความสุข   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรายอมรูชัด 
ซึ่งผลแหงบุญอันนําปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ    ที่เราเสวยแลว 
ตลอดกาลนาน  เราเจริญเมตตาจิตตลอด  ๗ ป  ครัน้แลว   เราไมได 
กลับมายังโลกน้ีตลอด     ๗    สังวัฏฏวิวัฏฏกัป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ไดยินวา   เมื่อโลกถึงความพินาศ  (ลุกไฟไหม)  เราเขาถึงพรหมโลก 
ชั้นอาภัสสระ     เมื่อโลกยังไมถึงความพินาศ      เรายอมเขาถึงวิมาน 
พรหมอันวางเปลา    ไดยนิวา    ในวิมานพรหมน้ัน    เราเปนพรหม 
เปนทาวมหาพรหม  เปนใหญใคร ๆ ครั้นงําไมได  มีความเห็นแนนอน 
มีอํานาจเต็ม   เปนทาวสักกะผูเปนใหญแหงทวยเทพ  ๓๖   ครั้ง   เปน 
พระเจาจักรพรรดิ     ต้ังอยูในธรรม    เปนธรรมราชามีสมุทรท้ัง   ๔   
เปนขอบเขต  ผูชนะสงคราม  มีชนบทถึงความสถาพรต้ังม่ัน ประกอบ 
ดวยรัตนะ  ๗  ประการ  รัตนะ  ๗  ประการของเราน้ันคือ  จักรแกว 
ชางแกว    มาแกว     แกวมณี    นางแกว    คฤหบดีแกว    ขุนพลแกว 
เปนที่  ๗  อนึ่ง  เราเคยมีบุตรมากกวาพันคน  ลวนแตเปนคนกลาหาญ 
ชาญชัย  ย่ํายขีาศึกได  เราครอบครองปฐพีมณฑลนี้  อันมีมหาสมุทร 
เปนขอบเขต  โดยธรรม ไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา. 
                      เชิญดูผลแหงบุญกุศลของบุคคลผูแสวงหา 
         ความสขุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราเจริญเมตตาจิต 
         มาแลว  ๗  ป  ไมตองกลับมาสูโลกน้ี  ตลอด  ๗  
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        สังวัฏฏวิวัฏฏกัป   เมื่อโลกถึงความพินาศ  เราเขา  
        ถึงพรหมโลกช้ันอาภัสสระ     เมือ่โลกยังไมถึง 
        ความพินาศ  เราเขาถึงวิมานอันวางเปลา  ในกาล 
        นั้น  เราเปนทาวมหาพรหมผูมีอํานาจเต็ม ๗ ครั้ง 
        เปนทาวสักกะจอมเทพ  เสวยสมบัติในเทวโลก 
        ๓๖  ครัง้ เปนพระเจาจักรพรรดิผูเปนใหญในหมู 
        ชนชาวชมพูทวีป      เปนกษัตริยไดรับมุรธาภเิศก 
        แลว  เปนใหญในหมูมนุษยปกครองปฐมพีมณฑลน้ี 
        โดยไมตองใชอาชญา  ไมตองใชศาตรา   สั่งสอน 
        คนในปฐพีมณฑลนัน้โดยธรรมสม่ําเสมอ   ไมผลุน  
        ผลัน  ไดเกิดในตระกูลมั่งค่ัง  มทีรัพยสมบัติมาก 
        แลว   ไดเกิดในตระกูลมั่งค่ัง  มทีรัพยสมบัติมาก 
        มาย  ทัง้บริบูรณพรอมดวยรัตนะ  ๗ ประการ  อัน 
        อํานวยความประสงคใหทุกอยาง  ฐานะดังท่ีกลาว 
        มานี้พระพุทธเจาท้ังหลายผูสงเคราะหประชาชาว 
        โลกทรงแสดงไวดีแลว      เหตุทีท่านเรียกวาเปน 
        พระเจาแผนดิน    เพราะความเปนใหญ   เราเปน 
        พระราชาผูเรืองเดช  มีอุปกรณเครื่องใหปลืม้ใจ 
        มากมาย  มีฤทธ์ิ  มยีศ  เปนใหญ  ในหมูชนชาว 
        ชมพูทวีป  ใครบางไดฟงแลวจะไมเลื่อมใสแมจะ 
        เปนคนมีชาติตํ่า  เพราะฉะนั้นแหละ  ผูมุงประ-  
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        โยชน  จํานงหวังความเปนใหญ  ระลึกถึงคําสอน 
        ของพระพุทธเจาท้ังหลาย  พึงเคารพสัทธรรม. 
                         จบ ปุญญวิปากสูตรที่  ๙ 
 
                     อรรถกถาปุญญวิปากสูตรที่  ๙ 
         ปุญญวิปากสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา  มา  ภกิฺขเว  ปฺุานภายิตถ   ความวา  พวกเธอเมื่อจะ 
ทําบุญ  อยางไดกลัวตอบุญเหลาน้ันเลย.  ดวยคําวา  เมตฺตจิตฺต  ภาเวสึ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   เราอบรมจิตทําใหประณีตประกอบ 
เมตตา  อันประกอบดวยฌานหมวด   ๓   และหมวด   ๔ 
          คําวา  สวฏฏมาเน  สุทาห  ตัดบทเปน  สวฏฏมาเน  สุท  อห. 
บทวา   สวฏฏมาเน   ความวา  เมื่อโลกอันไฟไหมอยู   คืออันไฟทําให 
พินาศอยู.  บทวา  ธมฺมิโก  ไดแก   ประกอบดวยกุศลธรรม  ๑๐  ประการ. 
บทวา   ธมมฺราชา   นี้   เปนไวพจน   ของบทวา   ธมฺมราชา   นัน้.   อีก 
อยางหน่ึง     ชื่อวา     เปนธรรมราชา     เพราะทรงไดราชสมบัติ  
โดยธรรม.    บทวา    จาตุรนฺโต    ไดแกมีความเปนใหญในแผนดิน 
ที่ชื่อวา   จาตุรันต  ดวยอํานาจมีมหาสมุทรท้ัง   ๔   มีในทิศบูรพา 
เปนตน  บทวา  วิชิตาวี  แปลวา  ผูชนะสงคราม.   ชนบทในพระเจา-  
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จักพรรดินั้น   ถึงความม่ันคงถาวร   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา  ผูทรง 
มีชนบทถึงความม่ันคงถาวร. 
         บทวา   ปโรสหสฺส    แปลวา   มพีระโอรสมากเกิน  ๑,๐๐๐ 
พระองค.  บทวา   สูรา  ไดแกผูไมขลาด  ในบทวา  วีรงฺครูปา  มรีูป 
วิเคราะหดังตอไปนี้   องคของผูแกลวกลา   ชื่อวา   วีรังคะ     วีรังคะ 
องคผูกลาหาญเปนรูปของโอรสเหลาน้ัน     เหตุนั้นโอรสเหลานั้น 
ชื่อวา  วิรังครูปา     ผูมีองคแหงผูกลาหาญเปนรูป.   ทานอธิบายไววา 
โอรสเหลาน้ัน  ไมเกียจคราน  เหมือนผูมีความเพียรเปนปกติ  มีความ 
เพียรเปนสภาวะ       และมีความเพียรมาก.     ทานอธิบายวาแมจะรบ 
ทั้งวันก็ไมเหน็ดเหน่ือย.  บทวา  สาครปริยนฺต  ความวา  มีมหาสมุทร 
ต้ังจดขุนเขาจักรวาฬเปนขอบเขตลอมรอบ.  บทวา  อทณฺเฑน  ไดแก 
เวนจากอาชญา    คือการปรับสินไหมดวยทรัพยบาง    ลงอาชญา 
ทางตัวบทกฏหมาย    โดยส่ังจําคุก    ตัดมือเทาและประหารชีวิตบาง 
บทวา   อสตฺเถน   ไดแก   เวนจากใชศัสตราเบียดเบียนผูอ่ืนมีศัสตรา 
มีคมขางเดียวเปนตน  บทวา  ธมฺเมน   อภิวิชิย    ความวา   ทรงชนะ 
ตลอดแผนดิน   มีประการยังกลาวแลว   โดยธรรมอยางเดียว   โดยนัย 
อาทิวา   ไมพึงฆาปาณะ    สัตวที่พระราชาผูเปนขาศึก     ตอนรับ 
เสด็จอยางนี้วา  ขาแตมหาราชเจา  ขอพระองคโปรดเสด็จมาเถิด. 
         บทวา    สุเขสิน    ความวา   ยอมเรียกสัตวทั้งหลายผูแสวงหา 
ความสุข.  บทวา  สฺุพฺรหฺมูปโค  ความวา  ผูเขาถึงวิมาพรหม  
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อันวางเปลา.  บทวา   ปวึ   อิม   ความวา  ซึ่งแผนดินใหญ  อันมีสาคร 
ลอมรอบ.    บทวา    อสาหเสน    แปลวาดวยกรรมท่ีมิไดต้ังคิด.  บทวา 
สเมน   สุเทสิต    ความวา   พร่ําสอนดวยกรรมอันสม่ําเสมอ.    บทวา 
เตหิ   เอต   สุเทสิต   ความวา   ฐานะนี้   คือมีประมาณเทาน้ี   อันพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  แสดงดีแลว  ตรัสดแีลว.   บทวา   ปโพฺย    แปลวา 
เจาเผนดิน. 
                           จบ  อรรถกถาปุญญวิปากสูตรที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 197 

                              ๑๐.  ภริยาสูตร  
         [๖๐]    ครั้งน้ัน   เมื่อเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี   ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดแลว   ก็สมัยน้ันมนุษยทั้งหลาย 
ในนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีสงเสียงอ้ืออึง     ทานอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ       ถวาย 
บังคมแลว  นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสถามวา   ดูกอนคฤหบดี  เหตุไรหนอ  มนุษยทั้งหลายในนิเวศน 
ของทานจึงสงเสียงอ้ืออึง     เหมือนชาวประมงแยงปลากัน     อนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐีกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    นางสุชาดา 
คนนี้ขาพระองคนํามาจากตระกูลมั่งค่ังมาเปนสะใภในเรือน    นาง 
ไมเชื่อถือ    แมผัว   พอผัว   สามี   แมแตพระผูมีพระภาคเจานางก็ไม 
สักการะเคารพนับถือบูชา   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนวา    มาน่ีแนะนางสุชาดา    นางสุชาดา 
หญิงสะใภในเรือนทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาแลว         เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง    ณ    ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดกูอน 
นางสุชาดา  ภริยาของบุรุษ  ๗  จําพวกนี้  ๗  จําพวกเปนไฉน  คือ 
ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต   ๑   เสมอดวยโจร   ๑   เสมอดวยนาย   ๑ 
เสมอดวยแม   ๑    เสมอดวยพ่ีสาวนองสาว    ๑    เสมอดวยเพื่อน  ๑  
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เสมอดวยทาสี    ๑   กอนนางสุชาดา  ภริยาของบุรุษ  ๗  จําพวกแล   
เธอเปนจําพวกไหนใน  ๗  จําพวกนั้น 
         นางสุชาดากราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉัน 
ยังไมรูทั่วถึงความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
โดยยอน้ีไดโดยพิสดาร  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระ- 
วโรกาส    พระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกหมอมฉัน 
โดยที่หมอนฉันจะพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสโดยยอนี้  โดยพิสดารเถิด. 
         พ.   ดกูอนนางสุชาดา   ถาอยางนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี 
เราจักกลาว   นางสุชาดาหญิงสะใภในเรือนทูลรบัพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
            ภริยาผูมีจิตประทุษราย   ไมอนุเคราะห 
         ดวยประโยชนเกื้อกูลยินดีในชายอื่น  ดูหมิ่นสามี 
         เปนผูอันเขาซื้อมาดวยทรัพย    พยายามจะฆาผัว 
         ภริยาของบุรษเห็นปานน้ีเรียกวา        วธกาภริยา 
         ภริยาเสมอดวยเพชฌฆาต  สามีของหญิงประกอบ 
         ดวยศิลปธรรม  พาณิชยกรรม  และกสิกรรม  ได 
        ทรัพยใดมา  ภริยาปรารถนาจะยักยอกทรัพย  แม 
        มีอยูนอยน้ันเสีย  ภรยิาของบุรุษเห็นปานนี้เรียก   
        วา  โจรภริยา  ภริยาเสมอดวยโจร  ภริยาท่ีไมสนใจ 
        การงาน  เกียจคราน  กินมาก  ปากราย   ปากกลา 
        รายกาจ  กลาวคําหยาบ  ขมขี่ผัวผูขยันขันแขง็  
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        ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา     อัยยาภรยิา 
        ภริยาเสมอดวยนาย     ภริยาใดอนุเคราะหดวย 
        ประโยชนเกื้อกูลทุกเมื่อ  ตามรักษาสามีเหมือน 
        มารดารักษาบุตร      รักษาทรัพยที่สามีเหมือน 
        ภริยาของบุรุษเห็นปานน้ีเรียกวา      มาตาภริยา 
        ภริยาเสมอดวยมารดา  ภริยาท่ีเปนเหมือนพี่สาว 
        นองสาว  มีความเคารพในสามีของตน  เปนคน 
        ละอายบาป เปนไปตามอํานาจสามี ภริยาของบุรุษ 
        เห็นปานน้ีเรียกวา    ภคินีภริยา    ภริยาเสมอดวย 
        พ่ีสาวนองสาว     ภรยิาใดในโลกนี้เห็นสามีแลว 
        ชื่นชมยินดี    เหมอืนเพ่ือนผูจากไปนานแลวกลับ 
        มาเปนหญิงมีตระกูล   มีศีล   มีวตัรปฏิบัติสาม ี
        ภริยาใดสามีเฆี่ยนตี    ขูตะคอกก็ไมโกรธ  ไมคิด 
        พิโรธโกรธตอบสามี  อดทนได  เปนไปตามอํานาจ 
        สาม ี ภริยาของบุรษุเห็นปานนี้เรียกวา  ทาสีภริยา 
        ภริยาเสนอดวยทาสี   ภริยาท่ีเรียกวาวธกาภริยา  ๑ 
        โจรีภรยิา ๑  อัยยาภริยา  ๑  ภริยาทั้ง ๓  จําพวกน้ัน 
        ลวนแตเปนคนทุศีลหลาบชา  ไมเอื้อเฟอ  เมื่อตาย 
        ไป   ยอมเขาถึงนรก   สวนภริยาที่เรียกวา    มาตา 
        ภริยา  ๑  ภคินีภริยา  ๑  สขีภริยา  ๑  ทาสีภรยิา  ๑ 
        ภริยาท้ัง ๔ จําพวกนั้น  เพราะต้ังอยูในศีล  ถนอม 
        รักไวยั่งยืน  เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ.  
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         ดูกอนนางสุชาดา    ภริยาของบุรุษ    ๗    จําพวกนี้แล    เธอ  
เปนภริยาจําพวกไหน  ใน ๗ จําพวกนั้น. 
         ส.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป    ขอพระ- 
ผูมีพระภคเจา     โปรดทรงจําหมอมฉันวา    เปนภริยาของสามีผู 
เสมอดวยทาสี. 
                               จบ  ภริยาสูตรที่  ๑๐ 
 
                       อรรถกถาภริยาสูตรท่ี  ๑๐ 
         ภริยาสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เกวฏโฏ   มฺฌ   มจฺเฉ  วิโลเปติ   ความวา  ในท่ีที่ชาว- 
ประมงยืนยกตะกราปลาลง  พอยกแหอวนข้ึนจากนํ้าเทาน้ัน  คน 
จับปลาก็สงเสียงดังลั่น  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเสียงนั้น 
จึงตรัสคําน้ัน.  บทวา  สชุาตา  ไดแก  หญิงเปนนองสาวมหาอุบาสิกา 
ชื่อวาวิสาขา.  บทวา   สา  เนว  สสฺสุ  อาทิยติ  ความวา   นางสุชาดา 
นั้น    ไมกระทําวัตรปฏิบัติ     อันชื่อวาวัตรอันหญิงสะใภจะพึงทําแก 
มารดาของสามี    ทั้งไมยอมรับนับถือมารดาสามีวา    เปนมารดา. 
บทวา  น  สสฺสุร  อาทิยติ    ความวา   นางสุชาดาน้ันไมยอมเชื่อฟง 
แมคําบิดาของสามี.    เมื่อเปนเชนนี้จึงชื่อวา    นางไมเชื่อฟง    เพราะ 
นางไมเอ้ือเฟอบาง    เพราะนางไมยอมรับบาง    แมในบทที่เหลือ  
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ก็นัยนี้เหมือนกัน  ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ถือเอามรรยาทของ   
หญิงสะใภนั่งตรง  พระพักตรของพระศาสดา.  ดวยประการฉะนี้. 
ฝายนางสุชาดานั้น  คิดวา  เศรษฐีนี้จักกลาวสรรเสริญคุณ  ของเราใน 
สํานักพระทสพล  หรือจะกลาวโทษ  ดังน้ีแลว  ไดไปยืนฟงเสียงใน 
ที่ไมไกล.   ลาํดับนั้น   พระศาสดาตรัสเรียกเธอมาตรัสวา   มาน่ี 
สุชาดา.  บทวา  อหิตานุกมฺปนี  แปลวา  ผูไมอนุเคราะห  ดวยประโยชน 
เกื้อกูล.  บทวา  อฺเสุ   ไดแกในชายอ่ืน.  บทวา  อติมฺเต   ความวา 
ยอมทนงตัว  คือ  ยอมดูหมิ่นดวยอํานาจมานะ.  บทวา  ธเนน   กตีสฺส 
ความเปนผูอันเขาซื้อมาดวยทรัพย  บทวา  วธาย  อุสฺสุกฺกา   ความวา 
พยายามจะฆา.  บทวา ย  อิตฺถิยา  วินฺทติ  สามิโก  ธน  ความวา  สาม ี
ของหญิงไดทรัพยใดมา.  บทวา  อปฺปมฺปสฺส  อปหาตุมิจฺฉติ  ความวา 
ภรรยาปรารถนาท่ีจะลักทรัพย  แมมอียูนอยหน่ึงนั้น  คือพยายาม 
ที่จะลักทรัพยทีละนอย  แมจากขาวสาร  ที่หอใสไวในหมอขา 
อันยกข้ึนต้ังไวบนเตาไฟ.  บทวา  อลสา  ความวา  เปนผูนั่งแช 
ในที่ตนน่ัง  ยืนแช  ในทีท่ี่ตนยืน.  บทวา  ผรุสา  แปลวากระดาง 
บทวา  ทุรตฺตวาทินี  ความวา  ผูมีปกติกลาววาจาเปนทุพภาษิต 
วาจาชั่วหยาบ  คือ  กลาวคําหยาบและกระดางน่ันเอง.  ในคําวา 
อุฏายกน  อภิภุยฺย  วตฺตติ  นี้  มีวินจิฉัยตอไปนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถึงสามี  ผูสมบูรณดวยความเพียรเปนเครื่องลุกข้ึน  ดวยศัพท 
อันเปนพหุวจนะวา อุฏายกาน  ดังนี้.  ภรรยา  ประพฤติกดข่ีสามีผู 
สมบูรณดวยความหม่ันเพียรนั้น  แลวกระทําสามีนั้นใหอยูในภายใต 
อํานาจตน.  บทวา  ปโมทติ  ความวา  ยอมเปนผูชืน่ชมปราโมทย.  
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บทวา  โกเลยฺยกา  ความวา  เพียบพรอมดวยสกุล.  บทวา  ปติพฺพตา 
ไดแก   ปติเทวตา  เปนผูมีสามีดังเทวดา.  บทวา  วธทณฺฑตชฺชิตา 
ความวา    ภรรยา   ผูอันสามีถือทอนไม.   ดวยการฆา    กลาววา 
ขาจะฆาเจาเองดังนี้.  บทวา  ทาสีสม  ความวา  นางสุชาดากราบทูล 
วา    ขอพระผูมีพระภาคเจา    โปรดทรงจําขาพระองควา    เปนทาสี  
ผูบริบูรณดวยวัตรปฏิบัติสามีดังน้ี  แลวต้ังอยูในสรณะท้ัง  ๓. 
                       จบ  อรรถกถาภริยาสูตรที่  ๑๐  
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                         ๑๑.  โกธนาสูตร 
         [๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๗  ประการน้ี  เปนความ 
มุงหมายของตนผูเปนขาศึกกัน    เปนความตองการของคนผูเปน 
ขาศึกกัน  ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ  ธรรม ๗ ประการ 
เปนไฉน     กอนภิกษุทั้งหลาย     คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอม 
ปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา    ขอใหบุคคลผูนี้มีผิวพรรณ 
ทรามเถิดหนอ    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอม 
ไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันมีผิวพรรณงาม      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
คนผูโกรธ  ถูกความโกรธ  ครอบงําย่ํายีแลว  แมจะอาบนํ้า  ไลทา 
ตัดผม    โกนหนวด    นุงผาขาวสะอาดแลวก็ตาม  แตถูกความโกรธ 
ครอบงําแลว     ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนธรรมขอท่ี   ๑   เปนผูความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน  เปน 
ความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน          ยอมมาถึงหญิงหรือชาย 
มีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง    คนผูเปนขาศึกกัน    ยอมปรารถนาตอคน 
ที่เปนขาศึกกันอยางนี้วา     ขอใหบุคคลผูนี้พึงนอนเปนทุกขเถิดหนอ 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะคนผูเปนขาศึกกัน    ยอมไมยินดีใหคนที่  
เปนขาศึกกันอยูสบาย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนผูโกรธ    ถูกความ 
โกรธครอบงําย่ํายีแลว       แมจะนอนบนบัลลังคอันลาดดวยผา 
ขนสัตว  ลาดดวยผาขาวเน้ือออน   ลาดดวยเครื่องลาดแลวอยางดีทําดวย 
หนังชะมด   มีผาดาดเพดาน   มีหมอนหนุนศีรษะหนุนเทาแดงท้ังสอง  
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ขางก็ตาม     แตถูกความโกรธครอบงําแลว     ยอมนอนเปนทุกข  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนธรรมขอท่ี  ๒  เปนความมุงหมายของ 
คนเปนขาศึกกัน    เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน    ยอม 
มาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง  คนเปนขาศึกกัน  ยอมปรารถนาตอคนผูเปน 
ขาศึกกันอยางนี้วา     ขอใหบุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย     ขอนั้น 
เพราะเหตุไร      เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปน 
ขาศึกกันมีความเจริญ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนผูโกรธ    ถูกความ 
โกรธครอบงําย่ํายีแลว     แมจะถือเอาส่ิงท่ีไมมีประโยชนก็สําคัญวา 
เราถือเอาสิ่งที่เปนประโยชน     แมถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน    ก็ 
สําคัญวาเราถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชน  ธรรมเหลาน้ีอันคนผูโกรธ  
ถูกความโกรธครอบงําถือเอาแลว     เปนขาศึกแกกันและกัน  ยอม 
เปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชนเกื้อกูล.  เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนธรรมขอท่ี     เปนความมุงหมายของตน 
ผูเปนขาศึกกัน     เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน     ยอม 
มาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง    คนผูเปนขาศึกกัน    ยอมปรารถนาตอคนผู 
เปนขาศึกกันอยางนี้วา     ขอใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย    ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร     เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปน 
ขาศึกกันมีโภคะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนผูโกรธถูกความโกรธ 
ครอบงําย่ํายีแลว    แมจะมีโภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร 
สั่งสมไดดวยกําลังแขน    อาบเหง่ือตางน้ํา     เปนของชอบธรรม  
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ไดมาโดยธรรม     พระราชาทั้งหลายยอมริบโภคะของคนข้ีโกรธ 
เขาพระคลังหลวง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนธรรมขอท่ี  ๔  เปน 
ความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน     เปนความตองการของตน 
เปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง    คนผูเปนขาศึกกัน    ยอมปรารถนาตอคน 
ผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา   ขอใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร    เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกัน 
มียศ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนผูโกรธ   ถูกความโกรธครองงําย่ํายีแลว 
แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท   ก็เส่ือมจากยศน้ันได   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนธรรมขอท่ี   ๕    เปนความมุงหมายของตนผู 
เปนขาศึกกัน    เปนความตองการของตนผูเปนขาศึกกัน    ยอมมาถึง 
หญิงหรือชายผูมีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง    คนผูเปนขาศึกกัน    ยอมปรารถนาตอคน 
ผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา    ขอใหบุคคลน้ีอยามีมิตรเลย   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร    เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกัน 
มีมิตร    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนผูโกรธ   ถูกความโกรธครอบงํายํ่ายี 
แลว     แมเขาจะมีมิตรอํามาตย ญาติสายโลหิต  มิตรอํามาตยญาติสาย- 
โลหิตเหลาน้ัน    ก็เวนเขาเสียหางไกล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปน 
ธรรมขอท่ี  ๖   เปนความมุงหมายของตนผูเปนขาศึกกัน   เปนความ 
ตองการของตนผูเปนขาศึกกัน  ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ. 
         อีกประการหน่ึง    คนผูเปนขาศึกกัน    ยอมปรารถนาตอคน 
ผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา   ขอใหบุคคลนี้  เมื่อตายไป   พึงเขาถึงอบาย  
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ทุคติ  วินิบาต  นรก  ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะคนท่ีเปนขาศึกกัน  
ยอมไมยินดีใหคนที่เปนขาศึกกันไปสุคติ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
คนผูโกรธ     ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว    ยอมประพฤติทุจริต 
ดวยกาย   ดวยวาจา  ดวยใจ   ครั้นตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ 
วินิบาต  นรก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนธรรมขอท่ี ๗ เปนความ 
มุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน  เปนความตองการของคนผูเปนขาศึก 
กัน    ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม   ๗   ประการนี้แล   เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน 
เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน     ยอมมาถึงหญิงหรือชาย 
ผูมีความโกรธ. 
                         คนโกรธมีผิวพรรณทราม  ยอมนอนเปน 
         ทุกข  ถือเอาส่ิงท่ีเปนประโยชนแลว  กลับปฏิบัติ 
         สิ่งอันไมเปนประโยชน  ทําปาณาติบาตดวยกาย 
         และวาจา    ยอมถึงความเสื่อมทรัพย  ผูมัวเมา 
         เพราะความโกรธ   ยอมถึงความไมมียศ  ญาติมิตร 
         และสหาย   ยอมเวนคนโกรธเสียหางไกล  คนผู 
         โกรธยอมไมรูจักความเจริญ  ทาํจิตใหกําเริบ ภัย 
         ที่เกิดมาจากภายในน่ัน    คนผูโกรธยอมไมรูสึก 
         คนโกรธยอมไมรูอรรถ  ไมเห็นธรรม  ความโกรธ 
         ยอมครอบงํานรชนในขณะใด  ความมืดต้ือยอมม ี
         ไมขณะน้ัน    คนผูโกรธยอมกอกรรมที่ทําไดยาก 
         เหมือนทําไดงาย  ภายหลังเมื่อหายโกรธแลว  เขา  
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        ยอมเดือดรอนเหมอืนถูกไฟไหม  คนผูโกรธยอม 
        แสดงความแกอยากกอน      เหมอืนไฟแสดงควัน 
        กอน  ในกาลใด    ความโกรธเกิดขึ้น  คนยอมโกรธ 
        ในกาลน้ัน  คนน้ันไมมีหริิ  ไมมโีอตตัปปปะ  และไม 
        มีความเคารพ  คนท่ีถูกความโกรธครอบงํายอม 
        ไมมีความสวางแมแตนอยเลย   กรรมใดยังหาง 
        ไกลจากธรรม  อันใหเกิดความเดือดรอน  เราจัก 
        บอกกรรมเหลาน้ัน   เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น 
        ไปตามลําดับ  คนโกรธฆาบิดาก็ได  ฆามารดาของ 
        ตนก็ได  ฆาพระขีณาสพก็ได   ฆาปุถุชนก็ได   ลูก 
        ที่มารดาเล้ียงไวจนไดลืมตาดูโลกน้ี    ลูกเชนนัน้ 
        กิเลสหยาบชา  โกรธขึ้นมายอมฆาแมมารดาน้ันผู 
        ใหชีวิตความเปนอยูได  จริงอยู  สัตวเหลาน้ันม ี
        ตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ  เพราะคนเปนที่รัก 
        อยางย่ิง  คนโกรธหมกมุนในรูปตาง ๆ ยอมฆา 
        ตัวเองไดเพราะเหตุตาง ๆ ยอมฆาตัวเองดวยดาบ 
        บาง  กนิยาพิษบาง  เอาเชือกผูกคอตายบาง  โดด 
        เขาตายบาง  คนเหลาน้ันเมื่อกระทํากรรมอันมีแต 
        ความเสือ่มและทําลายตนก็ไมรูสึกความเสื่อม 
        เกิดแตโกรธ  ตามท่ีกลาวมานี้  เปนบวงของมัจจ-ุ 
        ราช  มถํ้ีาเปนที่อยูอาศัย  บุคคลผูมักโกรธ  มกีาร 
        ฝกตน  คือปญญา  ความเพียรและสัมมาทิฏฐ ิพึง  
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        ตัดความโกรธนั้นขาดได  บัณฑติพึงตัดอกุศลธรรม 
        แตละอยางเสียใหขาด  พึงศึกษาในธรรมเหมอืน 
        อยางน้ัน  เธอท้ังหลายปรารถนาอยูวา  ขอความ 
        เปนผูปราศจากความโกรธ  ไมมคีวามคับแคนใจ 
        ปราศจากความโลภ  ไมมีความรษิยา  ฝกฝนตน 
        แลว  ละความโกรธได  เปนผูไมมีอาสวะ   จกั 
        ปรินิพพาน. 
                      จบ  โกธนาสูตรที่ ๑๑ 
 
                   อรรถกถาโกธนาสูตรท่ี ๑๑ 
         โกธนาสูตรท่ี ๑๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สปตฺตกนฺตา  ไดแก  เปนที่ชอบใจ  คือเปนที่รัก  ของผู 
เปนขาศึก    ผูมีเวรตอกัน    คือเปนผูต้ังอยูในภาวะท่ีขาศึกเหลานั้น 
ปรารถนาแลว.  บทวา  สปตฺตการณา  ไดแก  เปนเหตุแหงประโยชน 
อํานาจความโกรธ.  บทวา  ปจุรตฺถตาย  ไดแก  เพ่ือประโยชนเปน 
อันมาก  เพ่ือประโยชนเกือ้กูลมาก.  บทวา  อนตฺถป  ไดแก  แมซึ่ง 
ความไมเจริญ.  บทวา  อตฺโถ  เม  คหโิต  ความวา  เรายึดเอาแต 
ความเจริญ.  
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         บทวา  อโถ  อตฺถ  คเหตฺวา    ความวา   อน่ึง  ครั้นถือเอาความ 
เจริญไดแลว.   บทวา   อนตฺถ   ปฏิปชฺชติ    ความวา   ยอมกําหนดวา 
เราถือเอาสิ่งที่ไมเปนประโยชนแลว.   บทวา   อธ    กตฺวาน  ความวา 
กระทํากรรมคือปาณาติบาตแลว.     บทวา         โกธสมฺมทสมฺมตฺโต 
ความวา      ผูเมาแลวดวยความเมาคือความโกรธ.     อธิบายวา     ผูม ี
ความเมาอันตนยึดถือจับตองแลว.   บทวา  อายสกฺย  ไดแก  ซึ่งความ 
ไมมียศ  อธิบายวา  เปนผูหายศมิได  คือเปนผูไรยศ  บทวา  อนฺตรโต 
ชาต  ไดแก  เกิดข้ึนแลวในภายใน.  บทวา  อตฺถ  น  ชานาติ  ความวา 
ไมรูจักประโยชนคือความเจริญ.   บทวา    ธมฺม   น  ปสฺสติ   ความวา 
ยอมไมเห็นธรรม   คือสมถะและวิปสสนา.  บทวา  อนฺธตม  ความวา 
ความมืดอันกระทําความบอด. หรือความมืดต้ือ.  บทวา  สหเต ไดแก 
ยอมครอบงํา.    บทวา    ทุมฺมงฺกุย   ความวา    ซึ่งความเกอยาก    คือ 
ซึ่งความเปนผูไมมีอํานาจ   คือ   ความเปนผูมีหนาถอดสี.   สองบทวา 
ยโต   ปตายติ   ความวา   บังเกิดเม่ือใด.   บาทพระคาถาวา    น   วาโจ 
โหติ   คารโว  ความวา  แมถอยคําก็ไมนาเปนที่เคารพ. บาทพระคาถา 
วา  น   ทีป   โหติ   กิฺจน   ความวา   ข้ึนชื่อวา   ทีพ่ึ่งไร ๆ  ยอมไมมี. 
บทวา    ตปนิยานิ   ไดแกกรรมอันทาํความเดือดรอนใหเกิด.    บทวา 
ธมฺเมห ิ  ไดแก    ดวยธรรมคือสมถะและวิปสสนา.    บทวา    อารกา 
แปลวา ในที่ไกล. บทวา พฺราหฺมณ ไดแกซึ่งพราหมณ คือพระขีณาสพ. 
         บทวา  ยาย  มาตุ  ภโต   ความวา  ผูอันมารดาใดเลี้ยง  คือ บํารุง 
เลี้ยงแลว.  บทวา  ปาณททึ  สนฺตึ  ไดแก  ผูใหชีวิตอยู.    บทวา   หนฺติ 
กุทฺโธ    ปุถุตฺตาน     ความวา    บุคคลผูโกรธแลวยอมฆาตัวเอง   ดวย  
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เหตุผลตาง ๆ เปนอันมาก.  บทวา  นานารูเปสุ   มจฺุฉิโต  ความวา 
เปนผูหมกมุนแลวในอารมณตาง ๆ.บทวา  รชฺชุยา  พชฺฌ  มียฺยนติ 
ความวา  ใชเชือกผูกคอตาย.  บทวา   ปพฺพตามป  กนฺทเร   ความวา 
กระโดดซอกภูเขาตายก็มี.  บทวา    ภูตหจฺจานิ     ความวา  กําจัด 
ความเจริญเสียแลว.  ศัพทวา  อิตาย  ตัดบทเปน  อิติ  อย.  บทวา 
ต  ทเมน  สมุจฺฉินฺเท  ความวา   พึงตัดความโกรธไดดวยทมะความฝก 
ตน.  ถามวา  ดวยทมะ  ขอไหน?.  ตอบวา  ดวย  ทมะ  คือ  ปญญา 
วิริยะ  และทฏิฐิ.  บทวา  ปฺาวิริเยน   ทิฏ ิยา  ความวา  ดวยปญญา 
อันปยุตดวยวิปสสนา  และดวยสัมมาทิฏฐิในมรรคน่ันแหละ.   บทวา 
ตเถว  ธมฺเม  สิกฺเขถ  ความวา  บุคคลพึงตัดอกุศลเสียได  โดยประการ 
ใด  พึงศึกษาแมในธรรมคือสมถะและวิปสสนา   โดยประการนั้น 
นั่นแล.   บทวา  มาโน  ทมฺุมงฺกุย  อห ุ ความวา   ปรารถนาประโยชน 
นี้วา   ขอความเปนผูเกอยาก   อยาไดมีแลวแกเราทั้งหลาย.    ความวา 
อนายาสา   ไดแก  ไมมีความคับแคน.  บทวา  อนสฺุสุกฺกา   ความวา 
ไมถึงความขวนขวายในท่ีไหน ๆ  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง   งาย 
ทั้งน้ันแล. 
                 จบ   อรรถกถาโกธนาสูตรที่  ๑๑  
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                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อัพยากตสูตร   ๒.  ปริสคติสูตร   ๓.  ติสสสูตร   ๔. สหสูตร 
๕.   รักขิตสูตร   ๖.   กิมมิลสูตร  ๗.  สัตตธรรมสูตร   ๘.  โมคคัลลานะสูตร 
๙.  ปญุญวิปากสูตร  ๑๐.  ภริยาสูตร  ๑๑.   โกธนาสูตร 
                             จบ  อัพยากตวรรคท่ี  ๑  
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                            มหาวรรคที่  ๗  
                                 ๑.  หิริสูตร 
         [๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อไมมีหิริและโอตตัปปะ 
อินทรียสังวรของบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติ  ยอมมีนิสยัถูก  
กําจัด    เมื่อไมมีอินทรียสังวร    ศีลของบุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัติ 
ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด    เม่ือไมมีศีล    สัมมาสมาธิของบุคคลผูมี 
ศีลวิบัติ   ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด  เม่ือไมมีสัมมาสมาธิ  ยถาภูตญาณ- 
ทัสสนะของบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติ  ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด 
เมื่อไมมียถาภูตญาณทัสสนะ    นิพพิทาและวิราคะ    ของบุคคลผูมี 
ยถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ     ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด   เมื่อไมมีนิพพิทา 
และวิราคะ    วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูมีนิพพิทาและวิราคะวิบัติ  
ยอมมีอุปนิสัยถูกกําจัด      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนตนไม 
มีกิ่งและใบวิบัติ    กะเทาะก็ดี  เปลือกก็ดี  กระพ้ีก็ดี  แกนก็ดีของ 
ตนไมนั้นยอมไมถึงความบริบูรณ  ฉะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อ 
มีหิริและโอตตัปปะ     อินทรียสังวรของบุคคลผูสมบูรณดวยหิริ 
และโอตตัปปะ    ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย    เมื่อมีอินทรียสังวร   ศีล 
ของบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร  ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย 
เมื่อมีศีล   สมัมาสมาธิของบุคคลผูสมบูรณดวยศีลยอมสมบูรณ 
ดวยอุปนิสัย  เม่ือมีสัมมาสมาธิ     ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคล 
สมบูรณดวยสัมมาสมาธิยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย    เมื่อมียถา-  
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ภูตญาณทัสสนะ     นิพพิทาและวิราคะของบุคคลผูสมบูรณดวย 
ยถาภูตญาณทัสสนะ   ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย  เม่ือมีนิพพิทา 
และวิราคะ    วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทา 
และวิราคะ   ยอมสมบูรณดวยอุปนิสัย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบ 
เหมือนตนไมสมบูรณดวยกิ่งและใบ   กะเทาะก็ดี   เปลือกก็ดี   กระพ้ี 
ก็ดี  แกนก็ดี ของตนไมนั้น ยอมถึงความสมบูรณ  ฉะน้ัน. 
                                      จบ  หิริสูตรที ่ ๑  
            
                     อรรถกถาหริิสูตรท่ี  ๑   
         หิริสูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา หตูปนิโส   ไดแก  มีเหตุถกูกําจัดแลว  มีปจจัยถูกตัดแลว. 
บทวา   ยถาภูตาณทสฺสน    ไดแก    วิปสสนาอยางออน.    บทวา 
นิพฺพิทาวิราโค   ไดแกวิปสสนามีกําลัง  และมรรค.  บทวา   วมิุตฺติ- 
าณทสฺสน  ไดแก  อรหตัตวิมุติ  และปจจเวกขณญาณ 
                               จบ  อรรถกถาหิริสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  สรุิยสูตร 
         [๖๓]    สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  อัมพ- 
ปาลีวัน  ใกลพระนครเวสาลี  ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ  
พระผูมีพระภาคเจาแลว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายไมเที่ยง   ไมยั่งยืน   ไมนาชื่นชม   นี้เปน 
กําหนด  ควรเบ่ือหนาย  ควรคลายกําหนัด    ควรหลุดพน   ในสังขาร 
ทั้งปวง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขุนเขาสิเนรุ    โดยยาว    ๘๔,๐๐๐ 
โยชน  โดยกวาง    ๘๔,๐๐๐ โยชน  หยั่งลงในมหาสมุทร   ๘๔,๐๐๐ 
โยชน    สูงจากมหาสมุทรข้ึนไป  ๘๔,๐๐๐ โยชน มีกาลบางคราว 
ที่ฝนไมตกหลายป    หลายรอยป    หลายพันป   หลายแสนป   เมื่อฝน 
ไมตก  พืชคาม  ภูตคามและติณชาติที่ใชเขายา   ปาไมใหญ   ยอมเฉา 
เห่ียวแหง    เปนอยูไมได    ฉันใด  สังขารก็ฉันนั้น   เปนสภาพไมเที่ยง 
ไมยั่งยืน     ไมนาชื่นชม    นี้เปนกําหนด   ควรเบ่ือหนาย    ควรคลาย 
กําหนัด  ควรหลุดพน ในสังขารทั้งปวง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลบางครั้งบางคราว   โดยลวงไป 
แหงกาลนาน   พระอาทิตยดวงที่   ๒   ปรากฏ    เพราะพระอาทิตย 
ดวงที่   ๒   ปรากฏ   แมน้ําลําคลองทั้งหมด   ยอมงวดแหง    ไมมีน้ํา 
ฉันใด   สังขารก็ฉันนั้น  เปนสภาพไมเที่ยง...  ควรหลุดพน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลบางครั้งบางคราว   โดยลวง 
ไปแหงกาลนาน  พระอาทิตยดวงที่  ๓  ปรากฏ   เพราะอาทิตยดวง  
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ที่  ๓  ปรากฏ   แมน้ําสายใหญ ๆ  คือ  แมน้ําคงคา  ยมุนา  อจิรวดี 
สรภู  มหี  ทัง้หมดยอมงวดแหง  ไมมีน้ํา  ฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง... ควรหลุดพน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลบางครั้งบางคราว    โดยลวงไป 
แหงกาลนาน   พระอาทิตยดวงที่  ๔  ปรากฏ    เพราะอาทิตยดวงที่  ๔ 
ปรากฏ     แมน้ําสายใหญ ๆ  ที่ไหลมารวมกันเปนแมน้ําใหญ   คือ 
แมน้ําคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  ทั้งหมดยอมงวดแหง   ไมมีน้ํา 
ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น    เปนสภาพ 
ไมเที่ยง... ควรหลุดพน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลบางครั้งบางคราว    โดยลวงไป 
แหงกาลนาน  พระอาทิตยดวงที่  ๕  ปรากฏ  เพราะอาทิตยดวงที่   ๕ 
ปรากฏ   น้ําในมหาสมุทรลึก  ๑๐๐  โยชนก็ดี  ๒๐๐ โยชนก็ด ี ๓๐๐ 
โยชนก็ด ี  ๔๐๐  โยชนกด็ี   ๕๐๐  โยชนก็ดี   ๖๐๐  โยชนก็ด ี  ๗๐๐ 
โยชนก็ด ี  ยอมงวดลงเหลืออยูเพียง   ๗  ชั่วตนตาลก็มี   ชั่วตนตาล 
ก็มี  ๕   ชั่วตนตาลก็มี  ๔   ชั่วตนตาลก็มี  ๓  ชั่วตนตาลก็ม ี ๒  ชั่ว 
เพียงเอว  เพียงเขา   เพียงแตขอเทา   เพียงในรอยเทาโค   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   น้าํในมหาสมุทรยังเหลืออยูเพียงในรอยเทาโคในท่ีนั้น ๆ 
เปรียบเหมือนในฤดูแลง  เมื่อฝนเมล็ดใหญ ๆ  ตกลงมา   น้ําเหลืออยู 
ในรอยเทาโคในท่ีนั้น ๆ  ฉะน้ัน  เพราะพระอาทิตยดวงที่  ๕ ปรากฏ 
เปรียบเหมือนในฤดูแลง   เมื่อฝนเมล็ดใหญ ๆ ตกลงมา  น้ําเหลืออยู 
ในรอยเทาโคในท่ีนั้น  ๆ  ฉะนั้น เพราะพระอาทิตยดวงที่  ๕ ปรากฏ  
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น้ําในมหาสมุทรแมเพียงขอน้ิวก็ไมมี    ฉันใด     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น  เปนสภาพไมเที่ยง...   ควรหลุดพน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลบางครั้งบางคราว    โดยลวงไป 
แหงกาลนาน  พระอาทิตยดวงที่     ปรากฏ   เพราะอาทิตยดวงที่   ๖ 
ปรากฏ      แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุ   ยอมมีกลุมควันพลุงข้ึน 
เปรียบเหมือนนายชางหมอเผาหมอท่ีปนดีแลว    ยอมมีกลุมควันพลุง 
ข้ึน  ฉะน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น  เปนสภาพ 
ไมเที่ยง... ควรหลุดพน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลนางครั้งบางคราว    โดยลวงไป 
แหงกาลนาน  พระอาทิตยดวงที่  ๗  ปรากฏ  เพราะอาทิตยดวงที่  ๗ 
ปรากฏ      แผนดินใหญนี้และขุนเขาสิเนรุ     ไฟจะติดทั่วลุกโชติชวง 
มีแสงเพลิงเปนอันเดียวกัน     เมื่อแผนดินใหญและขุนเขสิเนรุไฟเผา 
ลุกโชน   ลมหอบเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงพรหมโลก   เมื่อขุนเขาสิเนรุ 
ไฟเผาลุกโชนกําลังทะลาย       ถูกกองเพลิงใหญเผาทวมตลอดแลว 
ยอดเขาแมขนาด  ๑๐๐ โยชน  ๒๐๐ โยชน  ๓๐๐ โยชน ๔๐๐ โยชน 
๕๐๐  โยชน    ยอมพังทะลาย    เมื่อแผนดินใหญและขุนเขาสิเนรุถูก 
ไฟเผาผลาญอยู    ยอมไมปรากฏข้ีเถาและเขมา    เปรียบเหมือนเมื่อ 
เนยใสหรือนํ้ามันถูกไฟเผาผลาญอยู     ยอมไมปรากฏข้ีเถาและเขมา 
ฉะน้ัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เปนสภาพไมเที่ยง 
ไมยั่งยืน   ไมนาชื่นชม   ควรจะเบ่ือหนาย   ควรคลายกําหนัด   ควร 
หลุดพน ในสังขารทั้งปวง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในขอน้ัน  ใครจะรู  
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ใครจะเชื่อวา   แผนดินนี้และขุนเขาสิเนรุจักถูกไฟไหมพินาศไม 
เหลืออยู  นอกจากอริยสาวกผูมีบทอันเห็นแลว  (โสดาบัน). 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  ศาสดาชื่อสุเนตตะ  
เปนเจาลัทธิ   ปราศจากความกําหนัดในกาม   ก็ศาสดาชื่อสุเนตตะ 
นั้น  มีสาวกอยูหลายรอย   เธอแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย   เพ่ือ 
ความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก  และเมื่อสุเนตตศาสดา 
แสดงธรรมเพื่อความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก   สาวก 
เหลาใดรูทั่วถึงคําสอนไดหมดทุกอยาง สาวกเหลาน้ัน เมื่อตายไป 
ก็เขาถึงสุคติพรหมโลก  สวนสาวกเหลาใดยังไมรูทั่วถึงคําสอน 
ไดหมดทุกอยาง  สาวกเหลาน้ัน เมื่อตายไป บางพวกเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี บางพวกเขาถึงความเปน 
แหงเทวดาชั้นดุสิต       บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ชั้นยามา   บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส 
บางพวกเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช  บาง 
พวกเขาถึงความเปนสหายแหงกษัตริยมหาศาล   บางพวกเขาถึง 
ความเปนสหายแหงพราหมณมหาศาล   บางพวกเขาถึงความเปน 
สหายแหงคฤหบดีมหาศาล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   สุเนตตศาสดามีความคิด 
เห็นวา   การท่ีเราจะพึงเปนผูมีสติเสมอกับสาวกท้ังหลายใน  
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สัมปรายภพไมสมควรเลย  ผิฉะนั้น  เราควรจะเจริญเมตตาใหยิ่งข้ึน 
ไปอีก  ครั้งน้ันแล  สุเนตตศาสดาจึงไดเจริญเมตตาจิตตลอด  ๗  ป 
แลวไมมาสูโลกนี้ตลอด     ๗     สังวัฏฏวิวัฏฏกัป        เมื่อโลกวิบัติ 
เขาถึงพรหมโลกชั้นอาภัสสระ  เมื่อโลกเจริญ    เขาถึงวิมานพรหม 
เปนใหญ    ไมมีใครย่ิงกวา    รูเห็นเหตุการณโดยถองแท    เปนผูมี 
อํานาจมาก   เกิดเปทาวสักจอมเทวดา  ๓๖   ครั้ง   เปนพระเจา- 
จักรพรรดิผูต้ังอยูในธรรม    เปนพระธรรมราชา  มีสมุทรท้ัง   ๔ 
เปนขอบเขต  ผูไดชัยชนะสงคราม  สถาปนาประชาชนไวเปนปกแผน 
มั่นคง   พรั่งพรอมดวยรัตนะ  ๗  ประการ  หลายรอยครั้ง   พระราช- 
โอรสของพระเจาจักรพรรดิ    ลวนแตองอาจ    กลาหาญ    ชาญชัย 
ย่ํายีศัตรูได  พระเจาจักรพรรด์ินั้นทรงปกครองปฐพีมณฑล    อันมี 
มหาสมุทรเปนขอบเขต   ไมตองใชอาญา    ไมตองใชศาตรา   ใช 
ธรรมปกครอง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุเนตตศาสดาน้ันแล   มอีายุ 
ยืนนานดํารงม่ันอยูอยางนี้   แตก็ไมพนจากชาติ  ชรา  พยาธิ  มรณะ 
โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัสและอุปายาส   เรากลาววา ไมพนจาก 
ทุกขได   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะยังไมตรัสรู   ไมไดแทงตลอด 
ธรรม  ๔ ประการ ๔ ประการเปนไฉน  คือ  อริยศีล  ๑  อริยสมาธิ ๑ 
อริยปญญา  ๑  อริยวิมุติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยศีล  อริยสมาธิ 
อริยปญญา   อริยวิมุติ  เราตรัสรูแลว   แทงตลอดแลว  เราถอนตัณหา 
ในภพไดแลว  ตัณหาอันเปนเครื่องนําไปสูภพสิ้นแลว   บัดนี้ภพใหม 
ไมมี.  
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         พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นตรสัไวยากรณ-  
ภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                  ธรรมเหลาน้ี  คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญาและ 
        วมิุตติอันยิ่ง   พระโคดมผูทรงพระยศตรัสรูแลว 
        พระพทุธเจาผูเปนศาสนา  ผูมพีระจักษุ  ทรงรูยิ่ง 
        ดวยประการดังน้ีแลว ตรัสบอกธรรม ๔ ประการ 
        แกภกิษทุั้งหลาย        ทรงกระทําท่ีสุดทุกขแลว 
        ปรินิพพาน. 
                         จบ สุริยสตูรที่  ๒ 
 
                  อรรถกถาสุริยสูตรท่ี  ๒ 
         สุริยสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         พึงทราบปุเรจาริกกถา    ถอยคําท่ีกลาวนําหนา  แหงพระสูตร 
นี้    กอนอ่ืน     เริ่มตนดังตอไปนี้วา      เพราะเหตุที่สัตตสุริยเทศนา 
พระอาทิตย    ๗    ดวง      เปนไปดวยอํานาจแสดงวาโลกพินาศดวย 
ไฟกัลป  ฉะน้ัน  จึงทรงแสดงวา  สังวัฏฏกัปปม ี๓, สังวัฏฏสีมามี ๓, 
สังวัฏฏมูลมี  ๓, โกลหลมี  ๓.  ปุเรจาริกกถานั้น  ไดกลาวไวพิสดาร 
แลว  ในปุพเพนิวาสานุสสตินิเทศ   ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.    บทวา 
เอตทโวจ  ความวา  เพ่ือจะทรงแสดงความวิบัติของสังขารทั้งหลาย 
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ทั้งท่ีมีใจครอง   และไมมีใจครอง    ตามอัธยาศัยของภิกษุ  ๕๐๐ รูป 
ผูเจริญอนิจจกรรมฐาน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัตตสุริโยปมสูตร 
มีคําเปนตนวา   อนิจฺจา   ภิกฺขเว  สงฺขารา   ดวยประการฉะนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อนิจจฺา  ความวา  สังขารท้ังหลาย 
ชื่อวา   อนิจจฺา  ไมเที่ยง   เพราะอรรถวามีแลว   กลับไมมี.    บทวา 
สงฺขารา     ไดแก    สังขารธรรม     ทัง้ท่ีมีใจครองและไมมีใจครอง 
บทวา   อธุวา   ความวา   ชื่อวา   ไมยั่งยืน   เพราะอรรถวาไมนาน. 
บทวา   อนสสฺาสิกา   ความวา   เวนจากความเบาใจ   เพราะมีความ 
เปนของไมยั่งยืน.    บทวา    อลเมว     แปลวา   สมควรแลว.  บทวา 
อชฺโฌคาฬฺโห   ไดแก    จงลงไปในนํ้า.  บทวา  อจฺจุคฺคโต    ไดแก 
โผลข้ึนแลวจากหลังนํ้า.   บทวา   เทโว   น   วสฺสติ   ความวา  ชื่อวา 
เมฆฝนท่ีทําน้ําใหไหวเปนอันแรก  รวมกันเปนเมฆฝนกลุมกอนอัน 
เดียวกันแลว   ตกลงในแสนโกฏิจักรวาฬ. ในการนั้น พืชที่งอกออก 
มาแลว    ยอมไมกลับเขาไปยังเรือนพืชอีก.    ธรรมกถาที่คาดคะเน 
ยอมถือเปนประมาณวา   นับต้ังแตเวลาท่ีฝนไมตกน้ัน  น้ําก็งวดลงไป 
เหมือนนํ้าในธัมมกรกฉะน้ัน.        ฝนไมตกอีกแมเพียงหยาดเดียว. 
ก็เม่ือโลกกําลังพินาศ    ต้ังตนแตอเวจีมหานรกไป     ก็มีแตความวาง 
เปลา.    สัตวทั้งหลายครั้นข้ึนจากอเวจีมหานรกนั้นแลว     ก็บงัเกิด 
ในมนุษยโลก     และในสัตวดิรัจฉาน.      แมสัตวที่บังเกิดในสัตว 
ดิรัจฉานกลับไดเมตตาในบุตรและพ่ีนอง   ทํากาละแลว   บังเกิด 
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  เทวดาทั้งหลายเท่ียวไปทางอากาศ 
รองบอกกันวา  ที่นี้เปนที่เที่ยวหามิได   ทั้งไมยั่งยืน    พวกทานจง  
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เจริญเมตตา   เจริญกรุณา   มุทิตา   อุเบกขา   กันเถิด   ดังน้ี.   สัตว 
เหลาน้ัน  ครัน้เจริญเมตตาเปนตนแลว  จุติจากท่ีนั้นแลว  ยอมบังเกิด 
ในพรหมโลก. 
         ในบทวา  พีชคามา  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  พืช  ๕  ชนิด  ชือ่วา 
พืชคาม.    พืชสีเขียว    ทีม่ีรากและใบงอกชนิดใดชนิดหน่ึง  ชือ่วา 
ภูตคาม. 
         ในบทวา    โอสธติณวนปฺปตโย    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  ตนไม 
ที่เขาใชปรุงยารักษาโรค    ชื่อวา     โอสธ.    ตนไมที่มีแกนขางนอก 
เชน   ตนตาล   และตนมะพราวเปนตน    ชื่อวา   ติณะ  ตนไมที่เจริญ 
ที่สุดในปา  ชื่อวา   วนัปปติ  ตนไมเจาปา.  แมน้ํานอยท่ีเหลือ   เวน 
แมน้ําใหญ  ๕  สาย  ชื่อวา  กุนนที  แมน้ํานอย.   สระเล็ก  ๆ   มีบึง 
เปนตน ที่เหลือ  เวนสระใหญ ๗ สระ ชื่อวา  กุสุพภะ  บอน้ํา. 
         ในบทวา  ทุติโย  สรุิโย  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. ในคราว 
ทีมีพระอาทิตยดวงที่   ๒   ดวงหน่ึงข้ึนไป    ดวงหน่ึงตก.  ในคราวท่ีมี 
พระอาทิตยดวงที่  ๓  ดวงหนึ่งข้ึน  ดวงหนึ่งตก.   ดวงหน่ึงยังอยูกลาง 
(ทองฟา).     ในราวที่มีพระอาทิตยดวงที่    ๔     ยอมต้ังข้ึนเรียงกัน 
เปนลําดับ   เหมือนภิกษุ   ๔    รูป   ผูเที่ยวไปบิณฑบาตในหมูบาน 
๔    ครอบครัว  ยืนอยูตามลําดับประตูบานฉะน้ัน.   แมที่พระอาทิตย 
ดวงที่   ๕  เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน. 
         บทวา   ปลุชฺชนฺติ   ไดแก   ขาดตกลง.   บทวา   เนว   ฉาริกา 
ปฺายติ  น  มสิ   ความวา   เมื่อท่ีมีประมาณเทานี้คือ   แผนดนิใหญ 
ในจักรวาฬ    ขุนเขาสิเนรุ     ภูเขาหิมพานต   ภูเขาจักรวาฬ    กามา  
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พจรสวรรค  ๖   ชั้น   และพรหมโลกชั้นปฐมฌานภูมิ   ทีถู่กไฟไหม  
แลว  ข้ีเถาหรือถาน  แมเพียงจะหยิบเอาดวยน้ิวมือ   ก็ไมปรากฏ. 
         บทวา   โก   มนฺตา   โก  สทฺธาตา   ความวาใครสามารถจะให 
บุคคลรู  จะใหเขาเชื่อเรื่องนั้น   หรือใครจะเปนผูเชื่อเรื่องนั้น.  บทวา 
อฺตร  ทฏิปเทหิ   ความวา  เวนพระอริยสาวก  ผูโสดาบนั ผูมีบท 
(คือพระนิพพาน)   อันตนเห็นแลวอธิบายวา   ใครเลาจักเชื่อคนอ่ืนได  
บทวา   วีตราโค   ความวา    ผูปราศจากราคะ   ดวยอํานาจวิกขัมภน- 
ปหาน  (ละไดดวยการขม)  บทวา   สาสน   อาชานึสุ   ความวา  พระ- 
สาวกท้ังหลาย  รูถึงคําพร่ําสอน   คือ   ดําเนินตามทาง    เพ่ือความเปน 
สหายชาวพรหมโลก.  บทวา  สมสมคติโย  ความวา   ผูมีคติเสมอกัน 
คือมีคติเปนอันเดียวกัน  โดยอาการเปนอันเดียวกัน  ในอัตภาพที่   ๒  
บทวา  อุตฺตริ  เมตฺต  ภเวยฺย    ความวา   เราพึงเจริญเมตตาใหยิ่ง  ๆ  
ข้ึนไป  คือทําใหัประณีต   เริ่มตนแตปฐมฌานไปจนถึงฌานหมวด   ๓  
และฌานหมวด   ๔. 
         บทวา   จกฺขมุา   ความวา   พระศาสดา   ทรงมีพระจักษุ   ๕ 
ชื่อวา   จักขุมา.   บทวา   ปรินิพฺพุโต    ความวา  เสด็จปรินิพพาน  ดวย 
กิเลสปรินิพพาน  ณ  โพธิบัลลังกนั่นเอง.    ครั้นพระศาสดาทรงแสดง 
อนิจจลักษณะแลว    ทรงยักเยื้องพระธรรมเทศนาไปอยางนี้    ภิกษุ  
ผูเจริญอนิจจกรรมฐานทั้ง   ๕๐   นั้น  สงญาณไปตามกระแสเทศนา 
บรรลุพระอรหัตแลว   บนอาสนะที่ตนน่ังน่ันแหละ  ดังนี้. 
                            จบอรรถกถาสุริยสูตรที่  ๒  
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                                 ๓. นครสูตร 
         [๖๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลใด     ปจจันตนครของ 
พระราชา  ปองกันไวดีดวยเครื่องปองกัน  ๗  ประการ  และหาอาหาร 
๔    ประการ  ไดตามความปรารถนาโดยไมยาก     ไมลําบาก   ใน 
กาลน้ัน    เรากลาววา       ศัตรูหมูปจจามิตรภายนอกทําอันตราย 
ปจจันตนครของพระราชานั้นไมได    เครื่องปองกัน    ๗    ประการ 
เปนไฉน     คือในปจจันตนครของพระราชา     มเีสาระเนียดขุดหลุม 
ฝงลึก  ไมหว่ันไหว   นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี    ๑   สําหรับ 
คุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง     มีคูขุดลึกและกวาง     นี้เปนเครื่องปองกัน 
นครประการท่ี     ๒    สําหรับคุมภัยภายในและปองกันนครประการ 
ที่  ๒ สําหรบัคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง     มีทางเดินตามคูไดรอบ     ทั้งสูงและกวางนี้ 
เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี       ๓      สําหรบัคุมภัยภายในและ 
ปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง    มีการสะสมอาวุธไวมาก    ทั้งท่ีเปนอาจ  
แหลมยาวและอาวุธคม    นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี  ๔ 
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง   ต้ังกองทัพไวมาก   คือ   พลชาง   พลมา 
พลรถ   พลธนู   กองถือธง   กองจัดกระบวนทัพ  กองสัมภาระ  กอง  
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เสนาธิการ     กองตะลุมบอนเหมือนชางที่ว่ิงเขาสูสงคราม     กอง 
ทหารหาญ   กองทหารโลหะ   กองเกราะหนัง   กองทหารทาส   นี้เปน 
เครื่องปองกันนครประการท่ี    ๕    สาํหรับคุมภัยภายในและปองกัน 
อันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง    มีทหารยามฉลาดสามารถดี    หามไมให 
คนที่ไมรูจักเขาอนุญาตใหคนที่รูจักเขา     นี้เปนเครื่องปองกันนคร 
ประการที่  ๖  สาหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง     มีกําแพงทั้งสูงและกวาง     พรอมดวยปอม 
กออิฐถือปูนดี      นี้เปนเครื่องปองกันนครประการท่ี    ๗     สําหรับ 
คุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก      ปจจันตนครมีการ 
ปองกันดี  ดวยเครื่องปองกัน ๗ ประการน้ีแล. 
         ปจจันตนครหาอาหาร    ๔   ประการ ไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก  เปนไฉน  คือในปจจันตนครของพระราชา 
มีการสะสมหญา    ไม   และน้ําไวมาก    เพ่ือความอุนใจ   ไมสะดุง 
กลัว เพ่ืออยูเปนสุขแหงชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง   มีการสะสมขาวสาลี   (ขาวเจา)     และขาว- 
เหนียวไวมาก    เพ่ือความอุนใจ    ไมสะดุงกลัว    เพ่ืออยูเปนสุขแหง 
ชนภายใน และปองกันอันตรายภายนอก. 
         อีกประการหน่ึง    มีการสะสมงา  ถั่วเขียว   ถั่วทอง   และ 
อปรัณชาติไวมาก    เพ่ือความอุนไจ    ไมสะดุงกลวั    เพ่ืออยูเปนสุข 
แหงชนภายใน  และปองกันอันตรายภายนอก.  
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         อีกประการหน่ึง  มีการสะสมเภสัชไวมาก  คือ   เนยใส   เนยขน  
น้ํามัน  น้ําผ้ึง   น้ําออย    เกลือ  เพ่ือความอุนใจ  ไมสะดุงกลัว  เพ่ือ 
อยูเปนสุขแหงชนภายใน   และปองกันอันตรายภายนอก. 
         ปจจันตนคร   หาอาหาร  ๔  ประการ ไดตามปรารถนา  ได 
โดยไมยาก  ไมลําบาก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใด   ปจจันตนคร 
ของพระราชาปองกันไว    ดวยเครื่องปองกัน  ๗   ประการนี้   และ 
อาหาร   ๙   ประการไดตามความปรารถนา    ไดโดยไมยาก   ไม 
ลําบาก ในกาลน้ัน  เรากลาววา  ศัตรูหมูปจจามิตรไมทําอันตรายได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นั้นเหมือนกันแล ในกาลใด  อริยสาวก 
ประกอบพรอมดวยสัทธรรม   ๗   ประการ    และเปนผูมีปกติไดตาม 
ความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน  ๔  อันมีในจิตยิ่ง 
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    ในกาลน้ัน    เรากลาววามารผูมี 
บาปทําอันตรายอริยสาวกไมได      สทัธรรม    ๗   ประการเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อรยิสาวกเปนมีศรัทธา    เชือ่พระปญญา 
เครื่องตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  ฯลฯ เปนผูต่ืนแลว  เปนผูจําแนกธรรม    เปรียบเหมือน 
ในปจจันตนครของพระราชา   มีเสาระเนียดขุดหลุมฝงลึก  ไมหว่ันไหว 
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก  ฉะนั้น  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูมีศรัทธาเปรียบเหมือนเสาระเนียด 
ยอมละอกุศล  เจริญกุศล  ละกรรมทีม่ีโทษ   เจริญกรรมอันไมมีโทษ 
บริหารตนใหบริสุทธิ์  นีเ้ปนสัทธรรมประการท่ี  ๑  ฯลฯ  
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         อริยสาวกเปนผูมีหิริ    ละอายตอกายสุจริต   วจีทุจริต    มโน-  
ทุจริต     ละอายตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามก    เปรยีบ 
เหมือนในปจจันตนครของพระราชา  มีคู  (สนามเพลาะ)  ทั้งลึกและ 
กวาง   สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก    ฉะน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อรยิสาวกผูมีหิริเปรียบเหมือน      ยอมละ 
อกุศล ... บรหิารตนใหบริสุทธิ์   นี้เปนสัทธรรมประการที่ ๒. 
         อริยสาวกมีโอตตัปปะ.     สะดุงกลัวตอกายทุจริต   วจีทุจริต  
มโนทุจริต     สะดุงกลัวตอการเขาถึงอกุศลธรรมอันชั่วชาลามก 
เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา    มีทางเดินตามคูไดรอบ 
ทั้งสูงและกวาง     สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก 
ฉะน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูมีโอตตัปปะ  เปรียบเหมือน 
ทางเดิน    ยอมละอกุศลธรรม...  ยอมบริหารตนใหบรสิุทธิ์นีเ้ปน 
สัทธรรมประการที่  ๓. 
         อริยสาวกเปนพหูสูต    ทรงสุตะ   สั่งสมสุตะ   ไดสดับรับฟง 
มาก  ทรงจําไว  คลองปาก  ข้ึนใจ  แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  ซึง่ธรรม 
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ   พรอมท้ังพยัญชนะ   บริสุทธิ์   บรบิูรณ 
สิ้นเชิง    เปรยีบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา    มีการสะสม 
อาวุธไวมาก    ทั้งท่ีเปนอาวุธแหลมยาวและอาวุธคม     สําหรับคุมภัย 
ภายในและปองกันอันตรายภายนอก    ฉะนั้น     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูมีสุตะเปรียบเหมือนอาวุธ    ยอมละอกศุลธรรม... บริหาร 
ตนใหบริสุทธิ์นี้เปนสัทธรรมประการที่  ๔.  
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         อริยสาวกปรารภความเพียร     เพ่ือละอกุศลธรรม    เพ่ือให 
กุศลธรรมถึงพรอม    มีกําลังมีความบากบ่ันมั่นคง    ไมทอดธุระ 
ในกุศลธรรม    เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา   ต้ัง 
กองทัพไวมาก  คือพลม  ฯลฯ   กองทหารทาส  สําหรับคุมภัยภายใน 
และปองกันอันตรายภายนอก  ฉะนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวก 
มีความเพียร   เปรียบเหมอืนกองทัพ   ยอมละอกุศลธรรม...   บริหาร 
ตนใหบริสุทธิ์   นี้เปนสัทธรรมประการที่  ๕. 
         อริยสาวกเปนผูมีสติ     ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษา 
ตนอยางยิ่ง     ยอมตามระลึกถึงกรรมที่ไดทําและคําท่ีไดพูดแลว 
แมนานได  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา  มีทหารยาม 
ฉลาดสามารถดี   หามไมใหคนที่ไมรูจักเขา   อนุญาตใหคนที่รูจักเขา 
สําหรับคุมภัยภายในและปองกันอันตรายภายนอก    ฉะน้ัน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูมีสติเปรียบเหมือนทหารยาม    ยอมละ 
อกุศลธรรม... บริหารตนใหบริสุทธิ์  นีเ้ปนสัทธรรมประการท่ี ๖. 
         อริยสาวกเปนผูมีปญญา   ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
ความเกิดและความดับ   เปนอริยะ  ชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินทุกข 
โดยชอบ    เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา    มีกาํแพง 
ทั้งสูงท้ังกวางพรอมดวยปอนกออิฐถือปูนดี      เพ่ือคุมภัยภายใน 
และปองกันอันตรายภายนอก  ฉะนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวก 
ผูมีปญญาเปรียบเหมือนกําแพงอันพรอมดวยปอมกออิฐถือปูนดี 
ยอมละอกุศล  เจริญกุศล   ละกรรมทีม่ีโทษ   เจริญกรรมท่ีไมมีโทษ  
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บริหารตนใหบริสุทธิ์   นี้เปนสัทธรรมประการท่ี  ๗  อรยิสาวก 
เปนผูประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการน้ี. 
         อริยสาวกเปนผูมีปกติไดตามความปรารถนา  ไดโดยไมยาก 
ไมลําบากซ่ึงฌาน   ๔   อันมีในจิตย่ิง     เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ปจจุบันเปนไฉน     อริยสาวกสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน    มีวิตกวิจาร    มีสติ   และสุขเกิดแตวิเวกอยู  เพ่ือ 
ความอุนใจ    ไมสะดุงกลวั   เพ่ือเปนสุขแหงตน   และเพ่ือหยั่งลง 
สูนิพพาน  เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา มีการสะสม 
หญา ไมและน้ําไวมาก  เพ่ือความอุนใจ ไมสะดุงกลัว เพ่ืออยูเปนสุข 
แหงชนภายใน  และเพ่ือปองกันอันตรายภายนอก  ฉะนั้น. 
         อริยสาวกบรรลุทุติยฌาน     มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป 
มีปติและสุขเกิดจากสมาธิอยู   เพ่ือความอุนใจ   ไมสะดุงกลัว   เพ่ือ 
อยูเปนสุขแหงตน    และเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน    เปรียบเหมือนใน 
ปจจันตนครของพระราชา    มีการสะสมขาวสาลี   (ขาวเจา)   และ 
ขาวเหนียวไวมาก    เพ่ือความอุนใจภายใน  ไมสะดุงกลัว   เพ่ืออยู 
เปนสุขแหงชนภายใน   และเพ่ือปองกันอันตรายภายนอก  ฉะนั้น. 
         อริยสาวกมีอุเบกขา    มีสติ    มสีัมปชัญญะ   เสวยสุขดวย 
นามกาย    เพราะปติสิ้นไป    บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข   เพ่ือ  
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ความอุนใจ    ไมสะดุงกลวั    เพ่ืออยูเปนสุขแหงตน   และเพ่ือหยั่งลง  
สูนิพพาน   เปรียบเหมือนในปจจันตนครของพระราชา   มีการสะสม 
งา  ถั่วเขียว  ถั่วทอง  และอปรัณณชาติไวมาก  เพ่ือความอุนใจ ไมสะดุง 
กลัว   เพ่ืออยูเปนสุขแหงชนภายใน   และเพ่ือปองกันอันตรายภายนอก 
ฉะน้ัน. 
         อริยสาวกบรรละจตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมสีุข   เพราะละสุข 
ละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ 
บริสุทธิ์อยู    เพ่ือความอุนใจ   ไมสะดุงกลัว   เพ่ืออยูเปนสุขแหงตน 
และเพ่ือหยั่งลงสูนิพพาน  เปรียบเหมอืนในปจจันตนครของพระราชา 
มีการสะสมเภสัชไวมาก  คือ  เนยใส  เนยขน   น้ํามัน  น้ําผ้ึง   น้าํออย 
เกลือ  เพ่ือความอุนใจ   ไมสะดุงกลัว   เพ่ืออยูเปนสุขแหงชนภายใน 
และปองกันอันตรายภายนอก  ฉะน้ัน. 
         อริยสาวกเปนผูมีปกติไดตามความปรารถนา    ไดโดยไมยาก 
ไมลําบากซ่ึงฌาน   ๔    นีอั้นมีในจิตย่ิง    เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลใด   อริยสาวกประกอบดวย 
สัทธรรม   ๗   ประการนี้   และมีปกติไดตามความปรารถนา   ได 
โดยไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งฌาน   ๔   นี้อันมีในจิตย่ิง    เปนเครื่อง 
อยูเปนสุขในปจจุบัน   ในกาลน้ันแล    มารผูมีบาปก็ทําอันตราย 
อริยสาวกไมได. 
                                   จบ  นครสูตรที ่ ๓  
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                    อรรถกถานคโรปมสูตรที่  ๓  

         นครสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ยโต   แปลวา  ในกาลใด.  บทวา  ปจฺจนฺติม  ไดแก 
นครอันต้ังอยูในท่ีสุดแหงรัฐ     คือปลายเขตรัฐ.    ก็การรักษานคร 
ในมัชฌิมประเทศ    ยอมไมมี  เพราะเหตุนั้น  จึงไมทรงถือเอากิจ 
คือรักษานครน้ัน.    บทวา    นครปริกขฺาเรหิ    ปรกิฺขิตฺต    ความวา 
ประดับตกแตง  ดวยเครื่องประดับพระนคร. บทวา อกรณีย  ความวา 
อันขาศึกภายนอก     พึงกระทําไมได    คือ    เอาชนะไมได.    บทวา 
คมฺภีรเนมา   ไดแกหลุมลกึ.    บทวา    สุนิขาตา    ไดแกฝงไวดีแลว 
ก็ชาวพระนคร    ยอมสรางเสาระเนียดนั้นดวยอิฐบาง   ดวยหินบาง 
ดวยไมแกนมีไมตะเคียนเปนตนบาง   เมื่อสราง   เสาระเนียดนั้น 
เพ่ือประโยชนแกการคุมครองพระนคร  ก็สรางไวภายนอกพระนคร 
เมื่อสรางเพ่ือประโยชนแกการตกแตง     ก็สรางไวภายในพระนคร. 
เมื่อทําสาระเนียดนั้นใหสําเร็จดวยอิฐ    ก็ขุดหลุมใหญ    ฝงลงไป 
ในเบื้องบนทําเปน  ๘  เหลี่ยม  ฉาบดวยปูนขาว.  เมื่อใดชางเอางาแทง 
ก็ไมหว่ันไหว เมื่อน้ัน เสาระเนียดนั้น ยอมชื่อวาฉาบดีแลว. เสาระเนียด 
แมจะสําเร็จดวยเสาหินเปนตน   เปนสามีแปดเหลี่ยมเทาน้ัน.  ถาเสา 
เหลาน้ันยาว  ๘  ศอกไซร  ก็ฝงลงในหลุมลึกประมาณ ๔ ศอก ขางนั้น 
ประมาณ  ๔  ศอก  แมในเสาระเนียด   ยาว  ๑๖  ศอก  หรือ  ๒๐  ศอก 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.    ก็เสาระเนียดทั้งหมด     ฝงลงไปขางลางครึ่งหนึ่ง  
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อยูขางบนครึ่งหนึ่ง    เสาเหลาน้ัน      คลายเยี่ยวโค    เพราะเหตุนั้น 
บุคคล       ยอมอาจทํางานไดโดยใชไมเรียบในระหวางเสาเหลาน้ัน 
อน่ึงเสาเหลานั้น   เขาทําลวดลายไว   ยกธงไวดวย.   บทวา   ปรกิขฺา 
ไดแก  เหมืองที่จัดลอมไว.  บทวา  อนุปริยายปโต ไดแก หนทางใหญ 
ที่เลียบไปกับภายในกําแพง    ซึ่งทหารท้ังหลายต้ังอยู    รบกับเหลา 
ทหารท่ีต้ังอยูภายนอกกําแพง.   บทวา    สลาก   ไดแกอาวุธซัดมีศร 
และโตมร  เปนตน.  บทวา  เชวนิก  ไดแกอาวุธที่เหลือ  มีอาวุธมีคม 
ขางเดียวเปนตน. 
         บทวา    หตฺถาโรหา    ไดแก    ชนท้ังปวง    มีอาจารยฝกชาง 
หมอรักษาชาง  และคนเลี้ยงชางเปนตน. บทวา  อสฺสาโรหา  ไดแก ชน 
ทั้งปวง มีอาจารยผูฝกมา หมอรักษามา และคนเลี้ยงมาเปนตน. บทวา 
ธนุคฺคาหา  ไดแก  ทหารยิง่ธนู.   บทวา   เจลกา   ไดแก   เหลาทหาร    
ผูถือธงชัยนําหนาไมสนามรบ.  บทวา  จลกา  ความวา  ผูจัดกระบวน 
ทัพอยางนี้วา     ตําแหนงพระราชาอยูที่นี่     ตําแหนงมหาอํามาตย 
ชื่อโนนอยูทีน่ี่. บทวา  ปณฺฑทายกา  ไดแก  ทหารใหญหนวยจูโจม 
อธิบาย ไดยินวา ทหารเหลาน้ันเขาไปยังกองทัพแหงปรปกษ  ติดเอา 
เปนทอน ๆ     แลวนําไปเหมือนนํากอนขาวไปเปนกอน   ๆ     แลว 
โดดหนีไป  อีกนัยหน่ึง  ทหารเหลาใด   ถือเอาขาวและน้ําด่ืมเขาไป 
ใหแกกองทหารในกลางสงครามได   คําวาบิณฑทายกานั่น   เปนชื่อ 
ของทหารแมเหลาน้ัน.  บทวา   อุคฺคา   ราชปุตฺตา  ไดแก  เหลาทหาร 
ผูเปนลูกเจา   มีสกุลสูง   ๆ   ชํานาญสงคราม.    บทวา    ปกขฺนฺทิโน  
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ไดแก    เหลาทหารท่ีถามกันวา    พวกเราจะไปนําเอาศีรษะ  หรือ 
อาวุธของใครมา    ไดรับคําตอบวา    ของทหารคนโนน    ดังน้ีแลว 
ก็โลดแลนเขาสูสงครามนําเอาศีรษะหรืออาจนั้นมาได.      ทหาร 
เหลาน้ี    ยอมโลดแลนเขาไปเหตุนั้นจึงชื่อวา    ปกขันทีหนวยกลาตาย 
ทหารเหลาน้ัน   ชื่อวา   กลาหาญมากมาก   เหมือนพระยาชางฉะน้ัน. 
บทวา   ทานาคา  นี้   เปนตอของทหารผูไมยอมถอยกลับ  ในเมื่อชาง 
เปนตน  มาเผชิญหนากันอยู. 
         บทวา     สูรา     ไดแกเหลาทหารผูที่แกลวกลาเปนเอก   แม 
สวมตาขายก็สามารถขามสมุทรไปได.   บทวา  จมมฺโยธิโน   ไดแก 
ทหารผูที่สวมเกราะหนัง    หรือถือโลหนังทําการรบ.    บทวา 
ทาสกปุตฺตา    ไดแกทหารทาสในเรือนเบี้ย    ผูมีความรักนายอยาง 
รุนแรง.    บทวา    โทวาริโก    แปลวาทหารรักษาประตู.    บทวา 
วาสนเลปนสมฺปนฺโน  ความวา  กําแพงอันประกอบดวยการกออิฐ 
ดวยการ  ชองท้ังปวง     ดวยการฉาบดวยปูนขาว     อีกอยางหน่ึง 
ประกอบดวยกออิฐกลาวคือ   กําแพงติดขวากหนาม    และฉาบดวย 
ปูนขาวเปนแทงทึบเกลี้ยง      ทําลวดลายแสดงแถวหมอเต็มน้ํา  ยก 
ธงข้ึนไว.   บทวา   ติณกฏโทก     ความวา   หญาท่ีน้ํามาเก็บไว 
ในที่มากแหงเพ่ือประโยชนของสัตวมีชางมาเปนตน     และเพ่ือ 
ประโยชนแกการมุงบาน  ไมที่นํามากองไวเพ่ือประโยชนทําบาน 
และฟนหุงตมเปนตน      น้ําท่ีใชสําหรับเครื่องยนตสูบเขาเก็บไว 
ในสระโบกขรณี.  บทวา   สนฺนิจิต   ความวา  ยอมเปนอันสะสม  
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ไวเปนอยางดี   ในที่หลายแหง   เตรียมไวลวงหนากอน   บทวา 
อพฺภนฺตราน  รติยา  ความวา   เพ่ือประโยชนแกความอุนใจของ 
พวกผูคนที่อยูในเมือง. บทวา อปริตสฺสาย ความวา เพ่ือประโยชน 
ไมใหตองหวาดสะดุง.    บทวา   สาลยิวก  ไดแก   ขาวสาลีและ 
ขาวเหนียวตาง  ๆ. บทวา  ติลมุคฺคมาสาปรณฺณ  ไดแก งา ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง   และอปรัณณชาตท่ีเหลือ. 
         บัดนี้เพราะเหตุที่กิจกรรมในพระนครของพระตถาคต 
ไมมี    แตอุปมา  มาแลวอยางนี้วา   กเ็ราจะแสดงพระอริยสาวก 
ใหเปนเสมือน  สัทธรรม ๗ เสมือนเครื่องแวดลอมพระนคร และ 
ฌาน ๔ เสมือนอาหาร ๔ แลวจําเราจักยักเยื้องเทศนาใสพระอรหัต 
เขาในฐานะ   ๑๑  ฉะน้ันเพ่ือจะประกาศเทศนาน้ัน  จึงทรงเริ่มคํามี 
อาทิวา  เอวเมว  โข  ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สทฺธมฺเมหิ 
แปลวา  ดวยธรรมอันดี. 
         บทวา    สทฺโธ  ไดแกประกอบดวยความปกใจเชื่อ  และ 
ดวยการเชื่อโดยผลประจักษ  ในความเชื่อ  ๒   อยางนั้น   การเชื่อ 
ผลแหงทานและศีลเปนตนแลว  เช่ือในการบําเพ็ญบุญ   มีทานเปนตน 
ชื่อวา   โอกัปปนสัทธา   ปกใจเชื่อ.   ศรทัธาอันมาแลวโดยมรรค 
ชื่อวา ปจจักขสัทธา การเชื่อโดยผลประจักษ แมในบทวา ปสาทสัทธา 
ก็นัยน้ีเหมือนกัน.  พึงชี้แจงลักษณะเปนตนของศรัทธาน้ันใหแจมแจง 
ความเชื่อนี้  ตามบาลีวา  ดูกอนมหาบพิตร  ศรัทธามีการแลนไป 
เปนลักษณะ  และมีการผองใสเปนลักษณะ  ชื่อวาลักษณะของ  
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ศรัทธา    แตความเชื่อท่ีตรัสโดยนัยมอีาทิวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พึงทราบบุคคลผูมีศรัทธาเลื่อมใสแลว  โดยฐานะ  ๓  ฐานะ  ๓  คือ 
เปนผูใครเห็นบุคคลผูมีศีลทั้งหลาย  ชือ่วานิมิตของศรัทธา.   กอ็าหาร 
คืออะไร ?  ก็อาหารตามบาลีนี้วา   พึงเปนคําท่ีควรกลาววา   การฟง 
พระสัทธรรม    ยอมมีดวยศรัทธา    ชือ่วา    อาหารของศรัทธาน้ัน. 
บาลีนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจักเปนผูมากดวยความเบื่อหนาย 
ในรูปอยูอันใด     ธรรมนี้ชื่อวาเปนธรรมสมควรแกภิกษุผูบวชดวย 
ศรัทธา   นีช้ือ่วา   อนุธรรม    ธรรมสมควรแกภิกษุนั้น    ก็ความท่ี 
ศรัทธานั้นมีกิจมากอยาง   โดยภาวะที่จะเห็นสมดวยหอขาวที่มัดรวม 
กันไวเปนตน    พระผูมพีระภาคเจาทรงประกาศไวแลวในพระสูตร 
ทั้งหลาย     มีอาทิวา    ศรัทธายอมรวบรวมไวซึ่งเสบียง     สริิเปนที่ 
มานอนของโภคทรัพยทั้งหลาย    ศรทัธาเปนเพ่ือนสอง   ของบุรุษ 
บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา    ฝนคือ     ตปะยอมทําพืช  คือ 
ศรัทธาใหงอกงาม.     พระยาชางคือพระอรหันต     มีศรัทธาเปนงวง 
มีอุเบกขาเปนงาอันสะอาด  แตในนคโรปมสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงศรัทธานี้    ใหเปนเสมือนเสาระเนียด     เพราะต้ังอยูดวยดี 
ไมหว่ันไหว.   พึงกระทําการเปนเครื่องประกอบใหม   ทกุบทโดยนัย 
มีอาทิวา   บทวา   สทฺเธสิโก   ความวา   พระอริยสาวกกระทําศรัทธา 
ใหเปนดุจเสาระเนียดยอมละอกุศลได. 
         อีกอยางหนึ่ง  ในพระสูตรนี้   สงัวร   คือความสํารวมในทวาร 
ทั้ง  ๓  ยอมสําเร็จผลดวยหิริและโอตตัปปะ  สังวร  คือความสํารวมน้ัน  
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จึงจัดเปนปาริสุทธิศีล    ๔.    ดังน้ัน    ในพระสูตรนี้    พึงทราบวา  
พระผูมีพระภาคเจาทรงใสพระอรหัตเขาไวในฐานะ    ๑๑     แลว 
ทรงถือเอาเปนยอดแหงเทศนา. 
                    จบ  อรรถกถานคโรปมสูตรที่  ๓  
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                            ๔.  ธัมมัญูสูตร  
         [๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๗  ประการ  เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนธัมมัญู   รูจักธรรม   ๑  อัตถัญู   รูจัก 
อรรถ    ๑    อัตตัญู     รูจักตน  ๑    มัตตัญยู     รูจักประมาร    ๑ 
กาลัญู  รูจักกาล   ๑   ปริสัญู  รูจักบริษัท   ๑  ปคุคลโรปรัญู 
รูจักเลือกคบคน  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนธัมมัญูอยางไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมรูธรรม   คือสุตตะ  เคยยะ   ไวยากรณะ 
คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ   อัพภูตธรรม  เวทัลละ  หากภิกษุ 
ไมพึงรูจักธรรม   คือ  สุตตะ...      เวทัลละ    เราก็ไมพึงเรียกวาเปน 
ธัมมัญู   แตเพราะภิกษุรูธรรม  คือ  สุตตะ....    เวทัลละ  ฉะน้ันเรา 
จึงเรียกวาเปนธัมมัญู  ดวยประการฉะน้ี. 
        ก็ภิกษุเปนอัตถัญูอยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมรูจัก 
เนื้อความแหงภาษิตน้ัน   ๆ   วา        นีเ้ปนเนื้อความแหงภาษิตน้ี    ๆ  
หากภิกษุไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตน้ัน   ๆ   วา      นี้เปนเนื้อความ 
แหงภาษิตน้ี  ๆ    เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตถัญู       แตเพราะภิกษุ 
รูเนื้อความแหงภาษิตน้ัน   ๆ  วา   นี้เปนเนื้อความแหงภาษิตน้ี   ๆ  
ฉะน้ัน    เราจึงเรียกวาเปนอัตถัญู    ภิกษุเปนธัมมัญู    อัตถญัู 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         ก็ภิกษุเปนอัตตัญูอยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม  
รูจักตนวา   เราเปนผูมีศรัทธา   ศลี  สตุะ  จาคะ  ปญญา ปฏิภาณ 
เพียงเทาน้ี   ถาภิกษุไมพึงรูจักตนวา   เราก็ไมพึงเรียกวาเปนอัตตัญู 
แตเพราะภิกษุรูจักตนวา  เราเปนผูมีศรัทธา   ศลี    สุตะ    จาคะ 
ปญญา  ปฏิภาณ  เพียงเทานี้    ฉะน้ัน   เราจึงเรียกวาเปนอัตตัญู 
ภิกษุเปนธัมมัญู   อัตถญัู   อัตตัญู     ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ภิกษุเปนมัตตัญูอยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     รูจัก 
ประมาณในการรับ   จีวร     บิณฑบาต    เสนาสนะ   และคิลานปจจัย- 
เภสัชบริขาร   หากภิกษุไมพึงรูจักประมาณในการรับจีวร    บณิฑบาต 
เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร   เราก็ไมพึงเรียกวาเปน 
มัตตัญู    แตเพราะภิกษุรูจักประมาณในการรับจีวร    บิณฑบาต 
เสนาสะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ฉะน้ัน    เราจึงเรียกวา 
เปนมัตตัญู    ภิกษุเปนธัมมัญู     อัตถัญู    อัตตัญู   มัตตัญู 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ภิกษุเปนกาลัญูอยางไร    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมรูจัก 
กาลวา   นี้เปนกาลเรียน   นี้เปนกาลสอบถาม   นี้เปนกาลประกอบ 
ความเพียร   นี้เปนกาลหลีกออกเรน   หากภิกษุไมพึงรูจักกาลวา 
นี้เปนกาลเรียน   นี้เปนกาลสอบถาม    นี้เปนการประกอบความเพียร 
นี้เปนการหลีกออกเรน   เราไมพึงเรียกวาเปนกาลัญู   แตเพราะ 
ภิกษุรูจักกาลวา   นี้เปนกาลเรียน   นีเ้ปนกาลสอบถาม    นี้เปนกาล 
ประกอบความเพียร   นี้เปนกาลหลีกออกเรน  ฉะนั้น   เราจึงเรียกวา  
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เปนกาลัญู    ภิกษุเปนธัมมัญู    อัตถัญู    อัตตัญู   มัตตัญู 
กาลัญู    ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ภิกษุเปนปริสัญูอยางไร     ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอม 
รูจักบริษัทวา   นี้บริษัทกษัตริย   นี้บรษัิทคฤหบดี    นี้บริษัทสมณะ 
ในบริษัทนั้น    เราพึงเขาไปหาอยางนี้   พึงยืนอยางนี้   พึงทําอยางนี้ 
พึงนิ่งอยางนี้   หากภิกษุไมรูจักบริษัทวา    นี้บริษัทกษัตริย...    พึง 
นิ่งอยางนี้     เราก็ไมพึงเรียกวาเปนปริสัญู     แตเพราะภิกษุรูจัก 
บริษัทวา    นี้บริษัทกษัตริย...    พึงนิ่งอยางนี้   ฉะน้ัน   เราเรียกวา 
เปนปริสัญู   ภิกษุเปนธัมมัญู    อัตถัญู   อัตตัญู   มัตตัญู  
กาลัญู  ปรสิัญู  ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ภิกษุเปนบุคคลปโรปรัญูอยางไร     ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูรูจักบุคคลโดยสวน  ๒  คือ  บุคคล  ๒  จําพวก  คือ  พวกหนึ่ง 
ตองการเห็นพระอริยะ    พวกหน่ึงไมตองการเห็นพระอริยะ    บุคคล 
ที่ไมตองการเห็นพระอริยะ     พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ     บุคคล 
ที่ตองการเห็นพระอริยะ     พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น  ๆ 
บุคคลท่ีตองการเห็นพระอริยะก็มี  ๒  จําพวก  คือ  พวกหน่ึงตองการ 
จะฟงสัทธรรม    พวกหนึ่งไมตองการฟงสัทธรรม     บุคคลท่ีไมตอง 
การฟงสัทธรรม     พึงถกูติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ     บุคคลท่ีตองการ 
ฟงสัทธรรม     พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ     บุคคลท่ี 
ตองการฟงสัทธรรมก็ม ี  ๒   จําพวก   คือ   พวกหนึ่งต้ังใจฟงธรรม 
พวกหน่ึงไมต้ังใจฟงธรรม  บุคคลท่ีไมต้ังใจฟงธรรม   พึงถูกติเตียน  
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ดวยเหตุนั้น      บุคคลท่ีต้ังใจฟงธรรม   พึงไดรับความสรรเสริญ 
ดวยเหตุนั้น  ๆ  บุคคลท่ีต้ังใจฟงธรรมก็มี  ๒  จําพวก  คือ  พวกหนึ่ง 
ฟงแลวทรงจําธรรมไว   พวกหน่ึงฟงแลวไมทรงจําธรรมไว    บุคคล 
ที่ฟงแลวไมทรงจําธรรมไว    พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น   ๆ     บุคคล 
ที่ฟงแลวทรงจําธรรมไวพึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ 
บุคคลท่ีฟงแลวทรงจําธรรมไวก็มี  ๒  จําพวก  คือ  พวกหน่ึงพิจารณา 
เนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว    พวกหน่ึงไมพิจารณาเนื้อความ 
แหงธรรมที่ทรงจําไว    บุคคลท่ีไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ี 
ทรงจําไว    พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น  ๆ    บุคคลท่ีพิจารณาเนื้อความ 
แหงธรรมที่ทรงจําไว     พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น  ๆ 
บุคคลท่ีพิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไวก็มี   ๒    จําพวก 
คือ     พวกหนึ่งรูอรรถรูธรรมแลว   ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
พวกหน่ึงหารูอรรถรูธรรม     แลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม 
บุคคลท่ีหารูอรรถรูธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม      พึง 
ถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลท่ีรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม   พึงไดรับความสรรเสริญ  ดวยเหตุนั้น ๆ บุคคล 
ที่รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรม   ก็มี  ๒  จําพวก 
คือ  พวกหน่ึงปฏิบัติเพ่ือประโยชนของตน  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
ของผูอ่ืน    พวกหน่ึงปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนและเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน  บุคคลท่ีปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน    ไมปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน  พึงถูกติเตียนดวยเหตุนั้น ๆ บุคคลที่ปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชน 
ตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  พึงไดรับความสรรเสริญดวยเหตุนั้น ๆ  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูรูจักบุคคลโดยสวน  ๒  ฉะนีแ้ล 
ภิกษุเปนบุคคลปโรปรญัู   อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ประกอบดวยธรรม   ๗   ประการนี้แล   เปนผูควรของคํานับ   ฯลฯ 
เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                จบ  ธัมมัญูสูตรที่  ๔ 
 
                     อรรถกถาธัมมัญูสูตรท่ี  ๔ 
         ธัมมัญูสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กาล   ชานาติ  ความวา  ยอมรูจักกาลอันควรท่ีมาถึงแลว 
บทวา   อย  กาโล   อุทฺเทสสฺส    ความวา   นี้เปนเวลาเรียนพระพุทธ 
วจนะ.   บทวา   ปริปุจฺฉาย   ความวา   เปนเวลาสงบถามถึงส่ิงท่ีเปน 
ประโยชนและไมเปนปรโยชน   เหตุและมิใชเหตุ.   บทวา   โยคสฺส 
ความวา  เพ่ือใสกิจกรรมในการประกอบความเพียร.  บทวา  ปฏิสลฺ- 
ลานสฺส  ความวา เพ่ือหลีกเรนอยู  เพ่ืออยูผูเดียว.   บทวา  ธมมฺานุธมฺม- 
ปฏิปนฺโน  ความวา  เปนผูปฏิบัติปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน  อันเปน 
ธรรมสมควร   แกโลกุตตรธรรม  ๙.   คําวา  อว  โข   ภิกขฺุ   ปุคฺคล- 
ปโรปรฺู  โหติ  ความวา    ภิกษุยอมเปนผูสามารถรูจักความย่ิง 
และหยอน    คือความกลาแข็งและออนแอของบุคคลท้ังหลาย   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
                           จบ  อรรถกถาธัมมัญูสูตรที่  ๔  
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                              ๕.  ปาริฉัตตกสูตร 
         [๖๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมยัใด  ปาริฉัตตกพฤกณแหง 
เทวดาชั้นดาวดึงสมีในเหลือง    สมัยน้ัน    เทวดาชั้นดาวดึงสพากัน 
ดีใจวา    เวลาน้ีตนปาริฉัตตกพฤกษใบเหลือง    ไมนานเทาไรก็จัก 
ผลัดใบใหม    สมัยใด     ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสผลัด 
ใบใหม    สมัยนั้น   เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา    เวลาน้ีตนปาริ- 
ฉัตตกพฤกษ    กําลังผลัดใบใหม    ไมนานเทาไรก็จักผลิดอกออกใบ 
สมัยใด    ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสผลิดอกออกใบแลว 
สมัยนั้น    เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา    เวลาน้ีปาริฉัตตกพฤกษ 
ผลิดอกออกใบแลว    ไมนานเทาไร    ก็จักเปนดอกเปนใบ   สมัยใด 
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกเปนใบแลว    สมัยนั้น 
เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา    เวลาน้ีปาริฉัตตกพฤกษเปนดอก 
เปนใบแลว   ไมนานเทาไรก็จักเปนดอกตูม   สมยัใดปาริฉัตตกพฤกษ 
ของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกตูมแลว    สมัยนั้น    เทวดาชั้นดาวดึงส 
พากันดีใจวา    เวลาน้ี  ปาริฉัตตกพฤกษออกดอกตูมแลว   ไมนาน 
เทาไร  จักเริ่มแยม  สมัยใด  ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยมแลว  สมยันั้น 
เทวดาชั้นดาวดึงสพากันดีใจวา     เวลาน้ี    ปาริฉัตตกพฤกษเริ่มแยม 
แลว   ไมนานเทาไรก็จักบานเต็มที่   สมัยใด   ปาริฉัตตกพฤกษของ 
เทวดาชั้นดาวดึงสบานเต็มที่แลว   สมยันั้น   เทวดาชั้นดาวดึงสพากัน 
ดีใจ   เอิบอ่ิมพรั่งพรอมดวยกามคุณ  ๕  บํารุงบําเรออยูตลอดระยะ 
๕  เดือนทิพย  ณ  ควงแหงไมปาริฉัตตกพฤกษ  ก็เม่ือปาริฉัตตกพฤกษ  
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บานเต็มที่แลว  แผรัศมีไปได  ๕๐  โยชน ในบริเวณรอบ ๆ  จะสง 
กลิ่นไปได   ๑๐๐  โยชนตามลม    อานุภาพของปาริฉัตตกพฤกษ 
มีดังน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  สมัยใด  อริยสาวก 
คิดจะออกบวชเปนบรรพชิต    สมัยน้ัน    อริยสาวกเปรียบเหมือน 
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสมีใบเหลือง    สมัยใด    อริย- 
สาวกปลงผมและหนวด     นุงหมผากาสาวพัสตร    ออกบวชเปน 
บรรพชิต    สมัยนั้น    อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของ 
เทวดาชั้นดาวดึงสผลัดใบใหม     สมยัใด     อริยสาวกสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน    มีวิตกวิจาร    มีปติและสุข 
เกิดแตวิเวกอยู    สมัยนั้น    อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษ 
ของเทวดาชั้นดาวดึงส    ผลิดอกออกใบ    สมัยใด     อริยสาวกบรรล ุ
ทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน     เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแต 
สมาธิอยู    สมัยนั้น    อรยิสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของ 
เทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกเปนใบ     สมัยใด     อริยสาวกมีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ      เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติสิ้นไป    บรรล ุ
ตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา      ผูไดฌานน้ีเปนผู 
มีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข    สมัยนัน้   อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริ- 
ฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสเปนดอกตูม     สมัยใด  อริยสาวก 
บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข   ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขและดับ 
โสมนัสโทมนัสกอน ๆ    ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสูทธิ์อยู 
สมัยนั้น     อริยสาวกเปรียบเหมือนปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้น  
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ดาวดึงสเริ่มแยม  สมัยใด   อริยสาวก  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญา-  
วิมุติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  ในปจจุบัน   เขาถึงอยู  สมัยนั้น  อริยสาวกเปรียบเหมือน 
ปาริฉัตตกพฤกษของเทวดาชั้นดาวดึงสบานเต็มที่   สมัยนั้น   ภุมม- 
เทวดายอมประกาศใหไดยินดีวา   ทานรูปนี้   มีชือ่อยางนี้  เปนสัทธิ- 
วิหาริกของทานชื่อน้ี    ออกจากบานหรือนิคมชื่อโนน   บวชเปน 
บรรพชิต   กระทําใหแจงซึ้งเจโตวิมุติ     ปญญวิมุติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป      ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู     เทวดาชั้นจาตุมหาราช     ฟงเสียงแหงภุมมเทวดา... 
เทวดาชั้นดาวดึงส...   เทวดาชั้นดาวดึงส...     เทวดาชั้นดุสิต...   เทวดา 
ชั้นนิมมานรดี...   เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี...    เทวดาชั้นพรหม 
ฟงเสียงแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแลว  ยอมประกาศใหไดยินวา 
ทานรูปนี้   มชีื่ออยางนี้   เปนสัทธิวิหาริกของทานผูนี้  ออกจากบาน 
หรือนิคมชื่อโนน   บวชเปนบรรพชิต  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   โดยเหตุนี้   เสียงก็ระบือไป 
ตลอดพรหมโลกชั่วขณะน้ัน  ชั่วครูนั้น   อนุภาพของพระขีณาสพ 
เปนดังน้ี. 
                                 จบ   ปาริฉัตตกสูตรที่  ๔  
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                        อรรถกถาปาริฉัตตกสูตรท่ี  ๕  
         ปาริฉัตตกสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปณฺฑุปลาโส ไดแกใบไมแกที่หลน.  บทวา  ชาลกชาโต 
ไดแกมีปุมใบและดอกเกิดพรอมกัน    ดวยวา     ปุมใบและปุมดอก 
ของตนทองหลางนั้น    ออกพรอมกันทีเดียว.     บทวา     ขารกชาโต 
ความวา    ประกอบแลวดวยปุมใบออน  และปุมดอก   อันแตกงาม 
แตต้ังอยูแยกกันคนละสวน   บทวา   กฑุุมลกชาโต    ไดแกเกิดเปน 
ดอกตูม  บทวา  โกกาสกชาโต  ความวา  ประกอบดวยดอกท้ังหลาย 
ที่มีหนาดอกเจือกัน   มีทองดอกใหญ   ยังไมบาน   (คือแยม).   บทวา 
สพฺพผาลิผุลฺโล   ความวา  บานดีแลว   โดยอาการทั้งปวง.    บทวา 
ทิพฺเพ   จตฺตาโร  มาเส  ความวา  ตลอด ๔ เดือน โดยอายุทิพย.  แตเมื่อ 
นับตามอายุมนุษย   ยอมมีอายุถึงเหมือนสองพันป.  บทวา  ปรจิาเรนติ 
ความวา  เทวดาเหลาน้ัน  ยอมบําเรออินทรียทั้งหลายเท่ียวไปขางโนน 
และขางน้ี  อธิบายวา ยอมเดน ยอมราเริง. 
         บทวา   อาภาย  ผุฏ  โหติ    ความวา    ถามที่เทาน้ี  เปนอัน  
รัศมีตองแลว     ก็รัศมีมีของดอกไมเหลาน้ัน    ยอมเปนเหมือนแสง 
แหงอาทิตยทอแสงออน ๆ    ใบของดอกไมเหลาน้ัน    มีขนาดเทารม 
ใบไม    ภายในดอกมีละอองเกษรขนาดทนานใบใหญ.     แตเมือ่ตน 
ปาริฉัตตกะดอกบานแลว    ไมตองมีกิจในการข้ึนตน    ไมมีกจิเอาไม 
สอยใหลงมา      ไมตองเอาผอบเพื่อนําดอกไมมา     ลมสําหรับจะตัด  
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ก็เกิดข้ึน   ตัดดอกไมจากข้ัว   ลมสําหรับก็จะรับดอกไมไว   ลม 
สําหรับสงก็จะสงสูเทวสภา   ชื่อสุธรรมา.   ลมสําหรับกวาดก็จะนํา 
ดอกไมเกา  ๆ    ออกไปเสีย.   ลมปูลาด   ก็จะโรยใบกลีบและเกษร 
ดอกปูลาดไว   ก็จะมีธรรมาศนอาสนะแสดงธรรมตรงกลาง.  อาสนะ 
สําหรับทาวสักกเทวราช    ถูกปูลาดถดัจากธรรมาศน    มีเศวตฉัตร 
ขนาด ๓ โยชน  กั้นอยูขางขนรัตนบัลลังกขนาด ๑ โยชน  ถัดจากน้ัน 
ก็เปนอาสนะของเทวบุตร  ๓๓  องค  ตอจากนั้น   ก็เปนอาสนของ 
เทวดาผูมีศักดาใหญเหลาอ่ืน   ถัดจากน้ัน  กลีบดอกไมก็เปนอาสนะ 
สําหรับเทวดาหมูหน่ึง    ทวยเทพพากันเขาไปยังเทวสภาแลวน่ังลง 
ลําดับนั้น  เกลียวละอองเกษรจากดอกไม  ฟุงข้ึนกระทบกลีบขางบน 
ตกลงมา กระทําใหอัตภาพ  ประมาณ  ๓ คาวุต  ของเทวดาท้ังหลาย 
ดุจตกแตงรดดวยนํ้าครั่ง          หรือดุจเลื่อมเหลืองดวยละอองทองคํา 
ฉะน้ัน.  แตเทพบางพวก  ตางถือดอกไมองคละดอก  แลนตีกนัและกัน 
แมเวลาท่ีแลนตีกันละอองเกษรขนาดเทาทะนานใหญ   จะฟุงกระจาย 
ออกกระทําใหสรีระ     เปนเหมือนยอมดวยมโนสิลา    น้ําชาดเกิดเอง 
ดวยละอองหอมท่ีมีรัศมี    การเลนกนันั้น    ๙    เดือน    จึงสิ้นสุดลง 
ดวยอาการอยางน้ัน.    บทวา   อยมานุภาโว   ความวา        นี้เปน 
อานุภาพ  เพ่ือแผไปตามลําดับ. 
         บัดนี้    เพราะเหตุที่พระศาสดาไมมีพระประสงคดวยตนไม 
ปาริฉัตตกะ    แตทรงประสงคจะทรงแตงอริยสาวก    ๗    จําพวก 
เปรียบเทียบกับตนไมปาริฉัตตกะนั้น    ฉะน้ัน    เพ่ือจะทรงแสดง 
พระอริยสาวกเหลาน้ัน  จึงตรัสคําเปนอาทิวา  เอวเมว  โข  ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปพฺพชฺชาย   เจเตติ   ความวา  
พระอริยสาวก    คิดวาเราจักบวช   ดังน้ี.   บทวา   เทวาน   ความวา 
เหมือนของเหลาเทพ.  บทวา  ยาว  พฺรหฺมโลกา  สทฺโท  อพฺภุคฺคจฺฉติ 
ความวา   เสียงสาธุการ   นับต้ังแตพ้ืนแผนดิน    จนถึงพรหมโลก 
เปนเสียงเดียวกันหมด.  บทวา  อยมานุภาโว  ความวา  นี้เปนอานุภาพ 
เพ่ือการแผไปตามลําดับของภิกษุผูขีณาสพ.        แตในพระสูตรนี้ 
จตุปาริสุทธิศีล  อิงอาศัยบรรพชา, กสิณบริกรรม   อิงอาศัยปฐมฌาน, 
มรรค ๓  ผล ๓  พรอมดวยวิปสสนา  อิงอาศัยอรหัตตมรรค. เทศนา 
ยอมกําหนดได   อยางตํ่าบาง   อยางสูงบาง    ทั้ง    ๒   อยางบาง. 
แตในพระสูตรนี้   กําหนดท้ัง   ๒  อยาง   เพราะเหตุนั้น    พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสคําน้ีไว.    ก็ในพระสูตรนี้พึงทราบวา   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะไวแลวโดยยอ. 
                    จบ  อรรถกถาปาริฉัตตกสูตรที่  ๕  
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                            ๖.  สักกจัจสูตร 
         [๖๗]    ครั้งน้ัน    ทานพระสารีบุตรหลีกออกเรนอยูในที่ลับ 
เกิดความ. ปริวิตกแหงใจอยางนี้วา   ภิกษุ  สักการะ    เคารพ    อาศัย 
อะไรอยูหนอ   จะพึงละอกุศล    เจริญกุศล   ลําดับนั้น   ทานคิดเห็น 
ดังน้ีวาภิกษุ   สักการะ   เคารพ   อาศัยพระศาสดาอยูแล     จะพึงละ 
อกุศล   เจรญิกุศล   ภิกษุ  สักการะ  เคารพ   อาศัยธรรม...   อาศัย 
สงฆ...    อาศัยสิกขา...    อาศัยสมาธิ...    อาศัยความไมประมาท... 
อาศัยปฏิสันถารอยูแล...    จะพึงละอกุศล    เจริญกศุล  ทานคิดเห็น 
อีกวาธรรมเหลาน้ีของเราบริสุทธิ์ผุดผอง  ผิฉะนั้น  เราพึงไปกราบทูล 
ธรรมเหลาน้ีแตพระผูมีพระภาคเจา     ธรรมเหลาน้ีของเราจักบริสุทธิ์ 
ยิ่งข้ึน  ดวยอาการอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธิ์ 
ผุดผองเขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา    ทองคําแทงของเรานี้   บรสิุทธิ์ 
ผุดผอง  ผิฉะนั้น   เราพึงนําเอาทองคําแทงน้ี   ไปแสดงแกนายชางทอง 
ทองคําแทงของเรานี้   ไปถึงนายชางทองเขาจักบริสุทธิ์   และจัก 
นับวาบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน   ดวยอาการอยางน้ี   ฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้น   เปนเวลาเย็น   ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   ขาพระองคหลีก 
ออกเรนอยูในที่ลับเกิดความปริวิตกแหงใจอยางนี้วา  ภิกษุ สักการะ  
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เคารพ   อาศัยอะไรอยูหนอ   จะพึงละอกุศล   เจริญกุศล   ลําดับนั้น  
ขาพระองคไดคิดเห็นดังนี้วา    ภิกษุสักการะ    เคารพ    อาศัยพระ- 
ศาสดาอยูแล   จะพึงละอกุศล   เจริญกุศล   สักการะ   เคารพ  อาศัย 
ธรรม...   อาศัยสงฆ...   อาศัยสิกขา...   อาศัยสมาธิ...   อาศัยความ 
ไมประมาท...   อาศัยปฏิสนัถารอยูแล  จะพึงละอกุศล  เจริญกุศล 
ขาแตพระองคผูเจรญิ     ขาพระองคไดคิดเห็นดังนี้อีกวา     ธรรม 
เหลาน้ีของเราบริสุทธิ์และจักบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน    ดวยอาการอยางน้ี 
เปรียบเหมือนบุคคลไดทองคําแทงอันบริสุทธิ์ผุดผอง     เขาจะพึง 
คิดเห็นอยางน้ีวา     ทองคําแทงของเรานี้บริสุทธิ์ผุดผอง   ผิฉะน้ัน 
เราพึงนําเอาทองคําแทงนี้ไปแสดงแกนายชางทอง     ทองคําแทง 
ของเราน้ีไปถึงนายชางทองเขา     จักบริสุทธิ์และนับวาบริสุทธิ์ 
ยิ่งข้ึน  ดวยอาการอยางนี้  ฉะน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนสารีบุตร   ดีละ   ดีละ 
ภิกษุ  สักการะ   เคารพ     อาศัยพระศาสดาอยูแล    จะพึงละอกุศล 
เจริญกุศล   ดูกอนสารีบุตร  ภิกษุ  สกัการะ  เคารพ  อาศัยธรรม... 
อาศัยสิกขา...  อาศัยสงฆ...  อาศัยสมาธิ...  อาศัยความไมประมาท... 
อาศัยปฏิสันถารอยูแล  จะพึงละอกุศล เจริญกุศล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ทานพระสารีบุตรได 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความ 
แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอน้ี   โดยพิสดาร 
อยางนี้วา   ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา   จักเคารพในธรรม   ขอน้ี  
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ไมเปนฐานะท่ีจะมีได  ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา   ชื่อวาไมเคารพ 
ในธรรมดวย    ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา    ในธรรม    จักเคารพ 
ในสงฆ   ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา 
ในธรรม   ชือ่วาไมเคารพในสงฆดวย   ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา 
ในธรรม   ในสงฆ    จักเคารพในสิกขา    ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได 
ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา    ในธรรม    ในสงฆ    ชื่อวาไมเคารพ 
ในสิกขาดวย     ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา    ในธรรม     ในสงฆ 
ในสิกขา    จักเคารพในสมาธิ     ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได    ภิกษุ 
ไมเคารพในพระศาสนา    ในธรรม    ในสงฆ   ในสิกขา   ชื่อวาไม 
เคารพในสมาธิดวย  ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ 
ในสิกขา   ในสมาธิ   จักเคารพในความไมประมาท     ขอน้ีไมเปน 
ฐานะที่จะมีได  ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา    ในธรรม   ในสงฆ 
ในสิกขา  ในสมาธิ   ชื่อวาไมเคารพในความไมประมาทดวย  ภิกษุ 
ไมเคารพในพระศาสดา   ในธรรม   ในสงฆ   ในสกิขา   ในสมาธิ 
ในความไมประมาท   จักเคารพในปฏิสันถาร    ขอน้ีไมเปนฐานะ 
ที่จะมีได ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา ในธรรม ในสงฆ ในสิกขา 
ในสมาธิ  ในความไมประมาท   ชื่อวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุเคารพในพระศาสดา    จักไมเคารพใน 
ธรรม  ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได ภิกษุเคารพในพระศาสดา ชื่อวา 
เคารพในธรรมดวย   ภิกษุเคารพในพระศาสดา   ในธรรม   จักไม 
เคารพในสงฆ  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได   ภิกษุเคารพในพระ- 
ศาสดา   ในธรรม   ชื่อวาเคารพในสงฆดวย   ภิกษุเคารพในพระ-  
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ศาสดา  ในธรรม   ในสงฆ  จักไมเคารพในสิกขา   ขอน้ีไมเปนฐานะ  
ที่จะมีได    ภิกษุเคารพในพระศาสดา    ในธรรม    ในสงฆ    ชือ่วา 
เคารพในสิกขาดวย   ภิกษุเคารพในพระศาสดา   ในธรรม   ในสงฆ 
ในสิกขา   จักไมเคารพในสมาธิ   ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได   ภิกษุ 
เคารพในพระศาสดา   ในธรรม  ในสงฆ   ในสิกขา  ชื่อวาเคารพใน 
สมาธิดวย  ภิกษุเคารพในพระศาสดา  ในธรรม   ในสงฆ   ในสกิขา 
ในสมาธิ     จักไมเคารพในความไมประมาท     ขอน้ีไมเปนฐานะ 
ที่จะมีได  ภิกษุเคารพในพระศาสดา  ในธรรม  ในสงฆ  ในสิกขา 
ในสมาธิ  ชือ่วาเคารพในความไมประมาท   ภิกษุเคารพในพระ- 
ศาสดา     ในธรรม    ในสงฆ    ในสิกขา    ในสมาธิ    ในความ 
ไมประมาท ชื่อวาเคารพในปฏิสันถารดวย  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวโดยยอน้ี   โดยพิสดารอยางนี้. 
         พ.  ดูกอนสารีบุตร  ดีละ  ดีละ สารีบุตร  เธอรูทั่วเน้ือความ 
แหงคําท่ีเรากลาวแลวโดยยอน้ี   โดยพิสดารอยางนี้   ดีแลว    ดูกอน 
สารีบุตร   ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา   จักเคารพในธรรม   ขอน้ี 
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได     ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา      ชื่อวาไม 
เคารพในธรรมดวย   ฯลฯ  ภิกษุไมเคารพในพระศาสดา    ในธรรม 
ในสงฆ  ในสิกขา   ในสมาธิ   ในความไมประมาท    จักเคารพใน  
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ปฏิสันถาร   ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ภิกษุไมเคารพในพระ  
ศาสดา  ในธรรม  ในสงฆ  ในสิกขา  ในสมาธิ  ในความไมประมาท 
ชื่อวาไมเคารพในปฏิสันถารดวย. 
         ดูกอนสารีบุตร    ภิกษุเคารพในพระศาสดา    จักไมเคารพ 
ในธรรม    ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ภิกษุเคารพในพระศาสดา 
ชื่อวาเคารพในธรรมดวย   ฯลฯ  ภิกษุเคารพในพระคาสดา  ในธรรม 
ในสงฆ  ในสิกขา  ในสมาธิ  ในความไมประมาท   จักไมเคารพใน 
ปฏิสันถาร    ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได    ภิกษุเคารพในพระศาสดา 
ในธรรม  ในสงฆ  ในสิกขา  ในสมาธิ  ในความไมประมาท  ชือ่วา 
เคารพในปฏิสันถารดวย     ดูกอนสารีบุตร     เธอพึงเห็นเน้ือความ 
แหงคําท่ีเรากลาวแลวโดยยอน้ี. โดยพิสดารอยางนี้แล. 
                             จบ  สกักัจจสูตรที่  ๖ 
 
                   อรรถกถาสักกัจจสูตรท่ี   ๖ 
         สักกัจจสูตรท่ี ๖   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา ปริสุทฺธา  จ  ภวิสสนฺติ    ความวา   ธรรมเหลาน้ีจัก 
บริสุทธิ์     ไรมลทิน   โดยประมาณอยางยิ่ง.   ส   อักษร   ในบทวา 
สกมฺมารคโต   นี้   เปนเพียงนิบาต.   อธิบายวา  ถึงชางทองแลว คือ 
ถึงเตาของชางทองแลว. 
                          จบ  อรรถกถาสักกัจจสูตรที่  ๖  
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                                  ๗.  ภาวนาสูตร  
         [๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุไมหม่ันเจริญภาวนา 
แมจะพึงเกิดความปรารถนาข้ึนอยางนี้วา   โอหนอ   ขอจิตของเรา 
พึงหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น   ก็จริง   แตจิตของภิกษุนั้น 
ยอมไมหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น     ขอน้ันเพราะเหตุไร 
จะพึงกลาวไดวา  เพราะไมไดเจริญ  เพราะไมไดเจริญอะไร เพราะ 
ไมไดเจริญสติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔  อินทรีย  ๕ 
พละ ๕  โพชฌงค  ๗  อริยมรรคประกอบดวยองค   เปรียบเหมือน 
แมไกมีไขอยู  ๘  ฟอง  ๑๐  ฟอง หรอื ๑๒ ฟอง ไขเหลาน้ัน  แมไก 
กกไมดี ใหความอบอุนไมพอ ฟกไมได แมไกนั้น แมจะพึงเกิดความ 
ปรารถนาขึ้นอยางนี้วา  โอหนอ  ขอใหลูกของเราพึงใชปลายเล็บเทา 
หรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข     ฟกตัวออกมาโดยสวัสดี     ก็จริง 
แตลูกไกเหลาน้ันไมสามารถที่จะใชปลายเล็บเทา    หรือจะงอยปาก 
เจาะกะเปาะไข     ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได    ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะแมไกกกไมดี  ใหความอบอุนไมพอ   ฟกไมดี   ฉะน้ัน  กอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุหม่ันเจริญภาวนา    แมจะไมพึงเกิดความ 
ปรารถนาอยางน้ีวา    โอหนอ    ขอจิตของเราพึงหลุดพันจากอาสวะ 
เพราะไมถือม่ัน   ก็จริง    จิตของภิกษุนั้น   ยอมหลุดพันจากอาสวะ 
เพราะไมถือม่ัน   ขอน้ันเพราะเหตุไร   พึงกลาวไดวา   เพราะเจริญ 
เพราะเจริญอะไร    เพราะเจริญสติปฏฐาน    ๔   ฯลฯ   อริยมรรค 
ประกอบดวยองค  ๘  เปรียบเหมือนแมไกมีไขอยู  ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง  
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หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลาน้ันแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ  ฟกดี 
แมแมไกนั้นจะไมพึงปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  ขอใหลูกของเรา 
พึงใชปลายเล็บเทาหรือจะงอยปากเจาะกะเปาะไข     ฟกตัวออกมา 
โดยสวัสดี  ก็จริง  แตลูกไกเหลาน้ันก็สามารถใชเทาหรือจะงอยปาก 
เจาะกะเปาะไข     ฟกตัวออกมาโดยสวัสดีได    ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะไขเหลาน้ันแมไกกกดี ใหความอบอุนเพียงพอ  ฟกดี ฉะนั้น. 
         เปรียบเหมือนรอยนิ้วมือ     รอยนิ้วหัวแมมือที่ดามมีด     ยอม 
ปรากฏแกนายชางไมหรือลูกมือนายชางไม     แตเขาไมรูอยางนี้วา 
วันนี้ดามมีดของเราสึกไปเทาน้ี     เมื่อวานสึกไปเทาน้ี    หรือเมื่อ 
วานซืนสึกไปเทาน้ี    ที่จริง    เมื่อดามมีดสึกไป    เขาก็รูวาสึกไป 
นั่นเทียว  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุหม่ันเจริญภาวนา 
อยู  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  แมจะไมรูอยางนี้วา วันนี้  อาสวะของเรา 
สิ้นไปเทานี้    เม่ือวานซืนไปเทานี้    หรือเม่ือวานซืนสิ้นไปเทานี้ 
แตที่จริง  เมื่ออาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นก็รูวาสิ้นไปน่ันเทียว. 
         เปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรท่ีเขาผูกหวาย      ขันชะเนาะ 
แลวแลนไปในน้ําตลอด  ๖  เดือน  ถึงฤดูหนาว  เข็นข้ึนบก เครื่องผูก 
ประจําเรือตากลมและแดดไว    เครื่องผูกเหลาน้ันถูกฝนชะ    ยอม 
ชํารุดเสียหาย    เปนของเปอยไปโดยไมยาก    ฉันใด    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย    เมื่อภิกษุหม่ันเจริญภาวนาอยู    สังโยชนยอมระงับไป 
โดยไมยาก   ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                                  จบ  ภาวนาสูตรที่  ๗  
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                      อรรถกถาภาวนาสูตรท่ี  ๗  
         ภาวนาสูตรท่ี ๗    มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อนนุยุตฺตสฺส    ความวา   เมื่อภิกษุไมประกอบเนือง ๆ 
และไมประกอบทั่วแลวอยู.    คําวา    เสยฺยถาป   ภิกฺขเว  กุกฺกฏุิยา 
อณฺฑานิ   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุปมานี้   ไวเปนสอง 
ประการ   คือ  ธรรมฝายดําและธรรมฝายขาว (อกุศลและกุศล) 
         บรรดาอุปมา   ๒   อยางนั้น  อุปมาแหงธรรมฝายดํา   ไมทํา 
ประโยชนใหสําเร็จ      ธรรมฝายขาวทําประโยชนใหสําเร็จ    เพราะ 
เหตุนั้น    บณัฑิตพึงทราบประโยชนดวยอุปมาแหงธรรมฝายขาว 
นั่นแล.   ศัพทวา เสยฺยถา เปนนิบาตใชในอรรถแหงอุปมา. ศัพทวา 
อป  เปนนิบาตใชในอรรถแหงสัมภาวนะ   ยกยอง  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงวา   เสยฺยาถา   นาม  ภกิฺขเว  ดังนี้. 
         ก็ในพระบาลีนี้วา  กุกฺกุฏิยา  อณฺฑานิ  อฏวา  ทสวา  ทฺวาทส วา 
มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.      แมไกจะมีไขขาดหรือเกินโดยประการที่ตรัส  
ไวแลวก็จริง     ถึงกระน้ัน    พระองคก็ตรัสคําน้ีไว    ก็เพ่ือใหถอยคํา 
และสลวย.  บทวา  ตานสฺสุ   ตัดบทเปน   ตานิ  อสฺสุ  ความวา ฟองไข 
เหลาน้ันพึงมี.   บทวา   กุกฺกุฏิยา   สมฺมา    อธิสยติานิ    ความวา   เมื่อ 
นางไกเปนแมนั้น   เหยียดปกนอนกกบนฟองไขเหลาน้ัน   ชื่อวากก 
แลวโดยชอบ.   บทวา   สมฺมา    ปรสิพิตานิ   ความวาเมื่อแมไกมีระดู 
ตามกําหนดเวลา    เปนอันชื่อวาใหสุกแลวโดยรอบดวยดี    อธิบายวา  
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กระทําใหอุนแลว.  บทวา  สหมาปรภิาวิตานิ  ความวา อบโดยรอบ  
ดวยดีตามกําหนดเวลา    อธิบายวา    ฟองไขไดรับไออุนของแมไก. 
คําวา  กิฺจาป  ตสฺสา   กกฺุกุฏิยา   ความวา  เพราะแมไกนั้น  กระทํา 
ความไมประมาท  โดยการกระทํากิริยา  ๓  อยางนี้  ไมพึงเกิดความ 
ปรารถนา   ตางนั้นก็จริง.  บทวา   อถโข  ภพฺพาว  เต  ความวา ที่แท 
ลูกไกเหลาน้ันควรเจาะออกไปโดยสวัสดี    โดยนยัที่กลาวแลว    ก ็
เพราะเหตุที่ฟองไขเพราะนั้นแมไกนั้น  ใหความคุมครองดวยอาการ 
๓   อยางนี้   จึงไมเนาเสีย    ฟองไขเหลาน้ันยังมียางสด    ยางสดน้ัน 
ยึดเกาะกะเปาะไข   ก็บาง   ปลายเล็บเทาและปลายจะงอยปากเปน 
ของแข็ง    ลกูไกทั้งหลายยอมขยับขยายไดเอง   เพราะกะเปาะไขเปน 
ของบาง แสงสวางภายนอก  ยอมปรากฏเขาสงภายใน ฉะน้ัน ลูกไก 
เหลาน้ัน   พากันคิดวา   พวกเรานอนงอมืองอเทา    อยูในที่แคบเปน 
เวลานานหนอ   ก็แสงสวางนี้ยอมปรากฏอยูขางนอก บัดนี้ พวกเรา 
จักอยูเปนสุขในที่นี้   ดังน้ีประสงคจะออกไป     จึงทําลายกะเปาะไข 
ยื่นคอออกไป.   แตนั้น   กะเปาะไข (เปลือกไข)  นัน้  ก็แตกออกเปน 
๒   ซีก.   ตอนั้น   ลูกไกเหลาน้ัน   สลดัปกพลางสงเสียงรองออกไป 
ตามสมควรแกเวลาน้ัน   และเม่ือออกไปไดก็เท่ียวทําเขตบานให 
สวยงาม 
         คําวา   เอวเมว  โข  นี้   ทานกลาวไวเปนคําอุปมา.  คําน้ัน 
พึงทราบไดก็เพราะเทียบเคียงขอความอยางนี้.     จริงอยูการ 
กระทําอนุปสสนา  ๓ วา  ปญญจขันธไมเที่ยง  เปนทุกข  เปน  
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อนัตตา    ในจิตตสันดานของตน    ของภิกษุนี้   เปรียบเหมือนการ  
กระทํากิริยา           มีการนอนกกฟองไขเปนตน    ของแมไกนั้น 
การไมทําวิปสสนาญาณใหเสื่อม   ดวยการทําวิปสสนา   ๓  ใหถึง 
พรอม    ของภิกษุผูประกอบเนือง ๆ     ซึ่งวิปสสนา     เปรียบเหมือน 
ความไมเนาเสียแหงฟองไข   ดวยการกระทํากิริยา   ๓  อยาง   ใหถึง 
พรอมของแมไก.      การยึดยางเหนียวคือความใครอันติดตามไป 
สูภพ   ๓  ดวยการทําอนุปสสนา   ๓  ใหถึงพรอมของภิกษุนั้น  เปรียบ 
เหมือนยึดยางเหนียวสด    แหงฟองไขทั้งหลาย   ดวยการทํากิริยา   ๓ 
ของแมไกนั้น.    ความวาท่ีกะเปาะไขคืออวิชชาเปนของบาง    เพราะ 
การทําอนุปสสนา   ๓   ใหถึงพรอมของภิกษุ   เปรียบเหมือนความที่ 
กะเปาะฟองไขเปนของบาง   ดวยการกระทํากิริยา         ของแมไก 
ความท่ีวิปสสนาญาณ    เปนธรรมชาติกลาแข็ง    ผองใสและกลาแข็ง 
เพราะการทําอนุปสสนา   ๓   ใหถึงพรอมของภิกษุ    เปรียบเหมือน 
ความท่ีเล็บ    จะงอยปากของลูกไก    เปนของแข็ง   ดวยการกระทํา 
กิริยา   ๓   ของแมไก     กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง    กาลเจริญเติบโต 
กาลท่ีถือเอาซ่ึงหองแหงวิปสสนาญาณ   ดวยทําอนุปสสนา   ๓   ให 
ถึงพรอมของภิกษุ       เปรียบเหมือนการท่ีลูกไกเปลี่ยนแปลงไป 
ดวยการกระทํากิริยา   ๓   ของแมไก   กาลท่ีภิกษุนั้น   ใหจิตถือเอา 
ซึ่งหองแหงวิปสสนาญาณ    นั่งบนอาสนะ   เที่ยวไปอยู.    ยอมสิ้น 
แลวจึงเที่ยวไป   ไดอุตุสปัปายะ  โภชนะสัปปายะ    บุคคลสัปปายะ 
ธัมมสวนสัปปายะ   อันสมควรแกวิปสสนาญาณน้ัน   นั่งบนอาสนะ 
เดียว    เจริญวิปสสนา    ทําลายกะเปาะฟองไข    คืออวิชชา     ดวย  
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อรหัตมรรค   ที่ตนบรรลแุลวโดยลําดับ   แลวปรบปกคืออภิญญาแลว  
บรรลุพระอรหัตโดยสวัสดี     พึงทราบเปรียบเหมือนกาลท่ีลกูไก 
ทั้งหลาย    ทาํลายกะเปาะฟองไขดวยปลายเล็บเทา    หรือดวยจะงอย 
ปาก   แลวปรบปกเจาะออกไปโดยสวัสดี     ดวยการกระทํากิริยา   ๓ 
ใหถึงพรอมของแมไก.   เหมือนอยางวา   แมไกทราบวาลูกไกทั้งหลาย 
เปลี่ยนแปลงแลว   ยอมทําลายกะเปาะฟองไข   ฉันใด  แมพระศาสดา 
ก็ฉันนั้น    ทรงทราบวาภิกษุเห็นปานน้ันมีญาณแกกลาแลว    ทรงแผ 
พระรัศมีทําลายกะเปาะฟองไข   คืออวิชชา   ดวยคาถาโดยนัยมีอาทิวา 
                            เธอจงถอนเสียซ่ึงความเย่ือใยของตน 
         เหมือนบุคคลเอามือถอนกอโกมุท  ในสารทกาล            
         ฉะนั้น  เธอจงพอกพูนทางอันสงบ    ดวยวาพระ- 
         นิพพาน  อันพระสคุตแสดงไวแลว.                 
         จบคาถา    ภิกษุนั้น   ทําลายกะเปาะไขคืออวิชชาแลวก็บรรล ุ
อรหัต.      ต้ังแตนั้นมา     ลูกไกเหลาน้ันก็ทําเขาบานใหงดงาม   เที่ยว 
อยูในเขตบานนั้นฉันใด.   พระมหาขีณาสพแมนั้น     ก็ฉันนั้น  เขาผล 
สมาบัติ     ซึง่มีพระนิพพานเปนอารมณแลว    ทําสังฆารามใหงาม 
เที่ยวไปอยู. 
         บทวา   ทลภณฺฑสฺส   ไดแก   ชางไม   กช็างไมนั้นทรงไวซึ่ง 
กําลัง   กลาวคือแรงยกห้ิว   นําเอาเครื่องไมไป   เพราะเหตุนั้น  ทาน 
เรียกวา  พลภัณฑะ. บทวา  วาสิชเฏ ไดแกในที่ดามมีดสําหรับมือจับ.  
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บทวา  เอตฺตก   วา  เม  อชฺช   อาสวาน   ขีณ   ความวา  ก็อาสวะทั้งหลาย  
ของบรรพชิต   ยอมส้ินไปตลอดกาลเปนนิตย   ดวยอุเทส   ดวยปริปุจฉา 
ดวยโยนิโสมนสิการ       ดวยวัตรปฏบิัติ       โดยสังเขปวาบรรพชา 
อธิบายวา     ก็เม่ืออาสวะท้ังหลายส้ินไปอยูอยางนี้    ภิกษุนั้นยอม 
ไมรูอยางนี้วา  วันนี้  (อาสวะ)  สิ้นไปเทานี้วานนี้  (อาสวะ)  สิ้นไป 
เทาน้ี    ดังนี้.  อานิสงสแหงวิปสสนา  ทานแสดงดวยอุปมาอยางนี้. 
บทวา   เทมนฺติเกน  ความวา  โดยเหมันตสมัย  คือ  ฤดูหนาว.  บทวา 
ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ไดแก  ยอมเสื่อมไปอยางถาวร.         
         ในบทวา   เอวเนว   โข   นี ้ มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.   พระศาสดา 
(คําสอน)   พึงเห็นเหมือนมหาสมุทร   พระโยคาวจรเหมือนเรือ   การ 
เที่ยวไปในสํานักของอาจารยและอุปชฌายในเวลาท่ีตนมีพรรษา 
หยอน  ๕  ของภิกษุนี้  เหมือนเรือแลนวนอยูในมหาสมุทร.   ความท่ี 
สังโยชนทั้งหลายเบาบางลงดวยกิจมีอุเทสและปริปุจฉา     เปนตน 
นั่นแล     โดยสังเขปวา     บรรพชาของภิกษุ     เหมือนเครื่องผูกเรือ 
อันนําในมหาสมุทรกัดใหกรอนเบาบางไปฉะน้ัน     กาลท่ีภิกษุผูเปน 
นิสสยมุตตกะพนนิสัย    กําหนดกรรมฐานอยูในปา      เหมือนเวลา. 
ที่เธอถูกเขายกข้ึนไวบนบก    ใยยางคือตัณหา     เหือดแหงไปดวย 
วิปสสนาญาณ  เหมือนเชือกแหงเกราะไปดวยลมและแดด ในกลางวัน 
ฉะน้ัน    การชุมชื่นแหงจิตดวยปติและปราโมทย   ที่อาศัยกรรมฐาน 
เกิดข้ึน    เหมือนเชือกเปยกชุมดวยหยาดน้ําคางในกลางคืน    ความท่ี 
สังโยชนทั้งหลาย   มีกําลังออนลงเปนอยาง    ดวยปติและปราโมทย 
อันสัมปยุตดวยวิปสสนาญาณ     พึงเห็นเหมือนเครื่องผูกเรือ  
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ที่ถูกแดดแผดเผาในกลางวัน    และถกูหยาดนํ้าคางเปยกชุมอยู  
ในกลางคืนทําไหเสื่อมสภาพไป.   อรหัตตมรรคญาณ  เหมือนเมฆฝน 
ที่ตกลงมา.   ภิกษุผูปรารภวิปสสนา    เจริญวิปสสนาดวยอํานาจ 
แหงอารมณมีรูป  ๗   หมดเปนตน   เมื่อกรรมฐานปรากฏชัดแจมแจง 
อยู     ไดอุตุสัปปายะเปนตนในวันหน่ึง    นั่งโดยบลัลังคก็บรรลุพระ- 
อรหัตตผล    เหมือนเรือนท่ีผุภายใน     เพราะน้ําฝนที่ตกลงมาและ 
น้ําในมหาสมุทร     พระอรหันตผูสิ้นสังโยชนแลว    อนุเคราะห 
มหาชนอยู    ดํารงขันธตลอดอายุขัย  เหมือนเรือท่ีเครื่องผูกต้ังอยู 
ชั่วกาลนิดหนอย    พระขีณาสพผูปรินิพพานแลว   ดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพพานธาตุ   เพราะการแตกแหงอุปาทินนขันธ   สังขารที่มีใจครอง 
ก็ถึงความหาบัญญัติมิได  พึงเห็นเหมือนเรือที่เครื่องผูกผุ   ก็สลาย 
ไปโดยลําดับ  หาบัญญัติมไิดฉะน้ัน. ดวยอุปมาน้ี พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงความท่ีสังโยชนทั้งหลาย   มีกําลังออนลง 
                      จบ  อรรถกถาภาวนาสูตรที่  ๗  
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                              ๘.   อคัคิขันธูปมสตูร          
         [๖๙]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควน- 
โกศลชนบท   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    เสด็จดําเนินไปสูทางไกล 
ไดทอดพระเนตรเห็นไฟกองใหญ    กําลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู 
ในที่แหงหน่ึง  จึงเสด็จแวะจากทางประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไวใกล 
โคนไมแหงหนึ่ง    ครั้นแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายเห็นไฟกองใหญโนนที่กําลงัลุกรุงโรจนโชติชวง 
อยูหรือไม   ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน   การเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนน   ที่กําลัง 
ลุกรุงโรจนโชติชวงอยู     กับการเขาไปนั่งกอดหรือนอนกอดพระ- 
ราชธิดา    บตุรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี    ผูมีฝามือฝาเทา 
ออนนุม   อยางไหนจะประเสริฐกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ     การท่ีบุคคลเขาไปนั่งกอดหรือ 
นอนกอดพระราชธิดา     บุตรสาวพราหมณหรือบุตรสาวคฤหบดี 
ผูมีฝามือฝาเทาออนนุม   นี้ประเสริฐกวา   สวนการที่บุคคลเขาไป 
นั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญโนน    ที่กําลังลกุรุงโรจนโชติชวง 
อยูเปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย   จะขอ 
เดือนเธอท้ังหลาย  การท่ีบุคคลผูทุศีล  มีธรรมลามก  มีความประพฤติ  
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สกปรกนารงัเกียจ   ปกปดกรรมชั่ว   มิใชสมณะ   แตปฏิญาณวาเปน  
สมณะ  มิใชผูประพฤติพรหมจรรย    แตปฏิญาณวาประพฤติ 
พรหมจรรย  เนาใน  มีความกําหนัดกลา  เปนดังหยากเยื่อ  เขาไป 
นั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา  บตุรสาวพราหมณหรือบุตรสาว 
คฤหบดี  จะประเสริฐอยางไร   การเขาไปน่ังกอดนอนกอดกองไฟ 
ใหญโนนที่กาํลังลุกรุงโรจนโชติชวงอยู    นี้ดีกวา  ขอน้ันเพราะ 
การเขาไปกอดกองไฟใหญนั้นเปนเหตุ  แตผูนั้นเมื่อตายไป   ไมพึง 
เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาติ  นรก  เพราะการเขาไปกอดกองไฟใหญ 
นั้นเปนปจจัย  สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล    มีธรรมอันลามก    มคีวาม 
ประพฤติสกปรก  นารังเกียจ  ปกปดกรรมชั่ว   มใิชสมณะ   แต 
ปฏิญาณวาเปนสมณะ   มิใชผูประพฤติพรหมจรรย    แตปฏญิาณวา 
ประพฤติพรหมจรรย   เนาใน  มีความกําหนัดกลา    เปนดังหยากเย่ือ 
เขาไปน่ังกอดหรือนอนกอดพระราชธิดา    บุตรสาวพราหมณหรือ 
บุตรสาวคฤหบดี  ผูมีฝามือฝาเทาออนนุมนั้น  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
ฉิบหายมิใชประโยชน  เพ่ือความทุกขตลอดกาลนานแกเขา   และ 
ผูนั้นเมื่อตายไป  ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ  วินิบาต   นรก   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    การท่ีบุรุษ 
มีกําลัง   เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขางแลวชักไปมา 
เชือกหนังพึงบาดผิว  บาดผิวแลว  พึงบาดหนัง    บาดหนังแลว   พึง 
บาดเน้ือ  บาดเนื้อแลว   พึงตัดเสนเอ็น  ตัดเสนเอ็นแลว    พึงตัดกระดูก 
ตัดกระดูกแลว  หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก  กับการยินดีการกราบไหว  
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แหงกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  
ไหนจะดีกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  การยินดีการกราบไหวแหง 
กษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  นี้ดีกวา 
การท่ีบุรุษผูมีกําลัง   เอาเชือกหนังอันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขาง 
แลวชักไปชกัมา    เชือกหนังพึงบาดผิว   ฯลฯ   หยุดอยูจดเย่ือใน 
กระดูก  นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย   จะขอ 
เตือนเธอทั้งหลาย   การที่บุคคลผูทุศีล   ฯลฯ   เปนดังหยากเยื่อ   ยินด ี
การกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล      พราหมณมหาศาล      หรือ 
คฤหบดีมหาศาล    จะดีอยางไร     การท่ีบุรุษมีกําลัง   เอาเชือกหนัง 
อันเหนียวแนนพันแขงท้ังสองขาง    แลวชักไปชกัมา   เชือกหนัง 
พึงบาดผิว  ฯลฯ    หยุดอยูจดเยื่อในกระดูก  นั้นดีกวา    ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร   เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย  มีขอน้ัน 
เปนเหตุ   แตผูนั้นเมื่อตายไป  ไมพึงเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก 
เพราะขอนั้นเปนปจจัย  สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล  ฯลฯ   เปนดัง 
หยากเยื่อ   ยนิดีกราบไหวแหงกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล 
หรือคฤหบดีมหาศาลน้ัน    ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน 
เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน   แกบุคคลผูทุศีลนั้น   และบคุคลผูทุศีลนั้น 
เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   การท่ีบุรุษท่ีมีกําลัง 
เอาหอกอันคมชะโลมน้ํามัน  พุงใสกลางอก  กับการยินดีอัญชลีกรรม  
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 ของกษัตริยมหาศาล    พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล  
ไหนจะดีกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ         การยินดีอัญชลีกรรมของ 
กษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมพาศาล  นี้ดีกวา 
สวนการท่ีบุรุษมีกําลังเอาหอกอันคมชะโลมนํ้ามัน  พุงใสกลางอก 
นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย   จะขอ 
เตือนเธอทั้งหลาย   การที่บุคคลผูทุศีล    ฯลฯ   เปนดังหยากเยื่อ  ยินด ี
อัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล   หรือคฤหบดี- 
มหาศาล    จะดีอยางไร    การท่ีบุรุษกาํลัง    เอาหอกอันคมชะโลม 
น้ํามัน   พุงใสกลางอก    นั้นดีกวา   ขอน้ันเพราะเหตุ   เพราะเขา 
จะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย    มีขอน้ันเปนเหตุ     แตผูนั้น 
เมื่อตายไป  ไมพึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก  เพราะขอนั้น 
เปนปจจัย   สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล     ฯลฯ  เปนดังหยากเยื่อ   ยินดี   
อัญชลีกรรมของกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดี- 
มหาศาลน้ัน   ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน   เพ่ือทุกข 
สิ้นกาลนาน   แกบุคคลผูทุศีลน้ัน   และบุคคลผูทุศีลนั้น    เมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอ 
ทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    การท่ีบรุษุมีกําลังเอาแผน 
เหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว    กับการบริโภค  
จีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา    ของกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล 
หรือคฤหบดีมหาศาล  ไหนจะดีกวากัน.  
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         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ      การบริโภคจีวรที่เขาถวายดวย  
ศรัทธา    ของกษัตริยมหาศาล    พราหมณมหาศาล     หรือคฤหบดี 
มหาศาล   นีด้ีกวา    การที่บุรุษมีกําลัง  เอาแผนเหล็กแดงไฟกําลังลุก 
รุงโรจนโชตชิวงนาบกายตัว  นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย   จะขอ  
เตือนเธอทั้งหลาย   การที่บุคคลน้ันทุศีล   ฯลฯ   เปนดังหยากเยื่อ 
บริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา   ของกษัตริยมหาศาล  พราหมณ 
มหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล.    จะดีอยางไร    การท่ีบุรุษมีกําลัง 
เอาแผนเหล็กแดง   ไฟกาํลังลุกรุงโรจนโชติชวงนาบกายตัว   นี้ดีกวา 
ขอน้ันเพราะเหตุไร     เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกขปางตาย  
มีขอน้ันเปนเหตุ    แตเขาเม่ือตายไป  ไมพึงเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต 
นรก   เพราะขอน้ันเปนปจจัย   สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล   ฯลฯ   เปนดัง 
หยากเยื่อ    บริโภคจีวรที่เขาถวายดวยศรัทธา   ของกษัตริยมหาศาล 
พราหมณมหาศาล.  หรือคฤหบดีมหาศาล  นั้น  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
ฉิบหายมิใชประโยชน    เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน     แกบุคคลผูทุศีลนั้น 
และบุคคลผูทุศีลนั้น   เมือ่ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต 
นรก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
การท่ีบุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดง     ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
เกี่ยวปากอาไว  แลวกรอกกอนเหล็กแดง ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง 
เขาในปาก  กอนเหล็กแดงน้ันจะพึงไหมริมฝปาก  ไหมปาก   ไหมลิ้น 
ไหมคอ  ไหมอก  ไหมเรือ่ยไปถึงไสใหญไสนอย แลวออกทางทวาร 
เบื้องตํ่า     กบัการบริโภคบิณฑบาตที่เขาถวายดวยศรัทธา      ของ  
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กษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล   ไหน  
จะดีกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ         การบริโภคบิณฑบาตท่ีเขา 
ถวายดวยศรัทธา   ของกษัตริยมหาศาล    พราหมณมหาศาล   หรือ 
คฤหบดีมหาศาล    นี้ดีกวา      การท่ีบรุุษมีกําลัง    เอาขอเหล็กแดงไฟ 
กําลังลุกรุงโรจนโชติชวง   เกี่ยวปากอาไว   แลวกรอกกอนเหล็กแดง 
ไฟกําลุกรุงโรจนโชติชวงเขาในปาก     กอนเหล็กแดงน้ันจะพึง 
ไหมริมฝปาก...  แลวออกทางทวารเบื้องตํ่า นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย   จะขอ 
เตือนเธอทั้งหลาย     การที่บุคคลผูทุศีล    ฯลฯ     เปนดังหยากเย่ือ 
บริโภคบิณฑบาตท่ีเขาถวายดวยศรัทธา     ของกษัตริยมหาศาล 
พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล    จะดีอยางไร    การท่ี 
บุรุษมีกําดัง     เอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเกี่ยวปาก 
อาไว    แลวกรอกกอนเหล็กแดง     ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวงเขา 
ในปาก    กอนเหล็กแดงน้ันจะพึงไหมริมฝปาก... แลวออกทางทวาร 
เบื้องตํ่า   นี้ดกีวา    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะ  นัน้พึงถึงความตาย 
หรือทุกขปางตาย   มีขอน้ันเปนเหตุ   แตผูนั้นเมื่อตายไป   ไมพึงเขา 
ถึงอบาย    ทคุติ   วินิบาต    นรก   เพราะขอน้ันเปนปจจัย   สวนการท่ี  
บุคคลผูทุศีล   ฯลฯ    เปนดังหยากเยื่อ    บรโิภคบิณฑบาตท่ีเขาถวาย 
ดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล   หรือคฤหบดี 
มหาศาลน้ัน   ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน    เพ่ือทุกข 
สิ้นกาลนาน   แกบุคคลผูทุศีลน้ัน   และบุคคลผูทุศีลนั้น   เมื่อตายไป  
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ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    การท่ีบรุษุมีกําลัง    จับที่ 
ศีรษะหรือท่ีคอ  แลวใหนั่งทับนอนทับบนเตียงเหล็กหรือต่ังเหล็กแดง 
ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง      กับการบริโภคเตียงต่ังที่เขาถวาย 
ดวยศรัทธา  ของกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดี 
มหาศาล    ไหนจะดีกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ     การบริโภคเตียงต่ังที่เขาถวาย 
ดวยศรัทธาของกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล   หรือคฤหบดี 
มหาศาล  นี้ดีกวา   การท่ีบุรุษมีกําลัง   จับที่ศีรษะหรือท่ีคอแลว 
ใหนั่งทับหรือนอนทับเตียงหรือต่ังเหล็กแดง    ไฟกําลังลุกรุงโรจน 
โชติชวง  นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย    จะขอ 
เตือนเธอทั้งหลาย     การที่บุคคลผูทุศีล    ฯลฯ    เปนดังหยากเย่ือ 
บริโภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา            ของกษัตริยมหาศาล 
พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  จะดีอยางไร   การท่ีบุรุษ 
ผูมีกําลัง     จับที่ศีรษะหรือท่ีคอ    แลวใหนั่งทับหรือนอนทับเตียง 
หรือต่ังเหล็กแดง    ไฟกําลังลุกรุงโรจนโชติชวง    นั้นดีกวา  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร     เพราะผูนั้นจะพึงเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย 
มีขอน้ันเปนเหตุ     แตผูนั้นเมื่อตายไป    ไมพึงเขาถึงอบาย    ทคุติ 
วินิบาต  นรก  เพราะขอน้ันเปนปจจัย  สวนการท่ีบุคคลผูทุศีล  ฯลฯ 
เปนดังหยากเยื่อ     บรโิภคเตียงต่ังท่ีเขาถวายดวยศรัทธา     ของ 
กษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล  หรือคฤหบดีมหาศาล  นั้น ยอม  
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เปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชน  เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน  แก  
บุคคลผูทุศีลนั้น    ละบุคคลผูทุศีลนั้น   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ   วินิบาต   นรก    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน    การท่ีบุรุษมีกําลัง    จับมัดเอาเทาข้ึนเอาหัวลง 
โยนลงในหมอเหล็กแดง    ไฟกําลังลกุรุงโรจนโชติชวง    ผูนั้นถูก  
ไฟเผาเดือดดุจฟองนํ้าในหมอเหล็กแดงน้ัน   นางครั้งลอยข้ึนขางบน 
บางครั้งจมลงขางลาง     บางครั้งลอยไปขวาง  ๆ     กับการบริโภค 
วิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา      ของกษัตริยมหาศาล       พราหมณ- 
มหาศาล  หรอืคฤหบดีมหาศาลไหนจะดีกวากัน. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ      การบริโภควิหารท่ีเขาถวาย 
ดวยศรัทธา  ของกษัตริยมหาศาล  พราหมณมหาศาล   หรือคฤหบดี 
มหาศาล    นีด้ีกวา    การที่บุรุษมีกําลัง    จับมัดเอาเทาข้ึนเอาหัวลง 
โยนลงในหมอเหล็กแดง    ไฟกําลังลกุรุงโรจนโชติชวง    ผูนั้นถูก 
ไฟเผาเดือดดุจฟองนํ้าในหมอเหล็กแดงน้ัน     บางครั้งลอยข้ึนขางบน 
บางครั้งจมลงขางลาง  บางครั้งลอยไปขวาง  ๆ  นี้เปนทุกข. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจะขอบอกเธอท้ังหลาย    จะขอ 
เตือนเธอทั้งหลาย     การที่บุคคลผูทุศีล   ฯลฯ   เปนดังหยากเยื่อ 
บริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา     การท่ีบุรุษมีกําลัง    จับเอา 
เทาน้ัน    เอาหัวลง    โยนลงในหมอเหล็กแดง    ไฟกําลังลุกรุงโรจน 
โชติชวง    ถกูไฟเผาเดือดดุจฟองนํ้า   ในหมอเหล็กแดงน้ัน   บางครั้ง 
ลอยข้ึนขางบน    บางครั้งจมลงขางลาง     บางครั้งลอย  ไปขวาง ๆ 
นี้ดีกวา     ขอน้ันเพราะเหตุไร     เพราะผูนั้นพึงเขาถึงความตายหรือ  
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ทุกขปางตาย    มีขอน้ันเปนเหตุ    แตผูนั้นเม่ือตายไป    ไมพึงเขาถึง  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะขอน้ันเปนปจจัย  สวนการท่ีบุคคล 
ผูทุศีล   ฯลฯ   เปนดังหยากเย่ือ   บริโภควิหารท่ีเขาถวายดวยศรัทธา 
ของกษัตริยมหาศาล    พราหมณมหาศาล    หรือคฤหบดีมหาศาล  
นั้น    ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบทายมิใชประโยชน    เพ่ือทุกขตลอด 
กาลนาน   แกบุคคลผูทุศีลนั้น   และบคุคลผูทุศีลนั้น   เมื่อตายไปแลว 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะ 
เหตุนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา    เราทั้งหลายบริโภค 
จีวร    บิณฑบาต     เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ของ  
เหลาใด     ปจจัยของชนเหลาน้ัน    จักมีผลมาก    มีอานิสงสมากและ 
การบรรพชาของเราท้ังหลายจักไมเปนหมัน   มีผล   มีกําไร   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล   อนึ่ง   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา    เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนนัน้    ควรแททีเดียว 
ที่จะใหประโยชนนั้นสําเร็จดวยความไมประมาท    เม่ือพิจารณา 
เห็นประโยชนผูอ่ืน     ก็ควรแททีเดียวท่ีจะใหประโยชนนั้นสําเร็จ 
ดวยความไมประมาท    หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชนทั้งสอง 
ก็ควรแททีเดียวท่ีจะใหประโยชนทั้งสองนั้นสําเร็จดวยความไม 
ประมาท. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว 
และเม่ือกําลังตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู    โลหิตรอนพุงออกจากปาก 
ของภิกษุ   ๖๐  รูป  (พวกตน)  ภิกษุ   ๖๐  รูป  (พวกกลาง)   ลาสิกขา  
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ลึกมาเปนคฤหัสถ  ดวยกราบทูลพระผุมีพระภาคเจาวา   ขาแต  
พระผูมีพระภาคเจา  ทําไดยาก   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ทําได 
แสนยาก  อีก  ๖๐   รูป   จิตหลุดพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น. 
                  จบ  อัคคิขันธูปสูตรที่  ๘ 
 
      อรรถกถาอัคคิขันโขปม๑สูตรท่ี  ๘ 
         อัคคิกขันโธปมพระสูตรท่ี    ๘   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
แลว  ในเหตุเกิดแหงเรือง.   ก็การเกิดข้ึนแหงเรื่อง.   ก็การแสดงข้ึน 
แหงเรื่อง   แหงพระสูตรนี้  กลาวไวแลวโดยพิสดาร   ในจูฬัจฉรา- 
สังฆาตสูตร  ในหนหลังน่ันแหละ.   บทวา   ปสฺสถ   โน   ตัดบทเปน 
ปสฺสถ  นุ  แปลวา  เธอท้ังหลาย  เห็นหรือหนอ.  บทวา    อาลงฺิคิตฺวา 
แปลวา   สวมกอด.   บทวา   อุปนิสีเทยฺย  แปลวา    พึงเขาไปน่ังใกลว. 
บทวา    อาโรจยามิ  แปลวา   เราจะบอก.   บทวา   ปฏิเวทยามิ   ความวา 
เราจะกลาวประกาศเตือนใหทราบ.  บทวา  วาลรชชฺุยา   ความวา 
ดวยเชือกอันบุคคลฟนแลว   ดวยขนหางมาและขนหางโค.  บทวา 
ปจฺโจรสฺมึ  ไดแกที่กลายอก.  บทวา   เผณุทฺเททก    ความวา  ยังฟอง 
๑.   ปาลิ.   วา  อัคคิขันธูปม.....  
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ใหผุดข้ึน  อธิบายวาใหต้ังข้ึน.  บทวา   อตฺตตฺถ   ไดแก   ประโยชนอัน 
เปนโลกิยะ   และโลกุตตระ   ทั้งที่เปนไปในภพนี้และภพหนา.  แมใน 
ประโยชนผูอ่ืนและประโยชนทั้งสอง   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   คําท่ีเหลือ 
ในพระสูตรนี้    ที่ควรกลาวทั้งหมดไดกลาวไวแลว    ในเหตุเกิดแหง 
เรื่องของจูฬัจฉราสังฆาตสูตรนั่นแล.   ก็แล   พระศาสดาครั้นตรัส 
สูตรนี้แลว   จึงตรัสจูฬัจฉราสังฆาตสูตร. 
                   จบ  อรถกถาอัคคิชันโธปมสูตรที่  ๘  
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                        ๙.  สุเนตตอนุสาสนีสูตร 
         [๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคยมีมาแลว   ศาสดาชือ่วา  
สุเนตตะ    เปนเจาลัทธิ    ปราศจากความกําหนัดในกาม    ก็สุเนตต- 
ศาสดาน้ันมีสาวกอยูหลายรอยคน     เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง 
เพ่ือความเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก    สาวกเหลาใด     เมื่อ 
สุเนตตศาสดากําลังแสดงธรรม     เพ่ือความเปนสหายแหงเทวดา 
ชั้นพรหมโลก  ไมยังจิตใหเลื่อมใส    สาวกเหลาน้ัน  เมื่อตายไปไดเขา 
ถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  สวนสาวกเหลาใด    เมื่อสุเนตตศาสดา 
กําลังแสดงธรรม    เพ่ือครามเปนสหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก    ยัง 
จิตใหเลื่อมใส  สาวกเหลาน้ันเมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว   ศาสดาชื่อวามูคปกขะ 
ฯลฯ ศาสดาชื่อวาอรเนมิ ฯลฯ ศาสดาชื่อวาโชติปาละ ฯลฯ ศาสดาชื่อวา 
ชื่อวาหัตถิปาละ ฯลฯ  ศาสดาชื่อวาโชติปาละ   ฯลฯ   ศาสดาชื่อวา 
อรกะ  เปนเจาลัทธิ  ปราศจากความกําหนัดในกาม  ก็อรกศาสดาน้ัน 
มีสาวกอยูหลายรอยคน    เธอแสดงธรรมใหสาวกฟง    เพ่ือความเปน 
สหายแหงเทวดาชั้นพรหมโลก    ไมยงัจิตใหเลื่อมใส     สาวกเหลาน้ัน 
เมื่อตายไป  ไดเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต    นรก  สวนสาวกเหลาใด 
เมื่ออรกศาสดากําลังแสดงธรรม     เพ่ือความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
พรหมโลก   ยังจิตใหเลื่อมใส    สาวกเหลาน้ัน   เมือ่ตายไป   ไดเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
ผูใดมีจิตประทุษราย   พึงดา  พึงบริภาษศาสดาเจาลัทธิทั้ง  ๗  นี้ 
ผูเปนเจาลัทธิ   ปราศจากความกําหนัดในกาม   มบีริวารหลายรอยคน 
พรอมดวยหมูสาวก   ผูนัน้จะพึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมากหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูใดมจิีตประทุษราย  พึงดา   พึง 
บริภาษศาสดาเจาลัทธิทั้ง   ๗   นี้  ผูเปนเจาลัทธิ   ปราศจากความ 
กําหนัดในกาม  มีบริวารหลายรอยคน  พรอมดวยหมูสาวก  ผูนั้น 
พึงประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก     แตผูใดมีจิตประทุษรายดา 
บริภาษบุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิคนเดียว   ผูนี้ยอมประสบความ 
มิใชบุญมากกวาน้ันอีก    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    เพราะเราไมกลาว 
ความอดทนเห็นปานน้ี   โดยเฉพาะในเพ่ือนพรหมจรรยภายนอกจาก 
ธรรมวินัยนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแหละ   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา        เราท้ังสองจักไมมีจิตประทุษรายในเพ่ือน 
พรหมจรรยเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
แล. 
                           จบ  สุเจตตอนุสาสนีสูตรที่  ๙  
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                     ๑๐. อรกานุสาสนีสูตร 
         [๗๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องเคยมีมาแลว    ศาสดาชื่อ  
อรกะ  เปนเจาลัทธิ   ปราศจากความกําหนัดในกาม  ก็อรกศาสดาน้ัน 
มีสาวกหลายรอยคน    เธอแสดงธรรมแกสาวกอยางนี้วา      ดูกอน 
พราพมณ   ชวิีตของมนุษยทั้งหลายนอยนิดหนอย   รวดเร็ว   มทีุกข 
มาก   มีครามคับแคนมาก   จะพึงถูกตองไดดวยปญญา    ควรกระทํา 
กุศล    ควรประพฤติพรหมจรรย    เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตาย 
ไมมี   ดกูอนพราหมณ   หยาดนํ้าคางบนยอดหญา   เมื่ออาทิตยข้ึนมา 
ยอมแหงหายไปไดเร็ว   ไมต้ังอยูนาน    แมฉันใด   ชีวิตมนุษยทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนหยาดน้ําคางฉันนั้นเหมือนกัน    นิดหนอย    รวดเร็ว 
ทุกขยาก   มคีวามคับแคนมาก   จะพึงถูกตองไดดวยปญญา   ควร 
กระทํากุศล    ควรประพฤติพรหมจรรย    เพราะสัตวที่เกิดแลวจะ 
ไมตายไมมี. 
         ดูกอนพราหมณ   เม่ือฝนตกหนัก   หนาเม็ด   ฟองน้ํายอมแตก 
เร็ว  ต้ังอยูไมนาน  แมฉันใด  ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย  เปรียบเหมือน 
ฟองน้ํา  ฉันน้ันเหมือนกัน  นิดหนอย  รวดเร็ว  มทีุกขมาก  มคีวาม 
คับแคนมาก    จะพึงถูกตองไดดวยปญญา  ควรกระทํากุศล   ควร 
ประพฤติพรหมจรรย   เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี. 
         ดูกอนพราหมณ  รอยไมที่ขีดลงไปในน้ํา  ยอมกลับเขาหากัน 
เร็ว  ไมต้ังอยูนาน  แมฉันใด ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
รอยไมที่ขีดลงไปในน้ําฉันนั้นเหมือนกัน.....  
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         ดูกอนพราหมณ  แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล  กระแส  
เชี่ยวพัดไปซ่ึงสิ่งท่ีพอจะพัดไปได    ไมมีระยะเวลาหรือชั่วครูที่มัน 
จะหยุด  แตที่แทแมน้ํานั้นมีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว  แมฉันใด ชีวิต 
ของมนุษยทั้งหลาย   เปรยีบเหมือนแมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา  ฉันนั้น 
เหมือนกัน.... 
         ดูกอนพราหมณ    บุรุษมีกําลัง    อมกอนเขฬะไวที่ปลายลิ้น 
แลวพึงถมไปโดยงายดาย   แมฉันใด  ชีวิตของมนุษยทั้งหลาย  เปรียบ 
เหมือนกอนเขฬะ.  นั้นเหมือนกัน.... 
         ดูกอนพราหมณ   ชิ้นเน้ือท่ีใสไวในกะทะเหล็ก   ไฟเผาตลอด 
ทั้งวัน   ยอมจะยอยยับไปรวดเร็ว  ไมต้ังอยูนาน  แมฉันใด   ชีวิตของ 
มนุษยทั้งหลาย   เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ  ฉันนั้นเหมือน.... 
         ดูกอนพราหมณ   แมโคที่จะถูกเชือด    ที่เขานําไปสูที่ฆา 
ยอมกาวเทาเดินไปใกลทีฆ่า   ใกลความตาย   แมฉันใด  ชีวิตของ 
มนุษยทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมโคที่จะถูกเชือด ฉันนั้นเหมือนกัน 
นิดหนอย  รวดเร็ว   มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก  จะพึงถูกตอง 
ไดดวยปญญา   ความกระทํากุศล   ควรประพฤติพรหมจรรย  เพราะ 
สัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กโ็ดยสมัยนั้น   มนุษยทั้งหลายมีอายุ 
ประมาณ  ๖๐,๐๐๐  ป  เด็กหญิงมีอายุ  ๕๐๐  ป  จึงควรแกการมีสามี 
ก็โดยสมัยนัน้  มนุษยทั้งหลายมีอาพาธ ๖ อยางเทานั้น  คือ  เย็น  รอน 
หิว    กระหาย     ปวดอุจจาระ    ปวดปสสาวะ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อรกศาสดาน้ัน   เมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุยืนต้ังอยูนาน  มีอาพาธนอย  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 275 

อยางนี้    จักแสดงธรรมให  สาวกฟงอยางนี้วา     ดูกอนพราหมณ 
ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย  นิดหนอย  รวดเร็ว  มีทุกขมาก  มีความ 
คับแคนมาก    จะพึงถูกตองไดดวยปญญา    ควรกระทํากุศล    ควร 
ประพฤติพรหมจรรย  เพราะสัตวที่เกิดมาแลวจะไมตายไมมี. 
         ดูกอนภิกษุทั้งทลาย    ในปจจุบันนี้     เมื่อจะกลาวโดยชอบ 
ก็พึงกลาววา   ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนอย    นิดหนอย    รวดเร็ว 
มีทุกขมาก     มีความคับแคนมา     จะพึงถูกตองไดดวยปญญา  ควร 
กระทํากุศล     ควรประพฤติ   พรหมจรรย    เพราะสัตว  เกิดมาแลว 
จะไมตายไมมี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในปจจุบันนี้   คนที่มีอายุอยู 
ไดนาน   ก็เพียงรอยปหรือนอยกวาน้ันบาง   เกินกวาบาง   ก็คนท่ีมี 
อายุอยูถึงรอยป  ยอมอยูครบ ๓๐๐  ฤดู  คือ  ฤดูหนาว  ๑๐๐ ฤดูรอน 
๑๐๐  ฤดูฝน ๑๐๐  คนที่มีอายุอยูถึง  ๓๐๐  ฤด ูยอมอยูครบ ๑,๒๐๐ 
เดือน  คือ  ฤดูหนาว  ๔๐๐ เดือน ฤดรูอน ๔๐๐  เดือน  ฤดูฝน ๔๐๐ 
เดือน   คนทีม่ีอายุอยูถึง ๑,๒๐๐ เดือน  ยอมอยูครบ ๒,๔๐๐ กึ่งเดือน 
คือ  ฤดูหนาว ๘๐๐  กึ่งเดือน  ฤดรูอน  ๘๐๐  กึ่งเดือน  ฤดูฝน  ๘๐๐ 
กึ่งเดือน  คนที่มีอายุอยูครบ  ๒,๔๐๐  กึ่งเดือน ยอมอยูครบ  ๓๖,๐๐๐ 
ราตรี   คือ    ฤดูหนาว  ๑,๒๐๐ ราตรี  ฤดูรอน  ๑,๒๐๐  ราตรี  ฤดูฝน 
๑,๒๐๐  ราตรี   คนที่มีอายุอยูถึง  ๓๖,๐๐๐  ราตรี  ยอมบริโภคอาหาร 
๗๒,๐๐๐ เวลา  คือ  ฤดูหนาว  ๒๔,๐๐๐ เวลา  ฤดรูอน   ๒๔,๐๐๐ 
ฤดูฝน   ๒๔,๐๐๐  เวลา   พรอม ๆ   กบัดื่มนมมารดาและอันตรายแหง 
การบริโภคอาหาร    ใน   ๒    ประการน้ัน    อันตรายแหงการบริโภค 
อาหาร    มีดงัน้ี    คือ    คนโกรธยอมไมบริโภคอาหาร    คนมีทุกขก็  
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ไมบริโภคอาหาร    คนปวยไขก็ไมบริโภคอาหาร    คนรักษาอุโบสถ  
ก็ไมบริโภคอาหาร     เพราะไมไดอาหารจึงไมบริโภคอาหาร     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เราไดกําหนดอายุ    ประมาณแหงอายุ  ฤดู   ป   เดือน 
กึ่งเดือน     ราตรี     วัน     การบริโภคอาหาร     และอันตรายแหงการ 
บริโภคอาหาร    ของมนุษยผูมีอายุรอยป     ดวยประการดังนี้แลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       กจิใดท่ีศาสดาผูแสวงปาประโยชนเกื้อกูล 
ผูอนุเคราะหเอ้ือเอ็นดู    พึงกระทําแกสาวก    กิจน้ันเรากระทําแลว  
แตเธอทั้งหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นั่นโคนไม    นั่นเรือนวาง 
ขอเธอทั้งหลายจงเพงพินิจ  อยาประมาท  อยาตองเปนผูเดือดรอนใจ 
ในภายหลังเลย   นี้คืออนุศาสนีของเราสําหรับเธอท้ังหลาย. 
                           จบ  อรกานุสาสนีสูตรที่  ๑๐ 
 
             อรรถกถาอรกานุสาสนีสูตรท่ี ๑๐ 
         อรกานสุาสนีสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.   
         บทวา  ปริตฺต  ความวา  นอย  คือ  นอยหน่ึง.  จริงอยู  ชีวิตน้ัน 
ชื่อวามีอยูนิดหนอยเทานั้น    เพราะมีกิจหนาท่ีนิดหนอยบาง  เพราะ 
มีชั่วขณะนิดหนอยบาง  เพราะดํารงชั่วขณะนิดหนอยบาง.   ชวิีต 
นั้นชื่อวาลหุกะ  เพราะเกิดเร็ว   ดับเรว็.  บทวา  มนฺตาย   โผฏพฺพ  
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ความวา  พึงถูกตองดวยความรู  อธิบายวา  พึงรูดวยปญญา.  บทวา 
ปพฺพเตยฺยา   ไดแก   อันเกิดจากภูเขา.   บทวา   หารหารินี  ความวา 
สามารถจะพัดพาสิ่งท่ีจะพึงพัดพาไปได  เชนตนไม   ตนออ   และ 
ไมไผเปนตน.  คําวาเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                     จบ  อรถกถาอรกานุสาสนีสูตรที่ ๑๐ 
 

                รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  หรสิูตร   ๒.  สรุิยสูตร   ๓.   นครสูตร  ๔.   ธัมมัญูสตูร 
๕.  ปารฉัตตกสูตร   ๖.  สักกัจจสูตร   ๗.  ภาวนาสูตร  ๘.  อัคคิ- 
ขันธูปมสูตร ๙. สุเนตตอนุสาสนีสูตร ๑๐. อรกานุสาสนีสูตร และ 
อรรถกถา. 
                                   จบ  มหาวรรคท่ี  ๒  
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                              วินัยวรรคที่  ๓ 
         [๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๗  
ประการ   เปนวินัยธรได  ธรรม  ๗   ประการเปนไฉน  คือ  รูจัก 
อาบัติ  ๑  รูจักอนาบัติ   ๑  รูจักอาบัติเบา  ๑  รูจักอาบัติหนัก ๑ เปน 
ผูมีศีลสํารวมระวังในพระปาติโมกข   ถึงพรอมดวยมารยาทและ 
โคจร    มีปกติไดตามความปรารถนา    ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก 
ซึ่งฌาน    ๔    อันมีในจิตย่ิง    เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน  ๑ 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไป     ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน    เขาถึงอยู ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗   ประการน้ีแล. 
เปนวินัยธรได. 
         [๗๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๗  ประการ  เปนวินัยธรได  ธรรม ๗ ประการนี้เปนไฉน  คือ  รูจัก 
อาบัติ  ๑  รูจักอานาบัติ    ๑   รูจักอาบัติเบา  ๑   รูจักอาบัติหนัก  ๑  
จําปาติโมกขทั้งสองไดแมนยําโดยพิสดาร    จําแนกดีแลว    ขยายดี 
แลว   วินิจฉัยดีแลว  ทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ  ๑  มีปกติได 
ตามความปรารถนา  ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก  ซึ่งฌาน   ๔  อันมี 
ในจิตย่ิง   เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   ๑  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุตติ   ฯลฯ เขาถึงอยู  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบ 
ดวยธรรม ๗ ประการนี้แล  เปนวินัยธรได.  
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         [๗๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  
ประการ   เปนวินัยธรได   ธรรม   ๗   ประการเปนไฉน  คือ  รูจัก 
อาบัติ ๑ รูจักอนาบัติ ๑ รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติหนัก ๑ หนักอยู 
ในพระวินัยไมงอนแงน  ๑  มีปกติไดตามความปรารถนา  ไดโดย 
ไมยาก  ไมลาํบาก  ซึ่งฌาน  ๔  อันมีในจิตยิ่ง  เปนเครื่องอยูเปนสุข 
ในปจจุบัน  ๑   ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุตติ   ฯลฯ  เขาถึง 
อยู  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  ประการ 
นี้แล   เปนวินัยธรได. 
         [๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗ 
ประการ   เปนวินัยธรได   ธรรม   ๗   ประการเปนไฉน   คือ   รูจัก 
อาบัติ  ๑  รูจักอนาบัติ  ๑  รูจักอาบัติเบา  ๑  รูจักอาบัติหนัก ๑ ยอม 
ระลึกถึงชาติกอน  ๆ  ไดเปนอันมาก    คือ    ระลกึไดชาติหน่ึงบาง 
ของชาติบาง  ฯลฯ    ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมทั้ง 
อาการ   พรอมท้ังอุเทส    ดวยประการฉะน้ี   ๑   ยอมเห็นหมูสัตวที่ 
กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม 
ไดดี  ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย   ยอมรูชัด 
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม   ฯลฯ   ๑  ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ   ฯลฯ   เขาถึงอยู  ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม  ๗  ประการน้ีแล   เปนวินัยธรได. 
         [๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗ 
ประการ   เปนพระวินัยธรงาม    ธรรม   ๗   ประการเปนไฉน   คือ 
รูจักอาบัติ  ๑  รูจักอนาบัติ  ๑  รูจักอาบัติเบา  ๑   รูจักอาบัติหนัก  ๑   
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เปนผูมีศีล  ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ๑  มปีกติได 
ตามปรารถนา    ฯลฯ    เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    ๑   ทําให 
แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   ฯลฯ   เขาถึงอยู  ๑   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗  ประการน้ีแล  เปนวินัยธร 
งาม. 
         [๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  
ประการ  เปนวินัยธรงาม  ธรรม  ๗   ประการเปนไฉน   คือ  รูจัก 
อาบัติ  ๑  รูจักอานาบัติ  ๑   รูจักอาบัติเบา  ๑   รูจักอาบัติหนัก  ๑  จํา 
ปาติโมกขทั้งสองไดแมนยําโดยพิสดาร  จําแนกดีแลว   ขยายดีแลว 
วินิจฉัยดีแลว   ทั้งโดยสตูรและโดยอนุพยัญชนะ  ๑  มีปกติไดตาม 
ความปรารถนา  ฯลฯ  เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุติ   ฯลฯ   เขาถึงอยู  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗   ประการน้ีแล  เปนพระวินัยธรงาม. 
         [๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗ 
ประการเปนพระวินัยธรงาม  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  รูจัก 
อาบัติ ๑  รูจักอานาบัติ  ๑  รูจักอาบัติเบา ๑ รูจักอาบัติ หนัก  ๑  หนัก 
อยูในพระวินัย   ไมงอนแงน  ๑  มีปกติไดตามความปรารถนา  ฯลฯ 
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน  ๑  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญา 
วิมุตติ  ฯลฯ  เขาถึงอยู  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวย 
ธรรม ๗  ประการน้ีแล   เปนพระวินัยธรงาม. 
         [๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๗  
ประการ  เปนพระวินัยธรงาม  ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ  รูจัก  
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อาบัติ   ๑   รูจักอานาบัติ  ๑  รูจักอาบัติเบา  ๑  รูจักอาบัติหนัก  ๑  ยอม 
ระลึกถึงชาติกอน ๆ    ไดเปนอันมาก    คือ    ระลึกไดชาติหน่ึงบาง 
สองชาติบาง    ฯลฯ     ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ัง 
อาการ      พรอมท้ังอุเทส    ดวยประการฉะน้ี      ยอมเห็นหมูสัตวที่ 
กําลังจุติ    กาํลังอุบัติ    ฯลฯ   ยอมรูชดัซึ่งหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลัง 
อุบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก 
ดวยประการฉะน้ี   ๑   ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญาวิมุตติ   ฯลฯ 
เขาถึงอยู   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๗ 
ประการนี้แล   เปนพระวินัยธรงาม. 
         [๘๐]   ครั้งน้ันแล  ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว   นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ        ขอประทานพระวโรกาส  
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค     ที ่
ขาพระองคไดสดับแลว    จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมู    อยูผูเดียว 
ไมประมาท   มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียวอยูเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดูกอนอุบาลี     เธอพึงรูธรรม 
เหลาใดแลวา      ธรรมเหลาน้ีไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย     เพ่ือ 
คลายกําหนัด   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบ   เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือ 
ตรัสรู    เพ่ือนิพพาน    โดยสวนเดียว    เธอพึงทรงธรรมเหลาน้ันไว 
โดยสวนหนึ่งวา    นี้ไมใชธรรม    นี้ไมใชวินัย    นีไ้มเปนคําส่ังสอน 
ของศาสดา     อนึ่ง     เธอพึงรูธรรมเหลาใดแลวา      ธรรมเหลาน้ีเปน 
ไปเพ่ือความเบื่อหนาย    เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือความดับ    เพ่ือสงบ  
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ระงับ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู   เพ่ือนิพพาน   โดยสวนเดียว   เธอ 
พึงทรงคําธรรมเหลาน้ีไวโดยสวนหน่ึงวา   นี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย 
นี้เปนคําส่ังสอนของศาสดา. 
         [๘๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ   ๗ 
ประการนี้  เพ่ือสงบระงับอธิกรณที่เกิดแลว  ๆ   ธรรม   ๗   ประการ 
เปนไฉน   คือ    สงฆพึงใหสัมมุขาวินัย  (สําหรับระงับตอหนา)   ๑ 
พึงใหสติวินัย   (สําหรับพระอรหันตผูมีสติไพบูลย)  ๑ พึงใหอมูฬห- 
วินัย   (สําหรบัภิกษุบา)  ๑  ปฏิญญาตกรณะ   (ไดทาํการปรับโทษ 
ตามคําปฏิญาณ)  ๑  เยภุยยสิกา  (ปรับโทษถือขางมากเปนประมาณ) 
๑   ตัสสปาปยสิกา   (ปรบัโทษสมกับความผิดแกภิกษุจําเลยนั้น)   ๑ 
ติณวัตถารกะ  (ตัดสินทํานองกลบหญา  คือ  ทําการประนีประนอม) 
๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมสําหรับระงับอธิกรณ  ๗  ประการน้ีแล 
เพ่ือสงบระงับอธิกรณที่เกิดแลว ๆ. 
                                  จบ  วินัยวรรคที่  ๓  
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                              วินัยธรวรรคที่  ๘ 
                   อรรถกถาปฐมวินัยธรรมสูตรท่ี  ๑ 
         วรรค  ๘ ปฐมวินัยธรสูตรที่ ๑ (ขอ ๗๒) มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    อาปตฺตึ   ชานาติ     ความวา    ยอมรูอาบัตินั่นแหละวา 
เปนอาบัติ.   แมในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. 
                         จบ  อรรถกถาปฐมวินัยธรสูตรที่  ๑ 
 
                  อรรถกถาทุติยวินัยธรสูตรท่ี  ๒ 
         ทุติยวินยธรสูตรท่ี ๒ ( ขอ  ๗๓) มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สฺวาคตานิ  แปลวา   มาดีแลว   คือ  คลองดีแลว.  บทวา 
สุวิภตฺตานิ   ความวา   แบงเปนสวนไวดวยดีแลว.   บทวา   สปฺุปวตฺตินี 
ความวา   เปนไปดวยดี   ในที่     นึกได  ๆ   คือ   สวดไดคลองแมนยํา 
บทวา   สุวินจิฺฉิตานิ  แปลวา   วินิจฉัยดีแลว.  บทวา  สุตฺตโส   ไดแก 
โดยวิภังค.   บทวา  อนุพฺพฺชนโส   ไดแก  โดยขันธกะ  และบริวาร. 
                         จบ อรรถกถาทุติยวินัยธรสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 284 

                       อรรถกถาตติยวินัยธรสูตรท่ี  ๓  
         ตติยวินยธรสูตรท่ี  ๓  (ขอ  ๗๔)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  วินเย  โข  ปน   ิโต โหติ  ความวา  ต้ังอยูแลวในลกัษณะ 
แหงวินัย.   บทวา   อสหิโส   ความวา   ไมอาจจะใหสละความยึดมั่น 
สิ่งท่ียึดไวแลว 
                       จบ  อรรถกถาตติยวินัยธรสูตรที่  ๓ 
 
                     อรรถกถาสัตถุสาสนสูตรที่  ๙ 
         สัตถุสาสนสูตรท่ี  ๙  (ขอ ๘๐) มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   เอโก   ไดแก   ไมมีเพ่ือนสอง.  บทวา  วูปกฏโ  ความวา 
หลีกออกไปแลว    คือ    สงัดแลว    อยูไกลแลว    ทางกายก็จากคณะ 
ทางจิตก็จากกิเลสทั้งหลาย.  บทวา  อปฺปมตฺโต   ไดแก   ต้ังอยูแลว 
ในความไมอยูปราศสติ.  บทวา  ปหิตตฺโต   แปลวา   มีตนสงไปแลว. 
บทวา   นิพฺพิทาย   ไดแกเพ่ือประโยชนแก  ความระอาในวัฏฏะ. 
บทวา  วิราคาย   ความวา  เพ่ือประโยชนแกความคลายกิเลสมีราคะ 
เปนตน.  บทวา  นิโรธาย  ไดแก  เพ่ือประโยชนแกอันกระทําไมให 
เปนไปได.  บทวา  วปสมาย   ไดแกเพ่ือความระงับกิเลส   เพ่ือเปน  
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ไมไดแหงกิเลส.  บทวา  อภิฺาย   ความวา  เพ่ือประโยชนแก  
ความรูยิ่ง   การยกข้ึนสูไตรลักษณ.    บทวา  สมฺโพธาย   ความวา 
เพ่ือประโยชนแกการตรัสรูธรรมกลาวคือ  มรรค.  บทวา  นิพฺพาทาย 
ความวา เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน. 
                        จบอรรถกถาสัตถุสาสนสูตรที่  ๙ 
 
                          อรรถกถาอธิการณสมถสูตรท่ี  ๑๐ 
         อธิกรณสมถสูตรท่ี  ๑๐  (ขอ ๘๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ธรรมชือ่วา   อธิกรณสนถะ   เพราะอรรถวา   ระงับคือ   ยัง 
อธิกรณใหเขาไปสงบระงับ.    บทวา   อุปฺปนฺนุปฺปนฺนาน    แปลวา 
เกิดข้ึนแลว  เกิดข้ึนเลา.  บทวา  อธิกรณาน  ความวา  อธิกรณ  ๔ นี ้
คือ  วิวาทาธิกรณ   ๑  อนุวาทาธิกรณ  ๑  กิจจาธิกรณ   ๑  อาปตตา- 
ธิกรณ  ๑.  บทวา  สมถาย     วูปสมาย  ความวา  เพ่ือสงบ   และเพ่ือ 
เขาไประงับ.  พึงใชสมถะ ๗ เหลาน้ี คือ สัมมุขาวินัย  ๑  สติวินัย  ๑ 
อมุฬหวินัย  ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยเยนสิกา ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ 
ติณวัตถารกวินัย  ๑. 
         นัยในการวินิจฉัยสมถะเหลาน้ัน    พึงถือเอาจากอรรถกถา 
พระวินัย.    อีกอยางหนึ่ง    ในอรรถกถาแหงสังตีติสูตรในทีฆนิกาย 
ก็ไดกลาวไวพิสดารแลวน้ันแล.    ในอรรถกถาสามคามสูตร    ใน 
มัชฌิมนิกาย   ก็ไดกลาวไวแลวเหมือนกันแล. 
                   จบ อรรถกถาอธิกรณสมถสูตรที่ ๑๐ 
                              จบ   วินัยธรวรรคที ่ ๘  
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              พระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในวรรค 
         [๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชือ่วาเปนภิกษุ   เพราะทําลาย 
ธรรม  ๗  ประการ  ธรรม ๗  ประการเปนไฉน  คือ  สักกายทิฏฐิ ๑ 
วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพตปรามาส ๑  ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาเปนภิกษเพราะทําลายธรรม  ๗  ประการ 
นี้แล. 
         [๘๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาเปนสมณะ  เพราะสงบ 
ธรรม   ๗   ประการ   ชือ่วาเปนพราหมณ   เพราะลอยธรรม   ๗ 
ประการ  ชื่อวาเปนโสตถิกะ (สวัสดี) เพราะเปนผูไมรอยรัดธรรม 
๗  ประการ     วาเปนนหาตกะ   เพราะอาบธรรม   ๗   ประการ 
ชื่อวาเปนเวทคู   เพราะรูชัดธรรม   ๗  ประการ ชือ่วาเปนอรหันต 
เพราะเปนแกธรรม  ๗  ประการ   ธรรม  ๗  ประการเปนไฉน  คือ 
สักกายทิฏฐิ   ๑ วิจิกิจฉา  ๑  สีลัพพตปรามาส  ๑  ราคะ  ๑ โทสะ  ๑ 
โมหะ  ๑  มานะ  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวาเปนอรหันต  เพราะ 
เปนผูไกลธรรม  ๗ ประการน้ีแล. 
         [๘๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อสัทธรรม  ๗    ประการนี้  ๗ 
ประการเปนไฉน  คือ   อสัตบุรุษเปนผูไมมีศรัทธา  ๑   ไมมีหริิ ๑ 
ไมมีโอตตัปปะ  ๑  มีสุตะนอย  ๑  เปนผูเกียจคราน  ๑  มีสติหลงลืม ๑ 
มีปญญาทราม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสัทธรรม  ๗  ประการน้ีแล. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัทธรรม  ๗ ประการน้ี ๗ ประการนี้เปนไฉน  
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คือสัตบุรุษเปนผูมีศรัทธา ๑  มีหิร ิ๑  มีโอตตัปปะ ๑  เปนพหูสูต ๑ 
ปรารภความเพียร   ๑   มสีติ   ๑   มีปญญา   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สัทธรรม  ๗  ประการนี้แล. 
         [๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล  ๗  จําพวกนี้  เปนผูควร 
ของคํานับ  เปนผูควรของตอนรับ   เปนผูควรของทําบุญ  เปนผูควร 
กระทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ๗ จําพวก 
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี    พิจารณา 
เห็นวาไมเที่ยง     มีความสําคัญวาไมเที่ยง     ตระหนักชัดวาไมเที่ยง 
ในจักษุ    นอมไปดวยใจ    หยั่งลงดวยปญญา    ติดตอสมํ่าเสมอไม 
ขาดสาย     เธอกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ     อันหา 
อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   นีบุ้คคลท่ี  ๑  เปนผูควรของคํานับ...   เปน 
นาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  พิจารณาเห็นวา 
ไมเที่ยง    มคีวามสําคัญวาไมเที่ยง    ตระหนักชัดวาไมเที่ยงในจักษุ 
นอมไปดวยใจ    หยั่งลงดวยปญญา      ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย 
บุคคลน้ันมีการส้ินอาสวะและการส้ินชีวิต   ไมกอนไมหลังกัน   นี ้
เปนบุคคลท่ี  ๒   เปนผูควรของคํานับ... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  พิจารณาเห็นวา 
ไมเที่ยง...ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย บุคคลน้ันเปนอันตราปรินิพพายี 
เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕   นี้เปนบุคคลน้ี   ๓   เปนผูควรของ 
คํานับ....  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 288 

         อีกประการหน่ึง  บุคคลบางคนในโลกน้ี  พิจารณาเห็นวา  
ไมเที่ยง...  ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย  บุคคลน้ันเปนอุปหัจจ-  
ปรินิพพายี   เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕   นี้เปนบุคคลท่ี ๔ 
เปนผูควรของคํานับ.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้ พิจารณาเห็นวา 
ไมเที่ยง....    ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย  บุคคลน้ันเปนอสังขาร 
ปรินิพพายี   เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕   นี้เปนบุคคลท่ี ๕ 
เปนผูควรของคํานับ.... 
         อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกนี ้ พิจารณาเห็นวา 
ไมเที่ยง...   ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย   บุคคลน้ันเปนสสังขาร- 
ปรินิพพายี   เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕   นี้เปนบุคคลท่ี  ๖ 
เปนผูควรของคํานับ.... 
         อีกประการหน่ึง    บุคคลบางคนในโลกนี ้  พิจารณาเห็นวา 
ไมเที่ยง...  ติดตอสมํ่าเสมอไมขาดสาย  บุคคลน้ันเปนอุทธังโสโต 
อกนิฏฐคามี   เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  นี้เปนบุคคลท่ี  ๗ 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล   ๗  จําพวกนี้แล  เปนผูควรของคํานับ 
เปนผูควรของตอนรับ    เปนผูควรของทําบุญ   เปนผูควรทําอัญชล ี 
เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
         [๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๗  จําพวกน้ี   เปนผูควร 
ของคํานับ...  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๗  จําพวกเปนไฉน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี  พิจารณาเห็นวาเปนทุกขในจักษุ...  
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พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตาในจักษุ...    พิจารณาเห็นความสิ้นไป 
ในจักษุ ...    พิจารณาเห็นความเส่ือมไปในจัก ...     พิจารณาเห็น 
ความคลายไปในจักษุ ... พิจารณาเปนความดับในจักษุ ... พิจารณา 
เห็นความสละคืนในจักษุ ...    พิจารณาเห็นวาไมเที่ยง    พิจารณา 
เปนวาเปนทุกข    พิจารณาเห็นวาเปนอนัตตา ...     พิจารณาเห็น 
ความส้ินไป...  พิจารณาเห็นความเส่ือมไป...    พิจารณาเห็นความ 
คลายไป     พิจารณาเห็นความดับ...     พิจารณาเห็นความสละคืน 
ความคลายไป   พิจารณาเห็นความดับ...   พิจารณาเห็นความสละคืน 
ในหู จมูก ลิน้ กาย ใจ ในรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
ในจักษุวิญญาณ    โสตวิญญาณ     ฆานวิญญาณ     ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ   มโนวญิญาณ  ในจักขุสัมผัส  โสตสมัผัส  ฆานสัมผัส 
ชิวหาสัมผัส     กายสัมผัส    มโนสัมผัส    ในจักขุสัมผัสสชาเวทนา 
โสตสัมผัสชาเวทนา     ฆานสัมผัสสชาเวทนา    ชวิหาสัมผัสสชา- 
เวทนา   กายสัมผัสสชาเวทนา   มโนสมัผัสชาเวทนา   ในรูปสัญญา 
สัททสัญญา  คันธสัญญา  รสสัญญา  โผฏฐัพพสัญญา  ธรรมสัญญา 
ในรูปสัญเจตนา    สัททสัญเจตนา    คันธสัญเจตนา    รสสัญเจตนา 
โผฏฐัพพสัญเจตนา    ธรรมสัญเจตนา    ในรูปตัณหา   สัททตัณหา 
คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา   ธรรมตัณหา  ในรูปวิตก 
สัททวิตก  คันธวิตก  รสวิตก  โผฏฐัพพวิตก  ธรรมวิตก  ในรปูวิจาร 
สัททวิจาร      คันธวิจาร     รสวิจาร    โผฏฐัพพวิจาร     ธรรมวิจาร 
ในรูปขันธ   เวทนาขันธ   สัญญาขันธ   สังขารขันธ   วิญญาณขันธ  
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         [๘๗]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม    ๗   ประการ   อันภิกษุ 
พึงเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ๗ ประการเปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ฯลฯ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๗   ประการน้ี 
อันภิกษุพึงเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ. 
         [๘๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม   ๗  ประการ  ภิกษุพึง 
เจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ   ๗   ประการเปนไฉน    คือ   อนิจจสัญญา   ๑ 
อนัตตสัญญา   ๑   อสุภสัญญา   ๑     สัพพโลเกอนภิรตสัญญา    ๑ 
วิราคสัญญา   ๑   นโิรธสญัญา   ๑  ทุกเขอนัตตสัญญา    ๑  ดูกอน 
ประการนี้   ภิกษุพึงเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ. 
         [๘๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๗   ประการ   ภิกษุพึง 
เจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ ๗ ประการเปนไฉน   คือ  อสุภสัญญา  ๑ มรณ- 
สัญญา   ๑   อาหาเรปฏิกูลสัญญา   ๑   สัพพโลเกอนภิรตสัญญา   ๑ 
อนิจจสัญญา  ๑   อนิจเจทุกขสัญญา  ๑   ทุกเขอนัตตสัญญา  ๑ กอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๗  ประการนี้  ภิกษุพึงเจริญเพ่ือรูยิ่งราคะ. 
         [๙๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๗  ประการน้ี  ภิกษุพึง 
เจริญเพ่ือกําหนดราคะ   ฯลฯ   เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ   เพ่ือ 
ความส้ินไป    เพ่ือความเสื่อมไป   เพ่ือความคลายไป  เพ่ือความดับ 
เพ่ือสละ   เพ่ือสละคืนราคะ  ธรรม   ๗   ประการ  อันภิกษุพึงเจริญ 
เพ่ือรูยิ่ง    เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไปรอบ    เพ่ือละ    เพ่ือความ 
สิ้นไป  เพื่อความเส่ือมไป  เพ่ือความคลายไป  เพ่ือความดับ  เพ่ือสละ 
เพ่ือสละคืนโทสะ   โมหะ  โกธะ  อุปนาหะ  มักขะ  ปลาสะ   อิสสา 
มัจฉริยะ   มายา   สาเถยยะ  ถัมภะ  สารัมภะ  มานะ  อติมานะ มทะ  
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ปมาทะ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๗   ประการน้ี   อันภิกษุพึง  
เจริญ  เพ่ือรูยิ่ง...  เพ่ือสละคืนโทสสะ.... 
                                   จบ  สัตตกนิบาต 
 
     อรรถกถาพระสูตรท่ีไมสงเคราะหเขาในวรรค 
         ตอจากนี้  อีก  ๗  สตูร  มีอรรถงายทั้งน้ัน.  เพราะในพระสูตร 
นี้ สูตรไรๆ ชื่อวามีนัยที่ไมไดกลาวไวแลวในหนหลังไมมีเลย ดังน้ีแล.  
                            จบ อรรถกถาสัตตกนิบาต 

                 มโนรถปูรณี   อรรถกถาอังคตุตรนิกาย  

                          รวมปณณาสกในสัตตกนิบาตินี้ 
         ๑. ปฐมปณณาสก 
        ๒. วรรคที่ไมสงเคราะหในปณณาสก 
         ๓. พระสูตรที่ไมสงเคราะหเขาในวรรค  
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                  องัคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาติ  

                                      ปณณาสก 
                              เมตตาวรรคท่ี  ๑ 
                                  ๑.  เมตตสูตร 
         [๙๑]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระวิหาร- 
เชตวัน     อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      ใกลกรุงสาวัตถ ี
สมัยนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ 
อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ   เจริญแลว   ทําใหมากแลว  กระทํา 
ใหเปนดุจยาน    กระทําใหเปนที่ต้ัง    หม่ันเจริญเนือง ๆ   สั่งสมไว 
โดยรอบ  ปรารภดวยดี  พึงหวังไดอานิสงส  ๘  ประการ      ประการ 
เปนไฉน  คือหลับก็เปนสุข  ๑  ต่ืนก็เปนสุข ๑ ไมฝนเห็นสิ่งลามก ๑ 
เปนที่รักของมนุษย  ๑  เปนที่รักของอมนุษย  ๑  เทวดายอมรักษา  ๑ 
ไฟ  ยาพิษ  หรือศาตราไมกล้ํากลายผูนั้น  ๑  เมื่อแทงตลอดคุณธรรม 
ที่สูงข้ึนไปยังไมได    ยอมไปบังเกิดในพรหมโลก    ๑    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เมือ่เมตตาเจโตวิมุติ    อันบุคคลเสพแลวโดยเอื้อเฟอ  เจริญ 
แลว  ทําใหมากแลว  กระทําใหเปนดุจยาน  กระทําใหเปนที่ต้ัง  หม่ัน 
เจริญเนือง ๆ   สั่งสมไวโดยรอบ   ปรารภดวยดี   พึงหวังไดอานิสงส 
๘ ประการนี.้  
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                    ก็ผูใดมีสติมัน่คง      เจรญิเมตตาอันหา  
        ประมาณมิได  สังโยชนของผูนั้น  ผูเห็นธรรมเปน 
        ที่สิ้นไปแหงอุปธิกิเลส   ยอมเบาบาง  หากวาเขา 
        ไมมีจิตคิดประทุษรายสัตวแมสักตัวเดียว  เจริญ 
        เมตตาจิตอยู  เพราะเจริญเมตตาจิตนั้น   ยอมเปน 
        กุศล     เขามีใจอนุเคราะหหมูสัตวทั้งปวงเปนผู 
        ประเสรฐิ   กระทําบญุมาก  พระราชาผูประกอบ 
        ดวยธรรมเชนกับฤาษี   ชนะแผนดินอันประกอบ  
        ดวยหมูสัตว     เจรญิรอยตามกัน    บชูายัญเหลาน้ี 
        คือ    สสัสเมธ    ความทรงพระราชาในการบํารุง 
        พืชพันธุธัญญาหาร   ปุริสเมธ   ทรงพระปรีชาใน 
        การเกลีย้กลอมประชาชน     สัมมาปาสะ    มพีระ 
        อัธยาศัยดุจบวงคลองนํ้าใจประชาชน   วาชเปยยะ 
        มีพระวาจาเปนที่ดูดด่ืมน้ําใจคน  ซึ่งมีผลคือทําให 
        นครไมตองมีลิ่มกลอน   มหายัญเหลาน้ันทั้งหมด 
        ยังไมเทียบเทาสวนท่ี  ๑๖  แหงเมตตาจิตท่ีบุคคล 
        เจริญดีแลว   ดุจกลุมดวงดาวท้ังหมด   ไมเทียบเทา 
        แสงจันทร  ฉะนั้น   ผูใดมีเมตตาจิตในสรรพสัตว 
        ไมฆา (สัตว)  เอง  ไมใชใหผูอื่นฆา   ไมชนะเอง 
        ไมใชใหผูอื่นชนะ   ผูนั้นยอมไมมเีวรกับใคร  ๆ. 
                            จบ  เมตตาสูตรที่  ๑  
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                                  มโนรถปูรณี 
              อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  อฏัฐกนิบาต 
                                  เมตตาวรรคที่  ๑ 
                           อรรถกถาเมตตาสูตรที่  ๑ 
         อัฏฐกนิบาต   สูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาเสวิตาย   แปลวา  เสพโดยเอื้อเฟอ. บทวา ภาวิตาย 
แปลวา   เจรญิแลว.   บทวา   พหุลีกตาย  แปลวา   กระทําบอย ๆ. 
บทวา    ยานีกตาย     แปลวา    กระทาํใหเปนดุจยานอันเทียมแลว 
(ดวยมา).   บทวา   วตฺถุกตาย   แปลวา   กระทําใหเปนดุจวัตถุที่ต้ัง 
เพราะอรรถวา   เปนที่ต้ังไว.   บทวา   อนุฏ ิตาย  แปลวา เขาไปต้ัง 
ไวเฉพาะ.   (คือปรากฏ).   บทวา   ปริจติาย   แปลวา  สั่งสมไวคือ 
เขาไปส่ังสมไวโดยรอบ.   บทวา   สุสมารทฺธาย  แปลวา   เริ่มไวดีแลว 
คือกระทําไวดีแลว.   บทวา   อานิสสา   ไดแก    คุณความดี.   คําท่ีจะ 
พึงกลาวในบทวา    สขุ    สุปติ    ดังน้ีเปนตน    ขาพเจาจักกลาวใน 
เอกาทสกนิบาตขางหนา. 
         บทวา   อปฺปมาณ   คือไมมีประมาณโดยการแผไป.    บทวา 
ตนู  สโยชนา  โหนฺติ   ปสฺสโต  อุปธิกฺขย   ความวา   สังโยชน   ๑๐ 
อันผูบรรลุพระอรหัตกลาวคือ   ธรรมเปนที่สิ้นอุปธิกิเลสโดยลาํดับ 
ละไดวดวยวิปสสนามีเมตตาเปนปทัฏฐาน  (คือเหตุใกลที่สุด).  อีก 
อยางหน่ึง  บทวา  ตนู  สโยชนา  โหนติฺ  ความวา ปฏิฆะ  และสังโยชน  
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อันสัมปยุตดวยปฏิฆะ.  เปนกิเลสที่เบาบาง.  บทวา  ปสฺสโต  อปธกฺขย  
ความวา   ผูเห็นอยูซึ่งพระอรหัต   กลาวคือ    ธรรมเปนที่สิ้นอุปธิกิเลส 
เหลาน้ันแหละดวยอํานาจบรรลุ.  บทวา  กุสล   เตน  โหติ  แปลวา  
ยอมเปนกุศลดวยการเจริญเมตตาน้ัน.   บทวา   สตฺตสณฺฑ  ความวา 
ประกอบดวยชัฏคือหมูสัตว    อธิบายวา    เต็มดวยหมูสัตว.   บทวา 
ชินิตฺวา  ไดแก  ชนะโดยไมใชอาญา  ไมใชสาตรา   ใชธรรมอยาง 
เดียว.   บทวา   ราชิสฺสโย  ไดแก  พระราชาผูต้ังอยูในธรรมเสมือน 
พระฤาษี.  บทวา  ยชมานา  ไดแก  ใหทานท้ังหลาย.  บทวา  อนุ- 
จริยคา แปลวา เที่ยวไปแลว. 
         ในบทวา  สสฺสเมธ   เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-   ไดยนิวา 
ครั้งพระราชาผูต้ังอยูในธรรมแตโบราณ   มีสัคหวัตถุ  ๔   ที่พระ 
ราชาท้ังหลายทรงสงเคราะหโลก   คือ  สัสสเมธะ   ปรุสเมธะ   สัมมา- 
ปาสะ  วาชเปยยะ. 
         ในสังคหวัตถุ   ๔   ประการนั้น    การถือเอาสวนท่ี  ๑๐  จาก 
ขาวกลาท่ีเผล็ดผลแลว   ชื่อวา   สัสสเมธะ   อธิบายวา   ความเปน 
ผูฉลาดในการทะนุบํารุงขาวกลา.    การเพ่ิมใหอาหารและคาจาง 
เพียงพอใชไป  ๖  เดือน   แกนักรบใหญทั้งหลาย  ชื่อวา   ปุริสเมธะ 
อธิบายวา  ความเปนผูฉลาดในการยึดเหน่ียว   (น้ําใจ)   คน.  การจด 
จํานวนคนจนเปนรายตัว     แลวใหทรัพยประมาณหน่ึงสองพัน 
โดยไมเอาดอกเบี้ยตลอด   ๓  ป   ชื่อวา   สัมมาปาสะ  ก็การกระทํา 
เชนนั้นยอมคลองคนท้ังหลายไวไดดี    คือ    ต้ังอยูเหมือนผูกหัวใจไว 
เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวา   สัมมาปาสะ.    การกลาววาจาออนหวาน  
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โดยนัยเปนตนวา   พอ,  ลุง  ชื่อวา  วาชเปยยะ  อธบิายวา  ปยาวาจา 
มีวาจานารัก.   รัฐที่สงเคราะหดวยสังคหวัตถุ  ๔   ประการอยางนี้ 
ยอมเปนรัฐที่เจริญ   มั่งค่ัง   มีขาวนํ้าสมบูรณ  ปลอดโปรง   ปราศจาก 
โจรผูราย.   มนุษยทั้งหลายรื่นเริงใหลูกรําอยูบนอก  ไมตองปด 
ประตูบานอยู.   นี้เรียกวา   นิรัคคฬะ   เพราะไมตองลงสลักที่ประตู 
เรือน.  นี้เปนประเพณีโบราณ. 
         ก็แหละในกาลตอมา  ในสมัยพระเจาโอกกากราช  พวก 
พราหมณเปลี่ยนแปลงสงัคหวัตถุ  ๔   ประการนี ้  และสมบัติของรัฐ 
อันนี้เสีย    กระทําใหผิดจากของเดิม   ทั้งเปนยัญทั้ง  ๕  ม ี อัสสเมธะ 
เปนตน.   ในยัญ  ๕  ประการน้ัน   ยัญท่ีชื่อวา   อัสสเมธะ   เพราะฆามา 
ในยัญน้ัน.  คําวาอัสสเมธะนั้นเปนชื่อของยัญท่ีพึงบูชาดวยยัญ 
อันเปนบริวาร  ๒  อยาง  มี  เสายัญ   ๒๑  เสา  มีการเบียดเบียนเพราะ 
การฆาปศุสัตว   ๕๙๗  ตัว   เฉพาะในวันสุดทายวันเดียว   มสีมบัติ 
ทั้งปวงไมเหลือ  เวนที่ดินและคนเปนทักษิณา.  ยญัชื่อวา   ปุรสิเมธะ 
เพราะฆาคนในยัญนั้น.   คําวาปุริสเมธะนั้น  เปนชื่อของยัญท่ีจะ 
บูชาดวยยัญอันเปนบริวาร  ๔  อยาง   มีสมบัตเหมือนดังกลาวใน 
อัสสเมธะพรอมดวยท่ีดินเปนทักษิณ.  ยัญชื่อวา  สมัมาปาสะ  เพราะ 
มีการสอดสลักไมในยัญน้ัน.  คําวาสัมมาปาสะน้ี    เปนชื่อของ 
สัตรยาคบูชา  (การบูชายัญท่ีมีเสายัญและทําหลายวัน )   ที่ใสสลัก 
คือ  ทานไมที่สอดเขาไปในชองแอกทุก ๆ วัน  แลวทําภูมิที่บูชา 
ณ  โอกาสทีไ่มสลักนั้นตก   แลวเดินถอยหลังไปต้ังแตโอกาสท่ี  ที ่
(พระราชาในครั้งกอน) ดําลงในแมน้ําสรัสวดี  บูชาดวยเสายัญ  
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เปนตนที่เคลื่อนท่ีได    (ดวยพาหนะ).    ชื่อวา    วาชเปยยะ    เพราะ  
ดื่มวาชะ  (คือเนยใส  และน้ําผ้ึงเสก)  ในยัญน้ัน.  คําวา  วาชเปยยะน้ี 
เปนชื่อของยัญท่ีตองบูชาดวยปศุสัตว    ๑๗   ตัว    ดวยยัญบริวาร 
อยางหน่ึง    มีเสายัญเปนไมมะตูม    อันใหของท่ีประกอบดวยของ 
๑๗   อยาง   เปนทักษิณา.   ชื่อวา   นิรคัคฬะ   เพราะไมมีลิ่มสลัก 
ในยัญน้ัน  คําวา  นิรัคคฬะนี้  เปนชื่อของอัสสเมธะอีกชื่อหนึ่ง   ซึ่ง 
มีชื่อโดยออมวา   สัพพเมธะ   ซึ่งตองบูชาดวยยัญบริวาร  ๙   อยาง 
ใหสมบัติดังกลาวในอัสสเมธะ  พรอมดวยท่ีดินและคนเปนทักษิณา. 
         บทวา   กลมฺป  เต   นานุภวนฺติ   โสฬฺสึ   ความวา   ดวยวา 
มหายัญท้ังหมดนั้น มีคาไมถึงสวนท่ี  ๑๖  อธิบายวาไมถึงสวนที่  ๑๖ 
เพราะเมตตาจิตดวงเดียวมีวิบากคือ ผลมาก. 
         บทวา  น  ชินาติ  ไดแก  ไมทําความเส่ือมแกผูอ่ืนดวยตนเอง. 
บทวา   น   ชาปเย   ไดแก   ไมใชผูอ่ืนทําความเส่ือมแกผูอ่ืน.   บทวา 
เมตฺสโส    ไดแก    เปนผูมีสวนแหงสมาธิจิตท่ีสัมปยุตดวยเมตตา. 
บทวา  สพฺพภูตาน  ไดแก  ในสรรพสัตวทั้งหลาย.  บทวา  เวร  ตสฺส 
น   เกนจิ    ความวา  เขายอมไมมีอกุศลเวร หรือบุคคลเวรกับใคร ๆ. 
                         จบ อรรถกถาเมตตาสูตรท่ี  ๑  
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                                ๒.   ปญญาสูตร 
         [๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุ  ๘  ประการ  ปจจัย  ๘ 
ประการนี้   ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย 
ที่ยังไมได    เพ่ือความงอกงามไพบูลย   เจริญ   บริบูรณ   แหงปญญา 
ที่ไดแลวแลว  ๘  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    อาศัยพระศาสดา    หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง 
ผูต้ังอยูในฐานะครู   ซึ่งเปนที่เขาไปต้ังความละอาย   ความเกรงกลัว 
ความรัก    และความเคารพไวอยางแรงกลา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี   ๑   ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา   ฯลฯ  เพ่ือ 
ความบริบูรณแหงปญญาไดแลว.  
         เธออาศัยพระศาสดา    หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง 
ผูต้ังอยูในฐานะครู   ซึ่งเปนที่เขาไปต้ังความละอาย    ความเกรงกลัว 
ความรัก     และความเคารพไวอยางแรงกลาน้ันแลว    เธอเขาไปหา 
แลวไตถาม   สอบถามเปนครั้งคราววา   ขาแตทานเจริญ   ภาษิตน้ี 
เปนอยางไร    เนื้อความแหงภาษิตน้ีเปนอยางไร    ทานเหลาน้ัน 
ยอมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปดเผย   ทําใหแจงขอท่ียังไมไดทําใหแจง 
และบรรเทาความสงสัยในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความสงสัยหลาย 
ประการแกเธอ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี   ๒ 
ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา    ฯลฯ    เพ่ือความบริบูรณแหงปญญาท่ี 
ไดแลว.  
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         เธอฟงธรรมนี้แลว  ยอมยังความสงบ  ๒  อยาง  คือ  ความ  
สงบกายและความสงบจิต  ใหถึงพรอม   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปน 
เหตุเปนปจจัยขอท่ี   ๓   ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา   ฯลฯ   เพ่ือความ 
บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว. 
         เธอเปนผูมีศีล   สํารวมระวังในปาติโมกข    ถึงพรอมดวย 
อาจาระและโคจร   มีปกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนเหตุ 
เปนปจจัยขอที่   ๔    ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา    ฯลฯ    เพ่ือความ 
บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว. 
         เธอเปนพหูสูต  ทรงจําสุตะ   สั่งสมสุตะ  เปนผูไดยินไดฟงมาก 
ทรงจําไว    คลองปาก   ข้ึนใจ    แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ   ซึง่ธรรม 
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน  งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ประกาศ 
พรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถ  ทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์  บริบรูณสิน้เชิง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี  ๕    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ไดปญญา  ฯลฯ   เพ่ือความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว. 
         เธอยอมปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม  เพ่ือความ 
พรอมมูลแหงกุศลธรรม   เปนผูมีกําลัง    มีความบากบ่ันมั่นคง   ไม 
ทอดธุระในกุศลธรรม     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนเหตุเปนปจจัย 
ขอท่ี   ๖    ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา   ฯลฯ   เพ่ือความบริบูรณแหง 
ปญญาท่ีไดแลว. 
         อน่ึง     เธอเขาประชุมสงฆ    ไมพูดเรื่องตาง  ๆ   ไมพูดเรื่อง 
ไมเปนประโยชน  ยอมแสดงธรรมเองบาง  ยอมเชื้อเชิญผูอ่ืนใหแสดง  
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บาง    ยอมไมดูหม่ินการนิ่งอยางพระอริยเจา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
นี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี   ๗   ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา   ฯลฯ   เพ่ือ 
ความบริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว. 
         อน่ึง     เธอพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน      และความเส่ือมใน 
อุปาทานขันธ  ๕  วา    รปูเปนดังน้ี   ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังน้ี 
ความดับแหงรูปเปนดังน้ี    เวทนาเปนดังน้ี...    สญัญาเปนดังนี้... 
สังขารทั้งหลายเปนดังน้ี...    วิญญาณเปนดังน้ี    ความเกิดข้ึนแหง 
วิญญาณเปนดังนี้    ความดับแหงวิญญาณเปนดังน้ี    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    นีเ้ปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี    ๘    ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา 
อันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได     เพ่ือความงอกงาม 
ไพบูลย  เจรญิ  บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว. 
         เพ่ือพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรูปนั้นอยางนี้วา    ทาน 
ผูมีอายุนี้    อาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง 
ผูต้ังอยูในฐานะครู    ซึ่งเปนที่เขาไปต้ังความละอาย    ความเกรงกลัว 
ความรัก    และความเคารพไวอยางแรงกลา    ทานผูมีอายุผูนี้     ยอม 
รูสิ่งที่ควรรู   ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็น   เปนแนแท    แมธรรมขอน้ีก็เปน 
ไปเพ่ือความรัก    ความเคารพ    ความสรรเสริญ    เพ่ือการบําเพ็ญ 
สมณธรรม เพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุนี้อาศัยพระศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง 
ผูต้ังอยูในฐานะครู     ซึ่งเปนที่เขาไปต้ังความละอาย    ความเกรงกลัว 
ความรัก     และความเคารพไวอยางแรงกลา    ทานไดเขาไปหาแลว  
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ไตถาม   สอบถามเปนครั้งคราววา  ทานผูเจริญ  ภาษิตนี้เปนอยางไร    
เนื้อความแหงภาษิตน้ีเปนอยางไร    ทานเหลาน้ันยอมเปดเผยขอท่ี 
ยังไมเปดเผย      ยอมทําใหแจงขอท่ียังไมทําใหแจง     และยอมบรรเทา 
ความสงสัยในธรรม     อันเปนที่ต้ังแหงความสงสัยหลายประการ 
แกภิกษุนั้น  ทานผูมีอายุผูนี้  ยอมรูสิง่ท่ีควรรู  ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น 
เปนแนแท     แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพ่ือความรัก...    เพ่ือความเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้   ไดฟงธรรมแลว    ยอมยังความสงบ   ๒   อยาง   คือ 
ความสงบกายและความสงบจิตใหถึงพรอม    ทานผูมีอายุผูนี้    ยอมรู 
สิ่งท่ีควรรู    ยอมเห็นสิ่งที่ควรเห็นเปนแนแท    แมธรรมขอน้ี   ก็เปน 
ไปเพ่ือความรัก... เพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้น อยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้    เปนผูมีศีล...    สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย    ทานผูมีอายุผูนี้   ยอมรูสิ่งท่ีควรรู   ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น 
เปนแนแท    แมธรรมขอน้ีก็เปนไปเพ่ือความรัก...    เพ่ือความเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้   เปนพหูสูต...  แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  ทานผูมีอายุ 
ผูนี้   ยอมรูสิง่ท่ีควรรู   ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น   เปนแนแท   แมธรรม 
ขอน้ีก็เปนไปเพ่ือความรัก... เพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน.  
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         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้     ปรารภความเพียร...   ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย    ทานผูมีอายุผูนี้    ยอมรูสิ่งท่ีควรรู   ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น 
เปนแนแท     แมธรรมขอนี้ก็เปนไปเพ่ือความรัก...    เพ่ือความเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน.                                                     
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้เขาประชุมสงฆ...    ไมดูหม่ินความนิ่งอยางพระ- 
อริยเจา    ทานผูมีอายุผูนี้    ยอมรูสิ่งท่ีควรรู    ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็น 
เปนแนแท    แมธรรมขอน้ีก็เปนไปเพ่ือความรัก...    เพ่ือความเปน 
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน. 
         อน่ึง    เพ่ือนพรหมจรรยยอมสรรเสริญภิกษุรปูนั้นอยางนี้วา 
ทานผูมีอายุผูนี้    ยอมพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
ในอุปาทานขันธ   ๕...   ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้   ทานผูมีอายุ 
ผูนี้   ยอมรูสิง่ท่ีควรรู    ยอมเห็นสิ่งท่ีควรเห็นเปนแนแท    แมธรรม 
ขอน้ีก็ยอมเปนไปเพ่ือความรัก    ความเคารพ    ความสรรเสริญ 
เพ่ือการบําเพ็ญสมณธรรม   เพ่ือความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เหตุ  ๘  ประการ   ปจจัย ๘  ประการน้ีแล  ยอมเปนไป 
เพ่ือไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยที่ยังไมได    เพ่ือความ 
งอกงาม ไพบูลย เจริญ   บริบูรณ   แหงปญญาท่ีไดแลว. 
                                 จบ  ปญญาสูตรที่  ๒  
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                           อรรถกถาปญญาสูตร ที่  ๒ 
         ปญญาสูตรท่ี  ๒  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อาทิพฺรหฺมจริยากาย     แปลวา    อันเปนเบื้องตนแหง 
มรรคพรหมจรรย.   บทวา  ปฺาย   ไดแก   วิปสสนา  ปญญาอัน 
เห็นแจง.  บทวา   ครุฏานิย   แปลวา    ผูควรแกความเปนครูอันเปน 
ปจจัยใหเกิดความเคารพ.     บทวา   ติพฺพ   แปลวา   หนา.   บทวา 
ปริปุจฺฉิ   ไดแก    ถามถึงเงือนเบ้ืองตนเบ้ืองปลายแหงอรรถะบาลี. 
บทวา   ปริปฺหติ    ไดแก    ต้ังปญหา     คือ    นกึวาเราจักถามขอน้ีและ 
ขอน้ี.   บทวา   ทฺวเยน   แปลวา   ๒  อยาง.   บทวา    อนานากถิโก  คือ 
เปนผูไมกลาวเรื่องตาง ๆ  บทวา    อติรจฺฉานกถิโก   คือ  ไมกลาว 
ดิรัจฉานกถามีอยางตาง ๆ.   บทวา   อริย   วา    ตุณฺหีภาว   ความวา 
จตุตถฌาน    ชื่อวา    อริยดุษณีภาพ   แมมนสิการกรรมฐานท่ีเหลือ 
ก็ใชได.  บทวา   ชาน   ชานาติ   แปลวา    รูสิ่งที่ควรรู.  บทวา   ปสฺส 
ปสฺสติ   แปลวา   เห็นสิ่งท่ีควรเห็น.  บทวา   ปยตาย  แปลวา   เพ่ือ 
ตองการใหเขารัก.  บทวา  ครุตาย  แปลวา  เพ่ือตองการใหเขาเคารพ. 
บทวา   ภาวนาย   แปลวา   เพ่ือประโยชนในเขาชม    หรือเพ่ือใหเขา 
ยกยอมคุณ.   บทวา   สามฺาย   คือ  เพ่ือประโยชนแกสมณธรรม. 
บทวา  เอกีภาวาย  ไดแก   เพ่ือประโยชนแกความไมหางเหินกัน. 
                          จบ  อรรถกถาปญญาสูตรที่  ๒  
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                            ๓. ปฐมอัปปยสูตร  
         [๙๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘ 
ประการ  ยอมไมเปนที่รัก  ไมเปนทีพ่อใจ  ไมเปนที่เคารพ   และไม 
เปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย   ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูสรรเสริญผูไมเปน 
ที่รัก  ๑  ติเตียนผูเปนที่รัก   ๑   มุงลาภ  ๑   มุงสักการะ ๑  ไมมีความ 
ละอาย  ๑ ไมมีความเกรงกลัว  ๑ มีความปรารถนาลามก  ๑ มคีวาม 
เห็นผิด  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุประกอบดวยธรรม      ๘  
ประการนี้แล   ยอมไมเปนที่รัก  ไมเปนที่พอใจ  ไมเปนที่เคารพ  และ 
ไมเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุประกอบดวยธรรม    ๘   ประการ   ยอมเปนที่รัก   เปนทีพ่อใจ 
เปนที่เคารพ    และเปนที่สรรเสริญของ เพ่ือนพรหมจรรย     ธรรม 
๘   ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูไมสรรเสริญผูที่ไมเปนที่รัก   ๑     ไมติเตียนผูไมเปนที่รัก  ๑ 
ไมมุงลาภ   ๑  ไมมุงสักการะ  ๑  มีความละอาย  ๑  มีความเกรงกลัว ๑ 
มักนอย  ๑  มีความเห็นชอบ   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม   ๘  ประการน้ี    ยอมเปนที่รัก   เปนทีพ่อใจ   เปนที่เคารพ 
และเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย. 
                                จบ  ปฐมอัปปยสูตรที่  ๓  
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                         อรรถกถาปฐมอัปปยสูตรท่ี  ๓ 
         ปฐมอัปปยสูตรท่ี  ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อปฺปยปสสี  แปลวา   เปนผูสรรเสรญิ   คือ  กลาวชม 
คนที่ไมเปนท่ีรัก.   บทวา   ปยครหี  ไดแก   นินทา  คือ  ติเตียนคนที่เปน 
ที่รัก. 
                             จบ  อรรถกถาปฐมอัปปยสูตรที่  ๓  
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                            ๔.  ทุติยอัปปยสูตร 
         [๙๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘  
ประการ   ยอมไมเปนที่รัก  ไมเปนทีพ่อใจ  ไมเปนที่เคารพ   และไม 
เปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย    ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมุงลาภ   ๑   มุง- 
สักการะ  ๑  มุงความมีชื่อเสียง  ๑  ไมรูจักกาล  ๑  ไมรูจักประมาณ  ๑ 
ไมสะอาด  ๑  ชอบพูดมาก  ๑   มักดามักบริภาษเพ่ือพรหมจรรย  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๘   ประการนี้แล 
ยอมไมเปนท่ีรัก   ฯลฯ   และไมเปนท่ีสรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๘  ประการ   ยอม 
เปนที่รัก    เปนที่พอใจ   เปนที่เคารพ    และเปนที่สรรเสริญของ 
เพ่ือนพรหมจรรย   ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมเปนผูมุงลาภ  ๑  ไมเปนผูมุงสักการะ   ๑ 
ไมเปนผูมุงความมีชื่อเสียง  ๑  เปนผูรูจักกาล  ๑   เปนผูรูจักประมาณ ๑ 
เปนคนสะอาด  ๑ ไมชอบพูดมาก  ๑  ไมดาไมบริภาษเพ่ือนพรหมจรรย 
๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘  ประการน้ีแล 
ยอมเปนที่รัก ฯลฯ และเปนที่สรรเสริญของเพ่ือนพรหมจรรย 
                             จบ  ทติุยอัปปยสูตรท่ี  ๔  
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                        อรรถกถาทุติยอัปปยสูตร  ๔ 
          ทุติยอัปปยสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
          บทวา   อนวฺตฺติกาโม     ความวา   ไมประสงคดูหม่ินวา 
โอหนอ  คนอ่ืนไมพึงดูหมิ่นเรา.  บทวา   อกาลฺู    ไดแก   ไมรูกาล 
หรือมิใชกาล  คือ  คือพูดในเวลามิใชกาล. บทวา อสุจี ไดแก ผูประกอบ 
ดวยกายกรรมอันไมสะอาดเปนตน. 
                          จบ   อรรถกถาทุติยอัปปยสูตรที่  ๔                           
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                            ๕.  โลกธรรมสูตร 
         [๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โลกธรรม  ๘  ประการน้ี  ยอม 
หมุนไปตามโลก  และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘ ประการ 
๘  ประการเปนไฉน   คือ  ลาภ ๑ ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑  ความ 
เสื่อมยศ  ๑   นินทา  ๑   สรรเสริญ ๑   สุข ๑  ทุกข  ๑   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  โลกธรรม  ๘  ประการนี้แล   ยอมหมุนไปตามโลก และ 
โบกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ประการนี้. 
                         ธรรมในหมูมนุษยเหลาน้ี   คือ  ลาภ  ๑ 
         ความเสื่อมลาภ  ๑  ยศ  ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นนิทา 
         ๑  สรรเสริญ ๑  สุข ๑  ทุกข ๑  เปนสภาพไมเท่ียง 
         ไมแนนอน   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา    แต 
         ทานผูเปนนักปราชญ  มีสติ  ทราบธรรมเหลาน้ัน 
         แลว          พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปน 
         ธรรมดา  ธรรมอันนาปรารถนา  ยอมย่ํายีจิตของ 
         ทานไมได    ทานยอมไมยินรายตออนิฏฐารมย 
         ทานขจัดความยินดีและความยินรายเสียไดจนไม 
         เหลือติดอยู อนึ่ง ทานทราบทางนิพพานอันปราศ- 
         จากธุล ี ไมมีความเศราโศก  เปนผูถึงฝงแหงภพ 
         ยอมทราบไดอยางถูกตอง. 
                     จบ  โลกธรรมสูตรที่  ๕  
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                         อรรถกถาโลกธรรมสูตรที่ ๕ 
         ปฐมโลกธรรมสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-  โลกธรรม 
เพราะเปนธรรมของโลก.   ชื่อวาคนผูพนจากโลกธรรมเหลาน้ีไมมี 
แมพระพุทธเจาท้ังหลายก็ยังมี     เพราะเหตุนั้นนั่นแล     จึงตรัสวา 
โลก อนุปริวตฺตนฺติ  ยอมหมุนไปตามโลก. ความวา  ยอมติดตามไป 
ไมลดละ  ไดแก  ไมกลับจากโลก.  บทวา  โลโก  จ  อฏ  โลกธมฺเม 
อนุปริวตฺตติ  ความวา  และโลกนี้ยอมติดตาม  ไมละโลกธรรมเหลาน้ี 
อธิบายวาไมกลับจากธรรมเหลาน้ัน. 
         ในบทวา  ลาโภ  อลาโภ  พึงทราบวา   เมื่อลาภมาถึง   ความ 
ไมมีลาภก็มาถึงเหมือนกัน.    แมในโลกธรรมมี     เสื่อมยศเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อเวกขฺติ   วปิริณามธมฺเม   ไดแก  พิจารณา 
อยางนี้วา   ธรรมเหลาน้ีมีความแปรปรวนไมเปนธรรมดา.   บทวา 
วิธูปตา   ไดแก  ขจัดแลว   คือ  กําจัดแลว.  บทวา ปทฺจ   ตฺวา  ไดแก 
รูบทคือ  พระนิพพาน.  บทวา  สมฺมปฺปชานาติ  ภวสฺส  ปราคู  ความวา 
ครั้นรูบทคือ   พระนิพพานแลวยอมรูโดยชอบถึงความท่ีตนถึงฝง 
นั้นแลว  ในสูตรนี้   ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ. 
                            จบ  อรรถกถาโลกธรรมสูตรที่  ๕  
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                           ๖.  โลกวปิตติสูตร 
         [๙๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       โลกธรรม      ๘      ประการน้ีแล 
ยอมหมุนไปตามโลก  และโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ประการ 
๘  ประการเปนไฉน   คือ  ลาภ   ๑   ความเส่ือมลาภ   ๑   ยศ   ๑   ความ 
เสื่อมยศ  ๑    นินทา  ๑    สรรเสริญ  ๑    สุข  ๑    ทกุข  ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   โลกธรรม   ๘   ประการนีแ้ล   ยอมหมนุไปตามโลก   และ 
โลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  ๘  ประการนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ลาภก็ดี    ความเสื่อมลาภก็ดี    ยศก็ดี     ความเส่ือมยศก็ดี    นินทาก็ดี 
สรรเสริญก็ด ี   สุขก็ดี    ทกุขก็ดี     ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ 
ยอมเกิดข้ึนแมแกอริยสาวกผูไดสดับ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในขอน้ี 
จะมีอะไรแปลกกัน   มีอะไรผิดกัน   มอีะไรเปนขอแตกตางกัน 
ระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรม 
ของขาพระองคทั้งหลาย   มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล  มีพระผูมี 
พระภาคเจาเปนผูนํา   มพีระผูมีพระภาคเจาเปนท่ีพึงอาศัย   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขอประทานวโรกาส   ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ี 
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด   ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอยางนั้น 
เธอทั้งหลายจงฟง  จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว      พระผูมีพระภาคตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
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ทั้งหลาย   ลาภยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ   เขาไมตระหนักชัด  
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา   ลาภนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา    กแ็ตวา 
ลาภนั้นเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ความเสื่อมลาภ...   ยศ...    ความเสื่อมยศ...   นินทา...   สรรเสรญิ... 
สุข...   ทุกข   ยอมเกิดข้ึนแกปุถุชนผูไมไดสดับ    เขาไมตระหนักชัด 
ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา   ทุกขนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา    ก็แตวา 
ทุกขนั้นไมเที่ยง   เปนทกุข   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  แมลาภ 
ยอมครอบงําจิตของเขาได   แมความเส่ือมลาภ...  แมยศ...  แมความ 
เสื่อมยศ...  แมนินทา...    แมสรรเสริญ...   แมสุข...   แมทุกข   ยอม 
ครอบงําจิตของเขาได   เขายอมยินดีลาภที่เกิดข้ึนแลว   ยอมยินราย 
ในความเสื่อมลาภ ยอมยินดียศที่เกิดข้ึน  ยอมยินรายในความเส่ือมยศ 
ยอมยินดีสรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลว   ยอมยินรายในนินทา   ยอมยินดี 
สุขที่เกิดข้ึนแลว  ยอมยนิรายในทุกข   เขาประกอบดวยความยินดี 
ยินรายอยางนี้  ยอมไมพนไปจากชาติ  ชรา  มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข  โทมนสัและอุปายาส   เรากลาววา   ไมพนไปจากทุกข. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภยอมเกิดแกอริยสาวกผูไดสดับ 
อริยสาวกน้ัน    ยอมตระหนักชัด   ทราบชัดตามความเปนจริงวา 
ลาภเกิดข้ึนแลวแกเรา   กแ็ตวาลาภนั้นไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา  ความเส่ือมลาภ...  ยศ...  ความเสื่อมยศ... 
นินทา...   สรรเสริญ...  สุข...    ทุกขยอมเกิดข้ึนแกอริยสาวกผูได 
สดับ   อริยสาวกน้ันยอมตระหนักชัด   ทราบชัดตามความจริงวา 
ทุกขที่เกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวา ทุกขนั้นไมเที่ยง เปนทุกข มีความ  
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แปรปรวนเปนธรรมดา   แมลาภยอมครอบงําจิตของทานไมได  แม 
ความเสื่อมลาภ...  แมยศ...   แมความเส่ือมยศ...   แมนินทา...   แม  
สรรเสริญ...   แมสุข...    แมทุกขยอมครอบงําจิตของทานไมได 
ทานยอมไมยินดีลาภที่เกิดข้ึนแลว   ไมยินรายในความเสื่อมลาภ 
ไมยินดียศที่เกิดข้ึนแลว  ไมยินรายในความเสื่อมยศ  ไมยินดีความ 
สรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลว   ไมยินรายในนินทา   ไมยนิดีสุขที่เกิดข้ึน 
แลว   ไมยินรายในทุกข   ทานละความยินดียินรายไดแลวเด็ดขาด 
อยางนี้   ยอมพนไปจากชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข 
โทมนัส   และอุปายาส   เรากลาววา    ยอมพนไปจากทุกข   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเปนความแปลกกัน  ผิดกัน แตกตางกัน ระหวาง 
อริยสาวก  ผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ. 
                   ธรรมในหมูเหลาน้ี    คือ   ลาภ   ๑ 
         ความเสื่อมลาภ ๑ ยศ ๑ ความเสื่อมยศ ๑ นินทา 
         ๑ สรรเสริญ ๑ สุข ๑ ทุกข ๑ เปนสภาพไมเท่ียง 
         ไมแนนอน  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แต 
         ทานผูเปนนักปราชญ มีสติ ทราบธรรมเหลาน้ัน 
         แลว    พิจารณาเห็นวา    มีความแปรปรวนเปน 
         ธรรมดา  ธรรมอันนาปรารถนา  ยอมย่ํายีจิตของ 
         ทานไมได   ทานยอมไมยินรายตออนิฏฐารมย 
         ทานขจัดความยินดีและยินรายเสียไดจนไมเหลือ 
         อยู   อนึ่ง   ทานทราบทางนิพพานอันปราศจาก  
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         ธุลี   ไมมีความเศราโศกเปนผูถึงฝงแหงภพ   ยอม 
         ทราบไดอยางถูกตอง. 
                               จบ  โลกวิปตติสูตรที่  ๖ 
 
                       อรรถกถาโลกวิปตติสูตรท่ี  ๖ 
         ทุติยโลกธรรมสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โก  วิเสโส  ไดแก  อะไรเปนเหตุพิเศษ.  บทวา  โก 
อธิปฺปายโส  ไดแก  อะไรเปนความประกอบอันยิ่ง.  บทวา  ปริยาทาย 
ไดแก   ยึดถอื  คือต้ังลอมรอบ   แมในสูตรนี้ก็ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ. 
                            จบ  อรรถกถาโลกวิปตติสูตรที่  ๖   
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                            ๗.  เทวทัตตสูตร 
         [๙๗]    สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   ภูเขา 
คิขฌกูฏใกลกรุงราชคฤห   เมื่อพระเทวทัตหลีกไปแลวไมนานนัก 
ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภถึงพระเทวทัต   ตรัสกะ 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปนความดีแลว    ทีภิ่กษุ  
พิจารณาความวิบัติของตนโดยกาลอันควร    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปนความดีแลว  ที่ภิกษุพิจารณาความวิบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปนความดีแลว    ที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติ 
ของตนโดยกาลอันควร      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปนความดีแลว 
ที่ภิกษุพิจารณาถึงสมบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม   ๘  ประการครอบงําย่ํายี 
แลว  ตองไปบังเกิดในอบาย  ในนรกออยูชั่วกัป  แกไขไมไดอสัทธรรม 
๘  ประการเปนไฉน  คือ  ลาภ  ๑  ความเส่ือมลาภ   ๑   ยศ  ๑  ความ 
เสื่อมยศ   ๑   สักการะ   ๑   ความเสื่อมสักการะ  ๑   ความปรารถนา  
ลามก  ๑   ความเปนผูมีมิตรชั่ว  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พระเทวทัต  
มีจิตอันอสัทธรรม  ๘  ประการน้ีแลครอบงําย่ํายีแลว   ตองไปบังเกิด  
ในอบาย  ในนรกอยูชั่วกปั  แกไขไมได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปนความดีแลวท่ีภิกษุควรครอบงําย่ํายี 
ลาภที่เกิดข้ึนแลว       เปนความดีแลวที่ภิกษุควรครอบงําย่ํายีความ 
เสื่อมลาภ...     ยศ...     ความเสื่อมยศ...    สักการะ...     ความเส่ือม 
สักการะ...    ความเปนปรารถนาลามก...    ความเปนผูมีมิตรชั่ว  
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ที่เกิดข้ึนแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชน  
อะไร  จึงควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว ฯลฯ ภิกษุอาศัยอํานาจ 
ประโยชนอะไร    จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึน 
แลว     เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดแลว     อาสวะ 
ที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน   พึงเกิดข้ึน   เมื่อภิกษุครอบงํา 
ย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว     อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน 
เหลาน้ันยอมไมเกิด...     เพราะวาเมื่อภิกษุไม  ครอบงําย่ํายีความ 
เปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว  อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน 
พึงเกิดข้ึน    เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดข้ึนแลว 
อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลาน้ัน      ยอมไมเกิด  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนีแ้ล  จึงควรครอบงํา 
ย่ํายีลาภที่เกิดขนแลว...    จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่ว 
ที่เกิดข้ึนแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา    เราทั้งหลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว... 
จักครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
                               จบ  เทวทัตตสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาเทวทัตตสูตรที่  ๗ 
         เทวทัตตสูตรท่ี  ๗   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อจิรปกฺกนฺเต  ไดแก   เมือ่พระเทวทัตทําลายสงฆแลว 
ออกไปไมนาน.  บทวา   อารพฺภ  ไดแก  อาศัย   เจาะจง   มุงหมาย. 
บทวา   อตฺตวิปตฺตึ    ไดแก   ความวิบัติ   คือ  อาการอันวิบัติของตน. 
แมในบทที่เหลือ  ก็นยันีเ้หมือนกัน.  บทวา  อภิภยฺุย  ไดแก ครอบงํา 
ย่ํายี. 
                              จบ  อรรถกถาเทวทัตตสูตรที่  ๗  
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                                      ๘.   อุตตรสตูร 
         [๙๘]  สมัยหน่ึง  ทานพระอุตตรอยูที่วิหารชื่อวา   วัฏฏชาลิกา 
ใกลภูเขาสังเขยยกะ  ณ  มหิสพัสดุชนบท   ณ  ทีน่ั้นแล   ทานพระ- 
อุตตระกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เปน 
ความดีแลว   ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาลอันควร 
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   เปนความดีแลว   ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความ 
วิบัติของคนอ่ืนโดยกาลอันควร   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เปน 
ความดีแลว      ที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยกาลอันควร 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เปนความดีแลวท่ีภิกษุพิจารณาเห็น 
สมบัติของผูอ่ืนโดยกาลอันควร. 
         ก็สมัยน้ันแล  ทาวเวสสวัณมหาราชออกจากทิศเหนือผานไป 
ทางทิศใต     ดวยกรณียกจิบางอยาง     ไดสดับคําท่ีทานพระอุตตระ 
แสดงธรรมแก     ภิกษุทั้งหลาย    ในวัฏฏชาลิกาวิหาร    ใกลภูเขา 
สังเขยยกะ   ณ   มหิสพสดุชนบท    ไมปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงส 
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง      เหยียดแขนท่ีคู    หรอืคูแขนท่ีเหยียด 
ฉะน้ัน   แลวเขาไปเฝาทาวสักกะจอมเทพถึงท่ีประทับ    ครั้นแลว 
จึงกราบทูลวา  ขอเดชะ  พระองคโปรดทรงทราบวา  ทานพระอุตตระ 
นี้ไดแสดงธรรมแกภิกษุในวัฏฏะชาลิกาวิหารอยางนี้...   ลําดับนั้น 
ทาวสักกะจอมเทพ   ไดทรงหายจากเทวดาชั้นดาวดึงส   ไปปรากฏ 
ตอหนาทานพระอุตตระ   ในวัฏฏชาลวิิหาร   ใกลภูเขาสังเขยยกะ 
ณ   มหิสพัสดุชนบท   เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู  
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หรือคูแขนท่ีเหยียด    ฉะน้ัน    แลวเสด็จเขาไปหาทานพระอุตตระ   
ถึงท่ีอยู   อภิวาทแลว  ประทับยืน   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดตรัสถามทานพระอุตตระวา   ขาแตทานผูเจริญ    ไดยินวา  ทาน. 
พระอุตตระแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้...    จริงหรือ   ทาน 
พระอุตตระถวายพระพรวา  จริงอยางนั้น  มหาบพิตร.                    
         ส.  ขาแตทานผูเจริญ    คําน้ีเปนปฏิภาณของพระคุณเจาเอง 
หรือท่ีเปนของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. 
         อ.  ดูกอนมหาบพิตร   ถาอยางนั้น   อาตมภาพจะทําขออุปมา 
ใหมหาบพิตรทรงสดับ     ซึ่งวิญูชนบางพวกจะรูเนื้อความแหง 
ภาษิตไดดวยขออุปมา   ดูกอนมหาบพิตร  เปรียบเหมือนขาวเปลือก 
กองใหญซึ่งมีอยูไมไกลบานหรือนิคมนัก   ชนหมูมากขนขาวเปลือก 
ออกจากกองน้ันดวยกระเชาบาง      ดวยตะกราบาง    ดวยหอพกบาง 
ดวยกอบมือบาง   ดูกอนมหาบพิตร   บุคคลผูหน่ึงเขาไปถามชน 
หมูใหญนั้นอยางนี้วา    ทานท้ังหลายขนขาวเปลือกนี้มาจากไหน 
ดูกอนมหาบพิตร  มหาชนน้ันจะตอบอยางไร   จึงจะตอบไดอยางนี้ 
ถูกตอง. 
         ส. ขาแตทานผูเจริญ  มหาชนน้ันพึงตอบใหถูกตองไดอยางนี้วา 
พวกเราขนมาจากกองขาวเปลือกกองใหญโนน. 
         อุ.  ดูกอนมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล  คําอันเปนสุภาษิตท้ังหมด 
ลวนเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้น   ดังน้ัน    อาตมภาพจึงชักเอาขาวเปลือกมาถวายพระพร  
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โดยเที่ยบเคียงสุภาษิตอันเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  
ขอถวายพระพร. 
         ส. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว 
ที่ทานพระอุตตระไดกลาวไวเปนอยางดีดังน้ีวา   คําอันเปนสุภาษิต 
ทั้งหมดลวนเปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น    ดังน้ัน   อาตมาภาพจึงชัดเอาขาวเปลือก 
มาถวายพระพร  โดยเทียบเคียงสุภาษิต    อันเปนพระดํารัสของ 
พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ทานอุตตระผูเจริญ   สมยัหน่ึง    พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับอยู    ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ   ใกลเมืองราชคฤห   เมื่อ 
พระเทวทัตหลีกไปแลวไมนาน  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงปรารภพระเทวทัต  ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปนความดีแลว   ที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยกาล 
อันควร  ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม 
๘   ประการครอบงําย่ํายีแลว  ตองไปเกิดในอบาย   ในนรกอยูชั่วกัป 
แกไขไมได   อสัทธรรม  ๘  ประการเปนไฉน    คือลาภ...   ความเปนผู 
มีมิตรชั่ว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม   ๘ 
ประการนี้แลครอบงําย่ํายีแลว   ตองไปเกิดในอบาย   ในนรกอยูชั่วกัป 
แกไขไมได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปนความดีแลว    ที่ภิกษุครอบงํา 
ย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว    เปนความดีแลวท่ีภิกษุจะพึงครอบงําย่ํายี 
ความเสื่อมลาภ...   ยศ...   ความเสื่อมยศ...    สักการะ...    ความเส่ือม 
สักการะ...  ความเปนผูปรารถนาลามก...   ความเปนผูมีมิตรชั่ว 
ที่เกิดข้ึนแลว.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร จึงครอบงํา 
ย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว     ฯลฯ       ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนอะไร 
จึงครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว       เพราะวาเมื่อ 
คับแคนเดือดรอน   พึงเกิดข้ึน    เมื่อภิกษุครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดข้ึน 
แลว   อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอนเหลาน้ันยอมไมเกิด... 
เพราะวาเมื่อภิกษุไมครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วที่เกิดข้ึนแลว 
อาสวะที่ทําใหเกิดความคับแคนเดือดรอน  พึงเกิดข้ึน    เมื่อภิกษุ 
ครอบงําย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว   อาสวะท่ีทําใหเกิด 
ความคับแคนเดือดรอนเหลาน้ันยอมไมเกิด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุอาศัยอํานาจประโยชนนี้แล   จึงควรครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดข้ึน 
แลว...      จึงควรครอบงําย่ํายีความเปนผูมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
วา  เราทั้งหลายจักครอบงําย่ํายีลาภที่เกิดข้ึนแลว...   จักครอบงํา 
ย่ํายีความเปนผูมีมิตรชั่วท่ีเกิดข้ึนแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
         ขาแตทานพระอุตตระผูเจริญ   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี  ในหมู 
มนุษยมีบริษัท  ๔  คือ  ภิกษุ   ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา    ธรรม 
บรรยายนี้กห็าไดต้ังอยูในบริษัทหมูไหนไม  ทานผูเจริญ   ขอพระ- 
คุณเจาอุตตระจงเลาเรียนธรรมบรรยายนี้   จงทรงจําธรรมบรรยาย  
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นี้ไวดวยวา    ธรรมบรรยายน้ีชี้ประกอบดวยประโยชน    เปนเบื้องตน 
แหงพรหมจรรย.  
                                  จบ  อุตตรสูตรที่  ๘ 
 
                         อรรถกถาอุตตรสูตรท่ี  ๘ 
         อุตตรวิปตติสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  วฏฏชาลิกาย  คือ  ในวิหารอันมีชื่ออยางนั้น.  ไดยินวา  วิหาร 
นั้น       ไดชือ่วา       วัฏฏชาลิกา       เพราะต้ังอยูในปาวัฏฏวัน.       บทวา 
ปาตุรโหสิ     ความวา     ไดเปนผูมาปรากฏดวยต้ังใจวา      จักบอกเรื่องนี้ 
แกทาวเทวราช.     บทวา     อาทิพฺรหมฺจริยโก     แปลวา       เปนเบื้องตน 
พรหมจรรยทั้งส้ินอันเปนที่รวบรวมสิกขา   ๓  ไว. 
                               จบ  อรรถกถาวิปตติสูตรท่ี  ๘  
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                               ๙.  นนัทสูตร 
         [๙๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุจะเรียกนันทะใหจักตอง  พึง  
เรียกวากุลบุตร    วาผูมีกําลัง    ผูกอใหเกิดความเลื่อมใส     ผูมีราคะกลา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอความน้ียอมมีเพราะเหตุไร  เพราะวา   นันท- 
ภิกษุคุมครองทวารอินทรียทั้งหลาย   รูประมาณในโภชนะ   ประกอบ 
ความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยูเสมอ    ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ 
อันเปนเหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริบรูณได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาเหตุเหลาน้ัน  ขอน้ีแลยอมมีไดเพราะ 
นันทภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  
หากนันทภิกษุ     พึงเหลยีวไปทางทิศบูรพาไซร    นันทภิกษุก็ยอม 
สํารวมจิตท้ังปวงเหลียวดูทิศบูรพา     ดวยคิดวา     เมื่อเราเหลียวดู  
ทิศบูรพาอยางนี้   ธรรมอันเปนบาปอกุศล   คือ   อภิชฌาและโทนนัส 
จักไมครอบงําจิตเราได    เธอยอมเปนผูรูสึกตัวในการเหลียวดูนั้น 
ดวยประการฉะน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากนันทภิกษุพึงเหลียว 
ไปทางทิศตะวันตก    ทศิเหนือ    ทิศใต    ทิศเบ้ืองตํ่า    ทิศเบ้ืองบน 
พึงเหลียว  ไปตามทิศนอยท้ังหลายไซร    นันทภิกษุยอมสํารวมจิต  
ทั้งปวงเหลียวไปทางทิศนอย     ดวยคิดวา     เมื่อเราเหลียวแลไปตาม 
ทิศนอยอยางนี้    ธรรมอันเปนบาปอกุศล  คือ    อภิชฌาและโทมนัส 
จักไมครอบงําจิตเราได    เธอยอมรูสึกตัวในการเหลียวแลนั้นดวย 
ประการฉะน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ีแลยอมมีได   เพราะนันท- 
ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาเหตุเหลาน้ัน  ขอน้ียอมมีไดเพราะ 
นันทภิกษุ     เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ในธรรมวินัยนี้    นันทภิกษุ      พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายแลว 
จึงบริโภคอาหาร    ไมใชบริโภคเพ่ือเลน    เพ่ือมัวเมา    เพ่ือประดับ 
เพ่ือตบแตง   บริโภคเพียงเพ่ือใหกายน้ีดํารงอยู   เพ่ือเยียวยาอัตภาพ 
เพ่ือขจัดความลําบาก    เพ่ืออนุเคราะหแกพรหมจรรย   ดวยมนสิการ 
วา    เราจักขจัดเวทนาเกาเสีย    จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน    ความ 
คลองแคลว    ความหาโทษมิได    และความอยูผาสุกจักมีแกเราได 
ดวยประการฉะน้ี     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอน้ีแลยอมมีได  เพราะ 
นันทภิกษุเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาเหตุเหลาน้ัน ขอน้ียอมมีได เพราะ 
นันทภิกษุเปนผูรูจักประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ในธรรมวินัยนี้    ในตอนกลางวัน    นันทภิกษุยอม 
ชําระจิตใหสะอาดจากธรรมเครื่องก้ันจิต     ดวยการจงกรม    ดวย 
การน่ัง     ตอนตนปฐมยามแหงราตรี    ชําระจิตใหสะอาดจากธรรม 
เครื่องกั้นจิตดวยการจงกรม   ดวยการนั่ง    ในมัชฌิมยามแหงราตรี 
สําเร็จสีหไสยาสโดยขางเบ้ืองขวา   ซอนเทาเหลื่อมเทา    มีสติ- 
สัมปชัญญะ   กระทําความหมายในอันลุกข้ึนไวในใจ   ในปจฉิมยาม 
แหงราตรี     ลุกข้ึนแลว     ทําจิตใหสะอาดจากกรรมเครื่องกั้นจิต 
ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ีแลยอมมีได 
เพราะนันทภิกษุหม่ันประกอบความเพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาเหตุเหลาน้ัน    ขอน้ียอมมีได   เพราะ 
นันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในธรรมวินัยนี้ 
นันทภิกษุทราบเวทนาท่ีเกิดข้ึน   ที่ต้ังอยู   ที่ถึงความดับไป   นันทภิกษุ 
ทราบวิตกท่ีเกิดข้ึน    ที่ต้ังอยู    ทีถ่ึงความดับไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขอน้ีแลยอมมีได    เพราะนันทภิกษุมีสติสัมปชัญญะ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ขอความน้ียอมมีเพราะเหตุไร    เพราะนันทภิกษุคุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย    รูจักประมาณในโภชนะ   ประกอบความ 
เพียรอันเปนเหตุใหต่ืนอยู   ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  อันเปน 
เหตุใหนันทภิกษุสามารถประพฤติพรหมจรรยบรสิุทธิ์บริบูรณได. 
                               จบ  นนัทสูตรที่  ๙ 
 
                  อรรถกถานันทสูตรท่ี  ๙ 
         นันทสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กุลปุตฺโต  ไดแกกุลบุตรโดยกําเนิด.  บทวา พลวา  แปลวา 
สมบูรณดวยกําลัง.  บทวา   ปาสาทิโก   ไดแก   ทําใหเกิดความเลื่อมใส 
ดวยรูปสมบัติ.   บทวา   ติพฺพราโค   แปลวา   ผูมรีาคะจัด.   ในบทวา 
กิมฺตฺถ    เปนตนมีอธิบายดังตอไปน้ี:-      ประโยชนอะไรดวยเหตุ 
อยางอ่ืนที่เราจะกลาว    นันทะน้ีคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย  
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รูประมาณในโภชนะ  ประกอบเนือง ๆ  ซึ่งความเพียรเครื่องต่ืนอยู 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ   ที่นันทะสามารถประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธิ์บริบูรณ    ถานันทะจักไมประกอบดวยเหตุเหลาน้ีไซร 
เธอก็ไมพึงสามารถ.   บทวา  อิติห    ตตฺร    แปลวาในขอน้ันอยางนี้. 
ในสูตรนี้ตรัสเฉพาะวัฏฏะอยางเดียว. 
                        จบ  อรรถกถานันทสูตรที่  ๙  
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                              ๑๐.   กรัณฑวสูตร  
         [๑๐๐]   สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงสระโบก- 
ขรณี ชื่อคัครา  ใกลนครจัมปา   สมัยนัน้แล    ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุดวย 
อาบัติ   ภิกษุที่ถูกภิกษุทั้งหลายโจทดวยอาบัตินั้นเอาเรื่องอ่ืน  ๆ 
มาพูดกลบเกลื่อน    ชักเรือ่งไปนอกทางเสีย     แสดงความโกรธเคือง 
แตความไมยําเกรงใหปรากฏ    ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จงกําจัดบุคคลนั้น 
ออกไป   จงกําจัดบุคคลน้ันออกไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนชนิดนี ้
ตองขับออก   เปนลูกนอกดอก    กวนใจกระไร    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลบางตนในธรรมวินัยนี้   มีการกาวไป    การถอยกลับ   การแล 
การเหลียว   การดี   การเหยียด   การทรงผาสังฆาฏิ   บาตร   และ 
จีวร    เหมือนภิกษุผูเจริญเหลาอ่ืน     คราบเทาท่ีภิกษุทั้งหลายยัง 
ไมเปนอาบัติของเขา    แตเมื่อใด     ภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขา 
เมื่อน้ันภิกษุทั้งหลายอมรูจักเขาอยางนี้วา    ผูนี้เปนผูประทุษราย 
สมณะ  เปนสมณะแกลบ  เปนสมณะหยากเย่ือ  ครั้นรูจักอยางนี้แลว 
ยอมนาสนะออกไปใหพัน   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะคิดวาภิกษุนี้ 
อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอ่ืนเลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรยีบ 
เหมือนหญาชนิดหน่ึงที่ทําลายตนขาว    มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ    มี 
เมล็ดเหมือนขาวตายรวง    พึงเกิดข้ึนในนาขาวท่ีสมบูรณ    ราก 
กาน   ใบของมันเหมือนกับขาวท่ีดีเหลาอ่ืน   ตราบเทาท่ีมันยังไม 
ออกรวง   แตเมื่อใด   มนัออกรวง   เม่ือน้ันจึงทราบกันวา  หญาน้ี  
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ทําลายขาว  มีเมล็ดเหมือนขาวลีบ   มเีมล็ดเหมือนขาวตายรวง  ครั้น  
ทราบอยางนี้แลว   เขาจึงถอนมันเหมือนท้ังราก   เอาไปท้ิงใหพนที่นา 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะคิดวา     หญาชนิดนี้อยาทําลายขาวท่ีดี 
อ่ืน  ๆ  เลย   ฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  บุคคล 
บางคนในธรรมวินัยนี้   มกีารกาวไป  การลอยกลับ   ฯลฯ   เพราะ 
คิดวา     ภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอ่ืนเลย     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เปรียบเหมือนกองขาวเปลือกกองใหญที่เขากําลังสาดอยู 
ในขาวเปลือกกองนั้น   ขาวเปลือกที่เปนตัว   แกรง   เปนกองอยูสวน 
หน่ึง  สวนท่ีหัก     ลีบ   ลมยอมพัดไปไวสวนหนึ่ง    เจาของยอมเอา 
ไมกวาดวีขาวท่ีหักและลีบออกไป    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะ 
คิดวา   มันอยาปนขาวเปลือกที่ดีอ่ืน  ๆ  ฉันใด  ดกูอน  ภิกษุทัง้หลาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน    บุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้    มีการกาวไป  การ 
ถอยกลับ   ฯลฯ    เพราะคิดวาภิกษุนี้อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอ่ืน 
เลย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุคคลตองการกระบอก 
ตักน้ํา   ถือขวานอันคมเขาไปในปา    เขาเอาสันขวานเคาะตนไมนั้น ๆ 
บรรดาตนเหลาน้ัน   ตนไมที่แข็ง  มีแกน  ซึ่งถูกเคาะดวยสันขวาน 
ยอมมีเสียงหนัก   สวนตนไมที่ผุใน  น้ําชุม  เกิดยุยข้ึน   ถูกเคาะดวย 
สันขวาน   ยอมมีเสียกอง   เขาจึงตัดตนไมที่ผุในนั้นที่โคน   ครัน้ตัด 
โคนแลว  จึงตัดปลาย  ครัน้ตัดปลายแลว  จึงควานขางในใหเรียบรอย 
แลวทําเปนกระบอกตักน้ํา  ฉันใด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือน 
กัน  และบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้   มีการกาวไป  การถอยกลับ 
การแล   การเหลียว  การคู   การเหยียด   การทรงผาสังฆาฏิ  บาตร  
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และจีวร    เหมือนของภิกษุที่ดีเหลาอ่ืน     ตราบเทาท่ีภิกษุทั้งหลาย  
ยังไมเห็นอาบัติของเขา    แตเมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขา 
เมื่อน้ันภิกษุทั้งหลายยอมรูจักเขาอยางนี้วา    ผูนี้เปนผูประทุษราย 
สมณะ เปนสมณะแกลบ  เปนสมณะหยากเย่ือ  ครั้นรูจักอยางนี้แลว 
ยอมนาสนะออกไปใหพน   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะคิดวา  ภิกษุ 
อยาประทุษรายภิกษุที่ดีเหลาอ่ืนเลย. 
                        พระการอยูรวมกัน   พึงรูไดวา    ผูนี้ม ี
        ความปรารถนาลามก มักโกรธ มกัลบหลู หัวด้ือ 
        ตีเสนอ  ริษยา  ตระหนี่  โออวด   บางคนในทาม 
        กลางประชุมชน พูดไพเราะ ดังพระสมณะ พูด 
        ปดบังความช่ัวท่ีตนทํา  มีความเห็นลามกไมเอื้อ- 
        เฟอ   พูดเลอะเลือน   พูดเท็จ   เธอท้ังหลายทราบ 
        บุคคลนั้นวาเปนอยางไรแลว         จงพรอมใจกัน 
        ทั้งหมดขับบุคคลนั้นเสีย  จงกําจัดบุคคลท่ีเปนดัง 
        หยากเยือ่   จงถอนบคุคลท่ีเสียในออกเสีย    แตนั้น 
        จงนําคนแกลบ        ผูมิใชสมณะแตยังนับวาเปน 
        สมณะออกเสีย  เธอทั้งหลาย  เมือ่ตองการอยูรวม 
        กบัคนดี     และคนไมดี     ครั้นกําจัดคนท่ีมีความ 
        ปรารถนาลามก    มอีาจาระและโคจรลามกออก 
        แลว   จงเปนผูมีสติ   แตนั้น   เธอท้ังหลายเปนผู  
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        พรอมเพรียงกัน    เปนผูมีปญญารักษาตน  จกั 
        กระทําท่ีสุดทุกขได. 
                             จบ  กรัณฑวสูตรที่  ๑๐ 
 
                   อรรถกถากรัณฑวสูตรท่ี  ๑๐ 
         กรัณฑวสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     อฺเนา ฺ   ปฏิจรติ    ความวา    เอาเหตุหรือคําอ่ืนมา 
กลบเกลื่อนเหตุหรือคําอ่ืน.   บทวา   พหิทฺธา   กถ   อปนาเมติ    ความวา 
ทําถอยคําท่ีแทรกเขามาอยางอ่ืนใหออกนอกทาง.     บทวา     อปเนยฺโย 
ไดแกบุคคลน้ีพึงนําออกไป.  บทวา   สมณทูสี     ไดแก    ผูประทุษราย 
สมณะ.     บทวา   สมณปลาโป   ความวา   ชื่อวาเปนสมณะแกลบใน 
สมณะทั้งหลาย    เพราะไมมีแกน   เหมือนแกลบขาวในขาวท้ังหลาย. 
บทวา   สมณกรณฺฑโว   ไดแก   สมณะหยากเยื่อ.   บทวา     พหิทฺธา 
นาเสนฺติ   แปลวา  ขับออกไปภายนอก. 
         บทวา   ยวกรเณ  ไดแกในนาขาวเหนียว.   บทวา  ผุสยมานสฺส ไดแก 
อันบุคคลยืนอยูบนที่สูงแลวสาดไปในท่ีมีลมแรง.  บทวา  อปสมฺมชฺชนฺติ 
ความวา      ปดออกบอย  ๆ    เพ่ือทําขาวที่ดี     ไวขางหนึ่ง    ขาวที่ทราม  
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ไวขางหน่ึง    คือ   เอากะดงหรือผาที่อุมลม    คือเครื่องฝดวีฝดไป. 
บทวา   ททฺทร   ไดแก    มีเสียงดัง. 
         บทวา  สวาสาย  แปลวา  เพราะอยูรวมกัน.  บทวา วิชาเนถ 
พึงรูได.   บทวา  สนฺตวาโจ    แปลวา   มีวาจาออนหลาน.   บทวา 
ชนวติ แปลวา ในทานกลางชน. บทวา  รโห กโรติ กฏณ๑  ความวา 
บาปกรรมเรยีกวา  กัฏณะ  คือ   การทํา  (ชั่ว)  ไดแก   เปนผูปกปด 
การทําบาปกรรมน้ันในทีล่ับ.   บทวา  สสปฺป  จ มสุาวาที  ความวา 
เปนผูพูดมุสาเลอะเทอะ  อธิบายวา  พูดเท็จเลอะเทอะ  คือกลับกลอก. 
ในสูตรนี้    ตรัสเฉพาะวัฏฏะอยางเดียว   ตรัสทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ 
ในคาถาท้ังหลายแล. 
                          จบ  อรรถกถากรัณฑวสูตรที่  ๑๐ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑. เมตตสูตร ๒. ปญญาสูตร  ๓. อัปปยสูตรที่ ๑ ๔.อัปปยสูตรที่ ๒ 
๕. โลกธรรมสูตร  ๖. โลกวิปตติสูตร   ๗.  เทวทัตตสูตร   ๘. อตตรสูตร 
๙.  นันทสูตร   ๑๐.  กรัณฑวสูตรและอรรถกถา  
                                      จบ  เมตตาวรรคท่ี  ๑ 
๑.  บาลีวา  กรณ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 331 

                               มหาวรรคที่   ๒ 
                                 ๑.  เวรัญชสูตร 
         [๑๐๑]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ควงไมสะเดา 
ที่นเฬรุยักษสิงสถิต   ใกลกรุงเวรัญชา   ครั้งน้ัน   เวรัญชพราหมณ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระ- 
ผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
จึงนั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดกราบทูลวา  ทานพระ- 
โคดม    ขาพเจาไดยินมาวา    พระสมณโคดมไมไหวไมลุกรับพวก 
พราหมณผูแก  ผูเฒา   ผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ หรือไม 
เชื้อเชิญดวยอาสนะ  ทานพระโคดมขอน้ีเปนเชนน้ันจริง  เพราะวา 
ทานพระโคดมไมไหวไมลุกรับพวกพราหมณ  ไดแก   ผูเฒา  ใหญ 
ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ     หรือไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ  ขอนี้ 
ไมสมควรเลย. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณ  ในโลก   พรอม 
ทั้งเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษย    เราไมเล็งเห็นบุคคลท่ีเราควรไหว    ควรลกุรับ 
หรือควรเชื้อเชิญดวยอาสนะ     เพราะวาตถาคตพึงไหว    พึงลุกรับ 
หรือพึงเชื้อเชิญบุคคลใดดวยอาสนะ    แมศีรษะของบุคคลน้ันก็จะ 
พึงขาดตกไป  
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         ว. ทานพระโคดม ไมเปนรสชาติ. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ  เหตุที่เขากลาวหาเราวา  พระสมณโคดม 
ไมเปนรูชาติ    ดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบน้ัน    มีอยู    เพราะรสในรูป 
เสียง   กลิ่น  รส   โผฏฐัพพะเหลาน้ัน  ตถาคตละไดแลว  ตัดรากขาด  
แลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําใหไมมี   ไมใหเกิดอีกตอไป 
เปนธรรมดา    นี้แลเหตุทีเ่ขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดม    ไม 
เปนรสชาติ  ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบ  แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว. 
         ว.  ทานพระโคดมเปนคนไมมีโภคะ. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ   เหตุที่เขากลาวหาวา   พระสมณโคดม 
เปนคนไมมีโภคะ    ดังนี ้  ชื่อวากลาวชอบน้ัน   มอียู   เพราะโภคะ 
คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส    โผฏฐัพพะเหลาน้ัน   ตถาคตละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว    ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมให 
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา    นี้แลเหตุทีเ่ขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนไมมีโภคะ   ดังน้ี   ชื่อวากลาวชอบ    แตไมใชเหตุที่ทาน 
มุงหมายกลาว. 
         ว. ทานพระโคดมเปนคนกลาวการไมทํา. 
         พ. ดกูอนพราหมณ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนกลาวการไมทําดังน้ี  ชือ่วากลาวชอบนั้น   มีอยู   เพราะ 
เรากลาวการไมทํากายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต    เรากลาวการ 
ไมทําซ่ึงธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี้แล     เหตุที่เขากลาวหา 
เราวาพระสมณโคดมเปนคนกลาวการไมทํา   ดังน้ี   ชื่อวากลาวชอบ 
แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว.  
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         ว.  ทานพระโคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ.  
         พ.  ดูกอนพราหมณ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณะ 
โคดมเปนคนกลาวความขาดสูญ    ดงัน้ี   ชื่อวากลาวชอบน้ัน   มีอยู 
เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ    โทสะ   โมหะ   เรากลาว 
ความขาดสูญแหงธรรมท่ีเปนบาปอกุศลหลายอยาง     นี้แลเหตุที่ 
เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดม  เปนคนกลาวความขาดสูญดังน้ี 
ชื่อวากลาวชอบ  ไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว. 
         ว.  ทานพระโคดมเปนคนชางเกลียด. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนชางเกลียด  ดังน้ี   ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู   เพราะ 
เรากลาวการเกลียดกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต    เรากลาว 
การเกลียดความถึงพรอมแหงธรรมที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง 
นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปนคนชางเกลียด 
ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบ  แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว. 
         ว.   ทานพระโคดมเปนคนกําจัด. 
         พ.   ดกูอนพราหมณ.   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนกําจัดดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู  เพราะเราแสดง 
ธรรมเพื่อกําจัดราคะ   โทสะ    โมหะ    แสดงธรรมเพื่อกําจัดธรรม 
ที่เปนบาปอกุศลหลายอยาง   นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระ- 
สมณโคดมเปนคนกําจัด    ดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบ     แตไมใชเหตุที่ 
ทานมุงหมายกลาว.  
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         ว.  พระโคดมเปนคนเผาผลาญ.  
         พ.  ดูกอนพราหมณ   เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนเผาผลาญ   ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบน้ัน   มีอยู  เพราะเรา 
กลาวธรรมทีเ่ปนอกุศล  คือ  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  วาเปน 
ธรรมควรเผาผลาญ       ธรรมที่เปนบาปอกุศลซึ่งควรเผาผลาญ 
อันผูใดละไดแลว    ตัดรากขาดแลว    ทําไหเปนเหมือนตาลยอดดวน 
ทําใหไมมี    ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา    เรากลาวผูนั้นวาเปน 
คนเผาผลาญ     กอนพราหมณ     ธรรมทั้งหลายท่ีเปนบาปอกุศลซึ่ง 
เผาผลาญ    ตถาคตละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือน 
ตาลยอดดวน    ทําไมใหมี    ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา    นี้แล 
เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปนคนเผาผลาญ     ดังน้ี 
ชื่อวากลาวชอบ   แตไมใชเหตุที่ทานมุงหมายกลาว. 
         ว. ทานพระโคดมเปนคนไมผุดเกิด. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณ- 
โคดมเปนคนไมผุดเกิด    ดังนี้   ชื่อวากลาวชอบน้ัน    มีอยู    เพราะ 
การนอนในครรภ   การเกิดภพใหม    อันผูใดละไดแลว    ตัดราก 
ขาดแลว    ทาํใหเปนเหมือนตาลยอดดวน    ทําไมใหมี     ไมใหเกิดอีก 
ตอไปเปนธรรมดา     เรากลาวผูอ่ืนวา     เปนคนไมผุดเกิด    ดกูอน 
พราหมณ    การนอนในครรภ    การเกิดภพใหม     ตถาคตละไดแลว 
ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมให 
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา   นี้แลเหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนไมผุดเกิด   ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบ  แตไมใชเหตุที่ทาน  
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มุงหมายกลาว    กอนพราหมณ   เปรียบเหมือนฟองไก   ๘   ฟอง  
๑๐   ฟอง  หรือ  ๑๒  ฟอง  ฟองไกเหลาน้ัน   แมไกกกดีแลว  อบดีแลว 
ฟกดีแลว   บรรดาลูกไกเหลาน้ัน      ลูกไกตัวใดทําลายกะเปาะฟอง 
ดวยเล็บเทาหรือดวยจะงอยปากออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา 
ลูกไกตัวน้ันควรเรียกวากระไร จะเรียกวาพ่ีหรือนอง. 
         ว.  ทานพระโคดม  ควรเรียกวาพ่ี  เพราะมันแกกวาเขา. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ   ฉันนั้นเหมือนกันแล    บรรดาหมูสัตว 
ผูตกอยูในอํานาจอวิชชา   เกิดในฟอง  อันกะเปาะฟองหุมหอแลว 
เราผูเดียวเทานั้นไดทําลายกะเปาะฟอง  คือ  อวิชชา  แลวไดตรสัรู 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  เราแลเปนผูเจริญท่ีสุด   ประเสริฐ 
ที่สุดของโลก     เพราะเราปรารภความเพียรไมยอหยอน    ดํารงสติ 
มั่นไมฟนเฟอน   กายสงบไมกระสับกระสาย    จิตดํารงมั่นเปน 
เอกัคคตา   เรานั้นแล   สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก 
มีวิจาร    มีปติ      และสุขเกิดแตวิเวกอยู    เราบรรลทุุติยฌานมีความ 
ผองใสแหงจิต    ณ   ภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมี 
วิจาร  เพราะวิตก  วิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   เรามี 
อุเบกขา    มสีติ    มีสัมปชัญญะ   และเสวยสุขดวยนามกาย  เพราะ 
ปติสิ้นไป    บรรลุตติฌานท่ีพระอริยทั้งหลายสรรเสริญวา    ผูได 
ฌานน้ี   เปนผูมีสติอยูเปนสุข    เราบรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทุกข  ไม 
มีสุข.     เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขา 
เปนตนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   เรานั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์ 
ผองแผว ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกเิลส  ออนควรแกการงาน ต้ังม่ัน  
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ไมหว่ันไหวอยางแลว  จึงโนมนอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  
เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก   คือ   ระลึกไดหน่ึงชาติบาง 
สองชาติบาง     สามชาติบาง      สีช่าติบาง     หาชาติบาง     สบิชาติ 
ยี่สิบชาติบาง     สามสิบชาติบาง     สีส่ิบชาติบาง     หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง  พันชาติบาง    แสนชาติบาง     ตลอดวัฏฏกัปเปนอันมาก 
บาง        ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง        ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัป 
เปนอันมากบาง    วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางน้ัน 
มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ 
มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดไปเกิดใหญ 
โนน    เรากม็ีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางนั้น    มผิีวพรรณอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครัน้ 
จุติจากภพนั้นแลว    ไดมาเกิดในภพน้ี    เรายอมระลึกชาติกอนได 
เปนอันมาก    พรอมท้ังอุเทศ     พรอมทั้งอาการ    ดวยประการฉะน้ี 
ดูกอนพราหมณ     วิชชาที่หน่ึงนี้แล     เราไดบรรลุแลวในปฐมยาม 
แหงราตรี     อวิชชาเรากําจัดไดแลว     วิชชาเกิดแกเราแลว     ความ 
มืดเรากําจัดไดแลว     แสงสวางเกิดแกเราแลว    เหมือนท่ีเกิดแก 
บุคคลผูไมประมาท   มีความเพียรเผากิเลส   สงจิตไปแลวอยู  ฉะน้ัน 
ความชําแรกออกครึ่งหนึ่งของเรานี้แล     เปนเหมือนการทําลาย 
ออกจากกะเปาะฟองแหงลูกไก   ฉะน้ัน.  
         เรานั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ     บรสิุทธิ์      ผองแผว    ไมมีกเิลส  
ปราศจากอุปกิเลส.      ออนควรแกการงาน    ต้ังมั่น     ไมหว่ันไหว 
อยางนี้แลว     จึงโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณเครื่องรูจุติและอุปบัติของ  
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สัตวทั้งหลาย  เรานั้นยอมเล็งหมูสัตวผูกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  
เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชดัซึ่งหมูสัตวผูเปน 
ไปตามกรรมวา   สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต 
มโนทุจริต    ติเตียนพระอริยะเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทํา 
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   สัตวเหลาน้ัน  เมื่อตายไปยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต   นรก   สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต 
วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยะเจา   เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ   สัตวเหลาน้ัน   เมื่อตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เรายอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ  เลว ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี 
ตกยาก     ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัด 
ซึ่งหมูสัตวซึ่งเปนไปตามกรรม    ดวยประการฉะน้ี   ดูกอนพราหมณ  
วิชชาที่สองนี้แล   เราไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี   อวิชชา 
เรากําจัดไดแลววิชชาเกิดแกเราแลว   ความมืดเรากําจัดไดแลว 
แสงสวางเกิดแกเราแลว   เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท   ม ี
ความเพียรเผากิเลส   สงจิตไปแลวอยู  ฉะน้ันความชําแรกออก 
ครั้งท่ีสองของเรานี้แล    เปนเหมือนการทําลายออกจากกระเปาะฟอง 
แหงลูกไก   ฉะน้ัน.  
         เรานั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสทุธิ์   ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน  ต้ังมั่น   ไมหว่ันไหว 
อยางนี้แลว   จึงโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   เรานั้นรูชัด  
    



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 338 

ตามเปนจริงวา    นี้ทกุข   นี้เหตุใหเกิดทุกข  นี้ความดับทุกข  นีข้อ 
ปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   เหลาน้ีอาสวะ   นี้เหตุใหเกิดอาสวะ   
นี้ความดับอาสวะ   นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ   เมื่อเรารูเห็น 
อยางนี้   จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ   แมจากภวาสวะ  แมจาก 
อวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว  จึงเกิดญาณหยั่งรูวา  หลุดพนแลว 
และรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา 
ไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ดูกอนพราหมณ 
วิชชาที่สามน้ีแล  เราไดบรรลุแลวในปจฉิมยานแหงราตรี  อวิชชา 
เรากําจัดไดแลว    วิชชาเกิดแกเราแลว    ความมืดเรากําจัดไดแลว 
แสงสวางเกิดแกเราแลว   เหมือนท่ีเกิดแกบุคคลผูไมประมาท   ม ี
ความเพียรเผากิเลส    สงจิตไปแลวอยู   ฉะน้ัน   ความชําแรกออก 
ครั้งท่ีสามของเรานี้แล  เปนเหมือนการทําลายออกจากกะเปาะฟอง 
แหงลูกไก   ฉะน้ัน. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   เวรญัชพราหมณ 
ไดกราบทูลวา    ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด   ทานพระโคดม 
เปฯผูประเสริฐที่สุด  ขาแตทานพระโคดม  ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก  ขาแตทานพระโคดม   ภาษิตของพระแจมแจงนัก 
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนบุคคล 
หงายของของท่ีควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือ 
สองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา    คนมีจักษุจักเห็นรูป   ฉะน้ัน 
ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงทานพระโคดม  กับทั้งพระธรรมและพระ-  
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ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระพุทธเจาวา  
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                               จบ  เวรัญชสูตรที ่ ๑ 
 
                              มหาวรรคที่  ๒ 
                       อรรถกถาเวรัญชสูตรท่ี  ๑ 
         มหาวรรคที่  ๒  เวรญัชสูตรที ่ ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         พึงประกอบบทมีอาทิอยางนี้วา    อภิวาเทติ   กับ  น   อักษร 
ที่กลาวไวในบทนี้วา น  สมโณ  โคตโม  แลวทราบโดยความอยางนี้วา    
พระสมณะโคดม  ไมไหว    ไมลุกข้ึนจากอาสนะ   ทั้งไมเชื้อเชิญ  
ดวยอาสนะอยางนี้วา   เชิญทาน  โปรดน่ังตรงน้ี.   ก ็  วา   ศัพทใน 
คําวา   อภิวาเทติ  วา   เปนตน   ลงในอรรถชื่อวา   วิภาวนะ  ทําใหชัด 
เหมือน  วา   ศัพทในประโยคเปนตนวา  รูป   นิจฺจ   วา  อนิจฺจ   วา 
รูปเที่ยง  หรอืวา   ไมเที่ยง.    เวรัญชพราหมณ  ครัน้กลาวอยางนี้แลว 
พอเห็นพระผูมีพระภาคเจาไมทรงทําการกราบตน  เปนตน   จึงกลาววา 
ตยิท   โภ  โคตม   ตเถว   ทานพระโคดม   ขอน้ันเปนจริงอยางน้ัน. 
อธิบายวา   สิ่งท่ีขาพเจาไดยินมานั้น    เปนอยางนั้นจริง.  การไดยิน 
มาและการไดเห็นนั้นเขากันสมกัน   โดยความหมาย   ก็คือ   เปน 
อยางเดียวกัน.   ก็ทานพระโคดม  ฯลฯ   ยอมไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ. 
เวรัญชพราหมณกลาวย้ําเรื่องที่ตนไดฟงกับสิ่งท่ีเห็น   จึงกลาวติเตียน  
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ดวยประการอยางนั้น.   บทวา   ตยิท   โภ  โคตม  น  สมฺปนฺนเมว 
ความวา  การไมกระทําอภิวาทเปนตนนั้น  ไมสมควรเลย. 
         ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   มิไดทรงอาศัยโทษ   คือการ 
ยกตนขมทานแกเวรัญชพราหมณะนั้น    มีพระทยัเยือกเย็นกอรปดวย 
พระกรุณา    ทรงประสงคจะขจัดความไมรูนั้นแลวทรงแสดงแตความ 
ถูกตอง   จึงตรัสอาทิวา   นาหนฺต  พฺราหฺมณ    ดงัน้ี.   ในพระดํารัส  
นั้นมีความยอดังตอไปนี้ :-    ดูกอนพราหมณ    เราแมตรวจดูดวย 
จักษุ     คือพระสัพพัญุตญาณอันไมติดขัด    ก็ยังมองไมเห็นบุคคล 
ในโลกน้ี    อันตางดวยเทวโลกเปนตน    ที่เราจะพึงกราบ    ลุกรับ 
หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะ.     อีกอยางหนึ่ง     ขอน้ีไมนาอัศจรรยเลย 
เราบรรลุพระสัพพัญุตญาณ     ยังมองไมเห็นบุคคลผูควรแกการ 
นอบนอมเห็นปานน้ี    ในวันนี้นั้น    อีกอยางหนึ่งแล   แมในกาลใด 
เราเกิดในเด๋ียวน้ัน  หันหนาไปทางทิศอุดร   เดินไป  ๗  ยางกาว   
แลดูหม่ืนโลกธาตุทั้งส้ิน    แมในกาลนั้น    ในโลกน้ีตางดวยเทวโลก 
เปนตน     เราก็ยังมองไมเห็นบุคคลผูที่เราจะพึงกระทําการนอบนอม 
เห็นปานน้ัน.    ครั้งน้ันแล    แมพระขีณาสพมหาพรหม    ผูมีอายุ 
๑๖,๐๐๐  กัป    ก็ประคองอัญชลีเกิดความโสมนัสยอมรับนับถอืเราวา 
พระองคเปนมหาบุรุษในโลกพรอมท้ังเทวโลก     พระองคเปนผูเลิศ 
เปนผูเจริญท่ีสุด     เปนผูประเสริฐที่สุดของโลกพรอมท้ังเทวโลก 
ไมมีผูที่จะย่ิงใหญกวาพระองค.     ก็แมในกาลน้ัน    เรามองไมเห็น 
ผูคนยิ่งใหญกวาเรา     จึงเปลงอาสภิวาจา     วาจาอยางองอาจวา 
เราเปนผูเลิศของโลก     เราเปนผูเจริญท่ีสุดของโลก     เราเปนผู  
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ประเสริฐที่สุดของโลก.     เราแมเกิดไดครูเดียวก็ยังไมมีบุคคล 
ที่ควรแกการกราบไหวอยางนี้  บัดนี้  เรานั้นบรรลพุระสัพพัญุตญาณ 
แลว   จะพึงกราบใครเลา   เพราะฉะนั้น   ทานอยาปรารถนาการ 
นอบนอมอยางยิ่งเห็นปานนี้  จากตถาคตเลย   ทานพราหมณ.  เพราะ 
วาเราตถาคตพึงกราบบุคคลใด  ฯลฯ   หรือเชื้อเชญิคนใดดวยอาสนะ 
แมศีรษะของบุคคลน้ันก็จะพึงขาดหลุดจากคอตกลง  ณ  พ้ืนดินทันที 
เหมือนผลตาลหลุดจากข้ัวท่ีติดอยูหยอน  ๆ  เพราะแกจัด   หลดุขาด 
จากข้ัวตอนส้ินคืน   ฉะน้ัน. 
         แมเม่ือตรัสอยางนี้แลวพราหมณก็ยังกําหนดไมไดวา    พระ- 
ตถาคตเปนผูเจริญทีสุดในโลก   เพราะความดวยปญญา    เมื่ออดทน 
พระดํารัสนั้นอยางเดียวไมได   จึงกลาววา    ทานพระโคดมผูไมเปนรส. 
ไดยินวา  พราหมณนั้น   มีความมุงหมายดังน้ี:-   สามีจิกรรม  คือ 
การกราบ     การลุกรับ    และการทําอัญชล ี   ในโลกท่ีเขาเรียกวา 
สามัคคีรส    ทานพระโคดมไมมีเลย    เพราะฉะนั้น   ทานพระโคดม 
จึงไมมีรส   คือไมมีรสชาติ   ไมมีรสเปนสภาวะ.   ลําดับนั้น   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา     เมื่อจะทรงหลีกเลี่ยงความขัดแยงโดยตรง       เพ่ือ 
ใหพราหมณนั้นเกิดจิตออนโยน     เมื่อจะทรงชี้แจงความหมายของ 
คําน้ัน    โดยประการอ่ืนในพระองค    จึงตรัสวา     อตฺถิ     เขฺวส 
พฺราหฺมณ   ปริยาโย     ดงัน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อตฺถิ    เขฺวส   ตัดบทเปน   อตฺถิ 
โข  เอส.  บทวา  ปริยาโย  ไดแก   เหตุ.   ทานอธิบายวา  ดูกอนพราหมณ 
มีเหตุอยูที่บุคคลเมื่อกลาวถึงเราวา   ทานพระโคดมไมมีรสชาติ  
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ดังน้ี    ชื่อวาพึงกลาวชอบ   คือพึงนับวากลาวความจริง   ก็เหตุนั้น  
เปนไฉน ?   ดูกอนพราหมณ  ความยินดีในรูป  ฯลฯ   ความยินดีใน 
โผฏฐัพพะ.      ตถาคตละไดแลว.   มีอธิบายอยางไร ?   มีอธิบายวา 
ความยินดีในรูป   ความยินดีในเสียง   ความยินดีในกลิ่น  ความยินดี 
ในรส  ความยินดีในโผฏฐัพพะ  อันใด  กลาวคือความพอใจในกามสุข 
ยอมเกิดแกพวกปุถุชน      แมที่เขาสมมติกันวาเปนผูประเสริฐดวย 
ชาติกําเนิด      หรือดวยอุบัติ      ผูพอใจ     เพลิดเพลิน     กําหนดั  
ในรูปารมณเปนตน   รสเหลาใด  ยอมดึงโลกนี้ไวเหมือนผูกไวที่คอ 
หรือเรียกวาสามัคคีรส     เพราะเกิดข้ึนดวยความพรอมเพรียงของ 
วัตถุและอารมณเปนตน   รสแมทั้งหมดน้ัน  ตถาคตละไดแลว.  แม 
เมื่อควรจะตรัสวา    เราละเสียแลว   กไ็มทรงยกพระองคดวยมมังการ 
แสดงธรรมอีกอยางหนึ่ง     นั่นเปนเทศนาวิลาสความเย้ืองกลาย 
แหงเทศนาของพระตถาคต. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปหีนา   แปลวา  ไปปราศ  หรือขาด 
จากจิตสันดาน.    ก็ในอรรถนี้    พึงเปนฉัฏฐีวิภัติ   ใชในอรรถแหง 
ตติยาวิภัติ.  ชื่อวามีรากตัดขาดแลว   เพราะรากลวนแลวดวยตัณหา 
และอวิชชาของรสเหลาน้ัน    อันตถาคตตัดขาดแลวดวยตัณหา 
คือ    อริยมรรค    ชื่อวากระทําใหเหมือนวัตถุพ้ืนที่ต้ังของตนตาล 
เพราะกระทําใหเปนวัตถุที่ต้ังของความยินดีในรูปเปนตน  เหลาน้ัน 
เหมือนวัตถุพ้ืนที่ต้ังของตนตาล.    เหมือนอยางวา    เมื่อถอนตนตาล 
พรอมท้ังราก     กระทําประเทศคือพ้ืนที่ตรงนั้นใหเปนเพียงพ้ืนที่ต้ัง 
ของตนตาลนั้น   ตนตาลน้ันยอมไมปรากฏวาเกิดข้ึนอีก  ฉันใด  เมื่อ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 343 

ถอนความยินดีในรูป  เปนตน   พรอมทั้งรากดวยศาตราคืออริยมรรค  
กระทําจิตสันดานใหเปนเพียงวัตถุ   เพราะความยินดีในรูปเปนตน 
เหลาน้ันเคยเกิดข้ึนในกาลกอน   ความยินดีในรูปเปนตนเหลานั้น 
แมทั้งหมด   จึงเรียกวา   ตาลวัตถุกตา  กระทําใหเปนดุจพ้ืนที่ต้ัง  
ของตนตาล  ฉันนั้น.    อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา   ตาลวัตถุกตา   เพราะ  
กระทําใหเหมือนตาลยอดดวน    เพราะไมงอกข้ึนเปนธรรมดา 
ก็เพราะเหตุที่ความยินดีในรูปเปนตน    ถูกกระทําใหเปนเหมือนพ้ืนที่ 
ต้ังของตนตาลอยางนี้   คือยอมเปนอันทําไมใหมีตอไป  เปนอันถูกทํา 
โดยประการที่ความยินดีในรูปเปนตน    เหลาน้ันจะไมมีในภายหลัง 
ฉะน้ัน  จึงตรัสวา    อนภาวกตา  ทําไมใหมี.     บทวา   อายตึ 
อนุปฺปาทธมฺมา    ไดแก   มีอันไมเกิดข้ึนในอนาคตเปนสภาพ. 
         บทวา  โน  จ  โข  ย  ตฺว  สนฺธาย  วเทสิ  ความวา  ทานกลาว 
เหตุใดหมายถึงเรา   เหตุนั้นยอมไมมี.   ถามวา   เมื่อตรัสอยางนี้ 
ยอมเปนอันทรงอนุญาตวา  สามัคคีรสท่ีพราหมณกลาวนั้นมีอยู 
ในพระองค   มิใชหรือ  ?  ตอบวา   ไมใชทรงอนุญาต.  เพราะผูใด 
เปนผูควรทําสามัคคีรสนั้นแลวไมกระทํา   ผูนั้นควรตองถูกกลาววา 
เปนผูไมมีรสเปนรูป   เพราะไมมีสามัคคีรสนั้น.   แตพระผูมีพระภาคเจา 
ไมควรทีเดียวท่ีจะกระทําสามัคคีรสนั้น   เพราะเหตุนั้น   เมื่อจะทรง 
ประกาศความไมควรในการทําสามัคคีรสน้ัน   จึงตรัสวา  โน  จ 
โข  ย  ตฺว  สนฺธาย  วเทสิ   ดังน้ี.  อธิบายวา  ทานกลาวถึงเราวา  
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ไมมีรสเปนรส   หมายเอาเหตุใด   เหตุนั้นไมควรกลาวในเรา  
ทั้งหลายเลย. 
         พราหมณไมอาจยกเอาความไมมีรสชาติที่ตนประสงค 
ดวยอาการอยางน้ี   จึงกลาวปริยายอ่ืนตอไปภายหลังวา  นิพฺโพโค  ภว 
เปนตน.  ก็ในปริยายท้ังปวง   พึงทราบลําดับการประกอบความ 
โดยนัยดังกลาวในเหตุนี้   แลว   ทราบเนื้อความท่ีหมายกลาวอยางนี้:- 
พราหมณสําคัญกรรมมีการกราบ  เปนตน  ซึ่งบุคคลผูเจริญวัย 
ทั้งหลายน้ันเทาน้ันวา   สามัคคีบริโภคในโลก  และกลาวหา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา  นิพโภคะไมมีโภคะ   เพราะไมมีสามัคคีบริโภคนั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา   การบริโภคดวยฉันทราคะในรูป 
เปนตน   ของสัตวทั้งหลาย   ไมมีในพระองคจึงทรงอนุญาตปริยาย 
อ่ืนอีก. 
         พราหมณเห็นการไมกระทํากรรม   คือความพระพฤติอัน 
เปนกุศลมีการกราบเปนตน  ซึ่งคนผูเจริญวัยในโลก    ทีช่าวโลก 
กระทํากัน   จึงกลาวหาพระผูมีพระภาคเจาอีกวา   เปนอกิริยวาทะ 
กลาวการไมทํา.   ก็แตเพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสการ 
ไมกระทํากายทุจริตเปนตน   ฉะน้ัน   เม่ือทรงเห็นความเปนผูมีวาทะ 
วาไมเปนอันทําน้ันในพระองค   จึงทรงอนุญาตปริยายอ่ืนอีก.  ใน 
ขอน้ัน   เวนกายทุจริตเปนตนเสีย   อกุศลธรรมที่เหลือพึงทราบวา 
อกุศลบาปธรรมมากอยาง. 
         พราหมณไมเห็นกรรมมีการกราบเปนตน  นั้นนั่นในพระผู- 
มีพระภาคเจาอีก  สําคัญวาแบบแผนโลก   ประเพณีโลกอันนี้  จะ  
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ขาดสูญ    เพราะอาศัยขอนี้     จึงกลาวหาพระผูมีพระภาคเจาวา  
เปนอุจเฉทวาทะ  วาทะวาขาดสูญ.   แตเพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสการขาดสูญแหงราคะอันเปนไปในกามคุณ      ๕     และโทสะ 
อันสัมปยุตดวยอกุศลจิตท้ังสอง      ดวยอนาคามิมรรค     อน่ึง     ตรัส 
ความขาดสูญแหงโมหะอันเปนแดนเกิดอกุศลทั้งปวง  ดวยอรหัตมรรค  
ตรัสความขาดสูญแหงอกุศลธรรมท้ังหมด   เวนกิเลส    ๓    อยางนั้น 
ดวยมรรคทั้ง   ๔   ตามสมควร.    ฉะนั้น   เมื่อทรงเห็นวาทะวาขาดสูญน้ัน 
มีในพระองค   จึงทรงอนุญาตปริยายอ่ืนอีก. 
         พราหมณสําคัญวา    พระสมณโคดมชรอยจะเกลียดกรรม 
คือความประพฤติอันดีมีการกราบ   เปนตน    ซึ่งคนผูเจริญวัยนี้ 
ทีเดียว    ดวยเหตุนั้น    จึงไมกระทําการกราบไหวเปนตนนั้น    จึง 
กลาวหาพระผูมีพระภาคเจาอีกวา    เปนเชดุจฉี    ผูมักเกลียด.  แต 
เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเกลียดกายทุจริตเปนตน 
คือทรงเกลียด   ทรงละอายกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต   และ 
การถึงพรอม    กริิยาท่ีถึงพรอม    ความพรอมเพรียงแหงอกุศลบาป- 
ธรรมมากอยางแมทั้งหมด      เหมือนบุรุษผูรักสวยรักงามเกลียดคูถ 
ฉะน้ัน  ชื่อทรงเห็นความเกลียดอันนั้นในพระองค    จึงทรงอนุญาต 
เหตุขออ่ืนอีก. ตติยาวิภัติวา  กายทุจฺจริเตน  เปนตน  ในพระบาลีนั้น 
พึงทราบวาใชในอรรถแหงทุติยาวิภัติ  (แปลวาซ่ึงกายทุจริตเปนตน). 
         พราหมณไมเห็นกรรมมีการกราบเปนตน    อันนั้นแหละ 
ในพระผูมีพระภาคเจาอีก   สําคัญวา   พระสมณโคดมน้ีกําจัด  คือ 
ทํากรรมของผูเจริญท่ีสุดในโลก  ขอน้ีใหเสียหายไป  อีกอยางหนึ่ง  
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เพราะเหตุที่ไมทรงทําสามีจิกรรมไมนั้น  ฉะนั้น  พระสมณโคดมน้ี 
ควรกําจัด    ควรขมข่ี    จึงกลาวหาพระผูมีพระภาคเจาวา   เวนยิกะ 
ผูมักกําจัด.   ในขอน้ันมีวจนัตถะ   คือความหมายของคําดังตอไปนี้:- 
ชื่อวาวินัย    เพราะกําจัด     อธิบายวา    ทําใหพินาศฉิบหาย.    วินัย 
นั่นแหละเปนเวนยิกะ   (คือความหมายเหมือนกัน).    อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  เวนยิกะเพราะควรกําจัด  อธิบายวา  ควรขมข่ี.   แตเพราะเหตุ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเพื่อกําจัด    เพ่ือสงบระงับ 
ราคะเปนตน   ฉะน้ัน   จึงทรงเปนนักกําจัด.   กใ็นบทวา  เวนยิโก  นี ้
มีความหมายของบทดังตอไปนี้:-    ชือ่วา    เวนยิกะ    เพราะทรง 
แสดงธรรมเพื่อกําจัด.      ก็ประพฤติของตัทธิต   ( หลักไวยากรณชนิด 
หน่ึง)   มีนัยวิจิตรหลากหลาย.   พระผูมีพระภาคเจาน้ีนั้น   ทรงเห็น 
ความเปนนักกําจัด   (กิเลส)  อันนั้นในพระองค   จึงทรงอนุญาต 
ปริยายอ่ืนอีก. 
         เพราะเหตุที่โลกิยชน    เมื่อกระทําสามีจิกรรม    มีการกราบ 
เปนตน    ยอมทําคนผูเจริญวัยใหยินดรีาเริง   แตเมื่อไมทํา   ยอม 
แผดเผา     เบียดเบียน     ทําความโทมนัสใหเกิดข้ึนแกผูเจริญวัย 
เหลาน้ัน   แตพระผูมีพระภาคเจาไมทรงกระทําสามีจิกรรมเหลาน้ัน 
ฉะน้ัน   พราหมณจึงสําคัญวา   พระสมณโคดมน้ีแผดเผาผูเจริญวัย 
หรือสําคัญวาพระสมณโคดมน้ีเปนคนกําพรา   (ไรที่พึง)  เพราะ 
เวนจากการประพฤติความดี    จึงกลาวหาพระผูมีพระภาคเจาอีก 
วา   เปนตปสสี   คนเผาผลาญ.  ในบทวา  ตปสสี นั้น ความหมาย 
ของบทมีดังนี้:-   ชื่อวา  ตบะ  เพราะแผดเผา. อธิบายวา  เบียดเบียน  
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บีบค้ัน.      คําวาตบะน้ี       เปนชื่อของการทําสามีจิกรรม.     ชือ่วา 
ตปสสี  เพราะมีตบะเครื่องเผาผลาญ.  ในอรรถวิกปัที่  ๒  ไมพิจารณา  
พยัญชนะ  (คือไมคํานึงถึงตัวอักษร)  เรียกคนกําพราในโลกวา 
ตปสสี   คนชางเผาผลาญ.    แตเพราะทรงละเหลาอกุศลธรรม 
ทรงนับไดวา   ตปสสี   ผูมักเผาผลาญ  เพราะทรงละเหลาอกุศลธรรม 
ที่เรียกชื่อวา   ตปนียะ  เพราะแผดเผาชาวโลกเสียได   ฉะน้ัน 
เมื่อทรงเห็นความเปนผูมักเผาผลาญขอน้ันในพระองค   จึงทรง 
อนุญาตปริยายอ่ืนอีก.   ในบทวาตปสสีนั้นมีความหมายของคํา 
ดังตอไปนี้:-  อกุศลธรรมท้ังหลายชื่อวา    ตบะ    เพราะแผดเผา 
คําน้ีเปนชื่อของอกุศลธรรมท้ังหลาย.   ชื่อวาตปสสี  เพราะซัดไป 
เหว่ียงไป   ละทิ้ง   กําจัดตบะคืออกุศลธรรมเหลาน้ัน. 
         พราหมณยังสําคัญอยูอีกวา   กรรมมีการกราบเปนตนนั้น 
ยอมเปนไปเพ่ือคัพภสมบัติในเทวโลก   คือเพื่อไดเฉพาะการปฏิสนธ ิ
ในเทวโลก   และเห็นวาสามีจิกรรมมีการกราบเปนตนนั้น   ไมมีใน 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงกลาวหาพระผูมีพระภาคเจาวา   ไมมีใน 
ผูปราศจากครรภ.  อีกอยางหน่ึง    แมเมื่อจะแสดงโทษในการถือ 
ปฏิสนธิในครรภมารดาของพระผูมีพระภาคเจาดวยอํานาจความ 
โกรธ   จึงกลาวอยางนั้น.   ในบทวา   อปคัพภะ  นั้น   ความของบท 
มีดังน้ี:-    ชือ่วา   อปคัพภะ   เพราะปราศจากครรภ  อธิบายวา 
ไมควรอุบัติในเทวโลก.    อีกอยางหนึ่ง  ชื่อปคัพภะ   เพราะมี 
ครรภที่เกิดเลว  อธิบายวา   ชื่อวามีสวนไดครรภที่เลวตอไป  เพราะ 
หางไกลครรภในเทวโลก.   หรือวาพระผูมีพระภาคเจาน้ัน     ไดมี  
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การอยูในครรภในทองพระมารดาอยางเลว.  แตเพราะเหตุที่คัพภไสยา  
การนอนในครรภแหงพระผูมีพระภาคเจา   ไปปราศเสียแลว   ฉะน้ัน 
พระองคเมื่อทรงเห็นความปราศจากครรภนั้นในพระองค    จึงทรง 
อนุญาตปริยายอ่ืนอีก.   แมในพระบาลีนั้น   บทเหลาน้ีวา    ดกูอน 
พราหมณ   การนอนในครรภ  การเกดิในภพใหมตอไป  อันผูใดแล 
ละไดแลว  ดงัน้ี  พึงเห็นใจความอยางนี้วา   ดูกอนพราหมณ  การ 
นอนในครรภและการเกิดในภพ   ในอนาคตกาล  อันบุคคลใดละได 
แลว  เพราะมีเหตุอันมรรคชั้นเยี่ยมกาํจัดแลว.   กใ็นอธิการน้ี  ทาน 
ถือเอาชลาพุชะกําเนิด  ดวย  คัพภเสยยะ  ศัพท. อีกอยางหนึ่ง พึงเห็น 
นอกน้ี   ดวย  ปุนัพภวาภินิพพัตติ  ศัพท.   อีกอยางหนึ่ง   พึงเห็น 
เนื้อความในคํานี้อยางนี้วา   การนอนของสัตวผูเกิดในครรภ  ชือ่วา 
คัพภไสยา  การเกิดคือภพใหม    ชื่อวา  ปุนัพภวาภินิพพัตติ.  เหมือน 
อยางวา  แมเมื่อกลาววาวิญญาณฐิติ   ที่ต้ังวิญญาณ   ที่ต้ังเปนอ่ืน 
ไปจากวิญญาณ   ยอมไมมี  ฉันใด    แมในเรื่องนี้ก็ฉันนั้น  ไมควร 
เขาใจวาการนอนเปนอ่ืนไปจากครรภ (ก็มี).  อน่ึง  ชื่อวาการเกิด 
เหตุที่เปนภพใหมบาง  ไมเปนภพใหมบาง มีอยู และในที่นี้ ประสงค 
เอาการเกิดที่เปนภพใหม   เพราะฉะนั้น   จึงกลาววา  ปุนพฺภโว  เอว 
อภินิพฺพตฺติ   ปุนพฺภวาภนิิพฺพตฺติ    การเกิดคือภพใหม  ชื่อวาการเกิด 
ใหม  ดังน้ี. 
         พราหมณแมจะดาดวยอักโกสวัตถุ  เรื่องสําหรับดามีความ 
เปนผูไมมีรสชาติเปนตน  ต้ังแตเวลาท่ีมาถึงแลวดวยประการอยางนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาผูธัมมิสสระเปนใหญในธรรม    ธรรมราชา  
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พระราชาเพราะธรรม      ธรรมสวามี     เจาของธรรมเปนตถาคต 
ทรงสํารวจดูพราหมณดวยพระจักษุอันเยือกเย็นดวยความเอ็นดู 
ทรงบรรลุธรรมธาตุใดแลว  ชื่อวา  ถึงพรอมดวยความเยื้องกลาย 
แหงเทศนาน้ัน  เพราะธรรมธาตุนั้นทรงรูแจงดีแลว  เมื่อจะทรงขจัด 
ความมืดมนอนธการในดวงใจของพราหมณ      ดุจพระจันทรเพ็ญ 
ลอยเดนในทองฟาอันปราศจากเมฆ  และดุจพระอาทิตยในสรทกาล 
ฤดูรอน    จึงทรงแสดงอักโกสวัตถุเหลาน้ันแหละเปนอยางอ่ืน  ดวย 
ปริยายน้ัน ๆ    เมื่อจะทรงประกาศความแผไปแหงพระกรุณาของ 
พระองค    คุณลักษณะของผูคงที่     ความเปนผูมีจิตเสนอดวยแผนดิน 
และความเปนผูมีอกุปปธรรมอันไมกําเริบ   ที่ทรงไดแลว    เพราะ 
ไมทรงหว่ันไหวดวยโลกธรรม    ๘    ซ้ําอีก    จึงทรงพระดําริวา 
พราหมณผูนี้ยอมกําหนดความท่ีตนเปนผูเฒา    ดวยอาการมีผมหงอก 
ฟนหัก   และหนังเหี่ยว    เปนตนอยางเดียว    ทั้งหารูไมวาตนถูกชาติ 
ติดตาม    ถกูชราตอนไป    ถูกพยาธิครอบงํา    ถกูมรณะคอยกําจัด  
ตายวันนี้แลว    วันรุงข้ึนก็จะตองกลายเปนทารกนอนหงายอีก.    ก ็
(เขา)    เขายังสํานักเราดวยความอุตสาหะเปนอันมาก   ขอการมา 
ของเขาน้ันจงมีประโยชนเถิด      เมื่อจะทรงแสดงวาพระองคเปนผู 
เกิดกอนไมมีคนเทียมในโลกนี้    จึงทรงเพ่ิมพระธรรมเทศนาแก 
พราหมณโดยนัยวา   เสยฺยถาป   พฺราหฺมณ   ดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เสยฺยถาป    เปนตนไป   พึงทราบ 
ความโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังน้ันแหละ.   สวนความแปลกกัน 
มีดังน้ี :-   ก็โดยนัยดังกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ    ลูกไกเหลาน้ัน  
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กระพือปกรองออกไป  พอเหมาะแกขณะนั้น   และบรรดาลูกไก 
เหลาน้ันซึ่งออกไปอยางนั้น   ลูกไกตัวใดออกกอน   ลูกไกตัวน้ัน 
เขาเรียกวาพ่ี     เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะทํา 
ความท่ีพระองคเปนพ่ีผูเจริญท่ีสุดใหสําเร็จดวยอุปมานั้น   จึงตรัส 
ถามพราหมณวา  โย   น ุ  โข   เตส  กกฺุกุฏจฺฉาปกาน   ฯเปฯ กนิฺติ 
สฺวาสฺส   วจนีโย   บรรดาลูไกเหลาน้ัน    ลูกไกตัวใดหนอแลออก 
กอน ฯลฯ ลกูไกตัวน้ันควรเรียกวาอยางไร ดังน้ี. บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  กุกฺกฏุจฺฉาปกาน  แปลวา    บรรดาลูกไกทัง่หลาย.  บทวา 
กินฺติ    สฺวาสฺส   วจนีโย   ความวา   ลูกไกตัวน้ันควรเรียกวาอะไร 
คือพึงเรียกอยางไร   จะเรียกวาพ่ีหรือนอง. 
         บทวา เชฏโติสฺส โภ โคตม วจนีโย ความวา ทานพระโคดม 
ลูกไกตัวน้ันควรเรียกวาเปนพ่ี.   หากจะมีผูถามวา   เพราะเหตุไร ? 
แกวา     เพราะบรรดาลูกไกเหลาน้ัน    ลูกไกตัวน้ันแกกวาเพ่ือน. 
อธิบายวา   เพราะลูกไกตัวน้ันเปนตัวแกกวาลูกไกเหลาน้ัน.  ลําดับ 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําความอุปมาใหสําเร็จผลแก 
พราหมณนั้น    จึงตรัสวา   เอวเมว    โข   ดังน้ีเปนตน.  (อธิบาย) 
แมเราก็เหมือนลูกไกตัวน้ัน.  บทวา  อวิชฺชาคตาย  ปชาย  ความวา 
ความไมรู   เรียกวาอวิชชา.  หมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา  คือความ 
ไมรูนั้น.  บทวา  ปชาย  นี้   เปนชื่อของสัตว.   อธบิายวา  ในสัตว 
ทั้งหลายผูเขาไปอยูภายในกะเปาะไข  คืออวิชชา บทวา อณฺฑภูตาย 
ไดแก   มีแลว  คือเกิดแลว  เกิดพรอมแลวในไข.  เหมือนอยางวา 
สัตวบางจําพวกเกิดในไข  เรียกวา  อัณฑภูต  ฉันใด  หมูสัตวแม  
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ทั้งหลายน้ีก็ฉันนั้น   เรียกวาอัณฑภูต   เพราะเกิดในกะเปาะไข  คือ 
อวิชชา.   บทวา   ปริโยนทฺธาย   ไดแก   อันกะเปาะไข    คืออวิชชา 
นั้นหุม  คือ  ผูกพันไวโดยรอบ  บทวา   อวิชฺชณฺฑโกส    ปทาเลตฺวา 
ไดแก   ทําลายกะเปาะไขอันสําเร็จดวยอวิชชานั้น. 
         บทวา  เอโกว   โลเก  ความวา   เราเทานั้นเปนเอก  ไมเปน 
ที่สอง  ในโลกสันนิวาสแมทั้งสิ้น.   บทวา   อนุตฺตร   สมฺมาสมฺโพธึ 
อภิสมฺพุทฺโธ   ไดแก   พระปญญาเครื่องตรัสรูชอบและโดยพระองค 
เอง     ปราศจากผูยิ่งกวา       คือประเสริฐสุดกวาเขาท้ังหมด.      อีก 
อยางหน่ึง   พระปญญาเครื่องตรัสรูอันประเสริฐและดี.   คําวา  โพธ ิ
นี้เปนชื่อของอรหัตมรรคญาณ.   ทั้งเปนชื่อของพระสัพพัญุตญาณ 
ดวย.   แมชื่อท้ังสองก็เหมาะ  ถามวา   อรหัตตมรรคของคนเหลาอ่ืน 
เปนปญญาเครื่องตรัสรูยอดเยี่ยมหรือไม ?   ตอบวา   ไมเปน.   เพราะ 
เหตุไร ?        เพราะไมใหคุณทุกอยาง.        ก็บรรดาบุคคลเหลานั้น 
อรหัตมรรคยอมใหเฉพาะอรหัตตลแกบางคน   ใหวิชชา  ๓  แก 
บางคน  ใหอภิญญา  ๖  แกบางคน   ใหปฏิสัมภิทา   ๔  แกบางคน 
ใหสาวกบารมีญาณแกบางคน   สําหรับพระปจเจกพุทธะทั้งหลาย 
ใหเฉพาะปจเจกโพธิญาณเทาน้ัน   สวนของพระพุทธเจาทั้งหลาย 
ใหคุณสมบัติทุกอยาง  เหมือนการอภิเษกใหความเปนใหญในโลก 
ทั้งปวงแกพระราชา  เพราะเหตุนั้น  ปญญาเครื่องตรัสรูอันยอดเยี่ยม 
จึงไมมีแมแกใครอ่ืน.   บทวา   อภิสมพฺุทฺโธ   ไดแก    รูทั่วยิ่งแลว 
แทงตลอดแลว   อธิบายวา  บรรลุแลว.  
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         บัดนี้    พึงเทียบการสาวกขออุปมาที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา   เอวเมว   โข    นั้น    ดวยเนื้อความแลวทราบ 
อยางนี้:-     เหมือนอยางวา     แมไกตัวน้ันกระทําอริยา    ๓     อยาง 
มีการนอนกกไขของตน    ฉันใด   การท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ครั้ง 
เปนพระโพธิสัตวประทับนั่งท่ีโพธิบัลลังก   กระทําอนุปสสนาปญญา 
เห็นเนือง ๆ  ๓   อยาง   คือ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ในสันดานของ 
พระองค  ก็ฉันนั้น    การไมทําวิปสสนาญาณใหเสื่อมไป    ดวยการ 
ยังอนุปสสนา    ๓    ประการใหสมบูรณอยูแหงพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้งเปนพระโพธิสัตว    เหมือนฟองไขไมตายโคม    ดวยการทํา 
กิริยาทั้ง  ๓   ของแมไกใหสมบูรณ  การท่ีพระผูมีพระภาคเจา  ครั้ง 
เปนโพธิสัตว    ทําลายความเยื่อใยดวยอํานาจความใครอันไปตามภพ 
ทั้ง   ๓  ดวยการทําอนุปสสนา   ๓    อยางใหสมบูรณ   เหมือนแมไก 
ทํายางเมือก   ของไขใหสิ้นไปดวยการทํากิริยาทั้ง    ๓    อยาง   (คือ 
กก  ทําใหอบอุน   ฟกใหไดรับกลิ่นตัวแมไก)   ความท่ีกะเปาะฟองไข 
คืออวิชชาเปนของเบาบาง    ก็ดวยการท่ีพระผูมีพระภาคเจา    ครั้ง 
เปนพระโพธิสัตวทรงทําอนุปสสนาท้ัง   ๓   ใหสมบูรณ  เหมือนความ 
ที่กะเปาะฟองไขเปนของบอบบาง      ก็เพราะแมไกทํากิริยาทั้ง    ๓ 
อยาง   ฉะนั้น.   ความท่ีวิปสสนาญาณเปนคุณชาติกลาแข็ง   ผองใส 
และแหลมคม   ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจา       ครัง้เปนพระโพธิสัตว 
ทรงทําอนุปสสนาทั้ง   ๓   ใหสมบูรณ   เปรียบเหมือนความท่ีเล็บเทา 
และจะงอยปากของลูกไกเปนของหยาบและแข็ง  ก็ดวยการท่ีแมไก 
ทํากิริยาทั้ง  ๓  ฉะนั้น.  เวลาท่ีวิปสสนาญาณเปลี่ยนไป  เวลาขยายไป  
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เวลาถือเอาหอง     ก็ดวยการท่ีพระผูมีพระภาคเจา    ครั้งเปนพระ- 
โพธิสัตว   ทรงทําอนุปสสนาท้ัง   ๓  ใหบริบูรณ   เปรียบเหมือนเวลา 
ที่ลูกไกเปลี่ยนไป  ก็ดวยการท่ีแมไกทํากิริยาทั้ง  ๓  ฉะนั้น พึงทราบ 
เวลาท่ีทําวิปสสนาญาณใหถือเอาหอง  ทําลายกะเปาะไข   คืออวิชชา 
ดวยอรหัตมรรคที่บรรลุโดยลําดับ    กระพือปกคือ   อภิญญา  ๖  ทํา 
ใหแจงพุทธคุณท้ังสิ้นโดยสวัสดี      ดวยการท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบําเพ็ญอนุปสสนาทั้ง  ๓  ใหบริบรูณ   เหมือนเวลาท่ีลูกไกทําลาย 
กะเปาะฟองไขดวยปลายเล็บเทาหรือจะงอยปาก        กระพือปกเจาะ 
ออกโดยสวัสดีดวยการทํากิริยาทั้ง  ๓  อยางของแมไก  ฉะนั้น. 
         บทวา    อหฺหิ   พฺราหฺมณ   เชฏโ   เสฏโ   โลกสฺส  ความวา 
ดูกอนพราหมณ   บรรดาลูกไกเหลาน้ัน     ลูกไกตัวท่ีทําลายกะเปาะ 
ฟองไขบังเกิดกอน    เปนตัวพ่ี     ฉันใด    บรรดาหมูสัตวผูตกอยูใน 
วิชชา    เรานีแ่หละ   นับวาเปนผูเจริญกวา   คือ   เปนผูเจริญท่ีสุด 
เพราะทําลายกะเปาะฟองไขบังเกิดกอน    เปนตัวพ่ี  ฉันใด  บรรดา 
หมูสัตวผูตกอยูในอวิชชา    เรานี่แหละ   นับวาเปนผูเจริญกวา   คือ 
เปนผูเจริญท่ีสุด      เพราะทําลายกะเปาะฟองไข      คืออวิชชานั้น 
เกิดในอริยชาติกอน  ฉันนั้น   หน่ึง  นับวาเปนผูประเสริฐ     เพราะ 
ไมมีผูเทียบไดดวยคุณท้ังปวง. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงประกาศความท่ีพระองคเปน 
ผูเจริญท่ีสุด   ประเสริฐสุดอันยอดเยี่ยมแกพราหมณอยางนี้แลว 
บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงปฏิปทาอันเปนเหตุใหทรงบรรลถุึงความเปน 
ผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐสุดนั้น    ต้ังแตเบื้องตน  จึงตรัสคํามีอาทิวา  
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อารทฺธ   โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ   ดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  
อารทฺธ   โข  ปน  เม  พฺราหฺมณ   วีริย  อโหสิ  ความวา   ดูกอนพราหมณ 
ความเปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐสุดอันยอดเยี่ยมนี้    เราบรรลุ  
ดวยความเกียจคราน   ดวยความมีสติหลงลืม   ดวยกายอันกระสับ-  
กระสาย   ดวยจิตอันฟุงซาน  ก็หามิได   ก็อน่ึงแล   เราไดมีความเพียร 
อันปรารภแลว   เพ่ือบรรลุความเปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐสุด 
อันนั้น.   เรานั่งท่ีโพธิมัณฑสถาน   ไดปรารภ   ประคองความเพียร 
ตางโดยสัมมัปปธาน  ๔   อันเปนไปไมยอหยอน.   ความเพียรนั้น 
ของเรา  ไดเปนความเพียรไมยอหยอน  เพราะไดปรารภแลวทีเดียว. 
ก็จะมีแตความเพียรอยางเดียวก็หามิได     แมสติก็เปนอันเราเขาไป 
ต้ังไวโดยมุงตรงตออารมณ   และเปนสติที่ไมหลงลืม     เพราะเปน 
ธรรมชาติเขาต้ังมั่นแลว.    บทวา   ปสสฺทฺโธ    กายโย   อาสรทฺโธ   
ความวา   แมกายของเราก็เปนสภาพสงบดวยอํานาจกายปสสัทธิ 
และจิตตปสสัทธิ.  ในความสงบน้ัน  เหตุที่เม่ือนามกายสงบ  แม 
รูปกายก็ชื่อวาเปนอันสงบเหมือนกัน  ฉะนั้น  จึงไมตรัสใหแปลกกัน 
เลยวา  นามกาโย   รูปกาโย   นามกาย   รูปกาย   แตตรัสวา   ปสฺสทฺโธ 
กาโย  กายสงบ.  บทวา  อสารทฺโธ  ความวา  ก็กายน้ันแลชื่อวาสงบแท 
อธิบายวา      ปราศจากความกระวนกระวาย       เพราะเปนกายสงบ 
เที่ยว.  บทวา   สมาหิต  จตฺิต  เอกคฺค   ความวา   แมจิต   เราก็ต้ังไว 
โดยชอบ  คือ ต้ังไวดวยดี เปนเหมือนแนบแนน และมีอารมณเดียว   
คือไมหว่ันไหว   ไมดิ้นรน  เพราะเปนจิตต้ังม่ันที่เดียว.  ดวยลาํดับ 
แหงคํา  เพียงเทาน้ี  ยอมเปนอันตรัสปฏิปทา  อันเปนเบื้องตนของ  
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ฌาน.    บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงคุณวิเศษ   เริ่มตนแตปฐมฌานท่ีทรง 
บรรลุดวยปฏิปทาน้ีจนถึงวิชชา         เปนที่สุด     จึงตรัสคํามีอาทิวา 
โส  โข  อห   ดังน้ี.    ในคําท่ีตรัสไวนั้น   เบื้องแรก   คําท่ีมิไดยกข้ึน 
วินิจฉัยนั้น   ก็ไดกลาวไวดีแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล. 
         ก็ในบทวา   อย  โข  เม  พฺรหฺมณ   เปนตน  มิวินิจฉัยตอไปนี้:- 
บทวา  วิชฺชา   คือ  ที่ชื่อวาวิชชา   เพราะอรรถวากระทําความรูแจง. 
ถามวา ทําความรูแจงอะไร ?  ตอบวา ทําความรูแจงบุพเพนิวาสญาณ 
คือรูขันธที่อยูอาศัยในกาลกอน.  บทวา   อวิชฺชา   ไดแก   โมหะ  อัน 
ปกปดวิชชานั้น      เพราะอรรถวากระทําความรูแจง     บุพเพนิวาส- 
ญาณนั่นแหละ.  บทวา   ตโม  ความวา   โมหะ   นัน้นั่นเองชื่อวา  ตมะ 
ความมืด   เพราะอรรถวาปกปดวิชชานั้น.   บทวา  อาโลโก   ความวา 
วิชชานั้นนั่นแล    ชื่อวา    อาโลกะ    ความสวาง    เพราะอรรถวา 
กระทําความสวาง.   ก็ในบทวา   อาโลโก  นี้มีใจความดังนี้วา  วิชชา 
เราบรรลุแลว.  คําท่ีเหลือ (จากอาโลโก)  เปนคําสรรเสริญ.   กใ็น 
ขอน้ีประกอบดวยความดังตอไปนี้:-    วิชชานี้แล    เราบรรลุแลว 
เมื่อเรานั้นบรรลุวิชชาแลว    อวิชชากห็ายไป   อธิบายวา  พินาศไป. 
เพราะเหตุไร ? เพราะวิชชาเกิดข้ึน. ในบททั้งสองแมนอกน้ี  ก็นยันี้ 
บทวา  ต  ในบทวา   ยถา  ต  นี ้ เปนเพียงนิบาต. ชื่อวาผูไมประมาท 
เพราะไมอยูปราศจากสติ  ชื่อวามีความเพียร   เพราะมีความเพียร 
เครื่องเผากิเลส  ชื่อวาผูมีตนสงไป  อธิบายวา  ผูมีจิตสงไปแลว 
เพราะไมอาลัยในกายและชีวิต.     ทานอธิบายไวดังตอไปนี้:-  เมื่อ 
บุคคลไมประมาท  มีความเพียร  มีตนสงไปอยู  อวิชชา พึงถูกขจัดไป  
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วิชชาพึงเกิดข้ึน    ความมืดพึงถูกขจัดไป    ความสวางพึงเกิดข้ึน 
ฉันใด     อวิชชาอันเราขจัดแลว   วิชชาเกิดข้ึน   ความมืดเราขจัดแลว  
ความสวางเกิดข้ึน    ฉันนั้นเหมือนกัน.     เรานั้นไดผลอันสมแกการ 
ประกอบความเพียรทีเดียว. 
         บทวา   อย   โข   เม    พฺราหฺมณ    ปมา   อภนิิพฺภิทา   อโหสิ 
กุกฺกุฏจฺฉาปกสฺเสว   อณฑฺโกสมฺพา    ความวา     ดูกอนพราหมณ 
การทําลายกะเปาะไข      คืออวิชชาอันปกปดขันธที่เคยอยูอาศัย 
ในกาลกอน   ดวยจะงอยปาก   คือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ   ความรู 
ในการระลึกชาติหนหลัง   แลวชําแรกไดครั้งท่ี  ๑   ออกไปครั้งท่ี  ๑ 
เกิดเปนอริยะครั้งท่ี   ๑   นี้แล   ไดมีแลวแกเรา   เหมือนลูกไกทําลาย 
กะเปาะฟองไข   ดวยจะงอยปากหรือปลายเล็บเทาแลวชําแรกออกไป 
จากกะเปาะฟองไขนั้น    เกิดเติบโตในฝูงไก    ฉะนั้น.   นัยในบุพเพ- 
นิวาสกถาวาดวยความรูเรื่องขันธเปนท่ีอยูอาศัยในกาลกอน     เพียง 
เทาน้ีกอน. 
         สวนในจุตูปปาตกถา   วาดวยความรูจุติและอุบัติของสัตว 
มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   วิชฺชา   ไดแก   วิชชา   คือ   ทิพพจักขุญาณ.   บทวา 
อวิชฺชา  ไดแก   อวิชชาอันปกปดจุตูปปาตญาณ.  เหมือนอยางกลาวไว 
ในบุพเพนิวาสกถาวา   ทําลายกะเปาะฟองไข   คืออวิชชาอันปกปด  
ขันธที่อาศัยอยูในกอน   ดวยจะงอยปาก  คือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ดังน้ี  ฉันใด ในที่นี้ควรกลาว   วาทําลายกะเปาะไข  คืออวิชชา    
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อันปกปดจุติและอุบัติของสัตว   ดวยจะงอยปาก  คือ  จุตูปปาตญาณ  
ดังน้ี   ฉะน้ัน. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงการบรรลุอาสวักขย- 
ญาณ    ซึ่งกําหนดเอาดวยปจจเวกขณญาณแกพราหมณ    จึงตรัส  
คํามีอาทิวา  อย  โข  เม  พฺราหฺมณ  ตติยา  วิชฺชา  ดังน้ี. ในบทเหลาน้ัน 
บทวา   วิชฺชา  ไดแก  วิชชาคืออรหัตมรรคญาณ.   บทวา   อวชิชฺา 
ไดแก  อวิชชาที่ปกปดสัจจะทั้ง  ๔ ในบทวา  อย โข  เม  พฺราหมฺณ 
ตติยา   ภินิพฺภิทา  อโหส ิ นี้  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้.   ดูกอนพราหมณ 
การท่ีเราทําลายกะเปาะฟองไข      คืออวิชชาอันปกปดสัจจะท้ัง  ๔ 
ดวยจะงอยปาก   คืออาสวักขยญาณแลวชําแรกออกครั้งท่ี  ๔  ออกไป 
ครั้งท่ี  ๓  เกิดเปนอริยะคร้ังท่ี  ๓  นี้แล  ไดมีแลวแกเรา  เหมือนลูกไก 
ทําลายกะเปาะฟองไขดวยจะงอยปาก        หรือดวยปลายเล็บเทาแลว 
ชําแรกออกจากกะเปาะฟองไขนั้น     เกิดมาเติบโตในฝูงไก   ฉะนั้น. 
ถามวา     ดวยคําเพียงเทานี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร  ? 
ตอบวา   ทรงแสดงความน้ีวา   ดูกอนพราหมณ   กล็ูกไกนั้นทําลาย 
กะเปาะฟองไขแลวออกจากกะเปาะฟองไขนั้น        เกิดครั้งเดียว 
เทาน้ัน     แตเราทําลายกะเปาะฟองไข    คืออวิชชาอันปดขันธที่ 
อาศัยอยูในกอน   เกิดครั้งแรกดวยวิชชา   คือบุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณกอน     จากน้ันก็ทําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชาอันปดจุติ 
และปฏิสนธขิองสัตวทั้งหลาย  เกิดครั้งท่ี  ๒ ดวยวิชชา  คือทิพย- 
จักษุญาณ    ตอไปลําลายกะเปาะฟองไขคืออวิชชาอันปดสัจจะ 
ทั้ง ๔ เกิดครัง้ท่ี ๓ ดวยวิชชา คืออาสวักขยญาณ เราเกิด ๓ ครัง้  
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ดวยวิชชา  ๓   อยางนี้   และการเกิดของเรานั้น   เปนของประเสริฐ 
งาม   บริสุทธิ์.   ก็เม่ือทรงแสดงอยางนี้  ไดประกาศพระสัพพัญูคุณ  
แมทั้งหมดดวยวิชชา    ๓   อยางนี้     คือประกาศอตีตังสญาณดวย 
บุพเพนิวาสญาณ    ประกาศปจจุบันนังสญาณและอนาคตังสญาณ 
ดวยทิพยจักษุญาณ     ประกาศโลกิยคุณและโลกุตตรคุณท้ังสิ้นดวย 
อาสวักขยญาณ    ทรงแสดงความท่ีพระองคก็เปนผูเจริญท่ีสุด  และ 
ประเสริฐสุดดวยอริยชาติ  การเกิดอันประเสริฐแกพราหมณ. 
         บทวา   เอว    วุตฺเต  เวรฺโช  พฺราหฺมโณ   ความวา  เมื่อพระ- 
ผูมีพระภาคเจาผูทรงอนุเคราะหชาวโลก     เมื่อจะทรงอนุเคราะห 
พราหมณ    ตรัสภาวะที่พระองคเปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐที่สุด 
ดวยอริยชาติการเกิดอันประเสริฐแมที่ควรปกปด       ดวยพระธรรม 
เทศนาอันประกาศวิชชา    ๓   อยางนี้   เวรัญชพราหมณมีกายและ 
จิตเต็มดวยความซาบซานแหงปติ    เขาใจถึงความท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจา     เปนผูเจริญท่ีสุดและประเสริฐที่สุดดวยการเกิดอันประเสริฐนั้น 
ไดตําหนิตนวา         เราไดกลาวหาพระสัพพัญูผูประกอบดวยคุณ 
ทั้งปวง   ผูเจริญท่ีสุดในโลกทั้งปวง   เชนวา  ไมทํากรรมมีการกราบ 
เปนตนแกคนอ่ืน   นาติจริงหนอพราหมณ   ชางไมรู     จึงตกลงใจวา 
บัดนี้   ทานผูนี้เปนผูเจริญท่ีสุด     เพราะเกิดกอนดวยอริยชาติ  ความ 
เกิดอันประเสริฐในโลก   เปนผูประเสริฐที่สุด     เพราะไมมีผูทัดเทียม 
ดวยคุณท้ังปวง      แลวไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา 
ทานพระโคดมเปนผูเจริญท่ีสุด      ทานพระโคดมเปนผูประเสริฐที่สุด 
ก็แลครั้นกราบทูลอยางน้ีแลว    เมื่อจะชมเชยพระธรรมเทศนาของ  
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พระผูมีพระภาคเจาน้ันตอไป    จึงกลาวคํามีอาทิวา    อภิกฺกนฺต   โภ 
โคดม  ไพเราะจริง   ทานพระโคดม.    คําน้ันมีเนื้อความดังกลาวแลว 
นั่นแล. 
                                 จบ  อรรถกถาเวรัญชสูตรที ่ ๑  
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                                ๒.  สีหสูตร 
         [๑๐๒]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กฆูาคาร- 
ศาลา  ปามหาวัน  ใกลกรงุเวสาลี  สมยันั้นแล  เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง 
เปนจํานวนมาก นั่งประชุมกันที่สัณฐาคาร กลาวสรรเสริญ พระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  โดยอเนกปริยาย. 
         ก็สมัยน้ันแล  สีหเสนาบดี  สาวกของนิครนถนั่งอยูในบริษัทนั้น 
ลําดับนั้นสีหเสนาบดีไดมีความคิดดังนี้วา           พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย 
จริงอยางนั้น       เจาลิจฉวีผูมีชื่อจํานวนมากประชุมกันที่สัณฐาคาร 
กลาวสรรเสริญพระพุทธ    พระธรรม    พระสงฆโดยอเนกปริยาย 
ผิฉะน้ัน  เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคนั้นเถิด   ลําดับนั้น    สีหเสนาบดีเขาไปหานิครนถนาฏบุตร 
ถึงท่ีอยู  ครัน้แลว  จึงกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา  ขาแตทานผูเจริญ  
ขาพเจาปรารถนาจะเขาไปเฝาพระสมณโคดม. 
         นิครนถนาฏบุตรกลาววา     ดูกอนสีหะ    กท็านเปนกิริยวาท 
จักเขาไปเฝาพระสมณโคดมเปนอกิริยวาททําไม     เพราะพระ-  
สมณโคดมเปนอกิริยวาท   จึงแสดงธรรมเพื่อกิรยิวาท   และแนะนํา 
พวกสาวกดวยอกิริยวาทน้ัน    ครั้งน้ัน    การตระเตรียมที่จะเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาของสีหเสนาบดี  ระงับไป. 
         แมครั้งท่ีสอง    เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก   ไดนั่ง 
ประชุมกันทีส่ัณฐาคาร     กลาวสรรเสริญพระพุทธ     พระธรรม  
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พระสงฆ  โดยอเนกปริยา  แมครั้งท่ีสอง  สีหเสนาบดีก็มีความคิด  
ดังน้ีวา    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     จักเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาโดยไมตองสงสัย...     การตระเตรียมที่จะเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาของสีหเสนาบดีระงับไป, 
          แมครัง้ท่ีสาม  เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก   นั่งประชุม 
กันที่สัณฐาคาร    กลาวสรรเสริญพระพุทธ     พระธรรม    พระสงฆ 
โดยอเนกปรยิาย      แมครั้งท่ีสาม      สีหเสนาบดีก็มีความคิดดังน้ีวา 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น จักเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
โดยไมตองสงสัย   จริงอยางนั้น  เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก 
นั่งประชุมกันที่สัณฐาคาร      กลาวสรรเสริญพระพุทธ      พระธรรม 
พระสงฆ    โดยอเนกปริยาย    พวกนิครนถทั้งหลาย   เราจะลาหรือ 
ไมลา  จักทําอะไรเราได   ผิฉะน้ันเราจะไมลาละ  พึงเขาเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเถิด. 
          ลําดับนั้น   สีหเสนาบดีออกจากกรุงเวสาลี    ในเวลายังวัน 
พรอมดวยรถประมาณ   ๕๐๐  คัน  เพ่ือเฝาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นไปดวยยานเทาที่ยานจะไปได      แลวลงจากยานเดินตรงเขาไป 
ยังอาราม      แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวาย 
บังคมแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา         ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไดสดับมา 
ดังน้ีวา  พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท  ยอมแสดงธรรมเพื่ออกิริยวาท 
และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา  ชนเหลาใด 
กลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท   ยอมแสดงธรรมเพ่ือ  
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อกิริยวาท  และแนะนําสาวกดวยอกิริยวาทน้ัน  คนเหลาน้ันจะช่ือวา 
กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว           มใิชกลาวตูพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยคําอันไมจริง     และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม 
หรือ   การคลอยตามวาทะอันชอบแกเหตุไร  ๆ    จะไมมาถึงฐานะ 
อันสมควรติเตียนแลหรือ    เพราะขาพระองคไมประสงคจะกลาวตู 
พระผูมีพระภาคเจาเลย. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนสีหะ    เหตุที่เขากลาวหา 
เราวา   พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท   ผูกลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา 
ไมเปนอันทํา   แสดงธรรมเพ่ืออกิริยวาท    และแนะนําสาวกน้ันหลาย 
ดวยกิริยวาท  ดังนี้   ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมเปนกิริยวาท   ผู 
กลาวกรรมอันบุคคลทําอยูวา    เปนอันทํา   ยอมแสดงธรรมเพื่อ 
กริยวาทและแนะนําสาวกท้ังหลายดวยกิริยวาท  ดงันี้  ชื่อวากลาวชอบ 
นั้น  มีอยู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท 
ผูกลาวความขาดสูญ  ยอมแสดงธรรมเพ่ืออุจเฉทวาท   และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาท    ดังนี้    ชื่อวากลาวชอบน้ัน   มอียู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปนเชคุจฉี  คนชาง 
เกลียด   ยอมแสดงธรรมเพื่อเชคุจฉี   และแนะนําสาวกท้ังหลาย 
ดวยเชคุจฉี   ดังนี้    ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมเปนเวนยิกะ   คน 
กําจัด  ยอมแสดงธรรมเพ่ือกําจัด   และแนะนําสาวกนั้นหลายดวย  
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การกําจัด ดังนี้  ชื่อวากลาวชอบน้ัน มอียู.  
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปนตปสสี   คน 
เผาผลาญ       ยอมแสดงธรรมเพ่ือเผาผลาญ      และแนะนําสาวก 
ทั้งหลายดวยการเผาผลาญ  ดังนี้   ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปนอัปปคัพภะ 
ไมผุดไมเกิด       ยอมแสดงธรรมเพ่ือไมผุดไมเกิด    และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไมเกิด   ดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบน้ัน 
มีอยู. 
         เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปนอัสสัตถะ 
คนใจเบา  ยอมแสดงธรรมเพ่ือความใจเบา  และแนะนําสาวกท้ังหลาย 
ดวยการใจเบา   ดังน้ี   ชื่อวากลาวชอบน้ัน  มีอยู. 
         ดูกอนสีหะ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปน 
อกิริยวาท       ยอมแสดงธรรมเพ่ืออกิริยวาท       และแนะนําสาวก 
ดวยอกิริยวาท    ดังน้ี   ชือ่วากลาวชอบนั้น   เปนไฉน    ดูกอนสีหะ 
เพราะเรากลาวการไมทํากายทุจริต     วจีทุจริต    มโนทุจริต     เรา 
กลาวการไมทําซึ่งธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง  นี้แลเปนเหตุ 
ที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณโคดมเปนอกิริยวาท   ยอมแสดงธรรม 
เพ่ืออกิริยวาท     และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอกิริยวาท     ดังน้ี 
ชื่อวากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปน 
กิริยวาท        ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาท         และแนะนําสาวก 
ดวยกิริยวาท    ดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบน้ัน    เปนไฉน     ดูกอนสีหะ  
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เพราะเรากลาวการทํากายสุจริต  วจีสุจริต    มโนสุจริต    กลาวการ  
ทํากุศลธรรมหลายอยาง    นี้แลเปนเหตุที่เขากกลาวหาเราวา    พระ- 
สมณโคดมเปนกิริยวาท    ยอมแสดงธรรมเพ่ือกิริยวาท    และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยกิริยวาท  ดังนี้  ชื่อวากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ     ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดม 
เปนอุจเฉทวาท    ยอมแสดงธรรมเพื่ออุจเฉทวาท    และแนะนําสาวก 
ทั้งหลายดวยอุจเฉทวาท  ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบน้ัน  เปนไฉน   ดกูอน 
สีหะ    เพราะเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ   โทสะ   โมหะ   และ 
ธรรมอันเปนบาปอกุศลหลายอยาง     นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเรา 
วาพระสมณโคดมเปนอุจเฉทวาท     ยอมแสดงธรรมเพ่ืออุจเฉทวาท 
และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยอุจเฉทวาท   ดังนี้  ชื่อวากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ.    เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปน 
เชคุจฉี   คนชางเกลียด    ยอมแสดงธรรมเพ่ือความชางเกลียด   และ 
แนะนําสาวกท้ังหลายดวยความชางเกลียด    ดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบ 
นั้นเปนไฉน    ดูกอนสีหะ    เพราะเราเกลียดชังกายทุจริต    วจีทุจริต  
มโนทุจริต       และเกลียดชังการเขาถึงธรรมอันเปนบาปอกุศลหลาย 
อยาง    นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปนคน 
ชางเกลียด  ยอมแสดงธรรมเพ่ือความชางเกลียด   และแนะนําสาวก 
ดวยความชางเกลียด  ดังน้ี ชื่อวากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปน 
เวนยิกะ    คนกําจัด   ยอมแสดงธรรมเพื่อกําจัด   และแนะนําสาวก 
ทั้งหลายดวยการกําหนด  ดังน้ี  ชื่อวากลาวชอบน้ัน เปนไฉน  ดูกอน  
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สีหะ  เพราะเราแสดงธรรมเพ่ือกําจัดราคะ โทสะ โมหะ และธรรม  
อันเปนบาปอกุศลหลายอยาง     นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา 
พระสมณโคดมเปนคนกําจัด ยอมแสดงธรรมเพื่อกําจัด และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยการกําจัด   ดังน้ี   ชือ่วากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ    เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปน 
ตปสสี    คนเผาผลาญ    ยอมแสดงธรรมเพ่ือความเผาพลาญ   และ 
แนะนําสาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญ   ดังน้ี   ชือ่วากลาวชอบนั้น 
เปนไฉน  ดูกอนสีหะ  เพราะเรากลาวธรรมอันเปนบาปอกุศล  คือ 
กายทุจริต      วจีทุจริต      มโนทุจริต      วาเปนธรรมควรเผาผลาญ 
ดูกอนสีหะ ผูใดแลละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ควรเผาผลาญไดแลว 
ตัดรากขาดแลว   ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน   ทําไมใหมี   ไมให 
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา    เรากลาวผูนั้นวา    ตัดรากขาดแลว    ทํา 
ใหเปนเหมือนตาลยอดดวน    ทําไมใหมี    ไมใหเกิดอีกตอไปเปน 
ธรรมดา      นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา     พระสมณโคดมเปน 
คนเผาผลาญ    ยอมแสดงธรรมเพ่ือความเผาผลาญ   และแนะนํา 
สาวกท้ังหลายดวยการเผาผลาญ   ดังน้ี   ชื่อวา    กลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ   ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดม 
เปนอัปปคัพภะ  คนไมผุดไมเกิด  ยอมแสดงธรรมเพื่อความไมผุด 
ไมเกิด    และแนะนําสาวกทั้งหลายดวยการไมผุดไมเกิด  ดังนี้  ชื่อวา 
กลาวชอบน้ัน.  เปนไฉน  ดูกอนสีหะ  ผูใดแลละการนอนในครรภ 
การเกิดในภพใหมไดแลว   ตัดรากขาดแลว    ทําใหเปนเหมือนตาล 
ยอดดวน  ทาํไมใหมี  ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  เรากลาวผูนั้นวา  
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ผูไมผุดไมเกิด  ตถาคตละการนอนในครรภ  การเกิดในภพใหมไดแลว  
ตัดรากขาดแลว  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน  ทําไมใหมี  ไมใหเกิด  
อีกตอไปเปนธรรมดา   นี้    เปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา   พระสมณ- 
โคดมเปนคนไมผุดไมเกิด      ยอมแสดงธรรมเพื่อความไมผุดไมเกิด  
และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการไมผุดไมเกิด  ดังนี้  ชื่อวากลาวชอบ. 
         ดูกอนสีหะ    ก็เหตุที่เขากลาวหาเราวา    พระสมณโคดมเปน 
อัสสัตถะ    คนใจเบา    ยอมแสดงธรรมเพ่ือใจเบา    และแนะนําสาวก 
ทั้งหลายดวยการใจเบา  ดังนี้   ชื่อวากลาวชอบน้ัน  เปนไฉน   กอน 
สีหะ     เพราะเราเปนคนใจเบา     ยอมแสดงดธรรมเพ่ือความใจเบา 
ดวยความใจเบา    อยางยิ่ง    และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการใจเบา 
นี้แลเปนเหตุที่เขากลาวหาเราวา         พระสมณโคดมเปนคนใจเบา 
ยอมแสดงธรรมเพ่ือความใจเบา       และแนะนําสาวกท้ังหลายดวยการ 
ใจเบา  ดังนี้   ชื่อวากลาวชอบ. 
        ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     สหีเสนาบดีได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ภาษิต  
ของพระองคแจมแจงนัก  ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก    ผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.  
         พ.   ดกูอนสีหะ    ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา 
การใครครวญกอนแลวกระทํา     เปนความดีของคนที่มีชื่อเสียง 
เชนทาน.  
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         สี.  ขาแตพระองคผูเจริญ          ขาพระองคพอใจชื่นใจอยาง 
ลนเหลือตอพระผูมีพระภาคเจา  แมดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองค 
วา     ดูกอนสีหะ    ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา    การ 
ใครครวญกอนแลวกระทํา    เปนความดีของตนท่ีมีชื่อเสียงเชนทาน 
เพราะพวกอัญญเดียรถยีไดขาพระองคเปนสาวกแลว     พึงยกธง 
เที่ยวประกาศท่ัวเมืองเวสาลีวา    สีหเสนานดียอมเปนสาวกพวกเรา 
แลว     แตพระผูมีพระภาคเจากลับตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา 
ดูกอนสีหะ    ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงกระทํา    การใคร- 
ครวญกอนแลวกระทํา    เปนความดีของคนท่ีมีชื่อเสียงเชนทาน 
ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  กับ 
ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  เปนครั้งท่ีสอง  ขอพระผูมี- 
พระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองคไววา    เปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
         พ.     ดกูอนสีหะ     ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวก 
นิครนถมานานแลว     ทานควรสําคัญบิณฑบาตท่ีทานจะพึงใหแก 
พวกนิครนถเหลาน้ันผูเขาไปแลว. 
         สี.    ขาแตพระองคผูเจริญ         ขาพระองคพอใจชื่นใจอยาง 
ลนเหลือตอพระผูมีพระภาคเจา   มีดวยพระดํารัสที่ตรัสกะขาพระองค 
วา   ดูกอนสีหะ   ตระกูลของทานเปนเสมือนบอน้ําของพวกนิครนถ 
มานานแลว    ทานควรสําคัญบิณฑบาต   ที่ทานจะพึงใหแกพวกนิครนถ 
เหลาน้ันผูเขาไปแลว      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคไดสดับมา 
ดังน้ีวา    พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา     ควรใหทานแกเราเทาน้ัน  
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ไมควรใหแกผูอ่ืน  ควรใหแกสาวกของเราเทาน้ัน  ไมควรใหแก  
สาวกของพวกอ่ืน    ทานที่ใหแกเราเทาน้ันมีผลมาก  ใหแกพวกอ่ืน 
ไมมีผลมาก  ใหแกสาวกของเราเทาน้ันมีผลมาก  ใหแกสาวกของ 
พวกอ่ืนไมมีผลมาก     แตพระผูมีพระภาคเจากลับตรัสชักชวนขา 
พระองคในการใหทานแมในพวกนิครนถดวย   อนึ่ง  ขาพระองค 
จักรูกาลอันควร   ที่จะใหทานน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองค 
นี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา     กับทั้งพระธรรม    และภิกษุสงฆวา 
เปนสรณะ    เปนครั้งท่ีสาม     ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาโปรดสีห- 
เสนาบดี  คือ ทรงประกาศทานกถา  ศลีกถา  สัคคกถา โทษแหงกาม 
อันตํ่าทรามเศราหมอง   และอานิสงสในเนกขัมมะ  เมื่อใด  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงทราบวา   สีหเสนาบดี   มีจิตควร  ออน  ปราศจาก 
นิโวรณ   บนัเทิง   เลื่อมใสแลว    เมือ่น้ัน   จึงทรงประกาศพระธรรม- 
เทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงเอง   คือ  ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ   มรรค    ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  เกดิข้ึน 
แกสีหเสนาบดี    ณ  ที่นัง่น้ันเองวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา  เปรียบเหมือน 
ผาท่ีสะอาดปราศจากดํา   จะพึงยอมติดดี  ฉะนั้น. 
         ครั้งน้ันแล    สีหเสนาบดีผูเห็นธรรมแลว   บรรลุธรรมแลว 
รูแจงธรรมแลว   หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว   ขามพนความสงสัยไดแลว 
ปราศจากความเคลือบแคลงแลว  ถึงความเปนผูแกลวกลา  ไมตอง  
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เชื่อผูอ่ืน  ในพระศาสนาของพระศาสดา  ไดกราบทูลพระผูมี  
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ของพระผูมีพระภาคเจา 
พรอมดวยภิกษุสงฆรับนิมนตฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุงน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ. 
         ครั้งน้ันแล    สีหเสนาบดีทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
รับนิมนตแลวลุกจากท่ีนั่ง    ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  กระทํา 
ประทักษิณแลวหลีกไป    ครั้งน้ันแล    สีหเสนาบดี  เรียกชายคนหนึ่ง 
มาบอกวา    พอมหาจําเริญ    พอจงไปหาเน้ือ    เลือกเอาเฉพาะท่ีขาย 
ทั่วไป   พอลวงราตรีนั้น   สีหเสนาบดีสั่งใหจัดขาทนียโภชนียาหาร 
อันประณีตไวในนิเวศนของตนแลว    ใหไปกราบทูลเวลาภัตตาหาร 
แดพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ     ถึงเวลาแลว 
พระเจาขา   ภัตตาหารในนิเวศนของทานสีหเสนาบดีสําเร็จแลว. 
         ครั้งน้ัน  ในเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก 
ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขาไปยังนิเวศนของสีหเสนาบดี   ประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีปูไวพรอมดวยภิกษุสงฆ    ก็สมัยน้ัน    นิครนถเปน 
จํานวนมาก     พากันประคองแขนคร่ําครวญตามถนนตาง   ๆ     ตาม 
สีแยกตาง   ๆ     ในกรุงเวสาลีวา     วันนี้    สีหเสนาบดีฆาสัตวอวนพี 
ปรุงเปนอาหารถวายพระสมณโคดม    พระสมณโคดมท้ังที่รู    ทรง 
ฉันอุทิศมังสะที่เขาอาศัยตนทํา. 
         ลําดับนั้น     บุรุษคนหนึ่งเขาไปหาสีหเสนาบดีกระซิบบอกวา 
พระเดชพระคุณไดโปรดทราบ    นิครนถเปนจํานวนมากเหลาน้ี 
พากันประคองแขนคร่ําครวญตามถนนตาง   ๆ     ตามส่ีแยกตาง  ๆ  
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ในกรุงเวสาลีวา  วันนี้  สหีเสนาบดีฆาสัตวอวนพีปรุงเปนภัตตาหาร  
ถวายพระสมณโคดม      พระสมณโคดมท้ังท่ีรูอยู    ทรงฉันอุทิศมังสะ 
ที่เขาอาศัยตนทํา. 
         สีหเสนาบดีกลาววา     อยาเลย   เพราะเปนเวลานานมาแลว 
ที่พระคุณเจาเหลาน้ัน ใครจะกลาวโทษพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
แตทานเหลานี้ไมกระดากอายเสียเลย  ยอมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคําอันไมเปนจริง  แมเพราะเหตุแหงชีวิตไม  ลําดับนั้น   สีหเสนาบดี 
ไดอังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข    ใหอ่ิมหนําสําราญ 
ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตน  และเม่ือพระผูมี- 
พระภาคเจาฉันเสร็จแลว   ชักพระหัตถออกจากบาตรแลว   สีหเสนาบดี 
นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดทรง 
ชี้แจง   สีหเสนาบดีนั่งเรียบรอยแลว   ใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ให 
อาจหาญ  รืน่เริงดวยธรรมมีกถา   แลวเสด็จลุกจากท่ีนั่งหลีกไป. 
                                  จบ  สีหสูตรที่  ๒ 
 
                           อรรถกถาสีหสูตาที่ ๒ 
         สีหสูตรที่  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อภิฺาตา   ไดแก   รูจักกันแลว   รูจักกันแลว   ปรากฏ 
แลว.  บทวา   สนฺถาคาเร  ไดแก   สันถาคารของมหาชน  คือ  เรือนท่ี 
สรางไวเพื่อตองการพักผอน   (ของมหาชน).   เลากันวา   สันถาคาร- 
ศาลาน้ัน     ไดมีอยูกลางเมือง     ปรากฏแกคนทั้งสองซ่ึงอยูที่ประตู   
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ทั้ง  ๔   ดาน   พวกมนุษยที่มาจากทิศทั้ง  ๔   พักผอนท่ีสันถาคาร  
นั้นกอน    ภายหลังจึงไปยังท่ีอันผาสุกแกตน.    บางอาจารยกลาววา 
เรือนท่ีสรางไวเพ่ือปฏิบัติราชกิจของราชตระกูล   ดังน้ีบาง.  จริงอยู 
เจาลิจฉวีประทับนั่งท่ีสันถาคารนั้น  รเิริ่มกระทําจัดราชกิจ.    บทวา 
สนฺนิสินฺนา   ความวา    นัง่ประชุมบนอาสนะท่ีตกแตงไว    มีเครื่อง 
ลาดควรคามาก    ยกเศวตฉัตรข้ันไว    เพ่ือสําหรับเจาลิจฉวีเหลาน้ัน 
ประทับนั่ง. 
         บทวา    อเนกปริยาเยน   พุทฺธสฺส    วณฺณ    ภาสนฺติ    ความวา 
เจาลิจฉวีทั้งหลาย     พิจารณาในราชสกุลและการบําเพ็ญประโยชน 
แกโลกแลวกลาวพูดของคุณของพระพุทธเจาดวยเหตุมิใชนอย. 
จริงอยู   เจาเหลาน้ันเปนบัณฑิตมีศรัทธาเส่ือมใส   เปนพระอริยสาวก 
ระดับโสดาบันบาง   สกทาคามีบาง   อนาคามีบาง   เจาเหลาน้ันทุก 
พระองคตัดรกชฏัฝายโลกียไดแลว    สรรเสริญคุณของรัตนะท้ัง   ๓ 
มีพระพุทธเจาเปนตน.  บรรดารัตนะทั้ง  ๓  เหลาน้ัน  ชื่อวา  คุณของ 
พระพุทธเจามี     อยาง    คือ   จริยคุณ   สรีรคุณ    คุณคุณ.   บรรดา 
คุณท้ัง  ๓  นัน้  เจาเหลาน้ี  ปรารภพระจรรยาคุณ :-  คือกลาวคุณ 
ของพระพุทธเจาดวยชาดก  ๕๕๐  เรือ่งวา   พระสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงบําเพ็ญบารมี   ๓๐  ทัศคือ  บารมี  ๑๐   อุปบารมี  ๑๐  ปรมัตถ- 
บารมี  ๑๐  สิน้สี่อสงไขยกําไรแสนกัป  ทรงทําญาตัตถจริยา โลกัตถ- 
จริยา   และพุทธัตถจริยาใหถึงท่ีสุด   แลวทําบริจาคซ่ึงมหาบริจาค 
๕   ประการ    ทรงทํากิจกรรมที่ทํายากหนอดังน้ี   พรรณนาจนถึง 
ภพดุสิตแลวจึงหยุด.  
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         อน่ึง    เมื่อกลาวคุณของพระธรรม   ไดกลาวพระธรรมคุณ  
เปนสวน  ๆ  วา   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
แสดงแลว   วาโดยนิกายมี  ๕ นิกาย  วาโดยปฎกมี  ๓ ปฎก  วาโดย 
องคมี  ๙  องค   วาโดยขันธมี  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ. 
         เมื่อกลาวคุณของพระสงฆ  ก็กลาวสังฆคุณโดยสังเขป 
แหงบรรพชาวา  กุลบุตรทั้งหลายไดฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา 
ไดมีศรัทธา   ละกองโภคะและวงศญาติ     ไมนําพาถึงเศวตฉัตร 
ตําแหนงอุปราช   ตําแหนงเสนาบดี     เศรษฐีและขุนคลังเปนตน 
ออกบวชในศาสนาอันประเสริฐของพระศาสนา. ในสมัยพุทธกาล 
เฉพาะราชบรรพชิต   เชนพระเจาภัททิยะ   พระเจามหากัปปยและ 
พระเจาปุกกุสาติเปนตน     ผูละเศวตฉัตรออกบวชมีจํานวนถึง 
๘๐,๐๐๐  พระองค.   สวนสําหรับกุบบุตรทั้งหลายมีสกุลบุตร 
โสณบุตรเศรษฐี  และรัฐปาลกุลบุตรเปนตน  ผูละทรัพยหลายโกฏ ิ
ออกบวช    กําหนดไมได    กลุบุตรเห็นปานน้ี  ๆ  ยอมบวชในพระ- 
ศาสนาของพระศาสดา. 
         บทวา   สีโห  เสนาปติ  ไดแก  แมทัพผูมีชื่ออยางนั้น.  ก็ใน 
เมืองเวสาลี   มีเจาถึง   ๗,๗๐๗   พระองค   แมเจาท้ังหมดน้ันประชุม 
กัน  เจาท้ังหมดตางยึดน้ําใจกัน   เลือกเฟนกันวา  ทานทั้งหลาย 
จงเลือกเฟนเจาสักพระองคหน่ึงผูสามารถบริหารรฐัแวนแควนได 
เห็นสีหราชกุมาร   จึงตกลงกันวา   ผูมีจักสามารถ    จึงไดถวายฉัตร 
ประจําตําแหนงเสนาบดีสีเหมือนทับทิม   บุดวยผากัมพลแกสีหราช-  
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กุมารน้ัน.   ทรงหมายเอาสีหราชกุมารน้ันจึงตรัสวา  สีโห  เสนาปติ 
ดังน้ี. 
         บทวา    นิคฺคณฺสาวโก   ไดแก   อุปฐากผูใหปจจัยแกนิครนถ 
นาฏบุตร.    ก็ในภาคพ้ืนชมพูทวีป    มีชน   ๓   คนที่เปนอัครอุปฐาก 
ของพวกนิครนถ  คือ ในเมืองนาลันทาอุบาลีคหบดี,ในเมืองกบิลพัสดุ- 
วัปปศากยะ,   ในเมืองเวสาลีสีหเสนาบดีผูนี้. 
         บทวา  นิสินฺโน โหติ  ความวา ปูลาดอาสนะตามริม ๆ สําหรับ 
บริษัทของเหลาเจาหอกน้ัน   สวนของสีหเสนาบดี ปูลาดไวตรงกลาง 
ดังน้ัน    สีหเสนาบดีจึงประทับนั่งเหนือราชอาสนอันควรคามากท่ีเขา 
         บทวา  นิสฺสสย   ไดแก   ไมสงสัย  คือโดยแมสวนเดียว  เพราะวา 
เจาลิจฉวีเหลาน้ีจะไมกลาวคุณของเจาผูมีศักดิ์นอยองคไร   ๆ    ดวย 
เหตุหลายรอยอยางนี้. 
         บทวา   เยน  นิคฺคณโฺ     นาฏปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ   ความวา 
เขาเลาวา     นิครนถนาฏบุตรคิดวา    ถาสีหเสนาบดีนี้    เมื่อใคร   ๆ 
กลาวคุณของพระสมณโคดม   ไดฟงแลวจักเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
ไซร เราก็จักเส่ือม  จึงไดกลาวคํานี้  กะสีหเสนาบดีลวงหนาไวกอนวา 
         ดูกอนเสนาบดี    ในโลกน้ี    คนเปนอันมากเที่ยวพูดวา    เราเปน 
พระพุทธเจา    เราเปนพระพุทธเจา    ถาทานประสงคจะเขาไปพบ 
ใคร ๆ  ไซร   ควรจะถามเรา    ที่อันสมควร   เราจะสงทานไปท่ีไม 
สมควร    เราก็จะหามทานเสีย   สีหเสนาบดีนั้นระลึกถึงถอยคําน้ัน 
จึงคิดวา      ถาทานนิครนถนาฏบุตรจักสงเราไปไซร     เราจักไป  
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ถาไมสง  เราจักไมไป  ดังนี้แลวเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู.  
ครั้งน้ัน    นคิรนถไดฟงคําของสีหเสนาบดีนั้น   ถกูความโศกอยาง 
รุนแรงดุจภูเขาใหญทับ   เสียใจวา   เราไมปราถนาใหเขาไปท่ีใด 
เขาก็ประสงคจะไปท่ีนั้น   เราถูกเขาฆาเสียแลว   จึงคิดวา  เราจัก 
ทําอุบายหามเขา  จึงกลาวคํา อาทิวา   กึ  ปน  ตฺว   ดังน้ี.  นิครนถ 
เมื่อกลาวอยางนี้  ทําปติอันเกิดข้ึนแลวของสีหเสนาบดีใหพินาศไป 
เหมือนเอาปากกระแตกโคตัวกําลังเที่ยวไป     เหมือนทําประทีปที่ 
ลุกโพลงใหดับ  เหมือนควํ่าบาตรท่ีเต็มภัตตาหาร    ฉะน้ัน.    บทวา 
คมิยาภิสงฺขาโร  ไดแก  การตระเตรียมที่เปนไปโดยการใหเทียมชาง 
มา  และการถือเอามาลัยและของหอมเปนตน.  บทวา โส วูปสนฺโต 
ไดแก  การเตรียมจะไปน้ันถูกระงับแลว. 
         บทวา    ทุติยมฺป  โข   คือ   แมวาระท่ี  ๒.  ในวาระแมนี้  เมื่อ 
เจาลิจฉวีสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา    ไดกลาวสรีรคุณ    ดวย 
อํานาจมหาปุริสลักขณะ     ๓๒    ประการ    พระอนุพยัญชนะ  ๘๐   
และพระรัศมีขางละวาแหงพระทศพล  กําหนดเอาเบื้องลางแตพ้ืนเทา 
ข้ึนไป เบื้องบนแตปลายผมลงมา  ต้ังแตภพดุสิตจนถึงมหาโพธิบัลลังก. 
เมื่อจะกลาวสรรเสริญคุณพระธรรมไดกลาวคุณของพระธรรม 
ดวยอํานาจธรรมท่ีตรัสไวดีแลวเทาน้ันวา     ชื่อวาความพลั้งพลาด 
ในบทหนึ่งก็ดี  ในพยญัชนะตัวหนึ่งก็ดี  ไมมีเลย.  เมื่อกลาวสรรเสริญ 
คุณของพระสงฆ   ไดกลาวคุณของพระสงฆ     ดวยอํานาจปฏิปทา 
การปฏิบัติวา    กลุบุตรผูละยศ     สิร ิ  และทรัพยสมบัติเห็นปานนี้ 
บวชในศาสนาของพระศาสดา    ไมเปนผูเกียจครานปกติ    แต  
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เปนผูกระทําใหบริบูรณในธุดงคคุณ ๑๓ ประการ  กระทํากิจกรรม 
ในอนุปสสนา ๗ ใชการจําแนกอารมณ  ๓๘. 
         ก็ในวาระท่ี  ๓  เมื่อจะกลาวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจา 
กลาวพุทธคุณท้ังหลายโดยปริยายแหงพระสูตรนั่นแลวา   อิติป  โส 
ภควา    ดังน้ีเปนตน.   กลาวสรรเสริญพระธรรมคุณท้ังหลายโดย 
ปริยายแหงพระสูตรนั่นแหละวา    สฺวากฺขาโต  ภควาตา    ธมฺโม 
ดังน้ีเปนตน.   กลาวสรรเสริญพระสังฆคุณท้ังหลายโดยปริยาย 
แหงพระสูตรนั่นแหละวา   สุปฏิปนฺดน  ภควโต    สาวกสงฺโฆ 
ดังน้ีเปนตน.  ลําดับนั้น  สีหเสนาบดีคิดวา  ก็เมื่อบิจฉวีราชกุมาร 
เหลาน้ีกลาวพุทธคุณ  ธรรมคุณ  สังฆคุณ    จําเดิมแตวันที่    ๓ 
พระโอฐก็ไมพอ    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงประกอบ 
ดวยพระคุณไมตํ่าทรามแน   บัดนี้  เราจะไมละปติที่เกิดข้ึนแลวน้ี 
อยางเด็ดขาด    จักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาวันนี้.    ลําดับนั้น 
สีหเสนาบดีเกิดความวิตกข้ึนวา    พวกนิครนถจักกระทําอะไรแกเรา 
เลา.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ก ึ ห ิ เม   กริสฺสนฺติ   ความวา 
นิครนถทั้งหลายจักกระทําอไรแกเรา.    บทวา     อปโลกิตา    วา 
อนปโลกิตา วา  ไดแก  บอกกลาวหรือจะไมบอกกลาว.  อธิบายวา 
นิครนถเหลาน้ันเราบอกกลาวแลว    จักใหสมบัติ.    คือยานพาหนะ 
(และ)    อิศรยิยศอันพิเศษก็หาไม    เราไมบอกกลาว    เขาจักนํา 
อิศริยยศไปเสียก็หามิได  การบอกกลาวนิครนถเหลาน้ันจึงไมมีผล. 
         บทวา เวสาลิยา นิยฺยาสิ ความวา เหมือนอยางวา เมื่อฝนตก 
ในฤดูรอน    น้ําไหลลงสูแมน้ํา    ไหลไปไดหนอยหนึ่งเทาน้ันก็หยุด  
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ไมไหล     ฉันใด      เวลาที่เมื่อปติเกิดข้ึนแกสีหเสนาบดีในวันแรกวา 
เราจักเฝาพระทศพล     ถกูนิครนถหามไวก็ฉันนั้น.     เหมือนอยางวา 
เมื่อฝนตกในวันที่ ๒ น้ําไหลลงสูแมน้ํา  ไหลไปไดหนอยหน่ึง ปะทะ 
กองทรายเขา  ก็หยุดไหล  ฉันใด  เวลาที่เมื่อปติเกิดข้ึนแกสีหเสนาบดี 
ในวันที่   ๒   วาเราจักเฝาพระทศพล  ถูกนิครนถหามไว  ก็ฉันนั้น. 
เมือฝนตกในวันที่  ๓  น้ําไหลลงสูแมน้ํา   พัดพาเอาใบไมเกา   ทอนไม 
แหง    ตนออ   และหยากเยื่อเปนตนไป    พังกองทราย  ไหลลงสมุทร 
ไปได  ฉันใด    สีหเสนาบดีก็ฉันนั้น  เมื่อความปติปราโมทย  เกิดข้ึน 
เพราะไดฟงกถาพรรณนาคุณของวัตถุ  (คือสรณะ)   ทั้ง ๓   ในวันที่  ๓ 
จึงคิดวา   พวกนิครนถไมมีผล   พวกนิครนถไรผล    นิครนถเหลาน้ี 
จักทําอะไรเรา     จําเราจักไปเฝาพระศาสดา   จึงตระเตรียมการ 
เสร็จแลวก็ออกไปจากเมืองเวสาลี.         ก็เม่ือจะออกไปคิดวา   เรา 
ประสงคจะไปเฝาพระทศพล    เปนเวลานานมาแลว     ก็การไปดวย 
เพศท่ีใคร  ๆ  ไมรูจัก    (คือปลอมตัวไป)  ไมควรแกเราแล   จึงให 
ปาวรองวา    คนเหลาใดเหลาหนึ่งประสงคจะไปเฝาพระทศพล 
คนทั้งหมดจงออกมา  แลวใหเทียมรถ  ๕๐๐  คัน  และบริษัทหมูใหญ 
หอมลอม ถอืเอาของหอม   ดอกไม   และจุณณอบ  เปนตนออกไป. 
         บทวา    ทิวา   ทิวสฺส     ไดแก   ในเวลากลางวัน   คือในเวลา 
ประมาณเลยเท่ียงไป.   บทวา.    เยน    ภควา  เตนุปสงฺกมิ   ความวา 
เมื่อเขาไปยังพระอารามไดเห็นพระรัศมีดานละวาแหงอนุพยัญชนะ 
๘๐    พระปรุิสลักษณะ   ๓๒   และพระรัศมีหนาแนนมีวรรณะ    ๖ 
ประการ    แตที่ไกลทีเดียว   จึงคิดวา   เราไมไดพบบุรุษเห็นปานนี้  
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ซึ่งอยูในที่ใกลอยางนี้     เปนเวลาถึงเทานี้     เราถกูลวงเสียแลวหนอ 
เราไมมีลาภหนอ    เกิดความปติปราโมทย    เหมือนบุรุษเข็ญใจพบ  
ขุมทรัพยใหญ   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. 
         บทวา  ปรเมน   อสสฺาเทน   ความวา  ดวยความโลงใจอยางยิ่ง 
กลาวคือมรรค      ผล.     บทวา   อสฺสาสาย   ธมฺม   เทเสม ิ   ความวา 
จําเราจะแสดงธรรมเพื่อความโลงใจ   เพ่ือสนับสนุน.    ดังน้ันพระผูมี- 
พระภาคเจา จึงทรงแสดงธรรมแกสีหเสนาบดี  ดวยองค  ๘. 
         บทวา    อนุวิจฺจการ    ความวา    ใครครวญแลว    อธิบายวา 
คิดแลว  คือพิจารณาแลวจึงกระทํากิจที่พึงกระทํา.  บทวา  สาธุ โหติ 
แปลวา    เปนความดี.    จริงอยู    เม่ือบุคคลเชนทาน    เห็นเราแลว 
ก็ถึงเราวาเปนที่พึง   เห็นนิครนถแลวก็ถึงนิครนถวาเปนที่พ่ึง   ยอม 
จะเกิดครหาข้ึนวา   ทําไม  สีหเสนาบดีผูนั้นจึงถึงผูที่ตนเห็นแลว ๆ 
เทาน้ัน วาเปนที่พ่ึงเพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงแสดงวา 
การใครครวญกอนแลวจึงทํา     เปนความดีสําหรับบุคคลเชนทาน. 
บทวา   ปฏาก  ปรหิเรยฺยุ    ความวา   ไดยินวา   นคิรนถเหลาน้ัน 
ไดบุคคลเห็นปานน้ันเปนสาวก     กย็กปายแผนผาเที่ยวปาวรอง 
ไปในพระนครวา     พระราชาองคนั้น     ราชมหาอํามาตยคนโนน 
เศรษฐีคนโนนถึงสรณะที่พ่ึงของเรา.     เพราะเหตุไร ?     เพราะ 
นิครนถเหลาน้ันคิดวา    เมื่อเปนเชนนี้   ความเปนใหญของเราจัก 
ปรากฏชัด  และคิดวา  ก็ถาสีหเสนาบดีนั้น  พึงเกิดความรอนใจข้ึนวา 
เราถึงนิครนถเหลาน้ีเปนที่พ่ึงทําไม        สีหเสนาบดีนั้นจักบรรเทา 
ความรอนใจนั้นวา         ชนเปนอันมากรูวาเราถึงนิครนถเหลาน้ัน  
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เปนที่พ่ึง  ก็จักไมถอยกลบั  เพราะเหตุนั้น  จึงกลาววา  ปฏาก  ปริหเรยฺยุ. 
         บทวา     โอปานภูต     ไดแก    ตระกูลที่ต้ังอยูดุจบอนํ้าท่ีเขาจัด 
แตงไว.    บทวา   กุล   ไดแก    นิเวศนที่อยูอาศัยของทาน.    ดวยบทวา 
ทาตพฺพ    มฺเยฺยาสิ    นี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทวา    เมื่อ 
กอนทานเห็นชน    ๑๐   คนบาง    ๒๐   คนบาง    มาถึงไมกลาววาไมมี 
แลวก็ใหไป     บัดนี ้  ทานอยางตัดไทยธรรมสําหรบันิครนถเหลาน้ีเสีย 
โดยเหตุเพียงถึงเราเปนที่พ่ึงเทาน้ันเลย           ความจริงทานควรใหแก 
นิครนถผูมาถึงอยางเดิม.        สีหเสนาบดีทูลวา        คําน้ันขาพระองค 
ไดฟงมาแลว      พระเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ไดฟง 
มาจากไหน ?    สีหเสนาบดีทูลวา     จากสํานักนิครนถ       พระเจาขา. 
ไดยินวา     นิครนถเหลาน้ันประกาศไปในเรือนแหงตระกูลทั้งหลาย 
อยางนี้วา       เราทั้งหลายกลาววา       ควรใหแกผูใดผูหน่ึงผูมาถึงเขา 
แตพระสมณโคดมพูดอยางนี้วา     ควรใหทานแกเราเทานั้น     ไมควร 
ใหทานแกคนเหลอ่ืน        ควรใหแกสาวกของเราเทาน้ัน       ไมควร 
ใหแกสาวกของศาสดาอ่ืน    ทานท่ีใหแกเราเทานั้นมีผลมาก     ทาน 
ที่ใหแกคนเหลาอ่ืนไมมีผลมาก      ทานท่ีใหแกสาวกของเราเทาน้ัน 
มีผลมาก    ที่ใหแกสาวกของศาสดาอ่ืนไมมีผลมาก.     สีหเสนาบดี     
กลาววา   สุตเมต    หมายเอาคํานัน. 
         บทวา    อนุปุพฺพกถ    ไดแก         ถอยคําตามลําดับอยางนี้วา 
ศีลในลําดับแหงทาน   สวรรคในลําดับแหงศีล  มรรคในลําดับแหง 
สวรรค.   บรรดาบทเหลานั้น   บทวา   ทานกถ     ไดแก    ถอยคําที่ 
เกี่ยวดวยคุณของทานมีอาทิอยางนี้วา        ชื่อวาทานน้ีเปนเหตุแหง  
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ความสุข    เปนมูลแหงสมบัติ     เปนที่ต้ังแหงโภคะทั้งหลาย    เปนที่  
ตานทาน  เปนที่เรน  เปนคติ   เปนที่สํานักของบุคคลผูเดินทางไมเรียบ 
ที่พึงอาศัย    ที่พ่ึง    ที่ยึดหนวง    ที่ตานทาน    ที่เรน    ที่ไป    ที่พํานัก 
เชนกันทาน   ในโลกน้ีและโลกหนา    ไมมี.    จรงิอยู    ทานน้ีเปนเชน 
กับอาสนะทองคําอันสําเร็จดวยรัตนะ     เพราะอรรถวาเปนที่พ่ึง 
อาศัย   เปนเชนกับมหาปฐวี   เพราะอรรถวา   เปนที่ต้ังอาศัย   เปน 
เชนกับเชือกสําหรับยึดเหน่ียว     เพราะอรรถวาเปนที่ยึดหนวง 
และทานน้ีเปนดุจนาวา   เพราะอรรถวาเปนที่ชวยทุกข  เปนดุจนักรบ 
ผูแกลวกลาในสงคราม      เพราะอรรถวาเปนที่โลงใจ     เปนดุจนคร 
ที่จัดแตงไวดีแลว   เพราะอรรถวาเปนที่ตานภัย  เปนดุจดอกปทุม 
เพราะอรรถวาไมถูกมลทินคือ    ความตระหน่ีเปนตน  ซึมซาบ   เปน 
ดุจเพลิง    เพราะอรรถวาเผามลทินคือ    ความตระหน่ีเปนตนเหลาน้ัน 
เปนดุจอสรพิษ   เพราะอรรถวาเขาใกลไดยาก   เปนดุจสีหะ   เพราะ 
อรรถวาไมหวาดสะดุง   เปนดุจชาง   เพราะอรรถวามีกําลัง   เปนดุจ 
โคอุสภะขาว   เพราะอรรถวาอันโลกสมบัติวาเปนมงคลย่ิง    เปนดุจ 
พระยามาวลาหก  เพราะอรรถวาทําบุคคลใหถึงถิ่นอันเกษมปลอดภัย. 
บรรดาวาทานน้ีเปนหนทางที่เราไป    นั่นเปนวงศของเรา    เราเม่ือ 
บําเพ็ญบารมี   ๑๐  ไดปฏบิัติมหายัญเปนอเนกคือ   มหายัญครัง้เปน 
เวลามพราหมณ    มหายัญครั้งเปนมหาโควินทพราหมณ    มหายัญ 
ครั้งเปนพระเจาจักรพรรดินามวามหาสุทัศนะ     มหายัญครั้งเปน 
เวสสันดร     เราเม่ือครั้งเปนกระตายไดมอบตนในกองเพลิงท่ีลุกโชน 
แลวประคับประคองจิตของยาจกที่มาถึงไวได  ดวยวาทานในโลก  
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ยอมใหสักกสมบัติ   มารสมบัติ   พรหมสมบัติ   จักรพรรดิสมบัติ  
สาวกบารมีญาณ  ปจเจกโพธิญาณ  ใหอภิสัมโพธิญาณ. 
         ก็เพราะเหตุที่ผูใหทานอาจสมาทานศีลได   ฉะน้ัน    จึงตรัส  
สีลกถาในลําดับทาน.    บทวา    สีลกถ   ไดแกถอยคําท่ีเกี่ยวดวยคุณ 
ของศีล   มีอาทิอยางนี้วา   ชื่อวา    ศีลน้ีเปนที่พ่ึงอาศัย   เปนทีพํ่านัก 
เปนที่ยึดหนวง    เปนที่ตานทาน    เปนคติ   เปนที่ไปในเบื้องหนา 
ธรรมดาวา  ศีลนี้เปนวงศของเรา  เราบําเพ็ญศีลในอัตภาพท้ังหลาย 
หาที่สุดมิได   เชนครั้งเปนพระยานาค   ชื่อวา   สังขบาล   ครั้งเปน 
พระยานาค   ชื่อวา   จัมเปยยะ  ครั้งเปนพระยานาค   ชื่อวา    ศีลวะ 
ครั้งเปนพระยาชางผูเลี้ยงมารดา    ครัง้เปนพระยาชาง     ชื่อวา 
ฉัททันตะ   เพราะที่พ่ึงอาศัย   ที่พ่ึง   ทีย่ึดหนวง  ที่ตานทาน   ที่เรน 
ที่ไป    และที่พํานัก     แหงสมบัติในโลกนี้และโลกอื่น   เสมือนศีล 
ไมมี.     เครื่องประดับเชนเครื่องประดับตอศีลไมมี.     ดอกไมเชน 
ดอกไมคือศีลไมมี     กลิน่เชนกับกลิน่คือศีลไมมี     เพราะชาวโลก 
กับทั้งเทวโลก     เมื่อตรวจดูคนผูประดับดวยเครื่องประดับคือศีล 
ลูบไลดวยกลิ่นคือศีล  ยอมไมอ่ิมใจ  อนึ่ง  เพ่ือทรงแสดงวา  บุคคล 
อาศัยศีลน้ี   ยอมไดสวรรคนี้จึงตรัสสัคคกถาในลําดับแหงศีล. 
         บทวา  สคฺคกถ ไดแก  ถอยคําท่ีเกี่ยวดวยคุณแหงสวรรค  มีอาทิ 
อยางนี้วา    ธรรมดาวา   สวรรคนี้นาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ 
ในสวรรคนี้มีการเลนเปนนิตย    ไดสมบัติเปนนิตย    เทพชั้นจาตุ- 
มหาราชิกะเสวยสุขสมบัติ  ทิพยสมบติั  ๙๐,๐๐๐ ป เทวดาชั้นดาวดึงษ 
เสวยสุขสมบัติ  ทิพยสมบัติ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ป.  จรงิอยู   พระโอษฐ  
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ของพระพุทธเจาท้ังหลาย     ไมพอที่จะกลาวพรรณนาสวรรคสมบัติ 
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราพึงกลาวสัคคกถา โดยอเนกปริยายแล. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นตรสัประเลาประโลมดวยสัคคกถา 
อยางนี้แลว   เพ่ือจะแสดงวา  สวรรคแมนี้ไมเที่ยง   ไมยั่งยืน  ไมควร 
ทําความยินดีดวยอํานาจ    ความพอใจในสวรรคนั้น    เหมือนบุคคล 
ประทับชางแลวตัดงวงชางเสีย   จึงทรงแสดงโทษ   ความตํ่าทราม 
ความเศราหมอง   ของกามท้ังหลาย   โดยนัยมีอาทิวา   กามท้ังหลาย 
มีความอรอยนอย   มีทกุขมาก   มีความคับแคนมาก   โทษในกามน้ี 
มากย่ิง   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    อาทีนโว    ไดแก    โทษ. 
บทวา  โอกาโร   แปลวา    ความตํ่าทราม    ไดแกความเลวทราม. 
บทวา  สงฺกิเลโส   ไดแก    ความท่ีสัตวทั้งหลายเศราหมองใน 
สังสารวัฏฏ   ก็ดวยกามเหลาน้ัน.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไววา   ดูกอนผูเจริญท้ังหลาย  สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงขูดวยโทษแหงกามอยางนี้แลว 
จึงทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ     การออกจากกาม.     บทวา 
กลฺลจิตฺต   ไดแก    จิตไมเสีย.   บทวา  สามุกฺกสิกา   ไดแก   พระธรรม- 
เทศนาที่ทรงยกข้ึนเอง.     คือจับยกข้ึนดวยพระองคเอง     อธิบายวา 
พระธรรมเทศนาที่ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ    ไมสาธาธารณ 
ทั่วไปแกคนเหลาอ่ืน.  ถามวา   ก็เทศนาท่ียกข้ึนแสดงเองนั้นคืออะไร  ?   
ตอบวา  คือ  อริยสัจจเทศนา.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล    ทานจึงกลาววา 
ทุกข    สมุทย   นิโรธ   มคฺค.    บทวา   วิรช   วีตมล     ความวา  
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ธรรมจักษุ    ชื่อวา   ปราศจากธุลี   เพราะไมมีธุลีคือราคะ   เปนตน.  
ชื่อวา   ปราศจากมลทิน   เพราะปราศจากมลทิน   มีมลทินคือราคะ 
เปนตน.    ในบทวา    ธมฺมจกขฺุ    นี้   หมายถึงโสดาปตติมรรค. 
เพ่ือจะทรงแสดงอาการเกิดข้ึนของโสดาปตติมรรคน้ัน   จึงตรัสวา 
ยงฺกิฺจิ  สมทุยธมฺม    สพฺพนฺต    นิโรธธมมฺ     สิง่ใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดาส่ิงน้ันทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา. 
ก็ธรรมจักขุนั้น   ทํานิโรธใหเปนเปนอารมณ  รูแจงแทงตลอดธรรม 
คือสัจจะดวยอํานาจกิจน่ันแหละเกิดข้ึน. 
         อริยสัจจธรรม    อันสีหเสนาบดีนั้นเห็นแลว    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   ทิฏฐธัมมะ   ผูมีธรรมอันเห็นแลว    แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้ 
วิจิกิจฉา   อันสีหเสนาบดีนั้น    ขามไดแลว    เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา 
ติณฺณวิจิกิจฺฉะ     มีวิจิกิจฉา  ความสงสัยอันขามไดแลว.   ความ 
เคลือบแคลงของสีหเสนาบดีนั้น  ไปปราศแลว  เพราะเหตุนั้น  จึง 
ชื่อวา  วิคตกถังกถะ  ผูปราศจากความเคลือบแคลง   สีหเสนาบดีนั้น 
ถึงความเปนผูแกลวกลา   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา    เวสารัชชปตตะ 
ผูถึงความแกลวกลา.    ผูอ่ืนไมเปนปจจัยแหงเสนาบดีนั้นในศาสนา 
ของพระศาสดา    คือเขาเปนไปในศาสนาน้ีโดยไมตองเชื่อผูอ่ืน 
เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  อปรปจจยะ   ไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย. 
         บทวา  ปวตฺตมส   ไดแก   เนื้อท่ีเปปกัปปยะ    ที่เปนไปแลว 
ตามปกติ.  อธิบายวา  เธอจงหาซื้อเอาในรานตลาด.  บทวา สมฺพหุลา 
นิคฺคณฺา  ไดแก   นิครนถประมาณ  ๕๐๐.  บทวา  ถูล  ปสุ  ไดแก  
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สัตวของเลี้ยงกลาวคือ    กวาง    กระบือ     และสุกรที่อวนคือตัวใหญ. 
บทวา   อุทฺทสิฺสกต   ความวา  เนื้อท่ีเขาทํา  คือ ฆาเจาะจงตน. 
         บทวา  ปฏิจฺจกมฺม   ความวา  พระสมณโคดมนี้นั้น  ยอมถกู 
ตองกรรม    คือการฆาสัตวมีชีวิตน้ัน  เพราะอาศัยเน้ือน้ี.    นิครนถ 
เหลาน้ันมีลัทธิอยางนี้วา    จริงอยู    กรรมท่ีเปนอกุศลนั้นมีแกทายก 
กึ่งหนึ่ง   มีแกปฏิคาหกกึ่งหนึ่ง.     อีกนัยหน่ึง   บทวา    ปฏิจฺจกมฺม 
ไดแก    เนื้อท่ีเขาอาศัยตนทํา.    อีกนยัหน่ึง   บทวา     ปฏิจฺจกมฺม 
นี้    เปนชื่อของนิมิตกรรม.  ปฏิจจกรรมมีในเนื้อน้ี  เพราะเหตุนั้น 
แมเน้ือก็เรียกวา  ปฏิจจกรรม. 
         บทวา   อุปกณฺณเก   แปลวา    ทีก่กหู.    ก็คําวา    อล   นี ้
เปนคําปฏิเสธ    อธิบายวา  จะมีประโยชนอะไรดวยเนื้อน้ี.  บทวา 
น   จ   ปเนเต    ความวา   ทานเหลาน้ันเปนผูจะติเตียนมานาน.  แม 
เมื่อจะกลาวติเตียนก็กลาวตูไมกระดากปาก   อธิบายวา    กลาวตู 
ไมรูจักจบ.    อีกอยางหนึ่ง   บทวา   ชรีนฺติ   นี ้  พึงเห็นโดยอรรถวา 
ละอาย.   อธิบายวา   ยอมไมละอาย. 
                             จบ  อรรถกถาสีหสูตรที่  ๒  
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                             ๓.  อาชัญญสูตร  
         [๑๐๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาอาชาไนยตัวประเสริฐ 
ของพระราชา   ประกอบดวยองคสมบัติ   ๘   ประการ   สมควรเปน 
มาตนมาทรง    ยอมถึงการนับวาเปนราชพาหนะไดทีเดียว     องค   
สมบัติ   ๘   ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มาอาชาไนย 
ตัวประเสริฐของพระราชาในโลกนี้    ยอมมีกําเนิดดีทั้ง    ๒   ฝาย 
คือฝายมารดาและบิดา    เกิดในทิศที่มาอาชาไนยตัวอ่ืนเกิดกัน    ๑ 
ยอมบริโภคของกินที่เขาใหสดหรือแหงก็ตาม  เรียบรอย  ไมเรี่ยราด ๑ 
ยอมรังเกียจท่ีจะน่ังหรือนอนทับอุจจาระปสสาวะ    ๑    เปนสัตวยินดี 
มีการอยูรวมเปนสุข    ไมรบกวนมาเหลาอ่ืน  ๑   เปนสัตวเผยความ 
โออวดความพยศคดโกงแกนายสารถีอยางเปดเผย    ๑    นายสารถี 
พยายามปราบความพยศคดโกงเหลานั้นของมันได    ๑    เปนสัตว 
ลากเข็นภาระ     เกิดความคิดวามาอ่ืนจะเข็นภาระไดหรือไมก็ตาม 
สําหรับภาระน้ีเราเข็นได   อนึ่ง   เมื่อเดินก็เดินตรงตามทาง  ๑ เปน  
สัตวมีกําลังวังชา   คือ  ทรงกําลังไวอยูจนถึงวาระสุดทายแหงชีวิต  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชา 
ประกอบดวยองคสมบัติ  ๘ ประการนี้แล  สมควรเปนมาตนมาทรง 
ถึงการนับวาเปนพระราชพาหนะไดดีทีเดียว 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    ภิกษุประกอบดวย 
ธรรม ๘ ประการ ยอมเปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ธรรม ๘ ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีลสํารวมระวังในปาติโมกข   ถงึพรอม 
ดวยอาจาระและโคจร   มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย   สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   ๑    ฉันโภชนะที่เขาถวายเศราหมอง 
หรือประณีตก็ตาม    โดยเคารพไมรังเกียจ   ๑   เกลียดแตกายทุจริต  
วจีทุจริต      มโนทุจริต    และการถึงพรอมดวยธรรมอันเปนบาป 
อกุศล  ๑  เธอยินดีอยู  มกีารอยูรวมเปนสุข  ไมรบกวนภิกษุเหลาอ่ืน 
ใหเดือดรอน ๑ เปดเผยความโออวด  ความพยศคดโกงตามเปนจริง 
ในพระศาสดาหรือในเพ่ือนพรหมจรรยรูแจง    พระศาสดาหรือ 
เพ่ือนพรหมจรรยยอมพยายามชวย    กําจัดความโออวดเปนตน 
เหลาน้ันของเธอได  ๑  อน่ึง  ยอมเปนผูศึกษาสําเหนียก  คือ ใฝใจ 
อยูวา     ภิกษุเหลาอ่ืนจะศึกษาหรือไมก็ตาม     ขอน้ีเราจักศึกษา 
เมื่อปฏิบัติยอมปฏิบัติตามทางตรงทีเดียว ในขอน้ันพึงทราบทางตรง 
ดังน้ี  คือ  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ      เปนผูปรารภความเพียร 
อยูวา     เลือดเน้ือในรางกายของเรา     จงเหือดแหงไป     จะเหลืออยู 
แตหนัง  เอ็น  กระดูก  ก็ตามที  เรายังไมไดบรรลุอิฐผลท่ีจะพึงบรรล ุ
ไดดวยกําลังของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ัน 
ของบุรุษแลว  จักไมหยุดความเพียรเปนอันขาด  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๘ ประการนี้แล    ยอมเปนผูควรของ 
คํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                            จบ  อาชัญญสูตรที ่ ๓  
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                           อรรถกถาอัสสาชานียสูตรท่ี  ๓ 
         อัสสาชานียสูตรท่ี ๓   วินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   องฺเคหิ   ไดแกดวยองคคือคุณ.  บทวา   ตสฺส  ทิสาย 
ชาโต  โหติ  ความวา  มาสินธพอาชาไนยเกิดในทิศริมฝงแมน้ําสินธุนั้น. 
มาอาชาไนยชั้นดี   แมเหลาอ่ืน   ยอมเกิดในที่นั้นนั่นเอง.      บทวา 
อลฺล   สุกฺข   วา   ไดแกหญาสด   หรือหญาแหง.   บทวา  น  จ  อฺเ 
อสฺเส  อุพฺเพเชตา   ความวา   มาอาชาไนยน้ัน    ไมรบกวน   คือไม 
กระทบกระท่ัง   ไมรังแก   ไมทะเลาะกะมาเหลาอ่ืน. 
         บทวา  สาเยฺยานิ   แปลวา  อวดดี. บทวา  กูเฏยฺยานิ  แปลวา 
โกง.    บทวา  ชิมฺเหยฺยานิ    แปลวา    ลวง.    บทวา   วงฺเกยฺยานิ 
แปลวา   คด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มาอาชาไนยน้ันยังไมได 
ศึกษาดวยบทแมทั้ง   ๔  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา  วาห ี  ไดแก 
นําภาระไปเปนสภาวะ    คือ   สนองคําส่ังท่ีเขาไห.  บทวา  ยาว 
ชีวิตมรณปรยิาทานา   ไดแก   จนจบชีวิตลลงดวยมรณะ.   บทวา 
สกฺกจฺจ   ปรภิฺุชติ   ความวา   พิจารณาโภชนะ   เหมือนนํ้าอมฤต 
แลวจึงบริโภคดวยตนเองน่ันแหละ.   ในบทวา  ปุริสถาเมน  เปนตน 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสถึงกําลังคือญาณ  เปนตน.  บทวา สณฺาน 
ไดแก  ยอหยอน.  
                           จบ  อรรถกถาอาชานียสูตรที่  ๓  
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                                   ๔.  ขฬุงคสูตร 
         [๑๐๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมาโกง  ๔  จําพวก  
และโทษของมาโกง  ๘  ประการ   คนโกง  ๘  จําพวก   และโทษของ 
คนโกง  ๘ ประการ  เธอทั้งหลายจงต้ังใจฟง  จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาโกง  ๘ จําพวก  และโทษของมาโกง 
๘  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มาโกงบางตัวในโลกน้ี 
ที่นายสารถีกลาวเตือนวา    จงเดินไป    ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู 
ยอมถอยหลงั    ดันรถใหกลับทั่ง     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    มาโกง 
บางตัวในโลกนี้   เปนเชนนี้ก็มี   นี้เปนโทษของมาประการท่ี ๑. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้  นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป     ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู     ยอมหกหลงดีธูปหัก  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาโกงบางตัวในโลกน้ี   เปนเชนนี้ก็มี  นี้เปน 
โทษของมาโกงประการที่  ๒. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้  นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป    ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู    ยกขาข้ึนตะกุยงอนรถ 
ถีบงอนรถ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาโกงบางตัวในโลกน้ี   เปนเชนนี ้
ก็มี   นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี  ๓. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้  นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป  ถกูแทงดวยประตักเดือนอยู   ยอมเดินผิดทาง  ทําใหรถคว่ํา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาโกงบางตัวในโลกน้ี   เปนเชนนี้ก็มี    นี้เปน 
โทษของมาโกงประการที่  ๔.  
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         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้   นายสารถีเตือนวา  
จงเดินไป     ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู    ยอมเชดิกายดานหนา  เผน 
ข้ึนไป     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาโกงบางตัวในโลกนี้   เปนเชนนี้ก็มี 
นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี ๕. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้   นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป     ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู    ไมคํานึงถึงดามประตัก 
เอาฟนกัดบังเหียน  หลีกไปตามประสงคของมัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาโกงบางตัวในโลกนี ้  เปนเชนนี้ก็มี   นี้เปนโทษของมาโกงประการ 
ที่ ๖. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้  นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป  ถกูแทงดวยประตักเตือนอยู  ไมยอมกาวไปขางหนา  ทั้งไม 
ถอยหลัง  ยนืเฉยเหมือนเสาเข่ือนอยูตรงนั้นนั่นเอง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาโกงบางตัวในโลกนี ้  เปนเชนนี้ก็มี   นี้เปนโทษของมาโกงประการ 
ที่  ๗. 
         อีกประการหน่ึง    มาโกงบางตัวในโลกนี ้  นายสารถีเตือนวา 
จงเดินไป     ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู     คุกเทาหนา    เทาหลัง 
ลงนอนทับเทาท้ัง  ๔ ที่ตรงน้ันนั่นเอง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาโกง 
บางตัวในโลกนี้   เปนเชนนี้ก็มี   นี้เปนโทษของมาโกงประการท่ี  ๘ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาโกง  ๘   จําพวก   และโทษของมาโกง     ๘ 
ประการนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็คนโกง   ๘   จําพวก    และโทษของ 
คนโกง   ๘   ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ในธรรมวินัยนี้  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 389 

ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุผูเปนจําเลยน้ัน   เมื่อถูกโจทกดวย 
อาบัติ   ยอมอําพรางอาบัติไววา  ผมนึกไมได ๆ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวบุคคลน้ี   เปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา  จงเดินไป 
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู    ยอมถอยหลัง    ดันใหรถกลับหลงั 
ฉะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้  เปนเชนนี้ 
ก็มี  นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๑. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ      ภิกษุเปน 
จําเลยน้ัน    เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ    กลับโตตอบการโจทกนั่นเองวา 
จะมีประโยชนอะไรหนอ     ดวยคําท่ีทานซ่ึงเปนคนโงไมฉลาดกลาว 
ทานเองควรสํานึกถึงคําที่ควรพูด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา   จงเดินไป   ถกูแทง 
ดวยประตักเตือนอยู ยอมหักหลัง  ดีดธูปหัก  ฉะนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้    เปนเชนนี้ก็มี    นีเ้ปนโทษของคนโกง 
ประการที่  ๒. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ    ภิกษุผูเปน 
จําเลยน้ัน เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ  กลบัโจทกตอบแกภิกษุโจทกนั่นเอง 
วา  แมทานก็ตองอาบัติชื่อน้ี  ทานจงทําคืนเสียกอน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวบุคคลน้ี  เปรียบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา  จงเดินไป 
ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู  ยอมยกขาข้ึนตะกุยงอนรถ   ถีบงอนรถ 
ฉะน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้  เปนเชนนี้ 
ก็มี  นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี ๓.  
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         อีกประการหน่ึง    ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ    ภิกษุเปน 
จําเลยน้ัน  เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ  ยอม  กลบเกลื่อน  พูดนอกลู 
นอกทาง  แสดงความโกรธ  ความขัดเคือง  และความไมยําเกรงให 
ปรากฏ      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวบุคคลน้ี    เปรียบเหมือน 
มาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา   จงเดินไป   ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู 
ยอมเดินผิดทาง  ทําใหรถคว่ํา  ฉะนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนโกง 
บางคนในธรรมวินัยนี้       เปนเชนนี้ก็มี      นี้เปนโทษของคนโกง 
ประการที่  ๔. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ     ภิกษุผูเปน 
จําเลยน้ัน เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ  ยกมือท้ังสองพูดหามในทามกลางสงฆ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวบุคคลนี้   เปรียบเหมือนมาโกงที่ 
นายสารถีเตือนวา     จงเดินไป     ถูกแทงดวยประตักเตือนอยู  ยอม 
เชิดกายดานหนา   เผนข้ึนไป   ฉะนัน้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนโกง 
บางคนในธรรมวินัยนี้    เปนเชนนี้ก็มี    นี้เปนโทษของตนโกง 
ประการที่ ๕. 
         อีกประการหน่ึง     ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ   ภิกษุผูเปน 
จําเลยน้ัน เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ  ยอมไมเอ้ือเฟอสงฆ ไมเอ้ือเฟอ 
ผูโจทก    ทั้งท่ีมีอาบัติติดตัวอยู    เลี่ยงหลีกไปตามประสงคของตน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวบุคคลนี้    เปรียบเหมือนมาโกงท่ี 
นานสารถีเตือนวา  จงเดินไป  ถกูแทงดวยประตักเตือนอยู   ไมคํานึง 
ถึงดามประตัก   เอาฟนกัดบังเหียน   หลีกไปตามประสงคของมัน  
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ฉะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้  เปนเชนนี้ 
ก็มี  นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี  ๖. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุโจทกภิกษุดวยกัน   ภิกษุผูเปนจําเลย 
นั้น    เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติกลาววา     ผมไมไดตองอาบัติเลย ๆ 
เธอใชความน่ิงใหอึดอัดใจสงฆ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาว 
บุคคลน้ี  เปรยีบเหมือนมาโกงท่ีนายสารถีเตือนวา  จงเดินไป ถูกแทง 
ดวยประตักเตือนอยู  ไมยอมกาวไปขางหนา  ทั้งไมถอยหลัง  ยนืเฉย 
เหมือนเสาเข่ือนอยูตรงนั้นนั่นเอง    ฉะนั้น     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้   เปนเชนนี้ก็มี    นี้เปนโทษของตนโกง 
ประการที่  ๗. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุโจทกภิกษุดวยอาบัติ  ภิกษุผูเปนจําเลย 
นั้น   เมื่อถูกโจทกดวยอาบัติ  ยอมกลาววา   ทําไมหนอ    ทานผูมีอายุ 
ทั้งหลายจึงชอบหาเรื่องในตัวผมนัก   บัดนี้   ผมกําหนดบอกคืนสิกขา 
ลาเพศแลว      เธอบอกคืนสิกขาลาเพศแลว      พูดอยางนี้วา     บัดนี้ 
ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงเบาใจเถิด     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาว 
บุคคลน้ีเปรียบเหมือนมาโกงที่นายสารถีเตือนวา   จงเดินไป    ถกูแทง 
ดวยประตักเตือนอยู   คุกเทาหนา  เทาหลัง  ลงนอนทับเทาท้ัง  ๔ ฉะน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนโกงบางคนในธรรมวินัยนี้    เปนเชนนี้ก็มี 
นี้เปนโทษของคนโกงประการท่ี    ๘    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนโกง 
๘  จําพวก   และโทษของคนโกง     ประการนี้แล. 
                                    จบ  ขฬุงคสูตรที่   ๔  
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                            อรรถกถาขฬุงคสูตรที่  ๔ 
         อัสสขฬุงคสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   เปหีติ   วิตฺโต    ความวา   มาอาชาไนยน้ัน   อันสารถ ี
กลาววา  จงไป.  บทวา  ปฏ ิโต   รถ   ปวตฺเตติ  ความวา  เอากระดูกคอ 
บีบอกแอกแลวพารถถอยไปทางสวนทิศเบ้ืองหลัง.   บทวา    ปจฺฉา 
ลงฺฆิปติ  กุพฺพร   หนฺติ    ความวา   ยกเทาหลังท้ัง  ๒  ขางข้ึน    แลวเอาเทา 
ทั้ง  ๒  นั้นกระแทกทําลายธูปรถ.  บทวา    ติทณฺฑ   ความวา  ทําลาย 
ไม   ๓  อันทีอ่ยูขางหนารถ.   บทวา    รถีสาย     สตฺถึ    อุสฺสชชฺิตฺวา 
ความวา     คอมศีรษะลงใหแอกถึงพ้ืนดิน    ใชขากระแทกงอนรถ. 
บทวา   อชฺโฌมทฺทติ   ความวา  ใชขาหนาทั้ง  ๒  เหยียบงอนรถยืนอยู 
บทวา   อพฺพฏ๑ม   รถ   กโรติ   ความวา  ยกรถข้ึนโขดดินหรือท่ีมีหนาม. 
บทวา    อนาทิยิตฺวา    ไดแก    ความไมใสใจ    คือไมนําพา.    บทวา 
มุขาธาน   ไดแก    บังเหียนเหล็ก    ทีเ่ขาใสไวเพ่ือติดกับปาก    (มา). 
บทวา    ขีลฏายี    ความวา   มายืน   ๔   เทาไมไหวติง   เหมือนเสา 
แลวหยุดอยูกับที่เชนเดียวกับเสาเข่ือน.      พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
วัฏฏะอยางเดียวในพระสูตรนี้. 
                              จบ  อรรถกถาขฬุงคสูตรที่  ๔ 
๑. ม.อุพฺพฏม  
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                                  ๕.  มลสูตร 
         [๑๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มลทิน  ๘ ประการน้ี ๘ ประการ  
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน  ๑   
เรือนมีความไมหม่ันเปนมลทิน   ๑     ความเกียจครานเปนมลทินของ 
ผิวพรรณ  ๑  ความประมาทเปนมลทินของผูรักษา  ๑  ความประพฤติ 
ชั่วเปนมลทินของหญิง    ๑    ความตระหน่ีเปนมลทินของผูให     ๑      
อกุศลธรรมที่ลามกเปนมลทินที่ทั้งโลกนี้และโลกหนา   ๑   เราจะบอก 
มลทินที่ยิ่งกวามลทินนั้น    คือ    อวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  มลทิน  ๘ ประการนี้แล. 
                      มนตมีการไมทองบนเปนมลทิน    เรอืนม ี
         ความไมหมั่นเปนมลทิน     ความเกียจครานเปน 
         เปนมลทินของผิวพรรณ      ความประมาทเปน 
         มลทินของผูรักษา    ความประพฤติชั่วเปนมลทิน 
         ของหญิง  ความตระหนี่เปนมลทินของผูให ธรรม 
         อันลามกเปนมลทินแท  ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา 
         เราจะบอกมลทินทีย่ิ่งกวางน้ัน   คือ   อวิชชาเปน 
         มลทินอยางย่ิง. 
                              จบ  มลสูตรที่  ๕  
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                             อรรถกถามลสูตรท่ี  ๕  
         มลสูตรที่  ๕  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อสชฺฌายมลา    ความวา   การไมทําการสาธยายมนต 
ที่ตนเรียนแลว ชื่อวา เปนมลทิน. บทวา อนุฏานมลา ฆรา  ความวา 
ความไมขยันหม่ันเพียรชื่อวา  เปนมลทินแหงเรือน.  บทวา  วณฺณสฺส 
ไดแก   ผิวพรรณของกาย.   บทวา    รกฺขโต  ความวา.  รักษาสิ่งใด 
สิ่งหนึ่งอันเปนสมบัติของตน.   บทวา   อวิชฺชา   ปรม   มล  ความวา 
อวิชชาคือความมืดบอดหนาแนน     กลาวคือ  มูลแหงวัฏฏะอันเปน 
ความไมรูในฐานะ        เปนมลทินอยางยิ่งกวามลทินคืออกุศลธรรม 
ที่เหลือน้ัน    มลทินอ่ืนทีช่ื่อวายิ่งกวาอวิชชานั้นไมมี.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเฉพาะวัฏฏะอยางเดียวในพระสูตรแมนี้. 
                             จบ  อรรถกถามลสูตรที่  ๕  
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                                   ๖.  ทูตสูตร 
         [๑๐๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๘  
ประการ   ควรไปเปนทูตได   ธรรม   ๘   ประการเปนไฉน   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูรับฟง  ๑  ใหผูอ่ืนรบัฟง  ๑ 
เรียนดี  ๑  ทรงจําไวดี  ๑  รูเอง  ๑  ใหผูอ่ืนรู  ๑  เปนผูฉลาดตอสิ่ง 
ที่มีประโยชนและไมมีประโยชน   ๑   ไมกอการทะเลา  ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๘  ประการน้ีแล    ควรไป 
เปนทูตได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สารีบุตรประกอบดวยธรรม    ประการ 
ควรไปเปนทูตได   ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตรในธรรมวินัยนี้   เปนผูรับฟง  ๑  ใหผูอ่ืนรบัฟง  ๑  เรียนดี  ๑ 
ทรงจําไวดี   ๑   รูเอง   ๑  ใหผูอ่ืนรู  ๑  เปนผูฉลาดตอส่ิงท่ีมีประโยชน 
เปนไมมีประโยชน   ๑   ไมกอการทะเลาะ   ๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตรประกอบดวยธรรม   ๘  ประการน้ีแล   ควรไปเปนทูตได. 
                    ภิกษุใดแล     สอนบรษิัทไดเรียนใหอาน 
         ไมสะทกสะทาน  ไมใหเสียคําท่ีพูด  ไมใหเสีย 
         คําสอน   ชี้แจงใหเขาหมดสงสยั   และเมื่อถูกซัก 
         ถามก็ไมโกรธ   ภิกษุเชนนี้นั้นแล  ควรไปเปนทูต 
         ได. 
                            จบ  ทูตสูตรที่  ๖  
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                                  อรรถกถาทูตสูตรที่  ๖ 
         ทูตสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทูเตยฺย  ไดแก   ทูตกรรม  กรรมคือความเปนทูต.  บทวา 
คนฺตุมหรติ   ความวา    ภิกษุควรจะทรงสาสนแสดงความเปนทูตน้ัน 
นําไปมอบให.    บทวา   โสตา   ไดแก    รับฟงผูที่ตนมอบสาสนให. 
บทวา   สาเวตา   ไดแก   ภิกษุเรียนสาสนนั้นแลวทบทวนวา   ทาน 
อานสาสนชื่อน้ีแลว.  บทวา   อุคฺคเหตา  ไดแก  รับเอาดวยดี.  บทวา 
ธาเรตา   ไดแก   ทรงจําไวดวยดี.   บทวา   วิฺาตา   ไดแก   รูความ 
หมายแหงส่ิงท่ีเปนประโยชยและไมเปนประโยชน. บทวา วิฺาเปตา    
ไดแก    ใหผูอ่ืนรูแจง    (ความหมายนั้น).    บทวา    สหิตาสหติสฺส 
ความวา   เปนผูฉลาดตอประโยชนเกือ้กูล   และมใิชประโยชนเกื้อกูล 
อยางนี้วา     นี้เปนประโ ชนเกื้อกูล     นี้มิใชประโยชนเกื้อกูล   คือ 
เปนผูเฉียบแหลมในขอท่ีดําเนินไดและขอท่ีดําเนินไมได    เมื่อจะ 
บอกสาสน     กําหนดแตสิ่งท่ีมีประโยชนเกื้อกูลแลวจึงบอก.   บทวา 
น  พฺยาธติ  ไดแก  ยอมไมหว่ันไหว  ไมหวาดกลัว.  บทวา   อสนฺทิฏ 
ไดแก   หมดความสนเทห   ปราศจากความสงสัย.   บทวา     ปุจฺฉิโต 
ความวา  ถูกเขาซักถามเพ่ือตองการทราบปญหาวาเปนอยางไร ? 
                         จบ  อรรถกถาทูตสูตรที่  ๖  
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                               ๗.  ปฐมพันธนาสูตร  
         [๑๐๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หญิงยอมถูกชายไวดวยอาการ 
๘   อยาง   ๘   อยางเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หญิงยอมถูกชาย 
ไวดวยรูป  ๑   ดวยการย้ิมแยม  ๑   ดวยคําพูด  ๑   ดวยเพลงขับ   ๑ 
ดวยการรองไห ๑  ดวยอากัปกิริยา ๑  ดวยของกํานัล ๑  ดวยผัสสะ ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หญงิยอมผูกชายไวดวยอาการ   ๘   อยางนี้แล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวที่ถูกผูกดวยอาการ   ๘   อยางนี้แล   ชื่อวา 
ถูกผูกดวยบวง. 
                                    จบ  ปฐมพันธนสูตร  ๗ 
 
                               ๘.  ทติุยพันธนสูตร 
         [๑๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ 
๘  อยาง  ๘ อยางเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชายยอมผูกหญิง 
ไวดวยรูป  ๑   ดวยการย้ิมแยม  ๑   ดวยคําพูด  ๑   ดวยเพลงขับ  ๑ 
ดวยการรองไห  ๑   ดวยอากัปปกิริยา  ๑   ดวยของกํานัล  ๑   ดวย 
ผัสสะ     ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชายยอมผูกหญิงไวดวยอาการ 
๘  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สตัวที่ถูกผูกดวยอาการ ๘ อยาง 
นี้แล   ชื่อวาถูกผูกดวยบวง. 
                      จบ  ทุติยพันธนสูตรที่  ๘  
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                        อรรถกถาพันธนสูตรท่ี  ๗-๘  
         พันธนสูตรท่ี  ๗  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   โรณฺเณน   ไดแก   ดวยการรองไห.   บทวา  อากปฺเปน 
ไดแก   ดวยวิธีการมีการนุงและการหมเปนตน.   บทวา   วนภงฺเคน 
ความวา   ดวยเครื่องบรรณาการ  มีดอกไมและผลไมปาที่ตนหักได 
มาจากปา. 
                              แมสูตรที่  ๘  ก็มีนยันี้เหมือนกัน 
                      จบ  อรรถกถาพันธนสูตรที่  ๗-๘  
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                             ๙.  ปหาราทสูตร 
         [๑๐๙]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ควงไม- 
สะเดาที่เนฬรุยักษสิงสถิต  ใกลกรุงเวรัญชา  ครั้งน้ัน   ทาวปหาราทะ  
จอมอสูร   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   ยืนอยู  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสถามทาวปหาราทะจอมอสูรวา     ดูกอนปหาราทะ 
พวกอสูรยอมอภิรมยในมหาสมุทรบางหรือ   ทาวปหาราทะจอมอสูร 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ         พวกอสูรยอมอภิรมยใน 
มหาสมุทร. 
         พ.   ดกูอนปหาราทะ    ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาสักเทาไร  ที่พวกอสูรเห็นแลวยอมอภิรมย. 
         ป.  ม ี ๘  ประการ  พระเจาขา   ๘   ประการเปนไฉน  ขาแต  
พระองคผูเจริญ    มหาสมุทรลาด    ลุม    ลึกลงไปโดยลําดับ   หาได 
โกรธชันเหมือนเหวไม  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอท่ีมหาสมุทรฉลาด 
ลุม   ลึกลงไปโดยลําดับ  หาไดโกรกชนัเหมือนเหวไม   นี้เปนธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี    ๑   ในมหาสมุทร    ที่พวก 
อสูรเห็นแลว ๆ จึงอภิรมยอยู. 
         อีกประการหน่ึง   มหาสมุทรเต็มเปยมเสมอ    ไมลนฝง 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอท่ีมหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอไมลนฝง 
นี้เปนธรรมอันนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี  ๒ ในมหาสมุทร 
ที่พวกอสูรเห็นแลว  ๆ  จึงอภิรมยอยู.  
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         อีกประการหน่ึง  มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ   เพราะ 
ในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบกทันที 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอท่ีมหาสมุทรไมเกลื้อนดวยซากศพ 
และในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบกทันที 
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี  ๓ ในมหาสมุทร 
ที่พวกอสูรเห็นแลว  ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         อีกประการหน่ึง  แมน้ําสายใหญ ๆ บางสวย   คือ  แมน้าํคงคา 
ยมุนา   อจิรวดี   สรภู   มหี   แมน้ําเหลาน้ันไหลไปถึงมหาสมุทรแลว 
ยอมละนามและโคตรเดิมหมด      ถึงความนับวามหาสมุทรน่ันเอง 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอท่ีแมน้ําสายใหญ ๆ  บางสาย  คือ  แมน้ํา- 
คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  แมน้าํเหลาน้ันไหลไปถึงมหาสมุทร 
แลว     ยอมเปลี่ยนนามและโคตรเดิมหมด   ถึงความนับวามหาสมุทร 
นั่นเอง    นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๔    ใน 
มหาสมุทร ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         อีกประการหน่ึง    แมน้ําทุกสายในโลก    ยอมไหลไปรวม 
ยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร   มหาสมุทร 
ก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ําน้ัน  ๆ     ขาแตพระองค  
ผูเจริญ     ขอที่แมน้ําทุกสายในโลกยอมไหลไปรวมยังมหาสมุทร 
และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร   มหาสมุทรก็มิไดปรากฏ 
วาจะพรองหรือเต็มเพราะน้ําน้ัน ๆ     นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาประการท่ี  ๕  ในมหาสมุทร    ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ 
จึงอภิรมยอยู.  
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         อีกประการหน่ึง    มหาสมุทรมีรสเดียว  คือ  รสเค็ม  ขาแต  
พระองคผูเจริญ  ขอท่ีมหาสมุทรมีรสเดียว   คือ   รสเค็ม  นี้เปนธรรม. 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๖  ในมหาสมุทร   ที่พวกอสูร 
เห็นแลว ๆ จึงอภิรมยอยู. 
         อีกประการหน่ึง    มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด 
ในมหาสมุทรมีรัตนะเหลาน้ี  คือ  แกวมุกดา  แกวมณี  แกวไพฑูรย 
สังข  ติลา  แกวประพาฬ  เงิน  ทอง  ทบัทิม  มรกต   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขอที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด  ในมหาสมุทรนั้น 
มีรัตนะ  คือ   แกวมุกดา   แกวมณี  แกวไพฑูรย  สงัข  ศิลา  แกว. 
ประพาฬ    เงิน   ทอง   ทบัทิม   มรกต   นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาประการท่ี  ๗  ในมหาสมุทร   ที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ 
จึงอภิรมยอยู. 
         อีกประการหน่ึง     มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของพวกส่ิงมี 
ชีวิตใหญ ๆ และสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรน้ันมีดังน้ี    คือ   ปลาติมิ 
ปลาติมิงคลา    ปลาติมิรมิงคลา   พวกอสูร   นาค   คนธรรพ  แมที่มี 
รากายประมาณ ๑๐๐  โยชน ๒๐๐  โยชน ๓๐๐  โยชน ๔๐๐  โยชน 
๕๐๐  โยชน   ก็มีอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอท่ีมหาสมุทรเปนที่ 
พํานักอาศัยของสิ่งท่ีมีชีวิตใหญ  ๆ   และสิ่งท่ีมีชีวิตในมหาสมุทรน้ัน 
มีดังน้ี  คือ  ปาติมิ  ปลาติมิงคลา  ปลาติมิรมิงคลา  พวกอสูร  นาค 
คนธรรพ   แมที่มีรางกายประมาณ    ๑๐๐    โยชน    ๒๐๐    โยชน 
๓๐๐   โยชน   ๔๐๐   โยชน   ๕๐๐  โยชน   ก็มีอยู   นี้เปนธรรมท่ี 
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๘    ในมหาสมุทรท่ีพวกอสูร  
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เห็นแลว   จึงอภิรมยอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ   นีแ้สดงธรรมที่ 
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา  ๘   ประการ  ในมหาสมุทร ที่พวกอสูร 
เห็นแลว ๆ   จึงอภิรมยอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ภิกษุทั้งหลาย 
ยอมอภิรมยในธรรมวินัยนี้บางหรือ. 
         พ.  ดูกอนปหาราทะ ภิกษุทั้งหลายยอมอภิรมยในธรรนวินัยนี้. 
         ป.    ขาแตพระองคผูเจริญ        ในธรรมวินัยนี้   มีธรรมทีน่า 
อัศจรรยอันไมเคยมีมาสักเทาไร     ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว     จึง 
อภิรมยอยู. 
         พ.  มี  ๘  ประการ  ปหาราทะ  ๘  ประการเปนไฉน  ดูกอน 
ปหาราทะ   มหาสมุทรลาด    ลุม    ลกึลงไปโดยลาํดับ  ไมโกรธชัน 
เหมือนเหว   ฉันใด  ในธรรมวินัยนี้กฉั็นนั้นเหมือนกัน   มีการศึกษา 
ไปตามลําดับ   มีการกระทําไปตามลําดับ   มีการปฏิบัติไปตามลําดับ 
มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง   ดูกอนปหาราทะ  ขอท่ี 
ในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับ   มีการกระทําไปตามลําดับ 
มีการปฏิบัติไปตามลําดับ  มิใชวาจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง 
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี  ๑  ในธรรมวินัย 
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว  ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ     มหาสมุทรเต็มเปยมอยูเสมอ    ไมลนฝง 
ฉันใด     สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ไมลวงสิกขาบท 
ที่เราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหงชีวิต    ดูกอนปหาราทะ  ขอท่ีสาวก 
ทั้งหลายของเราไมลวงสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไวแมเพราะเหตุแหง  
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ชีวิต   นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๒   ใน  
ธรรมวินัยนี้   ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ    มหาสมุทรไมเกลื่อนดวยซากศพ  เพราะ 
ในมหาสมุทรคลื่นยอมซัดเอาซากศพเขาหาฝงใหข้ึนบก   ฉันใด 
ดูกอนปหาราทะ    ฉันนัน้เหมือนกัน   บุคคลผูมีทุศีล   มีบาป  ธรรม 
มีสมาจารไมสะอาดนารังเกียจ  ปกปดกรรมชั่ว    มใิชสมณะ   แต 
ปฏิญญาวาเปนสมณะ  มิใชผูประพฤติพรหมจรรย    แตปฏญิญาวา 
ประพฤติพรหมจรรย   เสียใน   ชุมดวยราคะ   เปนเพียงดังหยากเยื่อ 
สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคลน้ัน     ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที 
แมเขาจะน่ังอยูทามกลางภิกษุสงฆก็จริง     ถึงกระน้ัน    เขาก็ชื่อวา 
หางไกลจากสงฆ    และสงฆก็หางไกลจากเขา    ดูกอนปหาราทะ 
ขอท่ีบุคคลผูทุศลี    มีบาปกรรม    มสีมาจารไมสะอาดนารังเกียจ 
ปกปดกรรมชั่ว    ไมใชสมณะ    แตปฏิญญาวาเปนสมณะ  มิใชผู 
ประพฤติพรหมจรรย   แตปฏิญญาวาประพฤติพรหมจรรย   เนาใน 
ชุมดวยราคะ   เปนเพียงดังหยากเยื่อ   สงฆยอมไมอยูรวมกับบุคคล 
นั้น   ประชุมกันยกวัตรเธอเสียทันที   แมเขาจะน่ังอยูในทานกลาง 
ภิกษุสงฆก็จริง   ถึงกระน้ัน   เขาก็ชื่อวาหางไกลจากสงฆ  และสงฆ 
ก็หางไกลจากเขา     นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการ 
ที่  ๓  ในธรรมวินัยนี้   ทีภิ่กษุทั้งหลายเห็นแลว  ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ   แมน้ําสายใหญ ๆ บางสาย  คือ  แมน้ําคงคา 
ยมุนา   อจิรวดี   สรภู   มหี   แมน้ําเหลาน้ันไหลไปถึงมหาสมุทรแลว 
ยอมละนามและโคตรเดิมหมด     ถึงความนับวามหาสมุทรนั่นเอง  
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ฉันใด   ดกูอนปหาราทะ  ฉันนั้นเหมือนกัน  วรรณะ  ๔  เหลาน้ี  คือ  
กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  ออกบวชเปนบรรพชิต  ในธรรมวินัย 
ที่ตถาคตประกาศแลว   ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย   ถึงความนับวา 
ศากยบุตรทั้งน้ัน   ดูกอนปหาราทะ   ขอท่ีวรรณะ  ๔   เหลาน้ี   คือ 
กษัตริย  พราหมณ   แพศย  ศูทร  ออกบวชเปนบรรพชิต  ในธรรม 
วินัยที่ตถาคตประกาศแลว    ยอมละนามและโคตรเดิมเสีย   ถึงความ. 
นับวาเปนสมณศากยบุตรทั้งน้ัน       นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมาประการท่ี  ๔ ในธรรมวินัยนี้  ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ 
จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ    แมน้ําทุกสายในโลก     ยอมไหลไปรวมยัง 
มหาสมุทร    และสายฝนจากอากาศตกลงสูมหาสมุทร     มหาสมุทร 
ก็มิไดปรากฏวาจะพรองหรือเดนเพราะนํ้านั้น ๆ    ฉันใด      กอน 
ปหาราทะ    ฉันนั้นเหมือนกัน    ถึงแมภิกษุเปนอันมากจะปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ     นิพพานธาตุก็มิไดปรากฏวาจะพรอง 
หรือเต็มดวยภิกษุนั้น    ดกูอนปหาราทะ   ขอท่ีถึงแมภิกษุเปนอันมาก 
จะปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ          นิพพานธาตุก็มิได 
ปรากฏวาจะพรองหรือเต็มดวยภิกษุนั้น    นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาประการท่ี  ๕  ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ 
จึงอภิรมยอยู.                                                                        
         ดูกอนปหาราทะ   มหาสมุทรมีรสเดียว   คือ   รสเค็ม   ฉันใด  
ดูกอนปหาราทะ    ฉันนัน้เหมือนกัน     ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว    คือ 
วิมุตติรส   กอนปหาราทะ  ขอท่ีธรรมวินัยมีรสเดียว  คือ  วิมุตติรส  
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นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี  ๖  ในธรรม 
วินัยนี้   ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ    มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิด 
รัตนะในมหาสมุทรน้ันมีดังน้ี  คือ   แกวมุกดา   แกวมณี   แกวไพฑูรย 
สังข  ศิลา   แกวประพาฬ    เงิน  ทอง  ทับทิม  มรกต  ฉันใด  ดูกอน 
ปหาราทะ   ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะมากมายหลายชนิด 
รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้   คือ   สติปฏฐาน  ๔  สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕  พละ  ๕  โพชฌงค   ๗  อริยมรรคมีองค  ๘ 
ดูกอนปหาราทะ          ขอท่ีธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิด  
รัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้  คือ   สติปฏฐาน   ๔   สัมมัปปธาน  ๔ 
อิทธิบาท  ๔  อินทรีย  ๕    พละ  ๕  โพชฌงค   ๗  อริยมรรคมีองค  ๘ 
นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๗  ในธรรมวินัยนี้ 
ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนปหาราทะ     มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของส่ิงท่ีมี 
ชีวิตใหญ ๆ   สิ่งท่ีมีชีวิตในมหาสมุทรน้ันมีดังน้ี   คือ  ปลาติมิ  ปลา- 
ติมิงคลา   ปลาติมิรมิงคลา   พวกอสูร   นาค   คนธรรพ   แมที่มรีางกาย 
ประมาณ    ๑๐๐   โยชน   ๒๐๐   โยชน   ๓๐๐   โยชน   ๔๐๐ โยชน 
๕๐๐  โยชน  มีอยู  ฉันใด  ดูกอนปหาราทะ  ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม 
วินัยนี้    ก็เปนที่พํานักอาศัยแหงสงมีชีวิตใหญ ๆ    สิ่งมีชีวิตในธรรม 
วินัยนี้   มีดงัน้ี   คือ    พระโสดาบัน   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล      พระสกทาคามี    ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งสกทาคามิผล      พระอนาคามี      ทานผูปฏิบัติเพ่ือพระทําใหแจง  
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ซึ่งอนาคามิผล  พระอรหันต  ทานผูปฏิบัติเพ่ือความเปนพระอรหันต 
ดูกอนปหาราทะ    ขอที่ธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยแหงส่ิงมีชีวิต 
ใหญ ๆ   สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังน้ี   คือ  พระโสดาบัน   ทานผู 
ปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล    พระสกทาคามี    ทาน 
ผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสาทาคามิผล     พระอนาคามี    ทาน 
ผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอานาคามิผล  พระอรหันต ทานผูปฏิบัติ 
เพ่ือความเปนพระอรหันต    นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ประการที่   ๘   ในธรรนวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ  จึงอภิรมย 
อยู   ดกูอนปหาราทะ   ในธรรมวินัยนี้  มีธรรมท่ีนาอัศจรรย  อันไม 
เคยมีมา ๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
                               จบ  ปหาราทสูตรที่  ๙ 
 
                      อรรถกถาปหาราทะสูตรท่ี  ๙ 
         ปทาราทสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปหาราโท   ไดแก   มชีื่ออยางนี้.   บทวา   อสุรินฺโท 
แปลวา    หัวหนาอสูร.    จริงอยู    บรรดาอสูรท้ังหลาย    อสุรผูเปน 
หัวหนามี     ทานคือ  เวปจิตติ   ๑  ราหู  ๑   ปหาราทะ  ๑   บทวา 
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ความวา   นบัต้ังแตวันที่พระทศพลตรัสรูแลว 
ทาวปหาราทะจอมอสูรคิดวา     วันนี้เราจักไปเฝา    พรุงน้ีเราจัก 
ไปเฝา   จนลวงไป   ๑๑      ครั้นถึงปที ่  ๑๒   ในเวลาท่ีพระศาสดา  
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ประทับอยูที่เมืองเวรัญชา     เกิดความคิดข้ึนวา     เราจักไปเฝา  
พระสัมมาสัมพุททธเจา  จึงติดตอไปวา   เรามัวแตผลัดวาจะไปวันนี้ 
จะไปพรุงน้ี    ลวงไปถึง     ๑๒    ป    เอาเถอะเราจะไปเด๋ียวน้ีแหละ 
ในขณะนั้นน่ันเองอันหมูอสูรแวดลอมแลว     ออกจากภพอสูร   ตอน 
กลางวัน    จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.     บทวา 
เมกมนฺต   อฏาสิ    ความวา   ไดยินวา   ทาวปหาราทะ   จอมอสูร 
นั้นมาดวยคิดวา   จักถามปญหากะพระตถาคต    แลวจักฟงธรรมกถา 
ต้ังแตเวลาท่ีไดเฝาพระตถาคตแลว      แมเม่ือไมอาจถาม     เพราะ 
ความเคารพในพระพุทธเจา     ก็ไดถวายบังคมพระศาสดาแลวยืนอยู 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
         ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงพระดําริวา  เมื่อเราไมพูด   ปหาราทะ 
นี้ก็ไมอาจพูดกอนได    จําเราจักถามปญหากะเธอสักขอหนึ่ง    เพ่ือ 
ใหการสนทนาเกิดข้ึนในฐานะที่เธอมีวสีชํานาญอันสั่งสมไวแลว 
นั่นแหละ.   เม่ือพระองคจะตรัสถามปญหาเขา   จึงตรัสคํามีอาทิวา 
อป    ปน   ปหาราท    ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อภิรมนฺติ 
ความวา  ยอมประสบความยินดี   อธบิายวา  ไมเอือมระอาอยู.  ทาน 
มีจิตยินดีวาในฐานะที่เราคุนเคยทีเดียว     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส  
ถามเรา   จึงกราบทูลวา   อภิรมนฺติ   ภนฺเต   พวกอสูรยังอภิรมยอยู 
พระเจาขา. 
          บทวา  อนุปุพฺพนินฺโน  เปนตนทั้งหมด  เปนไวพจนแหงความ 
ลุมไปตามลําดับ.   ดวยบทวา  น  อายตเกเนว   ปปาโต  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงวา   มหาสมุทรไมเปนเหวชันมาแตเบื้องตนเหมือน  
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บึงใหญที่มีตลิ่งชัน.    ก็เริม่ต้ังแตพ้ืนที่ที่เปนตลิ่งไป  มหาสมุทรนั้น  
จะลึกลงไป   ดวยสามารถแหงการลึกลงที่ละ   ๑  นิ้ว   ๒  นิ้ว  ๑  คืบ 
๑   ศอก   ๑   อสุภะ   กึ่งคาวุต   ๑   คาวุต     กึ่งโยชน    และ  ๑ โยชน 
ลึกไป ๆ จนลึกถึง  ๘๔,๐๐๐  โยชน  ณ  ทีใ่กลเชงิเขาพระสุเมรุ. 
         บทวา   ิตธมฺโม  ความวา   ต้ังอยูแลวเปนสภาวะ   คือต้ังแต 
เฉพาะเปนสภาวะ.  บทวา  กุณเปน  ความวา    ดวยซากศพอยางใด 
อยางหน่ึง   มีซากชางและซากมาเปนตน.    บทวา   ถล   อุสฺสาเทติ 
ความวา    ยอมซัดข้ึนบกดวยคลื่นซัดนั่นแหละ    เหมือนคนเอามือ 
จับซัดไปฉะน้ัน. 
         ในบทวา  คงฺคา    ยมุนา   ควรกลาวถึงเหตุเกิดแหงแมน้ําเหลาน้ี 
เพราะต้ังอยูในท่ีนี้.         กอนอ่ืนชมพูทวีปนี้        ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 
๑๐,๐๐๐   โยชน    ในจํานวนเนื้อท่ีนั้น  ๔,๐๐๐  โยชน   เปนภูมิประเทศ 
ที่ถูกนํ้าทวม  นับไดวาเปนมหาสมุทร  ๓,๐๐๐  โยชน  พวกมนุษย 
อาศัยอยู  ๓,๐๐๐   โยชน   ภูเขาหิมวันตต้ังอยู  สูง  ๕๐๐  โยชน  
ประดับดวยยอด   ๘๔,๐๐๐   ยอด  วิจิตรดวยแมน้ําใหญ   ๕  สาย  ไหล 
มาโดยรอบ   เปนที่สระใหญ    ๗   สระต้ังอยู    คือ   สระอโนดาด 
สระกัณฑมุณฑะ   สระรถกาฬะ    สระฉัททันตะ     สระกุนาละ 
สระมันทากินิ     สระสีหัปปปาตะ   ซึ่งยาว    กวาง   และลึก  อยางละ 
๕๐   โยชน   มีปริมณฑล   ๑๕๐  โยชน   บรรดาสระเหลาน้ัน    สระ- 
อโนดาด    ลอมดวยภูเขา   ๕  ลูก   เหลาน้ีคือ    สทุัสสนกูฏ     จิตตกูฏ 
เทฬกูฏ    คันทมาทนกูฏ   เกลาสกูฏ.    ในภูเขาทั้ง    ๕   ลูกน้ัน    ภูเขา- 
สุทัสสนกูฏ  สําเร็จไปดวยทอง   สูง   ๒๐๐   โยชน    ภายในคดเค้ียว  
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มีสัณฐานดังปากของกา   ต้ังปดสระอโนดาดน่ันแหละ    ภูเขาจิตตกู  
สําเร็จดวยรัตนะทั้งปวง   ภูเขากาฬกูฏ   สําเร็จดวยแรพลวง   ภูเขา- 
คันทมาทนกูฏ   สําเร็จดวยท่ีราบเรียบ   ภายในมีสีเหมือนเมล็ดถั่วเขียว 
หนาแนนไปดวยคันธชาติ    ๑๐   ชนดิ   เหลาน้ี  คือ  ไมมีกลิ่นที่ราก 
ไมมีกลิ่นที่แกน.   ไมมีกลิ่นที่กะพ้ี   ไดแกกลิ่นที่ใบ   ไมมีกลิ่นที่เปลือก 
ไมมีกลิ่นที่สะเก็ด     ไมมกีลิ่นที่รส     ไมมีกลิ่นที่ดอก   ไมมีกลิน่ที่ผล 
ไมมีกลิ่นที่ลาํตน    ปกคลุมไปดวยเครื่องสมุนไพรมีประการตาง   ๆ 
มีแสงเรืองต้ังอยู   ประหน่ึงถานคุไฟ   ในวันอุโบสถขางแรม.    ภูเขา- 
เกลาสกูฏ      สําเร็จดวยแรเงิน.      ภูเขาทั้งหมดมีสัณฐานสูงเทากับ 
ภูเขาสุทัสสนะ    ต้ังปดสระอโนดาดนั้นไว.    ภูเขาทั้งหมดน้ันฝนตกราด 
ดวยอานุภาพของเทวดา   และของนาค.    และแมน้ําทั้งหลายยอมไหล 
ไปท่ีภูเขาเหลาน้ัน    น้ําท้ังหมดน้ัน     ก็ไหลเขาไปสูสระอโนดาด 
แหงเดียว.  พระจันทร   และพระอาทิตย   เมื่อโคจรผานทางทิศทักษิณ 
หรือทิศอุดร    ก็โคจรผานไปตามระหวางภูเขา   สองแสงไปในท่ีนั้น 
แตเมื่อโคจรไปตรง ๆ ก็ไมสองแสง   เพราะเหตุนั้นน่ันแหละ  สระนั้น 
จึงเกิดบัญญัติชื่อวา   สระอโนดาด    แปลวา  พระอาทิตยสองไปไมถึง. 
ที่สระอโนดาดน้ัน    มีทาสําหรับอาบนํ้า     มีแผนศิลาเรียบนารื่นรมยใจ 
ไมมีปลาหรือเตา    มีน้ําใสดังแกวผลึก    เปนของอันธรรมชาติตกแตง 
ไวดีแลว    เปนที่  ๆ  พระพุทธเจาท้ังหลาย   พระขีณาสพ    พระปจเจก- 
พุทธ   และฤๅษีผูมีฤทธิ์ทั้งหลายสรงสนาน    เทวดาและยักษเปนตน 
ก็พากันเลนน้ํา   ทั้ง   ๔  ดานในสระนั้น   มีมุขอยู   ๔  มุข  คือ  สีหมุข 
หัสดีมุข    อัศวมุข   พฤษภมุข    อันเปนทางที่แมน้ําท้ัง    ๔  สายไหลไป.  
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ที่ฝงแมน้ําดานที่ไหลออกทางสีหมุข   มีราชสีหอยูมาก.    ที่ฝงแหง 
แมน้ําดานท่ีไหลออกทางหัสดีมุข   เปนตน   มชีาง   มา  และโคอุสภะ 
อยูมาก.    แมน้ําไหลออกจากทิศตะวันออก      ไหลเวียนขวาสระ- 
อโนดาด   ๓  เลี้ยว    แลวเลี่ยงแมน้ําอีก    ๓  สาย   ไหลไปยังถิน่ที่ 
ไมมีมนุษย   ทางปาหิมวันตดานตะวันออก    และทางปาหิมวันต 
ดานเหนือ   แลวไหลลงสูมหาสมุทร.    แตแมน้ําที่ไหลออกทางทิศ- 
ตะวันตก    และทิศเหนือ   ก็เวียนขวาเชนนั้นเหมือนกัน   ไปยังถิ่น 
ที่ไมมีมนุษย    ทางปาหิมวันตดานทิศตะวันตกและปาหิมวันตดานเหนือ 
แลวไหลลงสูมหาสมุทร. 
         แตแมน้ําที่ไหลออกทางมุขดานใต    เวียนขวาสระอโนดาดน้ัน 
๓  เลี้ยวแลวก็ไหลตรงไปทางทิศเหนือ   เปนระยะทาง   ๖๐   โยชน 
ไปตามหลังแผนหินนั่นแหละ   ปะทะภูเขาโลดข้ึนเปนสายนํ้า  โดย 
รอบประมาณ  ๓  คาวุต   ไหลไปทางอากาศ   เปนระยะ   ๖๐  โยชน 
แลวตกลงที่แผนหินชื่อวา   ติยัคคฬะ    แผนหินกแ็ตกไป   เพราะความ 
แรงแหงสายน้ํา.   ในที่นัน้เกิดเปนสระใหญ     ชื่อวา     ติยัคคฬะ 
ขนาด  ๕๐  โยชน  กระแสนํ้าพังทําลายฝงสระ   แลวไหลเขาแผนหิน 
ไประยะ  ๖๐  โยชน.   ตอแตนั้นก็เซาะแผนดินทึบเปนอุโมงคไป 
๖๐  โยชน  แลวปะทะติรัฐฉานบรรพต ชื่อวา  วิชฌะ แลวกลายเปน 
๕  สาย   ประดุจน้ิวมือ   ๕  นิ้ว   ที่ฝามือฉะนั้น.    ในที่  ๆ  สายนํ้าน้ัน 
เลี้ยวขวาสระอโนดาด    ๓    เลี้ยวแลวไหลไป    เรียกวา    อาวัตตคงคา. 
ในที่ ๆ  ไหลตรงไป   ๖๐   โยชน   ทางหลังแผนหิน  เรียกวา   กัณหคงคา. 
ในที่ไหลไปทางอากาศ    ๖๐   โยชน    เรียกวา     อากาสคงคา.     ในที่  
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ที่หยุดอยูในโอกาส  ๖๐  โยชน  บนแผนหิน   ชื่อวา   ติยัคคฬะ   เรียกวา  
ติยัคคฬโปกรณี.  ในที่ที่เซาะฝงเขาไปสูแผนหิน   ๖๐  โยชน   เรียกวา 
พหลคงคา.  ในที่ที่ไหลไป  ๖๐ โยชน  ทางอุโมงคเรียกวา  อุมมังคคงคา. 
ก็ในท่ีที่สายนํ้ากระทบติรัจฉานบรรพต         ชื่อวิชฌะแลวไหลไปเปน 
สายนํ้า  ๕  สาย   กถ็ือวาเปนแมน้ําท้ัง   ๕   คือ   คงคา   ยมุนา    อจีรวด ี
สรภู   สหี.   พึงทราบวา   แมน้ําใหญ   ๕   สาย   เหลาน้ี   ยอมไหลมาแต 
ปาหิมวันต   ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา   สวนฺติโย    ไดแก   แมน้าํชนิดใดชนดิหน่ึง     ไมวาจะเปน 
แมน้ําใหญหรือแมน้ํานอย     ซึ่งกําลังไหลไปอยู.    บทวา      อปฺเปนฺติ 
แปลวา  ไหลไปรวม  คือไหลลง.   บทวา  ธารา   ไดแก   สายนํ้าฝน. 
บทวา   ปูรตฺต    แปลวา    ภาวะที่น้ําเต็ม.     ความจริง  มหาสมุทรมี 
ธรรมดานี้ :-   ใคร  ๆ  ไมอาจกลาววา    เวลาน้ีฝนตกนอย   พวกเรา 
จะพากันเอาแหและลอบเปนตน  ไปจับปลาและเตา  หรือวา  เวลาน้ี 
ฝนตกมาก    เราจักได (อาศัย) สถานทีห่ลังหิน.  ต้ังแตปฐมกัปมา 
น้ําเพียงนิ้วมือหนึ่งจากนํ้าท่ีขังจรดคอดของขุนเขาสิเนรุ      จะไม 
ยุบลงขางลางไมดันข้ึนขางบน. 
         บทวา  เอกรโส   แปลวา    มีรสไมเจือปน.   บทวา   มุตฺตา 
ความวา   แกวมุกดามีหลายชนิดตางโดยชนิดเล็ก  ใหญ    กลม 
และยาวเปนตน.  บทวา  มณี  ความวา  มณีหลายชนิดตางโดยสี 
มีสีแดงและสีเขียวเปนตน.  บทวา เวฬุริโย  ความวา แกวไพฑูรย 
มีหลายชนิดตางโดยสีมีสีดังสีไมไผและสีดอกซึกเปนตน.   บทวา 
สงฺโข   ความวา   สังขมีหลายชนิดตางโดยสังขทักษิณวรรต  สงัข-  
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ทองแดง   และสังขสําหรับเปาเปนตน.   บทวา   สิลา   ความวา  สิลา 
มีหลายอยางตางโดยสีมีสีขาว   สีดํา   และสีดังเมล็ดถั่วเขียวเปนตน. 
บทวา   ปวาฬ    ความวา    แกวประพาฬมีหลายอยางตางโดยชนิดเล็ก 
ใหญ   แดง  และแดงทึบเปนตน.    บทวา   มสารคลฺล  ไดแก  แกวลาย. 
บทวา  นาคา  ไดแก   นาคท่ีอยูบนหลังคลื่นก็มี    นาคที่อยูวิมานก็มี. 
บทวา  อฏ    ปหาราท   ความวา   พระศาสดาทรงสามารถตรัสธรรม 
๘  ประการบาง  ๑๖  ประการบาง  ๓๒ ประการบาง ๖๔ ประการ 
บาง  ๑๐๐  บาง   ๑,๐๐๐  บาง   แตทรงพระดําริวา    ปหาราทะกลาว 
๘  ประการ  แมเราก็จักกลาวใหเห็นสมกับธรรม   ๘  ปหาราทะ 
กลาวนั้นนั่นแหละ   จึงไดตรัสอยางนั้น. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา     อนปุุพฺพสิกฺขา     เปนตนตอไปนี้. 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงถือเอาสิกขา   ๓   ดวยอนฟุปุพพสิกขา 
ทรงถือเอาธุดงค  ๑๓  ดวยอนุปุพพกิริยา.  ทรงถือเอาอนุปสสนา  ๗ 
มหาวิปสสนา   ๑๘   การจําแนกอารมณ  ๓๘  โพธปกขิยธรรม  ๓๗ 
ดวยปทา.    บทวา    อายตเกเนว     อฺปฏิเวโธ     ความวา   ชื่อวา 
ภิกษุผูไมกระทําใหบริบูรณในศีลเปนตน    ต้ังแตตนแลวบรรล ุ
พระอรหัต  เหมือนอยางกบกระโดดไปไมมี  เพราะเหตุนั้น  จึงอธิบายวา 
ก็ภิกษุบําเพ็ญศีล  สมาธิ  และปญญา  ตามลําดับเทาน้ัน    จึงอาจบรรล ุ
พระอรหัตได. 
         บทวา   อารกาว  แปลวา    ในที่ไกลนั่นแล.  บทวา   น  เตน 
นิพฺพานธาตุยา  อูนตฺต   วา    ปูรตฺต   วา   ความวา   เพ่ือพระพุทธเจา 
ทั้งหลายไมเสด็จอุบัติข้ึน   แมตลอดอสงไขยกัป   แมสัตวตนหน่ึง  
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ก็ไมอาจปรินิพพานได  แมในกาลน้ันก็ไมอาจกลาวไดวา   นิพพานธาตุ 
วางเปลา     แตในพุทธกาล     ในสมาคมหน่ึง   ๆ     สัตวทั้งหลายยินดี 
อมตธรรมนับไมถวน   แมในกาลน้ันก็ไมอาจกลาวไดวา   นิพพานธาตุ 
เต็ม 
                            จบ  อรรถกถาปหาราทสูตรที่  ๙  
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                          ๑๐.  อุโปสถสูตร  
         [๑๑๐]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ บุพพาราม 
ปราสาทของมิคารมารดา   ใกลกรุงสาวัตถี  กโ็ดยสมัยนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจามีภิกษุสงฆแวดลอม  ประทับนั่งในวันอโบสถ   ครั้งน้ัน 
เมื่อราตรีลวงไปแลว  ปฐมยามผานไปแลว   ทานพระอานนทลุกจาก 
ที่นั่ง    กระทําผาอุตราสงฆเฉวียงบาขางหน่ึง    ประณมอัญชลไีปทาง 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู     ไดกราบ     พระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ        ราตรีลวงไปแลว      ปฐมยามผานไปแลว 
ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว       ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณา 
โปรดแสดงปาติโมกขเถิด  เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว 
พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่งอยู. 
         แมวาระท่ี   ๒   เมื่อราตรีลวงไปแลว   มัชฌิมยามผานไปแลว 
ทานพระอานนทลุกจากท่ีนั่ง     กระทําผาอุตราสงฆเฉวียงบาขางหน่ึง 
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา         ไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ราตรีลวงไปแลว   มัชฌิมยาม 
ผานไปแลว    ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว    ขอพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด     แมวาระท่ี   ๒   พระผูมพีระ- 
ภาคเจา ทรงน่ิงอยู. 
        แมวาระที่   ๓   เมื่อราตรีลวงไปแลว    ปจฉิมยามผานไปแลว 
แสงเงินแสงทองขึ้นแลว    ราตรีวางแลว    ทานพระอานนทลุกจาก 
ที่นั่ง    กระทําผาอุตราสงฆเฉวียงบาขางหน่ึง   ประณมอัญชลไีปทาง  
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พระผูมีพระภาคเจา   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต  
พระองคผูเจริญ  ราตรีลวงไปแลว  ปจฉิมยามผานไปแลว  แสงเงิน 
แสงทองข้ึนแลว   ราตรสีวางแลว   ภิกษุสงฆนั่งมานานแลว   ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขเถิด 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   บริษัทไมบริสุทธิ์. 
         ลําดับนั้น   ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความดําริดังน้ีวา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยาน้ีทรงหมายเอาบุคคลไหนหนอ   ลําดับ 
นั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะกําหนดใจดวยใจ   กระทําจิตภิกษุสงฆ 
ทั้งหมดไวในใจแลว   ไดเห็นบุคคลทุศีล  มีบาปธรรม   มีสมาจาร 
ไมสะอาดนารังเกียจ   ปกปดกรรมชั่ว   มิใชสมณะแตปฏิญญาวา 
เปนสมณะ   มิใชผูประพฤติพรหมจรรยแตปฏิญญาวาประพฤติ 
พรหมจรรย   เนาในชุมดวยราคะ   เปนเพียงดังหยากเย่ือ   นั่งอยู 
ในทานกลางภิกษุสงฆ  ครั้นแลวลุกจากอาสนะเขาไปหาบุคคลน้ัน 
กลาวกะบุคคลน้ันวา  อาวุโส  จงลุกไป  พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็น 
เธอแลว     เธอไปมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย     เมื่อทานพระมหา- 
โมคคัลลานะกลาวอยางนี้แลว   บุคคลน้ันนิ่งเฉยเสีย   แมวาระท่ี  ๒ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะบุคคลน้ันวา  อาวุโส จงลุกไป 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเธอแลว  เธอไมมีสังวาสกับภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมวาระที่  ๒   บุคคลน้ันก็นิ่งเสีย  แมวาระที่  ๓   ทานพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเธอแลว      เธอไมมีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย 
แมวาระท่ี  ๓  บุคคลน้ันก็นิ่งเสีย  ลําดับนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  
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จับแขนบุคคลนั้นฉุดออกมาใหพนซุมประตูดานนอกแลว  ใสดาน  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
บุคคลน้ันขาพระองคฉุดออกไปแลว  บริษัทบริสทุธิ์แลว   ขอพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาโปรดแสดงปาติโมกขแกภิกษุทั้งหลาย 
เถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   นาอัศจรรย   โมคคัลลานะ 
ไมเคยมีมา   โมคคัลลานะ   โมฆบุรุษนั้นจักมารวม   จนตองฉุดแขน 
ออกไป   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัดนี้  เธอท้ังหลายพึงทําอุโบสถเถิด   พึง 
แสดงปาติโมกขเถิด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ต้ังแตกาลบัดนี้เปนตนไป 
เราจักไมแสดงปาติโมกข   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การท่ีพระตถาคต 
จะพึงแสดงปาติโมกขในบริษัทที่ไมบริสุทธิ์  นี้มใิชฐานะ  มิใชโอกาส. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในมหาสมุทรมีธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมา  ๘  ประการ   ที่พวกอสูรเห็นแลว   ๆ    ยอมอภิรมย 
ธรรม  ๘   ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาสมุทรลาด 
ลุม  ลึกลงไปโดยลําดับ   หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ขอท่ีมหาสมุทรลาด  ลุม ลึกลงไปโดยลําดับ หาไดโกรกชัน 
เหมือนเหวไม   นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี   ๑  
ในมหาสมุทร  ที่พวกอสรูเห็นแลว  ๆ   จึงอภิรมยอยู   ฯลฯ   อีกประการ 
หน่ึง   มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ    ๆ    สิง่มีชีวิต 
ในมหาสมุทรนั้นมีดังน้ี   คือ    ปลาติมิ   ปลาติมิงคลา     ปลาติมิรมิงคลา 
พวกอสูร   นาค   คนธรรพ   แมที่มรีางกายประมาณ   ๑๐๐    โยชน  
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๒๐๐  โยชน  ๓๐๐  โยชน  ๔๐๐  โยชน  ๕๐๐ โยชน  ก็มีอยู  ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีมหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ ๆ 
สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรน้ันมีดังน้ี   คือ   ปลาติมิ    ปลาติมิงคลา   ปลา- 
ติมิรมิงคลา   พวกอสูร   นาค   คนธรรพ   แมที่มีรางกายประมาณ 
๑๐๐  โยชน   ๒๐๐  โยชน   ๓๐๐  โยชน   ๔๐๐  โยชน   ๕๐๐  โยชน 
ก็มีอยู    นี้เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี    ๘    ใน 
มหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแลว ๆ   จึงอภิรมยอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ในมหาสมุทรมีธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๘    ประการน้ีแล 
ที่พวกอสูรเห็นแลว  ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในธรรมวินัยนี้    มีธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมา  ๘  ประการ  ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว  ๆ  ยอมอภิรมย 
ธรรม   ๘   ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มหาสมุทรลาด  
ลุม   ลึกลงไปโดยลําดับ   หาไดโกรกชันเหมือนเหวไม   ฉันใด   ใน 
ธรรมวินัยนี้   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   มกีารศึกษาไปตามลําดับ   มีการ 
กระทําไปตามลําดับ     มกีารปฏิบัติไปตามลาดับ    มิใชวาจะมีการ 
บรรลุอรหัตผลโดยตรง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีในธรรมวินัยนี้ 
มีการศึกษาไปตามลําดับ   มีการกระทําไปตามลําดับ   มีการปฏบิัติ  
ไปตามลําดับ    มิใชวาจะมีการบรรลอุรหัตผลโดยตรง    นี้เปนธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี    ๑    ในธรรมวินัยนี้   ที่ภิกษุ 
ทั้งหลายเห็นแลว ๆ     จึงอภิรมยอยู      ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มหาสมุทรเปนที่พํานักอาศัยของส่ิงมีชีวิตใหญ ๆ     สิ่งมีชีวิตใน 
มหาสมุทรนั้นมีดังน้ี   คือ   ปลาติมิ   ปลาติมิงคลา   ปลาติมิรมิงคลา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 418 

พวกอสูร   นาค   คนธรรพ    แมที่มีรางกายประมาณ   ๑๐๐  โยชน  
๒๐๐ โยชน  ๓๐๐  โยชน  ๔๐๐ โยชน  ๕๐๐ โยชน  ก็มีอยู  ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน  ธรรมวินยันี้   ก็เปนที่พํานัก 
อาศัยแหงส่ิงที่มีชีวิตใหญ      สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังน้ี    คือ 
พระโสดาบัน    ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล 
พระสกทาคามี    ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  
พระอนาคามี    ทานผูปฏบิัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล  พระ 
อรหันต  ทานผูปฏิบัติเพ่ือความเปนพระอรหันต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. 
ขอท่ีธรรมวินัยนี้เปนที่พํานักอาศัยแหงส่ิงท่ีมีชีวิตใหญ  ๆ  สิ่งมีชีวิต  
ในธรรมวินัยนี้  มีดังนี้  คือ  พระโสดาบัน  ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล     พระสกทาคามี   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล    พระอนาคามี      ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอนาคามิผล     พระอรหันต     ทานผูปฏิบัติเพ่ือความเปน 
พระอรหันต    นี้เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาประการท่ี  ๑ 
ในธรรมวินัยนี้    ที่ภิกษุทัง้หลายเห็นแลว ๆ    จึงอภิรมยอยู    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ในธรรมวินัยนี้มีสิ่งที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
๘ ประการนีแ้ล   ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ  จึงอภิรมยอยู. 
                      จบ  อุโปสถสูตรที่  ๑๐  
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                        อรรถกถาอุโปสถสูตรที่  ๑๐  
         อุโปสถสูตรท่ี  ๑๐   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   นิสินฺโน  โหติ   ความวา    พระศาสดาประทับนั่งบน 
รัตนปราสาทของอุบาสิกา    เพ่ือกระทําอุโบสถ.   ก็พระศาสดา 
ครั้นประทับนั่งแลวทรงตรวจดูจิตของภิกษุทั้งหลาย   ทรงเห็นบุคคล 
ทุศีลคนหนึ่ง   ทรงพระดําริวา    ถาเราจัดแสดงปาติโมกขทั้งท่ีบุคคลน้ี 
นั่งอยูนั่นแหละ  ศรีษะของเขาจักแตก   ๗  เสียง   ดงัน้ีแลว   จึงได 
ดุษณีภาพ    เพ่ืออนุเคราะหเขา.    บทวา   อภิกฺกนฺตา   แปลวา   ลวงไป 
แลว  สิ้นไปแลว.   บทวา  อุทฺธเสฺต   อรุเณ   ไดแก   เมื่อเริ่มอรุณข้ึน. 
บทวา   นนฺทมิุขิยา    ไดแก   ราตีจวนสวางแลว.   บทวา   อปรสิุทฺธา 
อานนฺท   ปรสิา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา   บุคคลโนน 
ไมบริสุทธิ์   แตตรัสวา   บริษัทไมบริสุทธิ์.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง 
งายทั้งส้ินแล. 
                           จบ  อรรถกถาอุโปสถสูตรที่  ๑๐ 
 

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  เวรญัชสูตร  ๒.  สีหสูตร  ๓.  อาชัญญสูตร  ๔.  ขฬุงคสูตร 
๕.  มลสูตร   ๖.  ทูตสูตร   ๗.  พันธนสูตรที่  ๑   ๘.  พันธนสูตรที่   ๒ 
๙.  ปหาราทสูตร   ๑๐.  อุโปสถสูตร.  และอรรถกถา 
                              จบ  มหาวรรคท่ี  ๒  
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                                  คหปติวรรคท่ี  ๓  
                                  ๑.  ปฐมอุคคสูตร 
         [๑๑๑]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กฏูาคาร-  
ศาลา   ปามหาวัน  ใกลกรุงเวสาลี   ณ   ที่นั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลาย 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา 
เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา     ๘     ประการ 
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต     ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว     เสด็จ 
ลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร. 
         ครั้งน้ัน   เวลาเชา   ภิกษุรูปหน่ึง   นุงแลว   ถือบาตรและจีวร 
เขาไปสูนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี     ครั้นแลวจึงน่ัง 
บนอาสนะท่ีเขาปูไว     ลาํดับนั้น     อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีได 
เขาไปหาภิกษุนั้น   ไหวแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา     ดูกอนคฤหบดี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวา     เปนผูประกอบดวยธรรม 
ที่นาอัศจรรย   อันไมเคยมีมา   ๘  ประการ   ดูกอนคฤหบดี  ธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘  ประการเปนไฉน. 
         อุคคคฤหบดีกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ     กระผมก็ไมทราบ 
เลยวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณกระผม   วาเปนผูประกอบ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 421 

ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘  ประการเปนไฉน   แตขอ   
ทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๘    ประการ 
ของกระผมท่ีมีอยู    จงใสใจใหดี      กระผมจักเรียนถวาย    ภิกษุนั้น 
รับคําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีแลว   อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี 
ไดกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ    ในคราวท่ีกระผมไดเห็นพระผูมี- 
พระภาคเจาแตไกลเปนครั้งแรก    พรอมกับการเห็นนั้นเอง    จิตของ 
กระผมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา     นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาประการท่ี  ๑ ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ     กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว   ไดเขาไปน่ังใกล 
พระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
โปรดกระผม    คือ    ทรงประกาศทานกถา    สลีกถา      สัคคกถา 
โทษของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง     และอานิสงสในเนกขัมมะ 
ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบกระผมวา  มีจิตควร  ออน 
ปราศจากนิวรณ   บันเทิง   ผองใสแลว   จึงทรงประกาศสามุกังสิกา- 
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย    คือ   ทุกข    สมุทัย.  นิโรธ  
มรรค   เปรียบเหมือนผาที่บริสุทธิ์  ไมหมองดํา  จะพึงรับน้ํายอมไดดี 
แมฉันใด   ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน   เกิดข้ึนแลว 
แกกระผม  ณ  ที่นั่งนั้นแลวา   สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   กฉั็นนั้นเหมือนกัน 
ขาแตทานผูเจริญ   กระผมไดเห็นธรรมแลว   บรรลุธรรมแลว   รูแจง 
ธรรมแลว     หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว     ขามพนความสงสัยไดแลว 
ปราศจากความเคลือบแคลงแลว    ถึงความแกลวกลาแลว   ไมตอง  
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เชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา    ไดถึงพระพุทธเจา    พระธรรม  
และพระสงฆวาเปนสรณะแลว   และสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรย 
เปนที่   ๕   แลว  ณ  ที่นัง่น้ัน    นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
มีมาขอท่ี  ๒ ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาสูทานผูเจริญ  กระผมมีปชาบดีรุนสาวอยู   ๔  คน  กระผม 
ไดเขาไปหาปชาบดีเหลาน้ันแลว    ไดกลาวกะเธอเหลาน้ันวา   ดูกอน 
นองหญิงท้ังหลาย    ฉันสมาทานสิกขาบทอันพรหมจรรยเปนที่    ๕ 
ผูใดปรารถนา   นั้นจงใชโภคะเหลาน้ีและทําบุญได  หรือจะกลับไป 
สูตระกูลญาติของตัวก็ได    หรือประสงคชายอ่ืน  ฉันก็จะมอบใหแกเขา 
เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว     ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา 
ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อน้ีเจาคะ     กระผมก็ใหเชิญ 
ชายผูนั้นมา    เอามือซายจับปชาบดี     มือขวาจับเตานํ้า    หลั่งนํ้า 
มอบใหชายคนน้ัน  ก็เมื่อบริจาคปชาบดีสาวเปนทาน  กระผมไมรูสึก 
วาจิตแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเลย     นีแ้ลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรย 
อันไมเคยมีมาขอท่ี   ๓  ของกระผมที่มีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก 
และ  ทรัพยเหลาน้ันกระผมแจกจายทั่วไปถึงผูมีศีล   มีกลัยาณธรรม 
นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี  ๔ ของกระผมท่ีมีอยู 
         ขาแตทานผูเจริญ    กระผมเขาไปหาภิกษุรูปใด    กระผมก็  
เขาไปหาดวยความเคารพทีเดียว    ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ 
นี้แลเปนที่นาอัศจรรยฉันไมเคยมีมาขอท่ี  ๕  ของกระผมท่ีมีอยู.  
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         ขาแตทานผูเจริญ    หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม  
กระผมก็ฟงโดยความเคารพแท  ๆ   ไมใชฟงโดยความไมเคารพ 
หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรมแกกระผม   กระผมก็แสดงธรรม 
แกทานน้ัน   นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๖ ของ 
กระผมที่มีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    ไมนาอัศจรรยที่เทวดาฟงหลายเขาไป 
หากระผม   แลวบอกวา   ดูกอนคฤหบดี    ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลว     เมื่อเทวดาทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว     กระผมจึงพูดกะ 
เทวดาเหลานั้นอยางนี้วา    ทานท้ังหลายพึงบอกอยางนี้หรือไมพึงบอก 
อยางนี้ก็ตาม      แทที่จริง    ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
แตกระผมก็ไมรูสึกเลยวา    ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น    ขอท่ีเทวดา 
ทั้งหลายมาหากระผม     หรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย 
นี้  เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี ๗ ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ     กระผมไมพิจารณาเห็นสังโยชนไร ๆ 
ในโอรัมภาคิยพังโยชน  ๕ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวน้ันวา 
ยังละไมไดในตน   นี้แลเปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี   ๘ 
ของกระผมท่ีมีอยู    ขาแตทานผูเจริญ      ธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคย 
มีมา  ๘  ประการ  ของกระผมท่ีที่มีอยูนี้แล    กระผมก็ไมรูวา   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพยากรณกระผมวา    เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
อัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘  ประการเปนไฉน. 
         ลําดับนั้น   ภิกษุนั้นรับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดี 
ชาวเมืองเวสาลีแลว    ลุกจากท่ีนั่งหลีกไป    ภายหลังภัต      กลบัจาก  
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บิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวาย  
บังคมแลว    นั่ง    ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลวไดกราบทูล 
คําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีทั้งหมดแด 
พระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  ถูกแลว ๆ อุคคคฤหบดี 
ชาวเมืองเวสาลี    เมื่อจะพยากรณ    พึงพยากรณตามน้ันโดยชอบ 
ดูกอนภิกษุ    เราพยากรณอุคคคฤหบดีวา   เปนผูประกอบดวยธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๘    ประการน้ี      และเธอท้ังหลายจง 
ทรงจําอุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลีวา     เปนผูประกอบดวยธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘   ประการน้ี. 
                               จบ   ปฐมอุคคสูตรที่  ๑ 
 
                            คหหดีวรรคท่ี ๓ 
                      อรรถกถาปฐมอุคคสูตรท่ี ๑ 
         วรรคท่ี  ๓  ปฐมอุคคสูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปฺตฺเต   เอสเน   นีสีท ิ  ความวา  ไดยินวา  ในเรือน 
ของอุคคะคฤหบดีนั้น  เขาตกแตงอาสนะ   ๕๐๐  ที่  ไวสําหรับภิกษุ 
๕๐๐ รูป  เปนประจําทีเดียว  ภิกษุนั่งเหนืออาสนะเหลาน้ัน  อาสนะหน่ึง 
บทวา    เต   สุณาหิ    ความวา   ทานจงฟงธรรมเหลาน้ัน   หรือวา  
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จงฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๘    ประการนั้น.    บทวา 
จิตฺต   ปสีทติ    ความวา    แมเพียงความตรึกวาทานเปนพระพุทธเจา 
หรือไมหนอ  ดังนี้   ก็ไมเกิดข้ึน   จิตตุปบาทวาผูนี้แหละเปนพระพุทธเจา 
เปนอาการผองใส  ไมขุนมัว.  บทวา   สกานิ  วา  ญาติกุลานิ   ความวา 
จงถือเอาทรัพยพอยังอัตภาพ    ใหเปนไปสําหรับตนแลวไปเรือน 
ของพวกญาติ.    บทวา   กสฺส   โว  ทมฺม ิ   ความวา  เราจะยกทาน 
ทั้งหลายใหแกบุรุษคนไหน  พวกทานจงบอกความประสงคของตน  ๆ  
แกเรา. 
         บทวา    อปฺปฏิวิภตฺตา   ความวา    ก็ข้ึนชื่อวาคนผูเกิดจิตคิดวา 
เราจักใหเทานี้    จักไมใหเทาน้ี   จักใหสิ่งน้ี    จักไมใหสิ่งน้ี    ดังน้ี 
แลวแจกจายไป  ยอมมี  แตสําหรับขาพเจายอมไมเปนอยางนั้น. 
โดยที่แมแล   โภคทรัพยเหลาน้ัน    เปนของสาธารณะกับผูมีศีลทั้งหลาย 
ดุจของสงฆและดุจของหมูคณะ.   บทวา  สกฺกจฺจเยว     ปยิรุปาสามิ 
ความวา       ขาพเจาอุปฐากดวยมือของตนคือเขาไปหาดวยอาการ 
ยําเกรง.  ดวยคําวา   อนจฺฉริย   โข  ปน  ม    ภนฺเต    นี ้ คฤหบดีกลาวา 
ทานผูเจริญ    ขอท่ีเทวดาเขาไปหาขาพเจาแลวบอกอยางนั้น   นั่น 
ไมนาอัศจรรย     แตขอท่ีขาพเจาไมรูสึกภูมิใจ   อันมีการท่ีเทวดา 
เขาไปบอกเรื่องนั้นเปนเหตุ  นั้นนาอัศจรรย. ในคําวา   สาธุ   สาธุ  ภิกขฺ ุ
นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุก็จริง  แตถึงกระน้ัน  พึงทราบวา 
นี้เปนการประทานสาธุการในความราเริงอันเกิดจากความขวนขวาย 
ของอุบาสกเทาน้ัน 
                           จบ  อรรถกถาปฐมอุคคสูตรที่  ๑  
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                           ๒.  ทุติยอุคคสูตร  
         [๑๑๒]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ บาน- 
หัตถีคาม  ในแควนวัชชี  ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงทรงจํา 
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม     วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
อัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘  ประกรร   พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต 
ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว   เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร. 
         ครั้งน้ัน   เวลาเชา   ภิกษุรูปหน่ึง   นุงแลว   ถือบาตรและจีวร 
เขาไปยังนิเวศนของอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม    ครั้นแลวจึงน่ัง 
บนอาสนะท่ีเขาปูไว    ลําดับนั้น   อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคาม 
เขาไปหาภิกษุนั้น   ไหวแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ภิกษุนั้นไดกลาวกะอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา    ดกูอนคฤหบดี  
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวา     เปนผูประกอบดวยธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๘   ประการ   ดูกอนคฤหบดี    ธรรมท่ี 
นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา  ๘  ประการเปนไฉน. 
         อุคคคฤหบดีกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ       กระผมไมทราบ 
เลยวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณกระผมวา   เปนผูประกอบ 
ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘   ประการเปนไฉน 
แตขอทานไดโปรดฟงธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘  ประการ 
นี้ที่มีอยู    จงใสใจใหดี    กระผมจักเรียนถวาย    ภิกษุนั้นรับคํา 
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามแลว.  
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         อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถคามไดกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ 
ในคราวท่ีกระผมเท่ียวอยูในสวนนาควัน    ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
แตไกลเปนครั้งแรก    พรอมกับการเห็นนั้นเอง    จิตของกระผมก็ 
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา   เมาสุราอยูก็หายเมา   นี้แลเปนธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี  ๑  ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    กระผมมีจิตเลื่อมใสแลว   ไดเขาไปน่ังใกล 
พระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
โปรดกระผม  คือ  ทรงประกาศทานกถา   สีลกถา  สัคคกถา  โทษ 
ของกามอันตํ่าทรามเศราหมอง   และอานิสงสในเนกขัมมะ   ในคราว 
ที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบวา     กระผมมีจิตควร     ออน 
ปราศจากนิวรณ   บันเทิง   ผองใสแลว   จึงทรงประกาศสามุกังสิกา 
ธรรมเทศนาแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย    คือ   ทุกข   สมุทัย    นิโรธ 
มรรค    เปรยีบเหมือนผาที่บริสุทธิ์      ไมหมองดํา  จะพึงรับน้ํายอม 
ไดดี    แมฉันใด   ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน  เกิดข้ึน 
แลวแกกระผม  ณ  ที่นั่งน้ันแลวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปน 
ธรรมดา    สิง่น้ันมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา     ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกัน  ขาแตทานผูเจริญ   กระผมไดเห็นธรรมแลว  บรรลธุรรม 
แลว    รูธรรมแจงแลว     หยั่งซ้ึงถึงธรรมแลว    ขามพนความสงสัย 
ไดแลว     ปราศจากความเคลือบแคลงแลว     ถึงความแกล้ัวกลาแลว 
ไมตองเชื่อผูอ่ืน  ในสัตถศุาสน   ไดถงึพระพุทธเจา   พระธรรม  และ 
พระสงฆวา  เปนสรณะ  สมาทานสิกขาบท  อันมีพรหมจรรยเปนที่  ๕  
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แลว  ณ  ที่นัง่น้ันนั่นแล   นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา 
ขอท่ี  ๒ ของกระผมมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    กระผมไดมีปชาบดีรุนสาวอยู     ๔    คน 
ไดเขาไปหาปชาบดีเหลาน้ัน     แลวไดกลาวกะเธอเหลาน้ันวา    ดูกอน 
นองหญิงท้ังหลาย    ฉันสมาทานสิกขาบทอันมีพรหมจรรยเปนที่   ๕ 
ผูใดปรารถนา    ผูนั้นจงใชโภคะเหลานี้และทําบุญได    หรือจะไปสู 
ตระกูลญาติของตัวก็ได  หรือประสงคชายอ่ืน   ฉันก็จะมอบใหแกเขา 
เมื่อกระผมกลาวอยางนี้แลว     ปชาบดีคนแรกไดพูดกะกระผมวา 
ขอทานไดกรุณามอบดิฉันใหแกชายชื่อน้ีเจาคะ    กระผมไดเชิญชาย 
ผูนั้นมาเอามือซายจับปชาบดี   มือขวาจับเตานํ้า   หลั่งนํ้ามอบใหชาย 
คนนั้น    ก็เม่ือบริจาคปชาบดีสาวเปนทาน    กระผมไมรูสึกวาจิต 
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเลย      นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเฉย 
มีมาขอท่ี  ๔ ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ     ในตระกูลของกระผมมีโภคทรัพยอยูมาก 
และโภคทรัพยเหลาน้ันกระผมไดแจกจายทั่วไปกับผูมีศีล    ม ี
กัลยาณธรรม   นี้แล    เปนธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี  ๔ 
ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    กระผูเขาไปหาภิกษุรูปใด    กระผมก็ 
เขาไปดวยความเคารพทีเดียว     ไมใชเขาไปหาดวยความไมเคารพ 
หากทานผูมีอายุนั้นแสดงธรรมแกกระผม     กระผมก็ฟงโดยเคารพ 
แท  ๆ   ไมใชฟงโดยไมเคารพ     หากทานผูมีอายุนั้นไมแสดงธรรม  
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แกกระผม     กระผมก็แสดงธรรมแกทานผูมีอายุนั้น     นี้แลเปนธรรม  
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี  ๕ ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ     ไมนาอัศจรรยที่เมื่อกระผมนิมนตสงฆ 
แลวเทวดาทั้งหลายเขามาบอกวา     ดกูอนคฤหบดี     ภิกษุรูปโนน 
เปนอุภโตภาควิมุติ     รูปโนนเปนปญญาวิมุติ     รปูโนนเปนกายสักขี 
รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ  รูปโนนเปนสัทธาวิมุติ   รูปโนนเปนสัมมานุสารี 
รูปโนนเปนสัทธานุสารี  รูปโนนเปนผูมีศีล  มีกลัยาณธรรม  รปูโนน 
เปนผูทุศีล    มีบาปธรรม    ขาแตทานผูเจริญ    กระผมอังคาสสงฆ 
อยูก็ไมรูสึกวา    ยังจิตใหเกิดข้ึนอยางนี้วา    จะถวายแกทานรูปนี้นอย 
หรือจะถวายแกทานรูปนี้มาก    แทที่จริง   กระผมมีจิตเสมอกัน   นี้แล 
เปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี   ๖  ของกระผมท่ีมีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ    ไมนาอัศจรรยที่เทวดาทั้งหลายเขามาหา 
กระผมแลวบอกวา     ดกูอนคฤหบดี     ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลว     เมื่อเทวดาทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว     กระผมจึงพูดกะ 
เทวดาเหลานั้นอยางนี้วา     ทานจะพึงบอกอยางนี้หรือไมพึงบอก 
อยางนี้ก็ตาม     แทที่จริง     ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
แกกระผมก็ไมรูสึกเลยวา     ความฟูใจจะมีมาแตเหตุนั้น     เทวดา 
ทั้งหลายเขามาหากระผมหรือกระผมไดปราศรัยกับเทวดาท้ังหลาย 
นี้แลเปนธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี   ๗    ของกระผม 
ที่มีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ      ก็หากวากระผมจะพึงทํากาละกอน 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมนาอัศจรรยที่พระผูมีพระภาคเจาจะพึง  
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ทรงพยากรณอยางนี้วา      สังโยชนอันเปนเครื่องประกอบใหอุคค-   
คฤหบดีชาวบานหัตถีคามพึงกลับมาสูโลกนี้อีกไมมี     นี้แลเปนธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมาขอท่ี  ๘  ของกระผมที่มีอยู. 
         ขาแตทานผูเจริญ      ธรรมที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา     ๘ 
ประการนี้แล     ของกระผมท่ีมีอยู    แตกระผมก็ไมรูวา     พระผูมี-  
พระภาคเจาทรงพยากรณกระผมวาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
อัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการเปนไฉน. 
         ลําดับนั้น    ภิกษุนัน้รับบิณฑบาตในนิเวศนของอุคคคฤหบดี 
ชาวบานหัตถีคามแลว     ลุกจากท่ีนั่งแลวหลีกไป     ภายหลังภัต 
กลับจากบิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลว   ไดกราบทูล 
คําสนทนาปราศรัยกับอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามน้ันทั้งหมด 
แตพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุ    ถูกแลว      อุคค- 
คฤหบดีชาวบานหัตถีคาม    เมื่อจะพยากรณ    พึงพยากรณตามนั้น 
โดยชอบ   ดกูอนภิกษุ    เราพยากรณอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา 
เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา      ๘      ประการ 
นี้แล    และเธอทั้งหลายจงทรงจําอุคคคฤหบดีชาวบานหัตถีคามวา 
เปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๘ ประการน้ี. 
                             จบ  ทติุยอุคคสูตรที่  ๒  
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                       อรรถกถาทุติยอุคคสูตรที่  ๒ 
         ทุติยุคคสูตร  ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  นาควเน  ความวา  ไดยินวา  เศรษฐีนั้นไดมีสวนชื่อวา 
นาควัน.    เศรษฐีนั้นใหคนถือเอาของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน 
ในเวลากอนอาหาร    ประสงคจะเลนกีฬาในวันนั้น    อันบริวาร 
แวดลอมไป    ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา    เขาเกิดจิตเลื่อมใสโดยนัย 
กอนน่ันแหละ     พรอมกบัการเห็นความเมาท่ีเกิดข้ึนเพราะการด่ืม 
สุรา    ก็สรางหายไปในขณะน้ันนั่นเอง.    อุคคเศรษฐีกลาวอยางนั้น 
หมายเอาขอน้ัน  บทวา  โอโฏเชสึ   ความวา  หลั่งนํ้าท่ีพระหัตถถวาย. 
บทวา   อสุโก    แกเปน   อมุโก.   บทวา   สมจิตฺโตว  เทม ิ  ความวา 
ไมกระทําความคิดตาง ๆ  อยางนี้วา    ใหแกคนนี้นอย   ใหแกคนนี้มาก. 
ดวยคําน้ี  อุคคเศรษฐีแสดงวา    เราจะไมทําคุณของภิกษุเหลาน้ัน 
ใหเปนเชนเดียวกัน    แตเราจะกระทําไทยธรรม   ใหเปนเชนเดียวกัน. 
บทวา      อาโรเจนฺติ    ความวา    เทวดาทั้งหลายยืนบอกอยูในอากาศ. 
อุบาสกไดพยากรณอานาคามิผลของตนดวยคําน้ีวา   นตฺถิ  ต  สโยชน 
สังโยชนนั้นไมมี   ดังน้ีแล. 
                              จบ  อรรถกถาทุติอุคคสูตรที่  ๒  
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                            ๓.  ปฐมหัตถกสูตร  
         [๑๑๓]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  อัคคาฬว- 
เจดีย   ใกลเมืองอาฬวี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี  วาเปนผูประกอบ 
ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๗   ประการ   ๗   ประการ 
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี   เปน 
ผูมีศรัทธา    ๑    มีศีล    ๑    มีหิร ิ  ๑    มีโอตตัปปะ  ๑  เปนพหูสูต  ๑ 
มีจาคะ   ๑  มีปญญา   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจงทรงจํา 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี     วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนา 
อัศจรรยอันไมเคยมีมา  ๗  ประการนี้แล  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคต 
ครั้นไดตรัสพระดํารัสนี้แลว    เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร 
         ครั้งน้ัน   เวลาเชา   ภิกษุรูปหน่ึง   นุงแลว    ถือบาตรและจีวร 
เขาไปยังนิเวศนของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี     ชั้นแลว   จึงน่ัง 
บนอาสนะท่ีปูไว   ลําดับนั้น   หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี   เขาไป 
หาภิกษุนั้น  ไหวแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ภิกษุ 
นั้นไดกลาวกะหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา      ดูกอนอาวุโส 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทาน     วาเปนผูประกอบดวยธรรม 
ที่นาอัศจรรยอันไมเคยมีมา ๗  ประการ  ๗ ประการเปนไฉน  กอน 
ภิกษุทั้งหลาย    หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี    เปนผูมีศรัทธา   ๑  
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มีศีล ๑ มีหริิ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑  
ดูกอนอาวุโส    พระผูมพีระภาคเจาทรงพยากรณทาน    วาเปนผู 
ประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๗    ประการน้ีแล 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีถามวา  ขาแตทานผูเจริญ  คฤหัสถไร ๆ 
ผูนุงผาขาว    ไมมีในตําแหนงที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ 
นี้หรือ.  
         ภิ.  ดูกอนอาวุโส ไมมี. 
         ห.  ขาแตทานผูเจริญ   ดีแลว   ที่คฤหัสถไร  ๆ   ผูนุงผาขาว 
ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณนี้. 
         ลําดับนั้น    ภิกษุนัน้รับบิณฑบาตในนิเวศนของหัตถกอุบาสก 
ชาวเมืองอาฬวีแลว  ลุกจากท่ีนั่งแลว  หลีกไป  ภายหลงภัต   กลับจาก 
บิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวาย 
บังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ไดกราบทูลพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคเจริญ     ขอประทานพระวโรกาส 
ในเวลาเชา   ขาพระองคนุงแลว   ถือบาตรและจีวร   เขาไปยังนิเวศน 
ของหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี  นั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว   ลําดับนั้น 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี     เขามาหาขาพระองคไหวแลวนั่ง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว    ขาพระองคไดกลาวกะหัตถกอุบาสก  
ชาวเมืองอาฬวีวา     ดูกอนอาวุโส    พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ 
ทาน    วาเปนผูประกอบดวยธรรมทีน่าอัศจรรยอันไมเคยมีมา    ๗ 
ประการ  ๗  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หัตถกอุบาสก 
ชาวเมืองอาฬวีเปนผูมีศรัทธา  ๑   มศีีล  ๑   มีหิร ิ ๑   มีโอตตัปปะ ๑  
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เปนพหูสูต ๑ มีจาคะ ๑ มีปญญา ๑ ดกูอนอาวุโส พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพยากรณทาน     วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมา   ๗   ประการน้ี   เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว 
หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี  ไดถามขาพระองควา  ขาแตทานผูเจริญ 
คฤหัสถไร  ๆ   ผูนุงผาขาวไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพยากรณนั้นหรือ    ขาพระองคตอบวา  ดูกอนอาวุโส   ไมมี 
เขาตอบวา  ขาแตทานผูเจริญ  ดีแลวที่คฤหัสถไร ๆ  ผูนุงผาขาว 
ไมมีในตําแหนงท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  ถูกแลว ๆ กุลบุตร 
นั้นมีความปรารถนานอย   ไมปรารถนาใหคนอ่ืนรูกุศลธรรมท่ี 
มีอยูในตน   ดูกอนภิกษุ   ถาอยางนั้น   เธอจงทรงจําหัตถกอุบาสก 
ชาวเมืองอาฬวีไว   วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอัน 
ไมเคยมีมาน้ี   คือ   ความเปนไมปรารถนาใหคนอ่ืนรูกุศลธรรม 
ที่มีอยูในตน. 
                             จบ  ปฐมหัตถกสูตรที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 435 

                         อรรถกถาปฐมหัตถกสูตรท่ี  ๓ 
         ปฐมหตัถกสูตรท่ี  ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   หตฺถโก  อาฬวโก  ความวา   พระราชกุมารผูได 
พระนามวา   หัตถกะ   เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงรับจากมือ 
ของอาฬวกยักษดวยพระหัตถ.   บทวา   สีลวา   ไดแก   ผูมีศีล 
ดวยศีล ๕ และศีล  ๑๐. บทวา  จาควา  แปลวา  ถงึพรอมดวยการ 
บริจาค. บทวา กจฺจิตฺถ ภนฺเต ความวา ในที่ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพยากรณนี้แล   หรอืขอรับ.   บทวา   อปฺปจโฺฉ ไดแก  ผูชื่อวา 
มักนอย  เพราะเปนผูมักนอยในอธิคม. 
                             จบ  อรรถกถาหัตถกสูตรที่  ๓  
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                             ๔.  ทุติยหัตถกสูตร 
         [๑๑๔]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   อัค- 
คาฬวเจดีย  ใกลเมืองอาฬวี  ครั้งน้ันแล หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี 
มีอุบาสกประมาณ  ๕๐๐  คนแวดลอม   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีวา 
ดูกอนหัตถกะ    บริษัทของทานน้ีใหญ    ก็ทานสงเคราะหบริษัทใหญ 
นี้อยางไร 
         หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงสังคหวัตถุ  ๔ ประการไว 
ขาพระองคสงเคราะหบริษัทใหญนี้ดวยสังคหวัตถุ    ๔    ประการ 
เหลาน้ัน   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองครูวาผูนี้ควรสงเคราะห 
ดวยทาน     ขาพระองคก็สงเคราะหดวยทาน     ผูนี้ควรสงเคราะห 
ดวยวาจาออนหวาน     ขาพระองคก็สงเคราะหดวยวาจาออนหวาน 
ผูนี้ควรสงเคราะหดวยการประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน     ขาพระองค 
ก็สงเคราะหดวยการประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน    ผูนี้ควรสงเคราะห 
ดวยการวางตัวเสมอ      ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการวางตัวเสมอ 
ขาแตพระองคผูเจริญ        ก็โภคทรัพยในตระกูลของขาพระองคมีอยู 
ชนทั้งหลายจึงสําคัญถอยคําของขาพระองควาควรฟง     ไมเหมือน 
ของคนจน.  
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         พ. ถูกแลว ๆ  หัตถกะ  นี้แลเปนอุบายท่ีทานสงเคราะหบริษัท 
ใหญ  ดูกอนหัตถกะ  จริงอยู ใคร ๆ  กต็ามท่ีสงเคราะหบริษัทใหญ 
ในอดีตกาล  ก็ลวนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ   ๔  ประการนี ้ และ 
ใคร ๆ    ก็ตามท่ีจักสงเคราะหบริษัทในอนาคตกาล    ก็ลวนแตจัก 
สงเคราะหดวยสังคหวัตถุ   ๔   ประการน้ีแล   ใคร  ๆ  กต็ามยอม 
สงเคราะหบริษัทใหญในปจจุบัน    กล็วนแตสงเคราะหดวยสังคหวัตถุ 
๔   ประการน้ีแล   ลําดับนั้น   หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี   อันพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ทรงชี้แจงใหเห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ 
ใหราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว    ลุกจากท่ีนั่ง    ถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจา  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
         ลําดับนั้น     เมื่อหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี     หลีกไปแลว 
ไมนาน    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา      ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี 
วาเปนผูประกอบดวยธรรมท่ีนาอัศจรรยอันไมเคยมีมา   ๘   ประการ 
๘     ประการเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หัตถกอุบาสกชาวเมือง 
อาฬวี  เปนผูมีศรัทธา ๑  มีศีล ๑  มีหิร ิ๑  มโีอตตัปปะ ๑  เปนพหูสูต ๑ 
มีจาคะ  ๑  มปีญญา  ๑  มคีวามปรารถนานอย  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงทรงจําหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี   วาเปนผูประกอบ 
ดวยธรรมท่ีนาอัศจรรย  อันไมเคยมีมา  ๘  ประการน้ีแล. 
                              จบ  ทติุยหัตถกสูตรที่  ๔  
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                         อรรถกถาทุติยหัตถกสูตรท่ี  ๔ 
         ทุติยหัตถกสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปฺจมตฺเตหิ   อุปาสกหเตหิ   ความวา  หัตถกอุบาสก 
อันอริยสาวกอุบาสกผูเปนโสดาบัน   สกทาคามิ   และอนาคามีเทาน้ัน 
แวดลอมแลว   บริโภคอาหารเชาแลวถือเอาของหอม   ดอกไม    และ 
จุณเครื่องลูบไลเปนตน     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
บทวา  สงฺคหวตฺถูนิ   ไดแก   เหตุแหงการสงเคราะห.  บทวา  เตหาห 
ตัดบทเปน  เตหิ  อห. 
         บทวา   ต   ทาเนน  สงฺคณฺหามิ  ความวา   ขาพเจาจะใหไถ 
โคงาน  อาหาร   และพืช  เปนตน  และของหอม   ดอกไม  และจุณ 
สําหรับไลทา  เปนตน   ใหสงเคราะห.  บทวา   เปยฺยวาเจน   ความวา 
ขาพเจาสงเคราะหดวยปยวาจาอันนุมนวล   เสนาะหู   มีอาทิวา   พอ 
แม  พ่ีชาย   นองชาย  พ่ีสาว  นองสาว.  บทวา  อตฺถจริยาย  ความวา 
เราจะสงเคราะหดวยการประพฤติประโยชนกลาวคือ       รูวาผูนี้   
ไมมีกิจดวยการใหหรือดวยปยวาจา        ผูนี้ควรจะพึงสงเคราะห 
ดวยการประพฤติประโยชน   ดังน้ีแลว  จึงชวยกิจท่ีเกิดข้ึน.  บทวา 
สมานตฺตตาย   ความวา  เราสงเคราะหโดยทําใหเสมอกับคนดวย 
การกิน   การดื่ม   และการนั่งเปนตนรวมกัน  เพราะรูวาผูนี้ไมมีกิจ 
ดวยการใหเปนตน   ผูมีเราควรสงเคราะห   ดวยความเปนผูมีตน 
เสมอกัน.   บทวา ทลิทฺทสฺส  โข  โน  ตถา  โสตพฺพ   มฺนฺติ  
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ความวา    เม่ือคนผูขัดสน   ไมสามารถใหหรือทําอะไร ๆ  ได   ชน 
ทั้งหลายยอมไมสําคัญวาจะตองฟงเหมือนคําของคนขัดสน   แตคํา 
ของขาพระองค   ชนทั้งหลายยอมสําคัญวาควรฟง   คือ  ยอมต้ังอยู 
ในโอวาทท่ีใหไว  อธิบายวา  ยอมไมสําคัญท่ีจะลวงละเมิดอนุศาสนี 
ของขาพระองค.  บทวา  โยนิ  โข  ตฺยาย  แกเปน  อปุาโย โข เต อย 
แปลวา  นี้เปนอุบายของทานแล. ก็ในสูตรแมทั้งสองนี้ พึงทราบวา 
ตรัส   ศรัทธา  ศีล  จาคะและปญญาคละกัน. 
                  จบ  อรรถกถาทุติยหัตถกสูตรที่  ๔ 
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                               ๕.  มหานามสูตร 
         [๑๑๕]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นโิคร- 
ธารามใกลพระนครกบิลพัสดุ  ในแควนสักกะ   ครั้งน้ัน   เจาศากยะ 
พระนามวามหานาม   เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทบ 
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับ    ณ    ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค  
ผูเจริญ    ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ    บุคคลชือ่วาเปนอุบาสก 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนมหานาม   เมื่อใดแล   บุคคลถึง 
พระพุทธเจา   ถึงพระธรรม   ถึงพระสงฆ   วาเปนสรณะ   ดวยเหตุมี 
ประมาณเทานี้  ชื่อวาเปนอุบาสก. 
         ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ         ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร 
อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล. 
         พ.   ดกูอนมหานาม  เมื่อใดแล   อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต 
งดเวนจากอทินนาทาน     งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร     งดเวนจาก 
มุสาวาท    งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา    คือ    สุราและเมรัยอันเปนทั้ง 
แหงความประมาท    ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี    อุบาสกชื่อวา  เปน 
ผูมีศีล. 
         ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ         ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร 
อุบาสกชื่อวา   เปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนนั้น  ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน.  
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         พ.  ดูกอนมหานาม   เมื่อใดแล  อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวย  
ศรัทธาดวยตนเอง     แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา  ๑ 
ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล    แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
ศีล    ๑     ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ    แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึง 
พรอมดวยจาคะ  ๑   ตนเองเปนผูใครเพ่ือฟงสัทธรรม   แตไมชกัชวน 
ผูอ่ืนในการฟงสัทธรรม   ๑  ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลวได 
แตไมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือการทรงจําธรรม   ๑   ตนเองเปนผูพิจารณา 
อรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว     แตไมชักชวนผูอ่ืนในการพิจารณา 
อรรถแหงธรรม    ๑    ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรม    แลวปฏิบัติ 
ธรรมควรแกธรรม    แตไมชักชวนผูอ่ืนในการปฏบิัติธรรม 
อันสมควรแกธรรม   ๑   ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี       อุบาสกชือ่วา 
เปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
         ม.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร  อุบาสก 
ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
         พ.   ดกูอนมหานาม    เมื่อใดแล   อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวย 
ศรัทธาดวยตนเอง      ละชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา    ๑ 
ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล    และชกัชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศีล   ๑ 
ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ      และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
จาคะ  ๑   ตนเองเปนผูใครเพ่ือเห็นภิกษุ   และชักชวนผูอ่ืนในการเห็น 
ภิกษุ   ๑   ตนเองเปนผูใครเพ่ือฟงสัทธรรม   และชักชวนผูอ่ืนในการ 
ฟงสัทธรรม   ๑  ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนฟงแลว   และชักชวน 
ผูอ่ืนเพ่ือการทรงจําธรรม   ๑    ตนเองเปนผูพิจารณาอรรถแหงธรรม  
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ที่ตนฟงแลว   และชักชวนผูอ่ืนในการพิจารณาอรรถแหงธรรม   ๑  
ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถงึธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
และชักชวนผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ๑    ดวยเหตุมี 
ประมาณเทานี้แล    อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน   และ 
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
                               จบ  มหานามสูตรที่  ๕ 
 
                       อรรถกถามหานามสูตรที่  ๕ 
         มหานามสูตรท่ี  ๕   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.   
         บทวา   อตฺถูปปริกฺขึ   โหติ   ความวา   ยอมเปนผูใครครวญ 
ถึงประโยชนและมิใชประโยชน  คือ  เหตุและมิใชเหตุ. 
                                จบ   มหานามสูตรที่  ๕  
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                              ๖.  ชีวกสูตร 
         [๑๑๖]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สวน- 
มะมวงของหมอชีวก  ใกลกรุงราชคฤห ครั้งน้ัน หมอชีวกโกมารภัจจ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว    นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจา  ขาแตพระองคผูเจริญ     ดวยเหตุมีประมาณ 
เทาไรหนอ    บุคคลชื่อวาเปนอุบาสก    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนชีวก เม่ือใดแลบุคคลถึงพระพุทธเจา  ถึงพระธรรม ถึงพระสงฆ 
วาเปนสรณะ  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล   ชื่อวาเปนอุบาสก. 
         ช.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ดวยเหตุมีประมาณเทาไร   อุบาสก 
ชื่อวาเปนผูมีศีล. 
         พ.  ดูกอนชีวก   เมื่อใดแล   อุบาสกงดเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ 
งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา  คือ  สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล  อุบาสกชื่อวาเปนผูมีศีล. 
         ช.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร 
อุบาสกชื่อวา    ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏิบติัเพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
         พ.  ดูกอนชีวก   เมื่อใดแล  อุบาสกถึงพรอมดวยศรัทธาดวย 
ตนเอง  แตไมชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรัทธา  ฯลฯ     ตนเอง 
เปนผูรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
แตไมชักชวนผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ดวยเหตุมี  
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ประมาณเทานี้แล   อุบาสกชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  
ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
         ช.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ดวยเหตุมีประมาณเทาไร 
อุบาสกชื่อวา  เปนผูปฏิบติัเพ่ือประโยชนตนและเพ่ือประโยชน 
ผูอ่ืน. 
         พ.  ดูกอนชีวก   เมื่อใดแล   อุบาสกเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
ดวยตนเอง    และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศรทัธา   ๑  ตนเอง 
เปนผูถึงพรอมดวยศีล    และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวยศีล  ๑ 
ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ    และชักชวนผูอ่ืนใหถึงพรอมดวย 
จาคะ  ๑   ตนเองเปนผูใครเพ่ือเห็นภิกษุ   และชักชวนผูอ่ืนในการ 
เห็นภิกษุ   ๑  ตนเองเปนผูใครเพ่ือฟงสัทธรรม     และชักชวนผูอ่ืน 
ในการฟงสัทธรรม  ๑   ตนเองเปนผูทรงจําธรรมที่ตนเองฟงแลว 
และชักชวนผูอ่ืนเพ่ือการทรงจําธรรม   ๑   ตนเองเปนผูพิจารณา 
อรรถแหงธรรมท่ีตนฟงแลว     และชกัชวนผูอ่ืนในการพิจารณา 
อรรถแหงธรรม  ๑   ตนเองรูทั่วถึงอรรถรูทั่วถึงธรรมแลวปฏิบติั 
ธรรมสมควรแกธรรม   และชักชวนผูอ่ืนในการปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม  ๑  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล   อุบาสกชือ่วาเปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนตนและเพ่ือประโยชนผูอ่ืน. 
                              จบ  ชวีกสูตรที่  ๖  
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                                 อรรถกถาชีวกสูตรท่ี  ๖ 
         ในสูตรท่ี   ๖  พระผูมีพระภาคเจาตรัสศรัทธา  ศลี  และจาคะ 
คละกัน. 
                                  จบ  อรรถกถาชวีกสูตรที่  ๖  
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                          ๗.  ปฐมพลสูตร 
         [๑๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กาํลัง   ๘  ประการน้ี  ๘  ประการ 
เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ทารกทั้งหลายมีการรองไหเปนกําลัง ๑ 
มาตุคามท้ังหลายมีความโกรธเปนกําลัง  ๑  โจรท้ังหลายมีอาวุธเปน 
กําลัง  ๑  พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเปนกําลัง  ๑   คนพาลท้ังหลาย 
มีการเพงโทษผูอ่ืนเปนกําลัง   ๑   บัณฑิตท้ังหลายมีการไมเพงโทษ 
เปนกําลัง   ๑   พหูสูตบุคคลท้ังหลายมีการพิจารณาเปนกําลัง    ๑ 
สมณพราหมณทั้งหลายมีขันติเปนกําลัง   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กําลัง  ๘  ประการน้ีแล. 
                               จบ   ปฐมพลสูตรที่  ๗ 
                     อรรถกถาปฐมพลสูตรท่ี  ๗ 
         ปฐมพลสูตรท่ี  ๗   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุชฺฌตฺติพลา   แปลวา   มกีารเพงโทษเปนกําลัง 
จริงอยู    พวกคนพาลมีกําลังเฉพาะแตการเพงโทษอยางนี้วา   คนโนน 
บอกเรื่องนี้  ๆ  กะผูใด   ผูนั้นไดบอกกะเรา   ไมบอกกะคนอ่ืน.   บทวา 
นิชฺฌตฺติพลา   ความวา    มีการไมเพงประโยชน    และมิใชประโยชน 
เทาน้ันวา  นี้ไมใช   นีช้ื่อวาอยางนี้เปนกําลัง.     บทวา    ปฏิสงฺขานพลา 
แปลวา   มีการพิจารณาเปนกําลัง.    บทวา   ขนฺติพลา   ไดแก   มีความ 
อดทนดวยความยับยั้งเปนกําลัง. 
                           จบ  อรรถกถาปฐมพลสูตรที่  ๗  
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                                      ๘.  ทุติยพลสูตร 
         [๑๑๘]  ครั้งน้ันแล  ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง    ณ   ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา 
ดูกอนสารีบุตร   กําลังของภิกษุผูขีณาสพมีเทาไร    ที่เปนเหตุให 
เธอผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา 
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว. 
         ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   กําลัง 
ของภิกษุผูขีณาสพ  ๘  ประการ   ที่เปนเหตุใหทานผูประกอบแลว 
ปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา       อาสวะทั้งหลาย 
ของเราส้ินแลว. 
         ทานพระสารีบุตรกราบทูบวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   กําลัง 
ของภิกษุผูขีณาสพ   ๘  ประการ  ที่เปนเหตุใหทานผูประกอบแลว 
ปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา    อาสวะทั้งหลาย 
ของเราส้ินแลว   ๘  ประการเปนไฉน    ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุ 
ผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้   เห็นสังขารทั้งปวงแจมแจง     โดยความเปน 
ของไมเที่ยง    ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง    ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพ 
เห็นสังขารท้ังปวงแจมแจง  โดยความเปนของไมเที่ยง     ดวยปญญา 
อันชอบตามเปนจริงน้ีเปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ    ที่ทานอาศัย 
แลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา    อาสวะทั้งหลาย 
ของเราส้ินแลว   ๑.  
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         อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูขีณาสพเห็นกามท้ังหลายวาเปรียบ  
ดวยหลุมถานเพลิง   แจมแจงดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง   ขอท่ี 
ภิกษุขีณาสพเห็นกามท้ังหลายวาเปรียบดวยหลุมถานเพลิง  แจมแจง 
ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง         นี้เปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ 
ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา 
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว   ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูขีณาสพมีจิตนอมไป  โนมไป  โอน 
ไปในวิเวก      ต้ังอยูในวิเวก       ยินดแีลวในเนกขัมมะ      ปราศจาก 
อาสวัฏฐานิยธรรมโดยประการท้ังปวง      ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพมีจิต 
นอมไป  ฯลฯ   ปราศจากอาสวัฏนิยธรรมโดยประการท้ังปวง   นี้เปน 
กําลังของภิกษุผูขีณาสพ       ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา    อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว   ๑. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน   ๔   อบรม 
ดีแลว    ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเจริญสติปฏฐาน   ๔  อบรมดีแลว    นี้เปน 
กําลังของภิกษุผูขีณาสพ           ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา    อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว   ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท   ๔   อบรม 
ดีแลว   ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเจริญอิทธิบาท   ๔    อบรมดีแลว    นี้เปน 
กําลังของภิกษุผูขีณาสพ          ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา    อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว   ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูขีณาสพเจริญอินทรีย    ๕   อบรม 
ดีแลว    ขอที่ภิกษุผูขีณาสพเจริญอินทรีย    ๕    อบรมดีแลว    นี้เปน  
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กําลงของภิกษุผูขีณาสพ     ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา   อาสวะทั้งหลายของเราส้ินแลว  ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูขีณาสพเจริญโพชฌงค   ๗   อบรม 
ดีแลว   ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเจริญโพชฌงค   ๗   อบรมดีแลว   นี้เปน 
กําลังของภิกษุผูขีณาสพ    ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไป 
แหงอาสวะท้ังหลายไดวา  อาสวะทั้งหลายของเราส้ินแลว  ๑. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรคประกอบ 
ดวยองค   ๘    อบรมดีแลว    ขอท่ีภิกษุผูขีณาสพเจริญอริยมรรค 
ประกอบดวยองค    ๘   อบรมดีแลวน้ีเปนกําลังของภิกษุผูขีณาสพ 
ที่ทานอาศัยแลวปฏิญาณความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายไดวา  อาสวะ 
ทั้งหลายของเราสิ้นแลว  ๑. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ  กําลังของภิกษุผูขีณาสพ  ๘  ประการ 
นี้แล   ที่เปนเหตุใหทานผูประกอบแลวปฏิญาณความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลายไดวา  อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลว. 
                                 จบ   ทุติยพลสูตรที่  ๘ 
 
                         อรรถกถาทุติยพลสูตรที่   ๘ 
         ทุติยพบสูตรท่ี  ๘   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  พลานิ  ไดแก   กําลังคือพระญาณ.    บทวา   อาสวาน 
ขย  ปฏิชานาติ   ความวา  ยอมปฏญิาณพระอรหัต.  บทวา  อนจิฺจโต 
แปลวา   โดยอาการมีแลวหามีไม.   บทวา    ยถาภตู   แปลวา   ตามท่ี 
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เปนจริง.   บทวา  สมฺมปฺปฺาย  ไดแก    ดวยสัมมาวิปสสนาและ  
มรรคปญญา.   บทวา   องฺคารกาสูปมา    ความวา   กามเหลาน้ีทาน 
เปรียบดวยหลุมถานเพลิง    เพราะอรรถวาทําใหเรารอน.    บทวา 
วิเวกนินฺน   ไดแก   นอมไปในพระนิพพาน   ดวยอํานาจผลสมาบัติ. 
บทวา   วิเวกฏ  ไดแก   เวนหรือหางไกลจากกิเลสทั้งหลาย.    บทวา 
เนกฺขมฺมาภริต  ไดแก  ยินดียิ่งในบรรพชา.  บทวา  พยนฺตีภูต  แปลวา 
มีที่สุด   (คือตัณหา)   ไปปราศแลว   คือ   แมโดยเอกเทศก็ไมติดอยู 
ไมประกอบไว  ไมเกี่ยวของ. บทวา อาสวฏานิเยหิ  ไดแก  จากธรรม 
อันเปนเหตุแหงอาสวะท้ังหลายดวยอํานาจการประกอบไว     อธิบาย 
วา  จากกิเลลธรรมทั้งหลาย.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  พยนฺตีภูต  แปลวา 
ปราศจากตัณหาอันชื่ออันชื่อตันตี๑   อธิบายวา  ปราศจากตัณหา. บทวา 
สพฺพโส    อาสวฏานิเยห ิ ธมฺเมห ิ    ความวา   จากธรรมอันเปนไป 
ในภูมิ    ๓    ทั้งหมด.    ในสูตรนี้   ทานกลาวถึงอริยมรรคทั้งท่ีเปน 
โลกิยะและโลกุตตระ. 
                             จบ  อรรถกถาทุติพลสูตรที่  ๘ 
๑.   ตันตี  เปนช่ือของตัณหา   เพราะเปนสายดุจเสนเชือกผูกโยงสัตวใชในวัฏฏสงสาร  ฯ  
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                                 ๙.  อกัขณสูตร  
         [๑๑๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปถุุชนผูไมไดสดับ  ยอมกลาววา 
โลกไดขณะจึงทํากิจ ๆ    แตเขาไมรูขณะหรือมิใชขณะ    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย     กาลมิใชขณะมิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย 
๘   ประการน้ี   ๘   ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคต  
อุบัติข้ึนแลวในโลกน้ี  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   ถงึพรอม 
ดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว    ทรงรูแจงโลก    เปนสารถีฝก 
บุรุษท่ีควรฝก     ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา     เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว     เปนจําแนกธรรม     และธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดง    นําความสงบมาให    เปนไป 
เพ่ือปรินิพพาน    ใหถึงการตรัสรู    อันพระสุคตเจาประกาศแลว 
แตบุคคลผูนี้เขาถึงนรกเสีย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้มิใชขณะ  มิใช 
สมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๑. 
         อีกประการหน่ึง    ตถาคตอุบัติข้ึนในโลก   ฯลฯ  เปนผูจําแนก 
ธรรม    และธรรมอันพระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดง...  แตบุคคล 
ผูนี้เขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเสีย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    นี้มิใชขณะ 
มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๒. 
         อีกประการหน่ึง  ฯลฯ   แตบุคคลน้ีเขาถึงปตติวิสัยแลว   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   นี้มิใชขณะ   มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรย 
ขอท่ี  ๓.  
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         อีกประการหน่ึง    ฯลฯ    แตบุคคลน้ีเขาถึงเทพนิกายผูมีอายุยืน 
ชั้นใดชั้นหน่ึงเสีย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใชขณะ   มิใชสมัยในการ 
อยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี  ๔. 
         อีกประการหน่ึง  ฯลฯ  แตบุคคลน้ีกลับมาเกดิในปจจันตชนบท 
และอยูในพวกมิลักขะ  ไมรูดีรูชอบ  อันเปนสถานที่ไมมีภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกาไปมา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้มิใชขณะ  มิใชสมัย 
ในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี  ๕. 
         อีกประการหน่ึง   ฯลฯ   แตบุคคลน้ีกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท 
แตเขาเปนมิจฉาทิฏฐิ    มคีวามเห็นวิปริตวา    ทานที่ใหแลวไมมีผล 
ยัญที่บูชาแลวไมมีผล     การบวงสรวงไมมีผล    ผลวิบากแหงกรรมดี 
กรรมชั่วไมมี    โลกน้ีไมมี    โลกหนาไมมี    มารดาไมมี    บดิาไมมี 
สัตวทั้งหลายที่ผุดเกิดข้ึนไมมี   สมณพราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
กระทําใหแจงซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวยปญญาอันยิ่งเอง    แลวส่ังสอน 
ประชุมชนใหรูตาม   ไมมีในโลก    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้มิใชขณะ 
มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี   ๖ 
         อีกประการหน่ึง   ฯลฯ    แตบุคคลน้ีกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท 
แตเขามีปญญาทราม     บาใบ    ไมสามารถรูอรรถแหงสุภาษิตและ 
ทุพภาษิต    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้มใิชขณะ    มิใชสมัยในการอยู 
ประพฤติพรหมจรรยขอท่ี ๗. 
         อีกประการหน่ึง     ตถาคตอุบัติแลวในโลก    เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ     ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ     เสด็จไปดีแลว 
ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปน  
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ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว     เปน  
ผูจําแนกธรรม     ธรรมอันนําความสงบมาให   เปนไปเพ่ือปรินิพพาน 
ใหถึงการตรัสรู   อันพระสุคตเจาทรงประกาศแลว     พระตถาคต  
มิไดแสดง    ถึงบุคคลผูนี้จะเกิดในมัชฌิมชนบทและมีปญหา  ไมบาใบ 
ทั้งสามารถจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิต    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้มิใชขณะ   มิใชสมัยในการอยูประพฤติพรหมจรรยขอท่ี  ๘  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กาลอันมใิชขณะ    มิใชสมัยในการอยูประพฤติ  
พรหมจรรย   ประการนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สวนขณะและสมัยในการอยูประพฤติ  
พรหมจรรย   มีประการเดียว   ประการเดียวเปนไฉน    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ตถาคตอุบัติข้ึนแลวในโลกนี้ เปนพระอรหันต  ตรัสรูเอง 
โดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา    เปนศาสดาของ 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว    เปนผูจําแนกธรรม 
และธรรมอันตถาคตทรงแสดง     เปนธรรมนําความสงบมาให    เปน 
ไปเพ่ือปรินิพพานใหถึงการตรัสรู     พระสุคตเจาทรงประกาศแลว 
และบุคคลน้ีเกิดในมัชฌิมชนบท   ต้ังมีปญญา   ไมบาใบ   สามารถ 
เพ่ือจะรูอรรถแหงสุภาษิตและทุพภาษิตได     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เปนขณะและสมัย ในการอยูประพฤติพรหมจรรยประการเดียว. 
                        ชนเหลาใด    เกิดในมนุษยโลกแลว   เมื่อ 
         พระตถาคตทรงประกาศสัทธรรม   ไมเขาถึงขณะ 
         ชนเหลาน้ันเชื่อวาลวงขณะ  ชนเปนอันมาก  กลาว  
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         เวลาท่ีเสียไปวา  กระทําอันตรายแกตน  พระ-  
         ตถาคตเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ในกาลบางครั้ง 
         บางคราว    การท่ีพระตถาคตเจาเสด็จอุบัติขึ้นใน 
         โลก  ๑  การไดกําเนิดเปนมนุษย   ๑  การแสดง 
         สัทธรรม   ๑   ที่จะพรอมกันเขาได   หาไดยากใน 
         โลก  ชนผูใครประโยชน   จึงควรพยายามในกาล 
         ดังกลาวมานั้น   ที่ตนพอจะรูจะเขาใจสัทธรรมได 
         ขณะอยาลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย      เพราะ 
         บุคคลที่ปลอยเวลาใหลวงไปพากันยัดเยียดใน 
         นรก   ก็ยอมเศราโศก  หากเขาจะไมสําเร็จอริย- 
         มรรค    อันเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลกนี้ได 
         เขาผูมปีระโยชนอันลวงเสียแลว   จักเดือดรอน 
         สิ้นกาลนาน    เหมอืนพอคาผูปลอยใหประโยชน 
         ลวงไป   เดือดรอนอยู  ฉะนั้น   คนผูถูกอวิชชา 
         หุมหอไว  พรากจากสัทธรรม   จักเสวยแตสงสาร 
         คือ  ชาติและมรณะสิ้นกาลนาน  สวนชนเหลาใด 
         ไดอัตภาพเปนมนุษยแลว    เมือ่พระตถาคตประ- 
         กาศสัทธรรม   ไดกระทําแลว   จักกระทํา   หรือ 
         กระทําอยู   ตามพระดํารัสของพระศาสดา    ชน 
         เหลาน้ันชื่อวาไดประสบขณะ   คือ   การประพฤติ 
         พรหมจรรยอันยอดเย่ียมในโลก       ชนเหลาใด 
         ดําเนินไปตามมรรคา   ที่พระตถาคตเจาทรงประ-  
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         กาศแลว      สํารวมในศีลสังวรท่ีพระตถาคตเจา  
         ผูมีจักษุเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย    ทรงแสดง 
         แลว   คุมครองอินทรีย  มีสติทุกเมื่อ   ไมชุมดวย 
         กิเลส     ตัดอนุสัยท้ังปวงอันแลนไปตามกระแส 
         บวงมาร   ชนเหลาน้ันแล   บรรลุความสิ้นอาสวะ 
         ถึงฝง คือ นิพพานในโลกแลว. 
                           จบ อักขณสูตรที่  ๙ 
 
                อรรถกถาอักขณสูตรท่ี  ๙ 
         อักขณสูตรท่ี   ๙  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ชาวโลกยอมทํากิจทั้งหลายในขณะ   เพราะเหตุนั้นชาวโลก 
นั้นชื่อวา  ขณกิจจะ   ผูทํากิจในขณะ  อธิบาย  พอไดโอกาศทํากิจ 
ทั้งหลาย  บทวา  ธมฺโม ไดแก ธรรมคือสัจจะทั้ง  ๔. บทวา  อปุสมิโก 
ไดแก  นําความสงบกิเลสมาให.  บทวา  ปรินิพฺพานิโก  ไดแก  กระทํา 
การดับกิเลสไดสิ้นเชิง.     ชื่อวา     สมโฺพธคามี    เพราะถึงคือบรรล ุ
สัมโพธิญาณ  กลาวคือ  มรรคญาณ  ๔.  คําวา   ทีฆายุก   เทวนิกาย  นี ้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงเหลาอสัญญีเทพ.   บทวา   อวิฺา- 
ตาเรสุ   ความวา ในพวกมิลักขะ  ผูไมรูอยางยิ่ง. 
         บทวา  สุปฺปเวทิเต  ความวา  อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
บทวา  อนฺตรายิกา  แปลวา  อันกระทําอันตราย.  บทวา   ขโณ  โว  มา 
อุปจฺจคา    ความวา    ขณะท่ีทานไดแลวน้ี    อยาลวงเลยทานท้ังหลาย 
ไปเสีย.   บทวา   อิธ  เจ  น  วิราเธติ   ความวา  ถาใคร ๆ มีปกติพฤติ  
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ประมาท   ถงึไดขณะนี้ในโลกน้ีแลวก็ไมสําเร็จ   คือ   ไมบรรลุความ 
ที่พระสัทธรรมเปนของแนนอน   คือ   อริยมรรค.   บทวา   อดีตตฺโถ 
ไดแก   เปนผูเสื่อมประโยชนแลว.   บทวา  จิรตฺตนุตปสฺสติ   ความวา 
จักเศราโศกสิ้นกาลนาน.    เหมือนอยางวาพอคาผูหน่ึง    ไดฟงขาววา 
ในที่ชื่อโนน   สินคามีราคาเทากัน   กไ็มพึงไป  พอคาเหลาอ่ืนพึงไป 
ซื้อเขามา     สินคาเหลาน้ัน      ก็จะมีราคาเพิ่มข้ึนเปน    ๘    เทาบาง. 
๑๐   เทาบาง     เมื่อเปนเชนนั้น    พอคาอีกฝายหน่ึงพึงเดือดรอนดวย 
คิดวา     ประโยชนของเราลวงเลยไปแลวดังน้ีฉันใด      บุคคลใดได 
ขณะในโลกน้ีแลว    ไมปฏิบัติ     ไมยินดีการกําหนดแนนอนแหงพระ- 
สัทธรรม     บุคคลน้ันชื่อวามีประโยชนอันลวงแลวเหมือนพอคาน้ี 
จักเดือดรอนจักเศราโศกสิ้นกาลนานย่ิงกวาใคร ๆ    ฉันนั้น.    บทวา 
อวิชฺชานิวุโต     พึงทราบความเหมือนอยางนั้น.    บทวา    ปจฺจวิทุ 
แปลวา  ไดตรัสรูแลว.   บทวา   สวรา     ไดแกผูสํารวมในศีล.  บทวา 
มารเธยฺยสรานุเค     ความวา     อันแลนตามสังสารวัฏแกงมาร 
บทวา     ปารคตา     ไดแกถึงซ่ึงพระนิพพาน.     บทวา เย  ปตฺตา 
อาสวกฺขย/B>    ความวา     ชนเหลาใดบรรลุพระอรหัตเเลว.    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสวัฏฏะและวิวัฏฏะไวในพระคาถาท้ังหลายใน 
พระสูตรน้ี  ดวยประการฉะนี้ 
                    จบ  อรรถกถาอักขณสูตรที่  ๙  
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                            ๑๐.  อนรุุทธสูตร 
         [๑๒๐]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  ปา- 
เภสกลามิคทายวัน    แขวงเมืองสุงสุมารคิยะ    แควนภัคคชนบท 
ก็โดยสมัยนัน้    ทานพระอนุรุทธะอยูที่วิหารปาจีนวังสทายวัน 
แควนเจดีย    ครั้งน้ัน    ทานพระอนุรุทธะหลีกออกเรนอยูในที่ลับ 
เกิดความปริวิตกทางใจอยางนี้วา      ธรรมนี้เปนธรรมของบุคคล 
ผูมีความปรารถนานอย    มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก 
ของบุคคลสันโดษ   มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ   ของบุคคลผูสงัด 
มิใชของบุคคลผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ  ของบุคคลผูปรารภ 
ความเพียร    มิใชของบุคคลผูเกียจคราน     ของบุคคลผูมีสติต้ังม่ัน 
มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม   ของบุคคลผูมีจิตม่ันคง   มิใชของบุคคล 
ผูมีจิตไมมั่นคง   ของบุคคลผูมีปญญา  มิใชบุคคลผูมีปญญาทราม.  
         ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกทางใจ 
ของทานพระอนุรุทธะแลว   เสด็จจากเภสกลามิคทายวัน  แขวง 
สุงสุมารคิระ   แควนภัคคชนบท   ไปปรากฏเฉพาะหนาทานอนุรุทธะ 
ที่วิหารปาจีนวังสทายวัน     เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขน 
ที่คู    หรือคูแขนท่ีเหยียด     ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
บนอาสนะท่ีจัดไวถวายแลว    แมทานพระอนุรุทธะถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสกะทานพระอนุรุทธะวา   ดีแลว ๆ   อนุรุทธะถูกละ 
ที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกวาธรรมนี้เปนธรรมของบุคคลผูมีความ  
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ปรารถนานอย   มใิชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก...  ของบุคคล 
ผูมีปญญา    มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม     กอนอนุรุทธะ    ถา 
อยางนั้น   เธอจงตรึกมหาปุริสวิตกขอท่ี   ๘   นี้วา   ธรรมนี้เปนของ 
บุคคลผูชอบใจในธรรมทีไ่มทําใหเน่ินชา    ผูยินดีในธรรมที่ไมทํา 
ใหเนิ่นชา   มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ทําใหเน่ินชา   ผูยินดี 
ในธรรมท่ีทาํใหเนิ่นชา   ดูกอนอนุรุทธะ   ในกาลใดแล    เธอจักตรึก 
มหาปุริสวิตก  ๘   ประการน้ี   ในกาลน้ัน   เธอจักหวังไดทีเดียววา 
จักสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    ในกาลใดแล    เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก 
๘  ประการน้ี  ในกาลน้ัน  เธอจักหวังไดทีเดียววา  จักบรรลุทติุยฌาน 
มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตกวิจาร 
เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสขุเกิดแตสมาธิอยู    ในกาลใดแล 
เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก   ๘   ประการน้ี  ในการน้ัน   เธอจักหวังได 
ทีเดียววา   จักมีอุเบกขา     มีสติสัมปชญัญะเสวยสุขดวยนามกาย 
เพราะปติสิ้นไป     บรรลตุติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา 
ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   ในกาลใดแล   เธอจัก 
ตรึกมหาปุริสวิตก  ๘   ประการน้ี  ในกาลน้ัน   เธอจักหวังไดทีเดียว 
จักบรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมสีุข  เพราะละสุขละทุกขและดับ 
โสมนัสโทมนัสกอน  ๆ     ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
ในกาลใดแล   เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก   ๘   ประการน้ี   และจักเปน 
ผูมีปกติไดตามปรารถนา    ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งฌาน   ๔ 
นี้อันมีในจิตยิ่ง     เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน     ในกาลน้ัน    ผา-  
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บังสุกุลจีวรจักปรากฏแกเธอ  ผูสันโดษ อยูดวยความยินดี  ดวยความ  
ไมหวาดเสียว     ดวยความอยูเปนสุข    ดวยการกาวลงสูนิพพาน 
เปรียบเหมือนหีบใสผาของคฤหบดีหรือบุตรแหงคฤหบดี  อันเต็ม 
ไปดวยผาสีตาง ๆ ฉะน้ัน  ดูกอนอนุรุทธะ ในกาลใดแล  เธอจักตรึก 
มหาปุริสวิตก    ๘   ประการน้ี   และจักเปนผูไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งฌาน   ๘   ประการน้ี    และจักเปนผู 
ตามความปรารถนาไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   ซึ่งฌาน  ๔  นี้อันมี 
ในจิตย่ิง   เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   ในกาลน้ัน   โภชนะ  คือ 
คําขาวที่ไดมาดวยปลีแขง    จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ...     ดวยการ 
กาวลงสูนิพพาน  เปรียบเหมือนขาวสุก   (หุงจาก)  ขาวสาลี   คัดเอา 
คําออกแลว  มีแกงและกับหลายอยาง ของคฤหบดีและบุตรแหงคฤหบดี  
ฉะน้ัน      ดกูอนอนุรุทธะ   ในกาลในแล    เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก 
๘   ประการน้ี     และจักเปนผูไดตามความปรารถนา   ไดโดยไมยาก 
ไมลําบาก    ซึ่งฌาน    ๔    นี้อันมีในจิตย่ิง    เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ปจจุบัน   ในกาลน้ัน   เสนาสนะ   คือ   โคนไม   จักปรากฏแกเธอผู 
สันโดษ...    ดวยการกาวลงสูนิพพาน    เปรียบเหมือนเรือนยอดของ 
คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี   ฉาบทาไวดีแลว   ปราศจากลม   เธอ 
จักตรึกมหาปุริสวิตก    ๘    ประการนี้    และจักเปนไดตามความ 
ปรารถนา  ไดโดยไมยาก.  ไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔  นี้อันมีในจิตยิ่ง 
เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    ในกาลน้ัน   ทีน่อน  ที่นั่งอันลาด  
ดวยหญา    จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ...   ดวยการกาวลงสูนิพพาน 
เปรียบเหมือนบัลลังกของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี     อันลาด   
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ดวยผาโกเชาวขนยาว     ลาดดวยขนแกะสีขาว     ลาดดวยผาสัณฐาน 
เปนชอดอกไม    มีเครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด    มีเครื่องลาด 
เพดานแดง   มีหมอนขางแดงสองขาง   ฉะน้ัน    ดกูอนอนุรุทธะ  ใน 
กาลใดแล   เธอจักตรึกมหาปุริสวิตก   ๘  ประการน้ี  และจักเปนผูได 
ตามความปรารถนา   ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔  นี้อันมี 
ในจิตย่ิงเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    ในกาลน้ัน     ยาดองดวย 
น้ํามูตรเนา   จักปรากฏแกเธอผูสันโดษ...   ดวยการกาวลงสูนิพพาน 
เปรียบเหมือนเภสัชตาง ๆ    คือ    เนยใส    เนยขน    น้ํามัน    น้ําผ้ึง 
น้ําออย  ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี  ฉะนั้น. 
         ดูกอนอนุรุทธะ    ถาอยางนั้น    เธอพึงอยูจําพรรษาที่วิหาร 
ปาจีนวังสทายวัน  แควนเจดียนี้แหละ  ตอไปอีกเถิด ทานพระอนุรุทธะ 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสสอนทานพระอนุรุทธะดวยพระโอวาทน้ีแลว    เสด็จจากวิหาร 
ปาจีนวังสทายวัน   แควนเจดียนคร  ไปปรากฏท่ีปาเภสกลามิคทายวัน 
แขวงเมืองสุงสุมารคิระ      แควนภัคคะ    เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง 
เหยียดแขนท่ีคูหรือคูแขนท่ีเหยียด    ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไวถวายแลว     ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงมหาปุริสวิตก   ๘ 
ประการ    แกเธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงต้ังใจฟง   ฯลฯ  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็มหาปุรสิวิตก   ๘   ประการเปนไฉน     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธรรมน้ีของบุคคลผูมีความปรารถนานอย   มใิชของบุคคล 
ผูมีความปรารถนามาก    ๑   ธรรมน้ีเปนของบุคคลผูสันโดษ    มิใช  
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ของบุคคลผูไมสันโดษ   ๑   ธรรมน้ีของบุคคลผูสงัด   มิใชของบุคคล 
ผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะ  ๑  ธรรมน้ีของบุคคลผูปรารภความเพียร 
มิใชของบุคคลผูเกียจคราน    ๑   ธรรมนี้ของบุคคลผูมีสติต้ังม่ัน   มิใช 
ของผูมีสติหลงลืม   ๑  ธรรมน้ีของบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน   มิใจของบุคคล 
มีจิตไมต้ังม่ัน   ๑   ธรรมนี้ของบุคคลผูมีปญญา     มิใชของบุคคล 
ผูมีปญญาทราม   ๑  ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุ 
ใหเนิ่นชา     ยินดีในธรรมท่ีไมเปนเหตุใหเนิ่นชา    มิใชของบุคคล 
ผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา    ผูยินดีในธรรมท่ีเปนเหตุ 
ใหเนิ่นชา  ๑. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ขอท่ีเรากลาววา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมนี้ของบุคคลผูมีความปรารถนานอย    มิใชของบุคคลผูมีความ 
ปรารถนามาก  เราอาศัยอะไรกลาวแลว   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีความปรารถนานอยยอมไมปรารถนาวา 
ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา    มีความปรารถนานอย    เปนผูสันโดษ 
ยอมไมปรารถนาวา    ขอชนทั้งหลายพึงรูเราวา    เปนผูสันโดษ 
เปนผูสงัดยอมไมปรารถนาวา   ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา   เปนผูสงัด 
เปนปรารภความเพียรยอมไมปรารถนาวา     ขอชนทั้งหลายพึงรู 
เราวา     ปรารภความเพียร     เปนผูมีสติต้ังม่ันยอมไมปรารถนาวา 
ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา     มีสติต้ังม่ัน    เปนผูมีจิตม่ันคงยอมไม 
ปรารถนาวา    ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา    เปนผูมีจิตม่ันคง    เปน 
ผูมีปญญายอมไมปรารถนาวา  ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา  มีปญญา 
เปนผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชายอมไมปรารถนาวา  
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ขอชนท้ังหลายพึงรูเราวา      เปนผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุให  
เนิ่นชา   ขอที่เรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมนี้ของบุคคล  
ผูมีความปรารถนานอย   มิใชของบุคคลผูมีความปรารถนามาก  ดังนี ้
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมนี้ของบุคคล 
ผูสันโดษ     มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ     เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูสันโดษดวยจีวร 
บิณฑบาต     เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ตามมีตามได 
ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมนีข้องบุคคลผูสันโดษ 
มิใชของบุคคลผูไมสันโดษ  ดังนี้  เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมน้ีของบุคคล 
ผูสงัด     มิใชของบุคคลผูชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ   เราอาศัย 
อะไรกลาวแลว    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พวกภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก 
อุบาสิกา  พระราชา   มหาอํามาตยของพระราชา    เดียรถีย  และสาวก 
แหงเดียรถีย  เขาไปหาภิกษุนั้น  ภิกษุมีจิตนอมไป  โอนไป  เง้ือมไป 
ในวิเวก    ต้ังอยูในวิเวก    ยินดีในเนกขัมมะ    ยอมกลาวกถาอันปฏ-ิ 
สังยุตดวยถอยคําตามสมควร    ในสมาคมน้ันโดยแท    ขอท่ีกลาววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมน้ีของบุคคลผูสงัด    มิใชของบุคคล 
ชอบใจการคลุกคลีดวยหมูคณะ  ดังน้ี  เราอาศัยขอนี้กลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมน้ีของบุคคล 
ผูปรารภความเพียร     มใิชของบุคคลผูเกียจคราน    เราอาศัยอะไร 
กลาวแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมธรรมวินัยนี้  เปนผูปรารภ  
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ความเพียร     เพ่ือละอกุศลธรรม    เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรม  
มีกําลัง    มีความบากบ่ันม่ันคง    ไมทอดธุระในกุศลธรรม   ขอท่ีเรา 
กลาววา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมน้ีของบุคคลผูปรารภคราม 
เพียร  มิใชของบุคคลผูเกียจคราน  ดังนี้   เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมน้ีของบุคคล 
ผูมีสิตต้ังม่ัน มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสติ  ประกอบดวย 
สติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง    ระลึกนึกถึงกิจท่ีทําคําที่พูดแมนานได 
ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมน้ีของบุคคลผูมีสติ 
ต้ังม่ัน  มิใชของบุคคลผูมีสติหลงลืม  ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ธรรมนี้ของบุคคล 
มีจิตม่ันคง   มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง   เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้      สงัดจากกาม    ฯลฯ 
บรรลุจตุตถฌาน   ขอท่ีเรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมน้ี 
ของบุคคลมีจิตม่ันคง  มิใชของบุคคลผูมีจิตไมมั่นคง  ดังน้ี  เราอาศัย 
ขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมน้ีของบุคคล 
ผูมีปญญา   มิใชของบุคคลผูมีปญญาทราม   เราอาศัยอะไรกลาวแลว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีปญญา  ประกอบ 
ดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ   เปนอริยะ  ชําแรก 
กิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   ขอท่ีเรากลาววา    ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย  ธรรมน้ีของบุคคลผูมีปญญา   มีใชของบุคคลผูมีปญญาทราม  
ดังน้ี  เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมน้ีของบุคคล  
ผูชอบใจในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา     ผูยินดีในธรรมที่ไมเปน 
เหตุใหเนิ่นชา   มิใชของบุคคลผูชอบใจในธรรมทีเ่ปนเหตุใหเนิ่นชา 
ผูยินดีในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา   เราอาศัยอะไรกลาวแลว   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมแลนไป     เลื่อมใส 
ต้ังม่ันอยูในความดับกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชา    ยอมหลุดพน   ขอท่ีเรา 
กลาววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมนี้ของบุคคลผูชอบใจในธรรม 
ที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา   ผูยินดีในธรรมที่ไมเปนเหตุใหเนิ่นชา   มิใช 
ของบุคคลผูชอบใจในธรรมที่เปนเหตุใหเนิ่นชา     ผูยินดีในธรรม 
ที่เปนเหตุใหเนิ่นชา  ดังนี้  เราอาศัยขอนี้กลาวแลว. 
         ครั้งน้ันแล    ทานพระอนุรุทธะอยูจําพรรษาที่วิหารปาจีนวัง- 
สทายวัน   แควนเจดียนครนนั้นนั่นแล   ตอไปอีก   ครั้งน้ัน   ทานพระ- 
อนุรุทธะหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว    ไมประมาท     มีความเพียร 
มีใจเด็ดเด่ียว     ไมนานนัก     ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
อันยอดเยี่ยม    ที่กลุบุตรทั้งหลายยออกบวชเปนบรรพชิต     โดยชอบ 
ตามตองการน้ันดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   รูไดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ก็ทานพระอนุรุทธะไดเปนพระอรหันต 
รูปหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย    ลําดับนัน้   ทานพระอนุรุทธะ 
บรรลุอรหัตแลว   ไดกลาวคาถาน้ีไวในเวลาน้ันวา  
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              พระศาสดาผูเปนเย่ียมในโลก   ทรงทราบ  
         ความดําริของเราแลว      ไดเขามาหาเราดวยฤทธิ์ 
         ทางพระกายอันสําเร็จแตพระหฤทัย   พระองคได 
         ทรงแสดงธรรมอันยิ่งกวาความดําริของเราเทาท่ี  
         ดําริไว  พระพุทธเจาผูยินดีแลวในธรรมอันไมเปน 
         เหตุใหเนิ่นชา     ไดทรงแสดงซึ่งธรรนอันเปนเหตุ  
         ใหเน่ินชา     เราไดรูทั่วถึงธรรมของพระองคแลว 
         ยินดีในศาสนาอยู  เราไดบรรลุวิชชา  ๓  แลวโดย 
         ลําดับ  คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําแลว 
                       จบ  อนุรทธะสูตรที่  ๑๐ 
                         จบ  คหปติวรรคที่  ๓ 
               อรรถกถาอนุรุทธสูตรท่ี  ๑๐ 
         อนุรุทธสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เจตีสุ  ความวา  ในรัฐอันไดชื่ออยางนั้น  เพราะรัฐนั้น 
เปนที่ประทับอยูของเจาทั้งหลาย  พระนามวาเจตี.  บทวา ปาจีนวสทาเย 
ความวา  ที่ปาวังสทายะ   อันต้ังอยูทางทิศตะวันออก    แตที่ประทับ 
อยูของพระทศพล  อันเปนราวปาดารดาดไปดวยไมไผมีสีเขียว.  
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         บทวา   เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก   อุทปาทิ   ความวา  ไดยินวา  
พระเถระบวชแลว     เปนผูไดสมาบัติในภายในพรรษากอนเพ่ือน 
ใหเกิดทิพยจักษุที่สามารถใหเห็นพนโลกธาตุได.   ทานไดไปยังสํานัก 
ของพระสารีบุตรเถระ    แลวกลาวอยางนี้วา    ทานพระสารีบุตร 
ในที่นี้  ขาพเจาเห็นพนโลก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย. 
ก็ความเพียรอันขาพเจาปรารภแล    ไมยอหยอน   สติอันขาพเจาต้ังมั่น 
แลว    ไมหลงลืม    กายสงบไมกระสับกระสาย    จิตต้ังมั่นมีอารมณ 
เดียว    ก็เม่ือเปนเชนนั้น    จิตของขาพเจา    ยังไมหลุดพนจากอาสวะ 
ทั้งหลาย   เพราะไมถือม่ันดังน้ี.   ลําดับนั้น   พระสารีบุตรเถระกลาว 
กะทานวา   ดูกอนทานอนุรุทธะความคิดอันใดแล    ที่มีอยูแกทาน 
อยางนี้วา   ขาพเจามองเห็น   ฯลฯ   ดวยทิพยจักษุดังน้ี   ความคิดของ 
ทานน้ีเปนมานะ.    ดูกอนทานอนุรุทธะ    ความคิดแมใดของทานท่ีมี 
อยูอยางนี้วา   ก็ความเพียร   อันขาพเจาปรารภแลว   ฯลฯ   มีอารมณ 
เดียว   ความคิดอันนี้ของทานก็เปนอุทธัจจะ  ความคิดแมใด  ของทาน 
ที่มีอยูอยางนี้วา     ก็แลเมือ่เปนเชนนั้น    จิตของขาพเจายังไมหลุดพน 
จากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน    ความคิดของทานก็เปนกุกกุจจะ 
ดีละ   ทานอนุรุทธะ   จงละธรรม       ประการเหลาน้ีเสีย   ไมใสใจ 
ธรรม   ๓   ประการเหลาน้ี    จงนอมจิตเขาไปเพ่ือสมณธรรม     ดังน้ี 
พระเถระบอกกรรมฐานแกทานดวยประการฉะน้ี.  ทานรับกรรมฐาน 
แลว     ทูลลาพระศาสดาไปยังเจดียรัฐกระทําสมณธรรม     ยบัยั้งอยู 
ดวยการจงกรมเปนเวลาครึ่งเดือน.  ทานลําบากกาย  เพราะกรากกรํา  
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ดวยกําลังความเพียร  นั่งอยูภายใตพุมไผพุมหน่ึง. บทวา  อถสฺสาย  
เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อทุปาทิ  ความวา   มหาปุรสิวิตกน้ีเกิดข้ึน. 
         ในบทวา   อปฺปจฺฉสฺส   นี้   มีวินิจฉัยดังตอไปนื้ :-   บุคคลผู 
มักนอย  ๔  จําพวก  คือ  มักนอยในปจจัย  มักนอยในอธิคม  มกันอย 
ในปริยัติ    มกันอยในธุดงค    ในบรรดาผูมักนอย   ๔    จําพวกนั้น 
ภิกษุผูมักนอยในปจจัย    เมื่อเขาใหมากยอมรับแตนอย    หรือเมื่อเขา 
ใหนอยยอมรับใหนอยลง     ยอมไมรดีเอาจนไมเหลือ.    ผูมักนอย 
ในอธิคม    ยอมไมใหผูอ่ืนรูมรรคผลท่ีบรรลุของตน    เหมือนพระ- 
มัชฌันติกเถระฉะน้ัน.   ผูมักนอยในปริยัติ  แมเปนผูทรงพระไตรปฎก 
ก็ไมปรารถนาจะใหผูอ่ืนรูความเปนพหูสูต    เหมือนพระสาเกตก- 
เถระ.    ผูมักนอยในธุดงค  ยอมไมใหผูอ่ืนรูวาตนรักษาธุดงค  เหมือน 
พระเถระผูเปนพ่ีชายในพระเถระสองพี่นอง.      เรื่องกลาวไวแลว 
ในวิสุทธิมรรค. 
         บทวา    อย     ธมฺโม   ความวา    ธรรมน้ีคือโลกุตตรธรรม   ๙ 
ยอมเกิดแกบุคคลผูชื่อวามีความมักนอย     เพราะปกปดคุณท่ีตนได 
อยางนี้     และเพราะรูจักประมาณในการรับ    ไมเกิดแกบุคคลผู 
มักมาก.  ในบททุกบท  พึงประกอบความอยางนี้.  บทวา  สนตฺุฏสฺส 
ไดแก ผูสันโดษดวยสันโดษ ๓ ในปจจัย ๔.                           
         บทวา   ปวิวิตฺตสฺส    ไดแก    ผูสงัดดวยกายวิเวก     จิตวิเวก 
และอุปธิวิเวก.    ในวิเวก   ๓   อยางนั้น  ความบันเทาความคลุกคลีดวย 
หมูคณะแลวเปนผูมีกายโดดเด่ียว     ดวยอํานาจอารัมภวัตถุ     เรื่อง 
ปรารภความเพียร     ชื่อวากายวิเวก.      แตกรรมฐานยอมไมสําเร็จ  
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ดวยอาการเพียงอยูผูเดียว    เพราะฉะนั้น   พระโยคีกระทําบริกรรม-   
กสิณแลวยังสมาบัติ    ๘    ใหบังเกิด     นี้ชื่อวาจิตวิเวก.    กรรมฐาน 
ยอมไมสําเร็จดวยเหตุเพียงสมาบัติเทาน้ัน    เพราะเหตุนั้น    พระโยคี 
กระทําฌานใหเปนบาท      พิจารณาสังขารทั้งหลาย      แลวบรรลุ  
พระอรหัตพรอมดวยปฏสิัมภิทา     นีช้ื่อวา    อุปธิวิเวก    สงัดกิเลส  
โดยอาการทั้งปวง.    ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
กายวิเวกสําหรับบุคคลผูมีกายสงัด    ผูยินดียิ่งในเนกขัมมะ    จิตวิเวก 
สําหรับบุคคลผูมีจิตบริสุทธิ์  ผูถึงความผองแผวอยางยิ่ง   ละอุปธิวิเวก 
สําหรับบุคคลผูปราศจากอุปธิกิเลส     ถึงพระนิพพานอันปราศจาก 
สังขาร  ดังนี้. 
         บทวา   สงฺคณิการามสฺส   ไดแก   ผูยินดีดวยการคลุกคลีในหมู 
และคลุกคลีดวยกิเลส.    บทวา    อารทฺธวีริยสฺส    ไดแก    ผูปรารภ 
ความเพียรดวยอํานาจความเพียรทางกายและทางจิต.         บทวา 
อุปฏ ิตสฺสติสฺส    ไดแก    ผูมีสติต้ังม่ันดวยอํานาจสติปฏฐาน   ๔. 
บทวา  สมาหิตสฺส ไดแก ผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง. บทวาปฺวโต 
ไดแก  ผูมีปญญาดวยปญญาเปนเหตุรูวาสัตวมีกรรมเปนของของตน. 
         บทวา  สาธุ  สาธุ   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรง 
ยังจิตของพระเถระใหราเริง    จึงตรัสอยางนี้.    บทวา    อมิ    อฏม 
ความวา    เม่ือจะตรัสบอกมหาปุริสวิตกขอท่ี    ๘    แกพระอนุรุทธะ 
ผูตรึกมหาปุริสวิตก   ๗   ประการอยู   จึงตรัสอยางนั้น   เหมือนให 
ขุมทรัพยที่  ๘   แกบุรุษผูไดขุมทรัพย  ๗ ขุม  และเหมือนใหขุมทรัพย 
ที่  ๘   แกบุรษุผูไดแกวมณี  ๗  ชางแกว  ๗   มาแกว   ๗.  บทวา  
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นิปฺปปฺจารามสฺส    ความวา  ผูยินดียิ่งในบท   คือนิพพาน  กลาว 
คือธรรมที่ปราศจากความเนิ่นชา   เพราะเวนจากธรรมเครื่องเน่ินชา 
คือ   ตัณหา   มานะ   และทิฏฐิ.   คํานอกน้ีเปนไวพจนของบทวา 
นิปฺปปฺจารามสฺส    นั้นนั่นแหละ.  บทวา   ปฺจารามสฺส   ไดแก 
ผูยินดียิ่งในธรรมเครื่องเน่ินชาตามที่กลาวแลว.    คํานอกน้ีเปน 
ไวพจนของบทวา   ปปฺจารามสฺส   นั้นนั่นแหละ. 
         บทวา   ยโต   แปลวา   ในกาลใด.  บทวา  ตโต   แปลวา 
ในกาลน้ัน.   บทวา    นานารตฺตาน  ความวา   ยอมแลวดวยเครื่องยอม 
ตาง ๆ  อันมสีีเขียง  สีเหลือง  สีแดง   และสีขาว.   บทวา   ปสุกูลจีวร 
ไดแก   ผาบังสุกุลท่ี  (ต้ัง) อยูใน   ๒๓  เขต.   บทวา   ยายิสฺสติ  ความวา 
เมื่อคฤหบดีนั้นหมผาท่ีตนเปรารถนาในสมัยมีเวลาเชาเปนตน    หีบ 
ใสผาน้ันยอมปรากฏเปนของนาพอใจ    ฉันใด   แมเมื่อเธอยินดีอยู 
ดวยมหาอริยวงศ   คือสันโดษดวยจีวร    ผาบังสุกุลจีวรจักปรากฏ 
คือ  จักเขาไปปรากฏ  ฉันนั้น.  บทวา  รติยา   แปลวา  เพ่ือประโยชน 
แกความยินดี.  บทวา   อปริตสฺสาย  ไดแก   เพ่ือประโยชนแกความ 
ไดสะดุงเพราะตัณหาและทิฏฐิ.   บทวา  ผาสุวิหาราย   ไดแก   เพ่ือ 
ความอยูเปนสุข. บทวา โอกฺกมนาย  นิพฺพานสฺส ไดแก เพ่ือตองการ 
หยั่งลงสูอมตนิพพาน. 
         บทวา  ปณฺฑิยาโลปโภชน   ไดแก   โภชนะ   คือคําขาวท่ีตน 
อาศัยกําลังแขงเที่ยวไปตามลําดับ   เรอืน  ในคาม  นิคม   และราชธานี 
ไดมา.   บทวา   ขายิสฺสติ   ความวา   จักปรากฏเหมือนโภชนะมีรสเลิศ 
ตาง   ๆ   ของคฤหบดีนั้น.    บทวา    สนฺตุฏสฺส     วิหรโต    ความวา  
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ผูสันโดษอยูดวยมหาอริยวงศ   คือความสันโดษดวยบิณฑบาต.  บทวา 
รุกฺขมลูเสนาสน   ขายิสฺสติ    ความวา   เสนาสนะ   คือโคนไม  ยอม 
ปรากฏเหมือนเรือนยอดท่ีหอมตลบไปดวยธูปหอมและเครื่องอบ 
กลิ่นดอกไมบนปราสาท  ๓  ชั้น ของคฤหบดีนั้น. บทวา  สนฺตุฏสฺส 
ไดแก   สันโดษดวยมหาอริยวงค   คือ   ความสันโดษดวยเสนาสนะ. 
บทวา     ติณสนฺถรโก   ไดแก   เครื่องลาดท่ีลาดดวยหญาหรือไม 
ที่พ้ืนดินหรือท่ีแผนกระดานและแผนหินอยางหน่ึง. 
         บทวา  ปูติมุตฺต  ความวา  มูตรอยางใดอยางหนึ่ง แมที่ถือเอา 
ในขณะนั้น   ทานก็เรียกวา    มูตรเนาเหมือนกัน   เพราะมีกลิ่นเหม็น. 
บทวา  สนฺตุฏสฺส    วิหรโต  ไดแก   ผูสันโดษดวยความสันโดษดวย 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร.   ดังน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง 
ตรัสพระกรรมฐานใสไวในพระอรหัตในฐานะ  ๔   เมื่อทรงรําพึงวา 
กรรมฐานจักเปนสัปปายะแกอนุรุทธะผูอยูในเสนาสนะไหนหนอ 
ทรงทราบวา   อยูในที่นั้นนั่นแหละ   จึงตรัสคํามีอาทิวา  เตนหิ  ตฺว 
อนุรุทฺธ   ดังน้ี.    
         บทวา   ปวิวิตฺตสฺส   วิหรโต   ความวา   ผูสงัดดวยวิเวก  ๓  อยู 
บทวา   อุยฺโยชนิกปฏิสยุตฺต      ความวา    อันเกี่ยวดวยถอยคําอันควรแก 
การสงกลับไป.   อธิบายวา   กริิยาท่ีลุกข้ึนและกิริยาที่เดินไปของคน 
เหลาน้ันนั่นแหละ. บทวา  ปปฺจนิโรเธ  ไดแก   ในบทคือพระนิพพาน. 
บทวา  ปกฺขนฺทติ   ความวา   ยอมแลนไปดวยสามารถแหงการทํา 
ใหเปนอารมณ.   แมในบทวา  ปสีทติ  เปนตน  พึงทราบความเลื่อมใส 
ความต้ังม่ัน    และความหลุดพน   ดวยสามารถแหงอารมณนั่นแหละ.  
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ดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อตรัสมหาปุริสวิตก  ๘  ขอ  แกทาน 
พระอนุรุทธะ  ณ  ปาจีนวังสทายวันในเจติรัฐ  ประทับนั่งท่ีเภสกฬาวัน- 
มหาวิหาร  จึงตรัสโดยพิสดารอีกแกภิกษุสงฆ. 
         บทวา    มโนมเยน    ความวา    กายท่ีบังเกิดดวยใจก็ดี   ทีไ่ป 
ดวยใจก็ดี    เรียกวา    มโนมยะ    สําเร็จแลวดวยใจ.    แตในทีน่ี้ทรง 
หมายเอากายที่ไปดวยใจ    จึงตรัสอยางนี้.    บทวา    ยถา    เม    อห ุ
สงฺกปฺโป     ความวา     เราไดมีความตรึกโดยประการใด.    บทวา 
ตโต     อุตฺตริ     ความวา    พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงมหาปุริสวิตก 
๘    ประการ    จึงแสดงใหยิ่งกวานั้น.    คําท่ีเหลือทั้งหมดมีอรรถงาย 
ดังน้ันแล.  
                          จบ   อรรถกถาอนุรุทธสูตรที่  ๑๐ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  อุคคสูตรที่  ๑      ๒.  อุคคสูตรที่  ๒     ๓.  หัตถสูตรที่  ๑ 
๔.  หัตถสูตรที่  ๒   ๕.  มหานามสูตร  ๖.  ชีวกสตูร  ๗.  พลสตูรที่  ๑ 
๘.  พลสูตรท่ี  ๒   ๙.  อักขณสูตร   ๑๐.  อนุรุทธาสูตร.  และอรรถกถา 
                                   จบ  คหปติวรรคท่ี  ๓  
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                                 ทานวรรคที่  ๔ 
                                ๑.  ปฐมทานสูตร 
         [๑๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทาน  ๘  ประการน้ี  ๘  ประการ 
เปนไฉน คือ บางคนหวังไดจึงใหทาน ๑ บางคนใหทานเพราะกลัว ๑ 
บางคนใหทานเพราะนึกวา    เขาใหแกเราแลว   ๑  บางคนใหทาน 
เพราะนึกวา    เขาจักใหตอบแทน   ๑  บางคนใหทานเพราะนึกวา 
ทานเปนการดี    ๑   บางคนใหทานเพราะนึกวา   เราหุงหากิน   ชน 
เหลาน้ีหุงหากินไมได  ๑  เราหุงหากินได    จะไมใหทานแกชนเหลาน้ี 
ผูไมหุงหากินไมสมควร ๑ บางคนใหทานเพราะนึกวา  เมื่อเราใหทาน 
กิตติศัพทอันงามยอมฟุงไป   ๑    บางคนใหทานเพ่ือประดับปรุงแต 
จิต  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน ๘ ประการนี้แล. 
                              จบ  ปฐมทานสูตรที่  ๑ 
 
                       อรรถกถาปฐมทานสูตรท่ี  ๑ 
         วรรคท่ี  ๔ ปฐมทานสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาสชฺช  ทาน  เทติ  ความวา  บุคคลบางคน  ใหทาน 
เพราะประจวบเขา  คือพอเห็นปฏิคาหกมาถึง  นมินตใหทานนั่งครูหน่ึง 
กระทําสักการะแลวจึงใหทาน   ยอมไมลําบากใจวา   จักให.   บทวา 
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ภยา    ไดแก    เพราะกลวัครหาวาเปนผูไมใหเปนผูไมทํา  หรือ 
เพราะกลัวอบายภูมิ.    บทวา   อทาสิ  เม  ความวา   ใหดวยคิดวา 
ผูนี้ไดใหสิ่งชื่อนี้แกเราในกาลกอน.  บทวา   ทสฺสติ   เม  ความวา 
ใหดวยคิดวา  ผูนี้จักใหสิง่ชื่อน้ีแกเราในอนาคต. บทวา สาหุ ทาน 
ความวา   ใหดวยคิดวา   ข้ึนชื่อวาทานยังประโยชนใหสําเร็จ  คือดี 
ไดแกอันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว.    บทวา 
จิตฺตาลงฺการจิตฺตปริกฺขารตฺถ  ทาน  เทต  ความวา ใหเพ่ือประดับ 
และตกแตงจิตในสมถะและวิปสสนา.    เพราะวาทานยอมทําจิตให 
ออนโยน    บุคคลผูไดรับทาน  ยอมมีจิตออนโยนดีวาเราไดแลว 
แมบุคคลใหทานน้ัน    กย็อมมีจิตออนโยนวา    เราใหทานแลว. 
เพราะฉะนั้น   ทานน้ันชื่อวา   ยอมทําจิตของบุคคลทั้ง  ๒ ฝายให 
ออนโยน  เพราะเหตุนั้นนั่นแล.  ทานจึงตรัสวา  อทนฺตทมน  การฝกจิต 
ที่ยังไมไดฝก   ดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา. 
              อทนฺตทมน  ทาน      อทาน   ทนฺตทูสก 
         อเนน  ปยวาเจน              โอณมนฺติ   มนมฺติ  จ.   
                 การใหทานเปนเครื่องฝกจิตท่ียังไมไดฝก 
         การไมใหทานเปนเครื่องประทุษรายจิตที่ฝกแลว 
         ชนท้ังหลายมีจิตโอนออน   และนอมลงดวยปย- 
         วาจาน้ี. 
         ก็บรรดาการใหทาน  ๘  ประการน้ี   การใหเพ่ือประดับจิต 
เทาน้ัน เปนสูงสุดแล. 
                 จบ  อรรถกถาปฐมทานสูตรที่  ๑  
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                       ๒.  ทุติยทานสูตร             
         [๑๒๒]     ธรรม   ๓   ประการน้ี    คือ    การใหทานดวย  
                    ศรัทธา  ๑  การใหทานดวยหิริ  ๑  การใหทานอันหา 
                    โทษมิได  ๑   เปนไปตามสัปบุรุษ    บณัฑิตกลาว 
                    ธรรม  ๓  ประการน้ีวา  เปนทางไปสูไตรทิพย  ชน 
                    ทั้งหลายยอมไปสูเทวโลกดวยทางนี้แล. 
                                 จบ  ทานสูตรที่  ๒ 
 
                      อรรถกถาทุติยทานสูตรที่   ๒ 
         ทุติยทานสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บุคคลยอมใหทานดวยศรัทธาใด  ศรัทธานัน้ทานประสงค 
เอาวาศรัทธา.    บุคคลยอมใหทานดวยหิริใด   หิรนิั้นทานประสงค 
เอาวา  หิริ.  บทวา  กุสลฺจ ทาน ไดแก ทานท่ีหาโทษมิได.  บทวา 
ทิวิย  ไดแก  เปนทางไปสูสวรรค. 
                       จบ  อรรถกถาทุติยทานสูตรที่  ๒  
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                               ๓.  ทานวัตถุสูตร 
         [๑๒๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทานวัตถุ  ๘   ประการนี้  ๘ 
ประการเปนไฉน  คือ  บางคนใหทานเพราะชอบพอกัน  ๑ บางคน 
ใหทานเพราะโกรธ   ๑   บางคนใหทานเพราะหลง   ๑  บางคนใหทาน 
เพราะกลัว    ๑   บางคนใหทานเพราะนึกวาบิดา   มารดา   ปู     ยา 
ตา     ยาย     เคยใหมา     เคยทํามา     เราไมควรใหเสียวงคตระกูล 
ดั้งเดิม   ๑  บางคนใหทานเพราะนึกวา  เราใหทานแลว  เมื่อตายไป 
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ๑    บางคนใหทานเพราะนึกวา    เม่ือเรา 
ใหทานน้ี   จิตใจยอมเลื่อมใส   ความเบิกบานใจ  ความดีใจ  ยอมเกิด  
ตามลําดับ  ๑  บางคนใหทานเพ่ือประดับปรุงแตงจิต  ๑  ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ทานวัตถุ  ๘ ประการน้ีแล. 
                                    จบ  ทานสูตรที่  ๓ 
 
                   อรรถกถาทานวัตถุสูตรท่ี  ๓ 
         ทานวัตถุสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    ทานวตฺถูนิ   ไดแก   เหตุแหงการใหทาน.  บทวา 
ฉนฺทา   ทาน   เทติ    ความวา   บุคคลไหทานเพราะความรัก.  บทวา 
โทสา   ความวา   เปนผูโกรธแลว  สิ่งใดมีอยูรีบหยิบเอาส่ิงน้ันใหไป 
เพราะโทสะ.  บทวา  โมเหน   ความวา  เปนผูหลงใหไปเพราะโมหะ. 
บทวา   ภยา  ความวา   เพราะกลัวครหา    หรือเพราะกลัวอบายภูมิ 
ก็หรือวาเพราะกลัวครหาและอบายภูมินั้นนั่นแหละจึงใหไป. บทวา 
กุลวส  แกเปนประเพณีของตระกูล. 
                          จบ  อรรถกถาทานวัตถุสูตรที่  ๓  
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                                 ๔.  เขตตสูตร 
         [๑๒๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พืชที่หวานลงในนาอันประกอบ 
ดวยองค    ๘   ประการ  ไมมีผลมาก  ไมมีความดีใจมาก  ไมมีความ 
เจริญมาก   นาประกอบดวยองค   ๘   ประการอยางไร   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  นาในโลกนี ้ เปนที่ลุม ๆ ดอน  ๆ  ๑  เปนที่ปนหินปนกรวด ๑ 
เปนที่ดินเค็ม   ๑   เปนที่ไถลงลึกไมได  ๑   เปนที่ไมมีทางน้ําเขา   ๑ 
เปนที่ไมมีทางน้ําออก   ๑   เปนที่ไมมีเหมือง   ๑   เปนที่ไมมีคันนา   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค     ๘ 
ประการอยางนี้   ไมมีผลมาก   ไมมีความดีใจมาก   ไมมีความเจริญ  
มาก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ทานท่ีบุคคลใหใน 
สมณพราหมณผูประกอบดวยองค  ๘  ประการ  ไมมีผลมาก  ไมมี 
อานิสงสมาก ไมรุงเรื่องมาก ไมเจริญแพรหลายมาก สมณพราหมณ 
ประกอบดวยองค   ๘   ประการอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณ- 
พราหมณในโลกน้ี  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ๑  เปนมิจฉาสังกัปปะ  ๑   เปน 
มิจฉาวาจา  ๑  เปนมิจฉากัมมัมตะ ๑   เปนมิจฉาอาชีวะ  ๑  เปนมิจฉา 
วายามะ  ๑  เปนมิจฉาสติ  ๑  เปนมิจฉาสมาธิ  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณประกอบดวยองค    ๘    ประการ 
อยางนี้   ไมมีผลมาก   ไมมีอานิสงสมาก    ไมรุงเรืองมาก   ไมเจริญ 
แพรหลายมาก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนพืชท่ีบุคคลหวานลงในนาอันประกอบ 
ดวยองค  ๘  ประการ  มีผลมาก  มีความดีใจมาก  มีความเจริญมาก  
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นาประกอบดวยองค   ๘  ประการอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
นาในโลกนีไ้มเปนที่ลุม ๆ ดอน ๆ  ๑  ไมเปนที่ปนหินปนกรวด  ๑ 
ไมเปนที่ดินเค็ม  ๑  เปนทีไ่ถลงลึกได  ๑  เปนที่มีทางน้ําเขาได  ๑   
เปนที่มีทางนํ้าออกได  ๑  เปนที่มีเหมือง  ๑  เปนทีม่ีคันนา  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พืชที่หวานลงในนาอันประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
อยางนี้  ยอมมีผลมาก  มคีวามดีใจมาก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณผูประกอบดวยองค  ๘ 
ประการ  ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรืองมาก  มคีวาม 
เจริญแพรหลายมาก  สมณพราหมณผูประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
อยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณในโลกน้ี    เปนสัมมา- 
ทิฏฐิ ๑ เปนสัมมาสังกัปปะ ๑ เปนสัมมาวาจา ๑ เปนสัมมากัมมันตะ ๑ 
เปนสัมมาอาชีวะ   ๑   เปนสัมมาวายามะ   ๑   เปนสัมมาสติ   ๑   เปน 
สัมมาสมาธิ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานท่ีบุคคลใหในสมณพราหมณ 
ผูประกอบดวยองค  ๘  ประการอยางนี้   ยอมมีผลมาก    มีอานิสงส 
มาก  มีความรุงเรืองมาก  มีความเจริญแพรหลายมาก  ฉะนี้. 
                      พืชอันหวานลงในนาท่ีสมบูรณ  เมือ่ฝนตก 
         ตองตามฤดูกาล   ธญัชาติยอมงอกงาม     ไมมีศัตรู 
         พืช   ยอมแตกงอกงาม   ถึงความไพบูลยใหผลเต็ม 
         ที่   ฉันใด  โภชนะท่ีบุคคลถวายในสมณพราหมณ 
         ผูมีศีลสมบูรณ   กฉ็ันนั้น   ยอมนํามาซึ่งบคุคลอัน 
         สมบรูณ        เพราะกรรมท่ีเขาทําน้ันสมบูรณแลว 
         เพราะฉะน้ันบุคคลในโลกนี้ผูหวงักุศลสัมปทา  
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            จงเปนผูมีประโยชนถึงพรอม  พึงคบหาทานผูมี 
         ปญญาสมบูรณ     บุญสัมปทา      ยอมสําเรจ็ได 
         อยางน้ี   ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ ได 
         จิตสัมปทาแลว กระทํากรรมใหสมบูรณ ยอมได 
         ผลบรบิูรณ  รูโลกนี้ตามเปนจริงแลว พึงถึงทิฏฐิ 
         สัมปทา  อาศัยมรรคสัมปทา  มใีจบรบิูรณ  ยอม 
         บรรลุอรหตั    เพราะกําจัดมลทินทั้งปวงไดแลว 
         บรรลุนิพพานสัมปทาไดแลว    ยอมหลุดพนจาก 
         ทุกขทัง้ปวง      การหลุดพนจากทุกขทั้งปวงน้ัน 
         จัดเปนสรรพสัมปทา. 
                        จบ   เขตตสูตรที่  ๔ 
 
                    อรรถกถาเขตตสูตรท่ี  ๔ 
         เขตตสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   น  มหปฺผล  โหติ  ความวา   ไมมีผลมากดวยผลแหง 
ธัญพืช.   บทวา   น  มหาสฺสาท   ความวา    ความยินดีตอผลธัญพืชนั้น 
มีไมมาก   คือมีความยินดีนอยไมอรอย.  บทวา   น  ผาติเสยฺย   ความวา 
ธัญพืชนั้นยอมไมเจริญงอกงาม   อธิบายวา     ธญัพืชนั้นจะเจริญคือ 
มีลําตนคอยคํ้ารองเขาท่ีใหญก็หามิได.    บทวา   อนฺนามินินฺนาม ิ
ไดแก  พ้ืนทีไ่มสม่ําเสมอ   เพราะดอนและลุม.   ในท่ีเหลาน้ัน ที่ดอน 
ไมมีน้ําขังอยูที่ลุมมีน้ําขังมากเกินไป.  บทวา   ปาสาณสกฺขริลฺล 
ความวา   ประกอบดวยหลังแผนหินลาดต้ังอยู   และกรวดกอนเล็ก  
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กอนใหญ.  บทวา   อูสร   ไดแก   น้ําเค็ม.   บทวา  น  จ   คมฺภีรสิต 
ความวา   ไมสามารถจะไถใหคลองไถลงไปลึกไดเพราะพ้ืนที่แข็ง 
คือเปนคลองไถต้ืน ๆ   เทาน้ัน.   บทวา   น  อายสมปฺนฺน   ไดแก 
ไมสมบูรณดวยทางน้ําไหลออกในดานหลัง.   บทวา   น  มาติกา- 
สมฺปนฺน   ความวา   ไมสมบูรณดวยเหมืองน้ําขาดเล็กและขนาดใหญ. 
บทวา   น  มริยาทสมฺปนฺน    ความวา     ไมสมบูรณดวยคันนา.  บท 
ทั้งหมดมีอาทิวา   น    มหปฺผล    พึงทราบดวยสามารถเผล็ดผลน่ันเอง. 
         บทวา   สมฺปนฺเน   ไดแก    บริบรูณ  คือประกอบดวยคุณสมบัติ 
บทวา   ปวุตฺตา    พีชสมปฺทา     ไดแก  พืชที่ปลูกสมบูรณ.    บทวา 
เทเว    สมฺปาทยนฺตมฺหิ  ความวา    เม่ือฝนตกถูกตองตามฤดูกาล 
บทวา    อนติีสมฺปทา    โหติ    ความวา    ความไมมีภัยจากสัตวเล็ก  ๆ 
มีต๊ักแตนและหนอนเปนตน    เปนความสมบูรณเปนเอก.     บทวา 
วิรุฬฺหิ    ความวา   ความงอกงามเปนความสมบูรณอันดับ    ๒  บทวา 
เวปุลฺล    ความวา    ความไพบูลยเปนความสมบูรณอันดับ   ๓  บทวา 
ผล   ความวา  ผลแหงธัญพืชที่บริบูรณ   เปนความสมบูรณอันดับ  ๔. 
         บทวา   สมฺปนฺนสีเลสุ   ไดแก    สมณพราหมณผูมีศีลบริบูรณ 
บทวา   โภชนสมฺปทา   ไดแก   โภชนะ   ๕   อยางที่สมบูรณ.   บทวา 
สมฺปทาน   ไดแก    กุศลสัมปทา  ๓   อยาง.    บทวา   อุปเนติ   ไดแก 
โภชนสัมปทาน้ันนําเขาไป.    เพราะเหตุไร ?   เพราะกิจกรรมที่ผูนั้น 
ทําแลวสมบูรณ   อธิบายวา  เพราะกิจกรรมท่ีเขาทําแลวน้ันสมบูรณ 
คือบริบูรณ.   บทวา  สมฺปนฺนตฺถูธ   ตัดบทเปน  สมฺปนฺโน  อตฺถุ  อิธ, 
แปลวา   จงเปนผูสมบูรณในกุศลสัมปทาน้ี.   บทวา   วิชฺชาจรณ-  
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สมฺปนฺโน   ความวา  ประกอบดวยวิชชา   ๓   และจรณะธรรม  ๑๕.  
บทวา  ลทฺธา    ความวา  บุคคลเห็นปานน้ี  ไดความสมบูรณ  คือความ 
ไมบกพรอง  ไดแกความบริบูรณแหงจิต.  บทวา  กโรติ  กมมฺสมฺปท 
ไดแก   ทํากรรมใหบริบรูณ.    บทวา    ลภติ   จตฺถสมฺปท   ไดแก 
ไดประโยชนบริบูรณ.  บทวา  ทิฏ ิสมปท  ไดแก  ทฏิฐิในวิปสสนา. 
บทวา   มคฺคสมฺปท   ไดแก    โสดาปตติมรรค.    บทวา   ยาติ  สมฺปนฺน- 
มานโส    ความวา   เปนผูมีจิตบริบูรณถึงพระอรหัต.   บทวา   สา  โหติ 
สพฺพสมฺปทา   ความวา    ความหลุดพนจากทุกขทั้งปวงน้ัน    ชื่อวา 
เปนความถึงพรอมทุกอยาง. 
                               จบ  อรรถกถาเขตตสูตรที่  ๔  
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                              ๕.   ทานูปปตติสูตร  
         [๑๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงทาน  ๘  ประการ 
นี้   ๘   ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี 
ใหทาน  คือ  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  ของหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน 
ที่พัก      และเครื่องประทีปแกสมณะหรือพราหมณ      เขาใหสิ่งใด  
ยอมหว่ังสิ่งนั้น   เขาเห็นกษัตริยมหาศาล   พราหมณมหาศาล    หรือ 
คฤหบดีมหาศาล    ผูเอิบอ่ิมพรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ     ๕ 
เขามีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ  เมื่อตายไป  ขอเราพึงเขาถึง 
ความเปนสหายของกษัตริยมหาศาล    พราหมณมหาศาล   หรือ- 
คฤหบดีมหาศาล   เขาต้ังจิตอธิษฐาน   นึกภาวนาอยู  จิตของเขานึก 
นอมไปในทางเลว   ไมเจริญยิ่งข้ึน   เมื่อตายไป   เขายอมเขาถึงความ 
เปนสหายของกษัตริยมหาศาล     พราหมณมหาศาล     หรือคฤหบดี- 
มหาศาล    แตขอน้ันเรากลาววาเปนของมีศีล    ไมใชของผูทุศีล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความปรารถนาแหงใจของบุคคลผูมีศีล  ยอม 
สําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธิ์ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมใหทาน 
คือ   ขาว  น้ํา...  เครื่องประทีป    แกสมณะหรือพราหมณ   เขาใหสงใด 
ยอมหวังสิ่งนั้น    เขาไดสดับมาวา    เทวดาชั้นจาตุมมหาราชมีอายุยืน 
มีผิวพรรณงาม    มีความสุขมาก    เขาจึงมีความปรารถนาอยางน้ีวา 
โอหนอ     เม่ือตายไป    ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
จาตุมมหาราช    เขาต้ังจิตอธิษฐาน   นึกภาวนาอยู   จิตของเขานึก  
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นอมไปในทางที่เลว    ไมเจริญยิ่งข้ึน    เมื่อตายไป    เขาเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช   แตขอน้ันเรากลาววาเปน 
ของมีศีล  ไมใชของทุศีล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความปรารถนา 
แหงใจของบุคคลผูมีศีล  ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธิ์. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมใหทาน 
คือ  ขาว  น้ํา...  เครื่องประทีป  แกสมณะหรือพราหมณ  เขาใหสิ่งใด 
ยอมหวังสิ่งนั้น   เขาไดสดับมาวา   เทวดาชั้นดาวดึงส...   ชั้นยามา... 
ชั้นดุสิต...    ชั้นนิมนานรดี...   ชั้นปรนิมมิตววัตตี    มีอายุยืน    มี 
ผิวพรรณงาม    มีความสุขมาก    เขาจึงมีความปรารถนาอยางน้ีวา 
โอหนอ    เมือ่ตายไป    ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้น 
ปรนิมมิตวสวัตตี    เขาต้ังจิตอธิษฐาน    นึกภาวนาอยู    จิตของเขา 
นึกนอมไปในทางเลว   ไมเจริญยิ่งข้ึน   เมื่อตายไป   เขาเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี      แตขอน้ันเรากลาววาเปน 
ของผูมีศีล   ไมใชของผูทุศีล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความปรารถนา 
แหงใจของคนผูมีศีล ยอมสําเร็จไดเพราะจิตบริสุทธิ์. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี  ใหทาน  คือ 
ขาว   น้ํา...   เครื่องประทีป    แกสมณะหรือพราหมณ   เขาใหสิ่งใด  
ยอมหวังสิ่งนั้น   เขาไดสดับมาวา    เทวดาชั้นพรหม    มีอายุยืน   มี  
ผิวพรรณงาม   มีสุขมาก  เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา  โอหนอ 
เมื่อตายไป    ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม    เขาต้ังจิต   
อธิษฐาน  นึกภาวนาอยู  จิตของเขานึกนอมไปในทางที่เลว  ไมเจริญ  
ยิ่งข้ึน   เมื่อตายไป   เขาเขาถึงความเปนสหายแหงพรหม   แตขอน้ัน  
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เรากลาววา    เปนของผูมีศีล    มิใชของผูทุศีล    ของผูปราศจากราคะ 
ไมใชของผูมีราคะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความปรารถนาแหงใจ 
ของบุคคลผูศีล     ยอมสําเร็จไดเพราะจิตปราศจากราคะ     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงทาน   ๘  ประการนี้แล. 
                        จบ  ทานูปปตติสูตรที่  ๕ 
 
                อรรถกถาทานูปปตติสูตรท่ี ๕ 
         ทานูปปตติสูตรท่ี   ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทานูปปฺติโย  ไดแก   อุปบัติมีทานเปนปจจัย.  บทวา 
ปทหติ    แปลวา  ต้ังไว.   บทวา   อธฏิาติ  เปนไวพจนของคําวา 
ปทหติ  นั่นเอง.  บทวา  ภาเวติ  แปลวา  ใหเจริญ.  บทวา  หีเนธิมุตฺต 
ไดแก  นอมไปในฝายตํ่าคือกามคุณ  ๕.  บทวา  อตฺุตรึ   อภาวติ ไดแก 
มิไดอบรมเพ่ือประโยชนแกมรรคและผลชั้นสูงกวานั้น.    บทวา 
ตตฺถูปปตฺติยา    สวตฺตติ  ความวา   ยอมเปนไปเพ่ือตองการบังเกิด 
ในฐานะท่ีตนปรารถนาแลวทํากุศล. 
         บทวา  วีตราคสฺส  ไดแก   ผูถอนราคะดวยมรรค    หรือผูขม 
ราคะดวยสมาบัติ.     จริงอยู     เพียงทานเทาน้ันไมสามารถจะบังเกิด 
ในพรหมโลกได    แตทานยอมเปนเคร่ืองประดับแวดลอมของจิต 
ประกอบดวยสมาธิและวิปสสนา     แตนั้นบุคคลผูมีจิตออนดวย 
การใหทาน    เจริญพรหมวิหารบังเกิดในพรหมโลก    ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   วีตราคสฺส  โน  สราคสฺส    ดังน้ี. 
                     จบ    อรรถกถาทานูปปตติสูตรที่  ๕  
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                           ๖. บุญกริิยาวัตถุสูตร 
         [๑๒๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บญุกิริยาวัตถุ  ๓  ประการน้ี 
๓  ประการเปนไฉน  คือ  บุญกิริยาวัตถุสําเร็จแลวทาน  ๑   บญุกิริยา 
วัตถุสําเร็จดวยศีล   ๑   บญุกิริยาวัตถสุําาเร็จดวยภาวนา        ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ทําบุญกิรยิาวัตถุที่สําเร็จดวย 
ทานนิดหนอย    ทําบุญกริิยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลนิดหนอย    ไมเจริญ 
บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย    เมื่อตายไป    เขาเขาถึงความ 
เปนผูมีสวนชั่วในมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี  ทําบุญกริยิาวัตถุ 
ที่สําเร็จดวยทานพอประมาณ       ทําบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยศีลพอ 
ประมาณ  ไมเจริญบุญกริิยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย   เมื่อตายไป 
เขาเขาถึงความเปนผูมีสวนดีในมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําบุญกริิยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง    ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย 
ศีลมีประมาณย่ิง    ไมเจริญบุญกริิยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย 
เมื่อตายไป     เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาราชทั้ง  ๔  ในชั้นนั้น   ทําบุญกิริยาวัตถุที่ 
สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก     ทําบุญกริิยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปน 
อดิเรก  ยอมกาวลวงเทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยฐานะ  ๑๐ ประการ 
คือ  อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย  ยศทิพย  อธิปไตยทิพย รูปทพิย 
เสียงทิพย  กลิ่นทิพย  รสทิพย โผฏฐัพพทิพย.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําบุญกิริยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง     ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จ 
ดวยศีลมีประมาณยิ่ง     ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนา 
เลย  เมื่อตายไป  เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดาวดึงส 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทาวสักกะจอมเทพในชั้นดาวดึงสนั้น กระทํา 
บุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก     ทําบุญกิริยาวัตถทุี่  
สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก      ยอมกาวลวงพวกเทวดาชั้นดาวดึงสโดย 
ฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย ฯลฯ  โผฏฐัพพทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําบุญกริิยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง   ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีล 
มีประมาณย่ิง    ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย    เมื่อ 
ตายไป    เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นยามา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ทาวสุยามเทพบุตรในชั้นยามานั้น    ทําบุญกิริยาวัตถุที ่
สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก      ทําบุญกิริยาที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก 
ยอมกาวลวงเทวดาชั้นยามาโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ  อายุทิพย ฯลฯ 
โผฏฐัพพทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําบุญกริิยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง    ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวย 
ศีลมีประมาณย่ิง   ไมเจริญบุญกิรยิาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย 
เมื่อตายไป    เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นดุสิต    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ทาวสันดุสิตเทพบุตรในชั้นดุสิตน้ัน   ทําบุญกิรยิา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก    ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีล  
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เปนอดิเรก  ยอมกาวลวงเทวดาชั้นดุสิตโดยฐานะ  ๑๐ ประการ คือ  
อายุทิพย   ฯลฯ   โผฏฐัพพทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ทําบุญกิริยาวัตถุ 
ที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก     ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปน 
อดิเรก    ไมเจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย    เมื่อตายไป 
เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี       ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ทาวสุนิมมิตเทพบุตรไมชั้นนิมมานรดีนั้น    ทําบุญกริิยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก     ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีล 
เปนอดิเรก  ยอมกาวลวงเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยฐานะ  ๑๐ ประการ 
คือ อายุทิพย ฯลฯ โผฏฐัพพทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําบุญกริิยา 
วัตถุที่สําเร็จดวยทานมีประมาณยิ่ง     ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จ 
ดวยศีลมีประมาณยิ่ง    ไมเจริญบุญกริิยาวัตถุที่สําเร็จดวยภาวนาเลย 
เมื่อตายไป    เขาเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตสวัตตี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทาวปรมิมมิตวสวัตตีเทพบุตรในชั้นปรนิม- 
มิตวสวัตตีนั้น  ทําบุญกริยิาวัตถุที่สําเร็จดวยทานเปนอดิเรก  ทาํบุญ 
กิริยาวัตถุที่สําเร็จดวยศีลเปนอดิเรก  ยอมกาวลวงเทวดาชั้นปรนิม- 
มิตวสวัตตีนั้นโดยฐานะ ๑๐ ประการ คือ อายุทิพย วรรณทิพย สุขทิพย 
ยศทิพย   อธิปไตยทิพย    รูปทิพย   เตียงทิพย   กลิน่ทิพย   รสทิพย 
โผฏฐัพพทิพย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการน้ีแล. 
                         จบ  บุญกริิยาวัตถุสูตรที่  ๖  
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                  อรรถกถาบุญกิริยาวัตถุสูตรท่ี  ๖  
         บุญกิรยิาวัตถุสูตรที่  ๖  มิวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การทําบุญน้ันดวย   เปนที่ต้ังแหงอานิสงสนั้น ๆ ดวย  เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงชื่อวา  บุญกิรยิาวัตถุ.   จรงิอยู   สัตวทั้งหลายต้ังจิตไว 
ในลักษณะแหงทานเปนตน  แลวคิดวา  ชื่อวา  ทานเห็นปานน้ีพวกเรา 
ควรให  ควรรักษาศีล   ควรเจริญภาวนา   ดังน้ีแลวจึงทําบุญ.   ทาน 
นั้นแหละ  ชือ่วา  ทานมัย   อีกอยางหน่ึง  บรรดาทานเจตนา  สันนิฏ- 
ฐาปกเจตนา    อันสําเร็จมาแตเจตนาที่ตกลงใจ    เจตนาดวงแรกชื่อวา 
ทานมัย     เหมือนวัตถุที่สําเร็จมาแตแปงเปนตนก็สําเร็จดวยแปง 
เปนตนฉะน้ัน.  แมใน ๒ บทที่เหลือกน็ัยนี้เหมือนกัน.  
         บทวา    ปริตฺต   กต   โหติ    ความวา   เปนอันเขากระทํานอย 
คือนิดหนอย.  บทวา  นาภิสมฺโภติ   แปลวา  ยอมไมสําเร็จผล.  บทวา 
อกต   โหติ   ความวา    ไมไดเริ่มความเพียรในภาวนาเลย.    บทวา 
มนุสฺสโทภคฺย   ไดแก   ตระกูลตํ่า   ๕  ตระกูลอันเวนจากสมบัติใน 
มนุษยทั้งหลาย.   บทวา   อุปฺปชฺชติ   ไดแก  ยอมเขาถึงดวยอํานาจ 
ปฏิสนธิ  อธิบายวา  เกิดในตระกูลตํ่าน้ัน.  บทวา  มตฺตโส  กต ไดแก 
กระทํา   คือไมนอยไมมาก.   บทวา   มนุสฺสโสภคฺย  ไดแก   สมบัติ  
แหงตระกูล  ๓   ตระกูล   อันงามเลิศในมนุษย.  บทวา  อธิมตฺต  ไดแก 
ใหมีประมาณย่ิงหรือใหเข็มแข็ง.   บทวา   อธิคณหฺนฺติ    ไดแก   ยึดถือ 
อธิบายวา  เปนผูประเสริฐกวา   คือเจริญกวา. 
                          จบ  อรรถกถากิริยาวัตถุสูตรที่  ๖  
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                             ๗.  ปฐมสัปปุริสสูตร       
         [๑๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัปปุริสทาน   ๘   ประการน้ี 
๘  ประการเปนไฉน  คือ  ใหของสะอาด   ๑  ใหของประณีต  ๑ ให 
ตามกาล  ๑ ใหของสมควร  ๑  เลือกให  ๑ ใหเนืองนิตย  ๑  เมือ่ให 
จิตผองใส  ๑  ใหแลวดีใจ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัปปุริสทาน  ๘ 
ประการนี้แล. 
               สัปบุรุษยอมใหทาน   คือ  ขาวและน้ําท่ี 
         สะอาด  ประณีตตามกาล  สมควร  เนืองนิตย  ใน 
         ผูประพฤติพรหมจรรย  ผูเปนเขตดี   บริจาคของ 
         มากแลวก็ไมรูสึกเสียดาย   ทานผูมีปญญาเห็นแจง 
         ยอมสรรเสริญทานท่ีสัปบุรุษใหแลวอยางน้ี   
         เมธาวบีัณฑิตผูมีศรัทธา  มีใจอันสละแลว บริจาค 
         ทานอยางน้ีแลว     ยอมเขาถึงโลกอันไมมีความ 
         เบียดเบียนเปนสุข. 
                       จบ  สัปปุรสิสูตรที่  ๗ 
 
             อรรถกถาสัปปุริสทานสูตรท่ี ๗ 
         สัปปุริสทานสูตรน้ี   ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สุจึ  ไดแก   ใหของท่ีสะอาดคือที่บริสุทธิ์สดใส  บทวา 
ปณีต  ไดแก  สมบูรณด.ี  บทวา  กาเลน ไดแก  สมควรแกการประกอบ  
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ขวนขวาย.  บทวา  กปฺปย  ไดแก   ใหแตของที่เปนกัปปยะ. บทวา  
วิเจยฺย  เทติ  ความวา  เลือกปฏิคคาหก  หรือทานโดยต้ังใจใหอยางนี้วา 
ทานท่ีใหแลวแกผูนี้  จักมีผลมาก   ทีใ่หแกผูนี้ไมมีผลมาก   ดงัน้ีแลวให. 
                  จบ  อรรถกถาปฐมสัปปุริสทานสูตรที่  ๗  
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                            ๘.  ทุติยสัปปุริสสูตร 
         [๑๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สปับุรุษเมื่อเกิดในตระกูล 
ยอมเกิดเพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   แกชนเปนอันมาก 
คือ ยอมเกิดเพ่ือประโยชน เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกมารดาบิดา  ๑ 
แกบุตรภรรยา  ๑  แกหมูคนผูเปนทาสกรรมกร  ๑  แกมิตรอํามาตย   ๑ 
แกญาติที่ลวงลับไปแลว    ๑  แกพระราชา   ๑   แกเทวดาท้ังหลาย    ๑ 
แกสมณพราหมณ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหาเมฆเมื่อตกใหขาวกลา 
เจริญงอกงาม  ยอมตกเพื่อประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกชน 
เปนอันมาก   ฉันใด    สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เมื่อเกิดในตระกูล 
ยอมเกิดเพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล     เพ่ือความสุข    แกชนเปนอันมา  
คือ    ยอมเกิดเพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุข    แกมารดา 
บิดา...  แกสมณพราหมณ. 
                       สัปบุรุษผูมีปญญาอยูครองเรือน    เปนผู 
         ไมเกียจครานท้ังกลางคืนกลางวัน    บําเพ็ญตน 
         เพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก ในชั้นตนระลึก 
         ถึงอุปการะท่ีทานทําไวกอน     ยอมบูชามารดา 
         บิดาโดยชอบธรรม      สัปบุรุษผูมีศรัทธาต้ังมั่น 
         แลว     มีศีลเปนที่รัก ทราบธรรมเลว ยอมบชูา 
         บรรพชิตไมครองเรือน       ไมมีบาปประพฤติ 
         พรหมจรรย    สัปบุรุษน้ันเปนผูเกื้อกูลตอพระ- 
         ราชา     ตอเทวดา    ตอญาติและสหายทั้งหลาย  
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            ต้ังมัน่แลวในสัทธรรม  เปนผูเกื้อกูลแกคนท้ังปวง  
         สัปบุรษุน้ัน  กําจัดมลทินคือความตระหน่ีไดแลว 
         ยอมประสบโลกอนัเกษม.  
                          จบ  สัปปุริสสูตรที่  ๘ 
                 อรรถกถาสัปปุริสสูตรท่ี  ๘ 
         สัปปุริสสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อตฺถาย   ไดแก เพ่ือตองการประโยชน. บทวา หิตา 
สุขาย  ไดแก  เพ่ือตองการเกื้อกูล  เพ่ือตองการสุข.  บทวา  ปุพฺพเปตาน 
ไดแก   พวกญาติผูไปสูปรโลก.   ในพระสูตรนี้   เมื่อพระพุทธเจายัง 
ไมอุบัติ   ยอมไดแกพระเจาจักรพรรด์ิ   พระโพธิสตัว   พระปจเจก- 
พุทธเจา   ในครั้งพุทธกาล   ยอมไดแกพระพุทธเจา     และสาวกของ 
พระพุทธเจา.    ก็ทานเหลาน้ัน   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือเกื้อกูล 
เพ่ือสุขแกญาติเหลาน้ันตามท่ีกลาวแลว.  บทวา พหนุน  วต  อตฺถาย 
สปฺป ฺ  ฆรมาวส    ไดแก    บุคคลผูมีปญญา     เมื่ออยูครองเรือน 
ยอมอยูเพ่ือประโยชนแกชนหมูมากเทานั้น.   บทวา   ปุพฺเพ   แปลวา 
กอนทีเดียว.    บทวา    ปุพฺเพกตมนุสฺสร   ไดแก    เมื่อหวลระลึกถึง 
อุปการคุณท่ีกระทําไวกอนของบิดามารดา.    บทวา    สหธมฺเมน 
ความวา     บชูาดวยการบูชาดวยปจจัยพรอมท้ังเหตุ.   บทวา  อปาเป 
พฺรหฺมจาริโน    ความวา    นอบนอม    คือถึงความประพฤติออนนอม 
แกทานเหลานั้น. บทวา  เปสโล  แปลวา  ผูมีศีลเปนที่รัก. 
                           จบ  อรรถกถาปปปุริสสูตรที่  ๘  
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                             ๙.  ปุญญาภิสันทสูตร  
         [๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญหวงกุศล  ๘ ประการน้ี นํา 
ความสุขมาให    ใหอารมณเลิศ.     มีสขุเปนผล    เปนไปเพ่ือสวรรค 
เปนไปเพ่ือสิ่งท่ีนาปรารถนา     นาใคร     นาพอใจ     เพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือความสุข  หวงบุญหวงกุศล  ๘ ประการเปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ 
นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี   ๑   นําความสุขมาให  ใหอารมณ 
เลิศ   มีสุขเปนผล   เปนไปเพ่ือสวรรค   เปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา 
นาใคร นําพอใจ เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุข. 
         อีกประการหน่ึง   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ถึงพระธรรมเปน 
สรณะ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๒ ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ถึงพระสงฆ 
เปนสรณะ.  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี ๓  ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน  ๕  ประการนี้.  เปนมหาทาน  อัน 
บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ    มมีานาน   เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ   เปน 
ของเกา   ไมกระจัดกระจาย   ไมเคยกระจัดกระจาย    อันบัณฑิตไม 
รังเกียจอยู   จักไมรังเกียจ   อันสมณพราหมณ   ผูเปนวิญูไมเกลียด  
ทาน  ๕  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุ ทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรม. 
วินัยนี้    เปนผูละปาณาติบาต   งดเวนจากปาณาติบาต   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต    ชื่อวาใหความไมมีภัย 
ความไมมีเวร    ความไมเบียดเบียน    แกสัตวหาประมาณมิได   ครั้น  
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ใหความไมมีภัย     ความไมมีเวร      ความไมเบียดเบียนแกสัตวหา 
ประมาณมิไดแลว   ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย   ความไมมีเวร 
ความไมเบียดเบียน     ประมาณมิได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปน 
ทานประการท่ี  ๑  ที่เปนมหาทาน  บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ   มีมานาน 
เปนเชื้อสายแหงพระอริยะ   เปนของเกา   ไมกระจัดกระจาย   ไมเคย 
กระจัดกระจาย   อันบัณฑิตไมรังเกียจ    อันสมณพราหมณผูเปน 
วิญูไมเกลียด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการ 
ที่  ๔ ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง     อริยสาวกละอทินนาทาน    งดเวนจาก 
อทินนาทาน   ฯลฯ   นี้เปนทานประการท่ี   ๒   ฯลฯ   นี้เปนหวงบุญ 
หวงกุศลประการท่ี  ๕ ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    อริยสาวกละกาเมสุมิจฉาจาร    งดเวนจาก 
กาเมสุมิจฉาจาร  ฯลฯ  นีเ้ปนทานประการท่ี   ๓  ฯลฯ  นี้เปนหวงบุญ 
หวงกุศลประการท่ี ๖ ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    อริยสาวกละมุสาวาท    งดเวนจากมุสาวาท 
ฯลฯ  นี้เปนทานประการท่ี  ๔ ฯลฯ  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการ 
ที่  ๗ ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง  อริยสาวกละการด่ืมน้ําเมา  คือ  สุราและเมรัย 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   งดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา   คือ   สุรา 
และเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูงดเวนจากการด่ืมน้ําเมา    คือสุราและเมรัย    อันเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาทแลว   ชื่อวาใหความไมมีภัย   ความไมมีเวร  ความ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 494 

ไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิได  ครั้นใหความไมมีภัย  ความ 
ไมมีเวร     ความไมเบียดเบียนแกสัตวหาประมาณมิไดแลว     ยอม 
เปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย    ความไมมีเวร    ความไมเบียดเบียน 
หาประมาณมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เปนทานประการท่ี    ๕ 
ที่เปนมหาทาน   บัณฑิตพึงรูวาเปนเลิศ    มีมานาน   เปนเชื้อสายแหง 
พระอริยะ   เปนของเกา   ไมกระจัดกระจาย   ไมเคยกระจัดกระจาย 
อันบัณฑิตไมรังเกียจ   จักไมรังเกียจ   อันสมณพราหมณผูเปนวิญู  
ไมเกลียด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เปนหวงบุญหวงกุศลประการท่ี  ๘ 
นําสุขมาให  ใหอารมณอันเลิศ    มีสุขเปนผล    เปนไปเพ่ือสวรรค 
ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   เพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล    เพ่ือความสุข     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หวงบุญหวงกุศล    ๘ 
ประการนี้แล   นําสุขมาให  ใหอารมณอันเลิศ   มสีุขเปนผล   เปนไป 
เพ่ือสวรรค    ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีนาปรารถนา    นาใคร    นาพอใจ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุข. 
                            จบ  ปญุญาภิสันทสูตรที่  ๙ 
 
              อรรถกถาปุญญาภิสันทสูตรท่ี  ๙ 
         ปุญญาภิสันทสูตรท่ี ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.   
         บทวา   ทานานิ   ไดแก   เจตนาทาน.   ความของบทมีอาทิวา 
อคฺคฺานิ   ดังน้ี  กลาวไวแลวในหนหลังน่ันแล. 
                    จบ  อรรถกถาปุญญาภิสันทสูตรที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 495 

                            ๑๐.   สพัพลหุสสูตร  
         [๑๓๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปาณาติบาตอันบุคคลเสพแลว 
เจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก  ใน 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ในเปรตวิสัย   วิบากแหงปาณาติบาตอยางเบา 
ที่สุด   ยอมยงัความเปนผูมีอายุนอยใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อทินนาทานอันบุคคลเสพแลว  เจรญิแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก    ในกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน   ในเปรตวิสัย    วิบากแหงอทินนาทานอยางเบาท่ีสุด  ยอม 
ยังความพินาศแหงโภคะใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลเสพแลว 
เจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก  ใน 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน     ในเปรตวิสัย     วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร 
อยางเบาท่ีสุด  ยอมยังศัตรูและเวรใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มุสาวาทอันบุคคลเสพแลว   เจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก      กําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน    ในเปรตวิสัย     วิบากแหงมุสาวาทอยางเบาที่สุด   ยอม 
ยังการกลาวดวยคําไมเปนจริงใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปสุณาวาจาอันบุคคลเสพแลว  เจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก     ในกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน   ในเปรตวิสัย    วิบากแหงปสุณาวาจาอยางเบาท่ีสุด   ยอม 
ยังการแตกจากมิตรใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผรุสวาจาอันบุคคลแลว   เจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก  ในกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน  ในเปรตวิสัย   วิบากแหงผรุสวาจาอยางเบาที่สุด   ยอม 
ยังเสียงที่ไมนาพอใจใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมผัปปลาปะอันบุคคลเสพแลว  เจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมยังสัตวใหเปนไปในนรก    ในกําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน    ในเปรตวิสัย    วิบากแหงสัมผัปปลาปะอยางเบาที่สุด  
ยอมยังคําไมควรเชื่อถือใหเปนไปแกผูมาเกิดเปนมนุษย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
บุคคลเสพแลว  เจริญแลว  กระทําไหมากแลว  ยอมยังสัตวใหเปน 
ไปในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากแหงการดื่ม 
สุราและเมรัยอยางเบาท่ีสุด      ยอมยงัความเปนบาใหเปนไปแก 
ผูมาเกิดเปนมนุษย. 
                             จบ  สพัพลหุสสูตรที่  ๑๐ 
 
                   อรรถกถาสัพพลหุสสูตรท่ี  ๑๐ 
         สัพพลุหุสสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    ปาณาติปาโต     ไดแก    เจตนาเปนเหตุทําสัตวมีปราณ 
ใหลวงไป.    บทวา    สพฺพลหุโส    แปลวา    เพลากวาวิบากท้ังหมด.  
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บทวา  อปฺจายุกสวตฺตนิโก   ความวา   เปนผูมีอายุนอยเพราะกรรม-  
วิบากนิดหนอยน้ัน   หรือเมื่อพอใหปฏิสนธิ   สัตวที่อยูในทองมารดา 
หรือสัตวผูพอออกจากทองมารดาแลวยอมยอยยับ,        ความจริง 
วิบากเห็นปานนี้  ไมใชเปนวิบากเครื่องใหลออกจากกรรมอะไร ๆ 
อ่ืน   นี้เปนทางไปเฉพาะปาณาติบาตเทาน้ัน.   บทวา   โภคพฺยสนส- 
วตฺตนิโก  ความวา  ทรัพยเพียงกากนิกหนึ่ง ไมต้ังอยูในมือโดยประการใด 
อทินนาทานยอมยังความวอดวายแหงโภคสมบัติใหเปนไปโดยประการนั้น. 
บทวา   สปตฺตเวรสวตฺตนิโก  โหติ   ความวา   ยอมสรางเวรพรอมกับ 
ศัตรู.    จริงอยู     ผูนั้นมีศัตรูมาก    อน่ึง     ผูใดเห็นเขาเขายอมยังเวร 
ใหเกิดในผูนั้น    ไมดับไปดวยวาวิบากเห็นปานน้ี    เปนวิบากเครื่อง 
ใหออกแหงความผิดในภัณฑะของคนอ่ืนที่เขารักษาคุมครองไว. 
บทวา   อภตพฺภกฺขานสวตฺตนิโก  โหติ   ความวา  ทําการกลาวตู 
ดวยเรื่องที่ไมเปนจริงใหเปนไป.     กรรมที่ผูหน่ึงผูใดทําแลว   ยอม 
ไปตกบนกระหมอมของผูนั้นนั่นแล.  บทวา  มิตฺเตหิ  เภทนสวตฺตนิโก 
ความวา    ยอมยังความแตกจากมิตรใหเปนไป    เขาทําบุคคลใด  ๆ   
ใหเปนมิตร  บุคคลน้ัน  ๆ  ยอมแตกไป.  บทวา  อมนาปสทฺทสวตฺตนิโก 
ความวา  ยอมยังเสียงที่ไมพอใจใหเปนไป  วาจาใด  ๆ  เปนคําเสียดแทง 
หยาบคาย   เผ็ดรอน  ขัดของ   ตัดเสียซึ่งความรัก    เขาไดฟงแตวาจานั้น 
เทาน้ันในที่  ๆ ไปแลวไปเลา.    หาไดฟงเสียงที่นาชอบใจไม    เพราะ 
วิบากเห็นปานนี้  ชื่อวาเปนทางไปแหงผรุสวาจา.  บทวา  อนาเทยฺย- 
วาจาสวตฺตนิโก    ความวา    ยอมยังคําท่ีไมควรยึดถือใหเปนไป   ถึง 
ความเปนผูที่จะถูกคานวา     เพราะเหตุไรทานจึง       ใครจะเชื่อ  
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คําทาน   นี้ชือ่วาเปนทางไปแหงสัมผัปปลาปะ.  บทวา   อมมฺตฺตกส- 
วตฺตนิโก   โหติ   ความวา   ยอมยังความเปนบาใหเปนไป    จรงิอยู 
มนุษยเปนบามีจิตฟุงซานหรือเปนใบ    เพราะการด่ืมสุราน้ัน    นี ้
เปนวิบากเครื่องใหลออกแหงสุราปานะ.   สูตรนี้  ตรัสเฉพาะวัฏฏะ 
เทาน้ันแล. 
                       จบ  อรรถกถาสัพพลหุสสูตรที่  ๑๐ 
 

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑. ทานสูตรที่ ๑  ๒. ทานสูตรที่  ๒  ๓. ทานวัตถุสูตร ๔. เขตต- 
สูตร  ๕.  ทานูปปตติสูตร  ๖.  บญุกิรยิาวัตถุสูตร    ๗.  สัปปุริสสูตรที่ ๑ 
๘. สัปปรุิสสตูรที่   ๒  ๙.  ปญญาภิสันทสูตร   ๑๐.  สัพพลหุสสตูร. 
                                 จบ  ทานวรรคท่ี  ๔   



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 499 

                                อุโปสถวรรคที่  ๕ 
                                 ๑.  สังขิตตสูตร 
         [๑๓๑]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลกรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุโบสถประกอบดวยองค  ๘ ประการ 
อันบุคคลเขาอยูแลว  ยอมมีผลมาก  มอีานิสงสมาก  มีความรุงเรือง 
มาก มีความแพรหลายมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุโบสถประกอบ 
ดวยองค   ๘   ประการ   อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร    จึงมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก มีความรุงเรื่องมาก มีความแพรหลายมาก อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้      ตระหนักชัดดังน้ีวา      พระอรหันตทั้งหลายละ 
ปาณาติบาต     งดเวนจากปาณาติบาต     วางทอนไม    วางศาตรา 
มีความละอาย  เอ้ือเอ็นดู  อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต 
ในวันนี้ แมเราก็ละปาณาติบาต  งดเวนจากปาณาติบาต วางทอนไม 
วางศาตรา  มีความละอาย  เอ้ือเอ็นดู  อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสตัว 
อยู  ตลอดคืนและวันนี้  เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ 
และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว        อุโบสถประกอบดวย 
องคที่   ๑  นี.้  
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         ฯลฯ พระอรหันตทั้งหลายละทินนาทาน งดเวนจากอทินนาทาน  
ถือเอาแตสิ่งของท่ีเขาให    หวังแตสิ่งของท่ีเขาให    มีตนไมเปนขโมย 
สะอาดอยูตลอดชีวิต   ในวันนี้    แมเราก็ละอทินนาทาน   งดเวนจาก 
อทินนาทาน   ถือเอาแตสิ่งของท่ีเขาให   หวังแตสิ่งของท่ีเขาให  มีตน 
ไมเปนขโมย    สะอาดอยูตลอดคืนและวันนี้    เราชื่อวากระทําตาม 
พระอรหันตแมดวยองคนี้   และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว 
อุโบสถประกอบดวยองคที่  ๒  นี.้ 
         ฯลฯ   พระอรหันตทั้งหลายละอพรหมจรรย   ประพฤติพรหม- 
จรรย    ประพฤติหางไกล    เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน 
ตลอดชีวิต   ในวันนี้   แมเราก็ละอพรหมจรรย  ประพฤติพรหมจรรย 
ประพฤติหางไกล     เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบานอยู 
ตลอดคืนและวันนี้    เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวย 
องคนี้     และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว   อุโบสถประกอบ 
ดวยองคที่  ๓ นี้. 
         ฯลฯ  พระอรหันตทั้งหลายละมุสาวาท     งดเวนจากมุสาวาท 
พูดแตคําสัตย   สงเสริมคําจริง   มั่นคง   ควรเชื่อถือได     ไมกลาวให 
คลาดจากความจริงแกโลกตลอดชีวิต     ในวันนี ้  แมเราก็ละมุสาวาท 
งดเวนจากมุสาวาท    พูดแตคําสัตย   สงเสริมคําจริง    มั่นคง    ควร 
เชื่อถือได    ไมแกลงกลาวใหคลาดจากความจริงแกโลก     ตลอดคืน 
และวันนี้     เราชื่อวาทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้ 
และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว    อุโบสถประกอบดวย 
องคที่  ๔  นี.้  
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         ฯลฯ   พระอรหันตทั้งหลาย   ละการด่ืมน้ําเมา  คือ  สุราและเมรัย 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   งดเวนการดื่มน้ําเมา   คือ  สรุาและ 
เมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทตลอดชีวิต    ในวันนี้    แมเราก็ 
ละการด่ืมน้ําเมา    คือ   สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
งดเวนจากการด่ืมน้ําเมา     คือ     สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาทตลอดคืนและวันนี้   เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย 
แมดวยองคนี้     และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว     อุโบสถ 
ประกอบดวยองคที่  ๕  นี้. 
         ฯลฯ   พระอรหันตทั้งหลายเปนผูบริโภคอาหารครั้งเดียว 
งดบริโภคอาหารในกลางคืน     เวนจากการบริโภคอาหารในเวลา 
วิกาลอยูตลอดชีวิต       ในวันนี้      แมเราก็บริโภคอาหารครั้งเดียว 
งดการบริโภคอาหารในกลางคืน           เวนจากการบริโภคอาหาร 
ในเวลาวิกาล  ตลอดคืนและวันนี้  เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต 
ทั้งหลายแมดวยองคนี้          และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว 
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๖ นี้. 
         ฯลฯ   พระอรหันตทั้งหลายงดเวนจากการฟอนรํา     ขับรอง 
การประโคม      ดูการเลนอันเปนขาศึก    และการทัดทรง   ประดับ 
ตกแตงดวยดอกไม    ของหอมและเครื่องลูบไลอันเปนฐานแหงการ 
แตงตัวตลอดชีวิต    ในวันนี้   แมเราก็งดเวนจากการฟอนรํา   ขับรอง 
การประโคม  ดูการเลนอันเปนขาศึก   และงดเวนการทัดทรง  ประดับ 
ตกแตงดวยดอกไม  ของหอม  และเครื่องลูบไล   อันเปนฐานแหงการ 
แตงตัว     ตลอดคืนและวันนี้    เราชือ่วากระทําตามพระอรหันต  
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ทั้งหลายแมดวยองคนี้    และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว  
อุโบสถประกอบดวยองคที่  ๗  นี้. 
         ฯลฯ  พระอรหันตทั้งหลายละการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอน 
สูงใหญ    งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ  สําเร็จ 
การน่ังการนอนบนท่ีนั่งที่นอนตํ่า    คือ    บนเตียงหรือเครื่องลาด  
ดวยหญา   ตลอดชีวิต   ในวันนี้   แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่ง 
ที่นอนสูงใหญ     งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
สําเร็จการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า   คือ  บนเตียงหรือเครื่องลาด 
ดวยหญาตลอดคืนและวันนี้  เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลาย 
ดวยองคนี้     และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว        อุโบสถ 
ประกอบดวยองคที่   ๘  นี้ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุโบสถประกอบดวย 
องค  ๘  ประการ  บุคคลเขาอยูแลวอยาง .  จึงมีผลมาก  มีอานสิงส 
มาก  มีความรุงเรื่องมาก  มีความแพรหลายมาก. 
                                จบ  สังขิตตสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  วติถตสูตร 
         [๑๓๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุโบสถประกอบดวยองค  ๘ 
ประการ    บคุคลเขาอยูแลว    มีผลมาก    มีอานิสงสมาก   มีความ 
รุงเรื่องมาก   มีความแพรหลายมาก   และอุโบสถประกอบดวยองค ๘ 
ประการบุคคลเขาอยูแลวอยางไร    จึงมีผลมาก     มีอานิสงสมาก 
มีความแพรหลายมาก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกในธรรม. 
วินัยนี้    ตระหนักชัดดังน้ีวา    พระอรหันตทั้งหลายละปาณาติบาต 
งดเวนจากปาณาติบาต     วางทอนไม    วางศาตรา    มีความละอาย 
เอ้ือเอ็นดู      อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต  ในวันนี้ 
แมเราก็ละปาณาติบาต    งดเวนจากปาณาติบาต    วางทอนไม   วาง 
ศาตรา    มีความละอาย  เอ้ือเอ็นดู     อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตว 
ตลอดคืนและวันนี้     เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแม 
ดวยองคนี้     และอุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลว    อุโบสถ 
ประกอบดวยองคที่  ๑  นี้  ฯลฯ 
         อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมตระหนักชัดดงัน้ีวา พระอรหันต 
ทั้งหลาย      ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ       งดเวน 
จากการน่ังการนอนนั้นที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ         สําเร็จการน่ังการ 
นอนบนท่ีนั่งที่นอนตํ่า    คือ   บนเตียงหรือเครื่องลาดวยหญา  ตลอด  
ชีวิต   ในวันนี้   แมเราก็ละการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ 
สําเร็จการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า   คือ บนเตียงหรือเครื่องลาด  
ดวยหญา      ตลอดคืนและวันนี้       เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต  
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ทั้งหลายแมดวยองคนี้      และอุโบสถจักชื่อวาเปนอันเราเขาอยูแลว 
อุโบสถประกอบดวยองคที่    ๘  นี ้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุโบสถ 
ประกอบดวยองค  ๘ ประการ   บุคคลเขาอยูอยางน้ีแล  จึงมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรื่องมาก  มคีวามแพรหลายมาก. 
         อุโบสถประกอบดวยองค    ๘   ประการ     บุคคลเขาอยูแลว 
มีผลมาก  มอีานิสงสมาก  มีความรุงเรื่องมาก  มีความแพรหลายมาก 
เพียงไร     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เปรยีบเหมือนพระราชาเสวยราชย 
ดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ   ๆ   ๑๖   รัฐ  มรีัตนะ  ๗ 
ประการมากมาย   เหลาน้ี  คือ   อังคะ   มคธะ   กาสี   โกสละ   วัชช ี
มัลละ    เจดีย   วังสะ    กรุุ    ปญจาละ    มัจฉะ    สรุเสนะ   อัสสกะ 
อวันตี      คันธาระ       กมัโพชะ     การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและ 
อธิปไตยของพระราชาน้ัน    ยอมไมถึงเส้ียวท่ี    ๑๖   แหงอุโบสถท่ี  
ประกอบดวยองค  ๘ ประการ  ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติ 
มนุษยเปนเหมือนของตนกําพรา    เม่ือเทียบสุขอันเปนทิพย   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     ๕๐    ปมนุษย     เปนคืนหน่ึงวันหน่ึงของเทวดาชั้น 
จาตุมมหาราช    ๓๐    ราตรีโดยราตรนีั้นเปนเดือนหนึ่ง   ๑๒  เดือน 
โดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง   ๕๐๐  ปทิพยโดยปนั้น    เปนประมาณอายุ 
ของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคล 
บางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม  เขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค   ๘    ประการแลว    เมื่อตายไป    พึงเขาถึงความเปนสหาย 
แหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช     นี้เปนฐานะท่ีจะมีได     ดูกอนภิกษุ   
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ทั้งหลาย   เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา   ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือน 
ของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย.  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ๑๐๐   ป   มนุษยเปนคืนหน่ึงของเทวดา 
ชั้นดาวดึงส   ๓๐   ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง  ๑๒  เดือนโดย 
เดือนน้ันเปนหน่ึง       พันปทิพยโดยปนั้น       เปนประมาณอายุของ 
เทวดาชั้นดาวดึงส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี 
จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม     เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค   ๘ 
ประการแลว       เมื่อตายไป       พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดา 
ชั้นดาวดึงสนี้เปนฐานะท่ีจะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหมายเอา 
ขอน้ีจึงกลาววา    ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา    เม่ือ 
เทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ๒๐๐     มนุษยเปนคืนหน่ึงวันหน่ึง 
ของเทวดาชั้นยามา  ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง ๑๒ เดือน 
โดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง   ๒,๐๐๐   ปทิพยโดยปนั้น    เปนประมาณ 
ของอายุเทวดาชั้นยามา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบุคคลบางคน 
ในโลกน้ี    จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม    เขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค   ๘  ประการแลว    เมื่อตายไป    พึงเขาถึงความเปนสหาย 
แหงเทวดาชั้นยามานี้เปนฐานะที่จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรา 
หมายเอาขอน้ีจึงกลาววา         ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคน 
กําพรา  เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ๔๐๐   มนุษยเปนคืนหนึ่งวันหน่ึงของ 
เทวดาชั้นดุสิต   ๓๐   ราตรีโดยราตรีนัน้เปนเดือนหนึ่ง   ๑๒  เดือน  
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โดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง  ๔,๐๐๐ ปทพิยโดยปนั้น เปนประมาณ  
อายุของเทวดาชั้นดุสิต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลบางคน 
ในโลกน้ีจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม    เขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค  ๘  ประการแลว  เมื่อตายไป   พึงเขาถึงความเปนสหาย  
แหงเทวดาชั้นดุสิตน้ีเปนฐานะที่จะมีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา 
หมายเอาขอน้ีจึงกลาววา       ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคน 
กําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ๘๐๐    มนุษยเปนคืนหน่ึงวันหน่ึง 
ของเทวดาชั้นนิมมานรดี  ๓๐ ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง 
๑๒ เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง ๘,๐๐๐ ปทิพยโดยปนั้น เปน 
ประมาณอายุของเทวดาชันนิมมานรดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ี 
บคุคลบางคนในโลกนี้จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม     เขาอยูอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค ๘ ประการแลว   เมื่อตายไป   พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาชั้นนิมมานรดี    นี้เปนฐานะท่ีจะมีได   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา      ราชสมบัติมนุษย 
เปนเหมือนของคนกําพรา  เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ๑,๖๐๐  มนุษยเปนคืนหน่ึงวันหน่ึง 
ของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   ๓๐    ราตรีโดยราตรีอันเปนเดือน 
หน่ึง  ๑๒   เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง  ๑๖,๐๐๐  ปทิพยโดยปนั้น 
เปนประมาณอายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี  จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม  เขาอยูอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค   ๘   ประการแลว   เมื่อตายไป   พึงเขาถึงความ  
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เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   นี้เปนฐานะที่จะมีได  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราหมายเอาขอนี้จึงกลาววา     ราชสมบัติ 
มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
                        บุคคลไมพึงฆาสตว    ไมพึงถือเอาส่ิงของ 
         ที่เจาของไมให   พึงเวนจากเมถุนธรรม   อันมิใช 
         ความประพฤติของพรหม   ไมพึงพูดเท็จ   ไมพึง 
         ด่ืมนํ้าเมา  ไมพึงบรโิภคอาหารในเวลาวิกาล  ใน 
         ราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอน 
         บนเตียง  บนแผนดิน หรือบนเครื่องลาดดวยหญา 
         บัณฑติท้ังหลายกลาวอุโบสถ    ๘   ประการนี้แล 
         ที่พระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกขทรงประกาศ  
         แลว  พระจันทรเเละพระอาทิตยทั้งสองสองสวาง 
         ไสว  ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร  พระจันทรและ 
         พระอาทิตยนั้นก็ขจัดมืดไดเพียงน้ัน    ลอยอยูบน 
         อากาศ  สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา  ทรัพย 
         ใดอันมอียูในระหวางน้ี  คือ  แกวมุกดา  แกวมณี 
         แกวไพฑูรย  อยางดี  หรือทองมสีีสุกใส   ที่เรยีก 
         กันวา  หตกะ  พระจันทร  พระอาทิตยและทรัพย 
         นั้น   ๆ  ก็ยังไมไดแมเส้ียวท่ี  ๑๖  แหงอุโบสถอัน 
         ประกอบดวยองค  ๘ ประการ เปรียบเหมือนรัศม ี
         พระจนัทร  ขมหมูดวงดาวท้ังหมด  ฉะนั้น  เพราะ  
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         ฉะนั้นแหละ  หญิงหรือชายผูมศีีล   เขาอยูในอุโบสถ 
        อันประกอบดวยองค   ๘  ประการแลว   กระทําบุญ 
        ทั้งหลายอันมีสุขเปนกําไร   ไมมีใครติเตียน   ยอม 
         เขาถึงสวรรค. 
                           จบ  วิตถตสูตรที่  ๒  
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                                 ๓.   วิสาขสูตร           
         [๑๓๓]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  บพุพาราม 
ประสาทของมิคารมารดา    ใกลกรุงสาวัตถี    ครัง้น้ันแล    นางวิสาขา 
มิคารมารดา       เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ      ถวาย 
บังคมแลงน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนวิสาขา  อุโบสถอันประกอบดวยองค   ๘  ประการ  บุคคลเขา 
อยูแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรืองมาก  มคีวาม 
แพรหลายมาก    ดูกอนวิสาขา   ก็อุโบสถอันประกอบดวยองค    ๘ 
ประการ  บุคคลเขาอยูแลวอยางไร   จึงมีผลมาก    มีอานิสงสมาก 
มีความรุงเรืองมาก  มีความแพรหลายมาก  ดูกอนวิสาขา  อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้     ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา     พระอรหันตทั้งหลาย 
ละปาณาติบาต   งดเวนจากปาณาติบาต   วางทอนไม   วางศาตรา 
มีความละอาย    เอ้ือเอ็นดู   อนุเคราะหเกื้อกูลตอสรรพสัตวอยูตลอด 
ชีวิต   ในวันนี้   แมเราก็ละปาณาติบาติ  งดเวนจากปาณาติบาต  วาง 
ทอนไม  วางศาตรา   มีความละอาย   เอ้ือเอ็นดู  อนุเคราะหเกื้อกูลตอ 
สรรพสัตวอยูตลอดคืนและวันนี้   เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต 
ทั้งหลายแมดวยองคนี้   และอุโบสถจักเปนอันชื่อวาเราขาอยูแลว 
อุโบสถประกอบดวยองคที่  ๑  นี ้ ฯลฯ 
         อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ยอมตระหนักชัดดงัน้ีวา   พระ- 
อรหันตทั้งหลาย  ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ งดเวน 
จากน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ       สําเร็จการน่ังการนอน  
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บนที่นั่งท่ีนอนตํ่า   คือ  นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาอยู  
ตลอดชีวิต   ในวันนี้    แมเราก็ละการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอน 
สูงใหญ    เวนจากการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ  สําเร็จ 
การน่ังการนอนบนท่ีนั่งที่นอนตํ่า   คือ  นอนบนเตียงหรือเครื่องลาด  
ดวยหญาอยูตลอดคืนและวันนี้    เราชื่อวากระทําตามพระอรหันต 
ทั้งหลายแมดวยองคนี้        และอุโบสถจัดเปนอันชื่อวาเราเขาอยูแลว 
อุโบสถประกอบดวยองคที่ ๘ นี ้ดูกอนวิสาขา  อุโบสถประกอบดวย 
องค ๘ ประการ บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้แล  จึงมีผลมาก มีอานิสงส 
มาก  มีความรุงเรืองมาก มีความแพรหลายมาก. 
         อุโบสถประกอบดวยองค   ๘  ประการ    บคุคลเขาอยูแลว 
มีผลมาก  มอีานิสงสมาก  มีความรุงเรื่องมาก  มีความแพรหลายมาก 
เพียงไร       กอนวิสาขา     เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวยราชย 
ดํารงอิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ ๆ   ๑๖  รัฐ   รัตนะ  ๗ 
ประการมากมายเหลาน้ื คือ  อังคะ  มคธะ  กาสี  โกสละ  วัชชี  มัลละ 
เจดีย   วังสะ   กรุุ    ปญจาละ   มัจฉะ   สุรเสนะ   อัสสกะ   อวันตี 
คันธาระ     กัมโพชะ     การเสวยราชดํารงอิสรภาพและอธิปไตย 
ของพระราชาน้ัน   ไมถึงเสี้ยวท่ี   ๑๖  แหงอุโบสถอันประกอบดวย 
องค  ๘   ประการ   ขอน้ันเพราะเหตุไร   ดูกอนวิสาขา   เพราะราช  
สมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา     เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย 
ดูกอนวิสาขา       ๕๐      มนุษยเปนคืนหน่ึงวันหน่ึงของเทวดาชั้น  
จาตุมมราช    ๓๐    ราตรโีดยราตรีนั้นเปนเดือนหน่ึง  ๑๒ เดือนโดย 
เดือนน้ันเปนปหน่ึง   ๕๐๐  ปโดยปนั้น   เปนประมาณอายุของเทวดา  
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ชั้นจาตุมมหาราช  ดูกอนวิสาขา  ขอท่ีบุคคล บางคนในโลกนี ้ จะเปน  
หญิงหรือชายก็ตาม  เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
แลว     เมื่อตายไป    พึงเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุม- 
มหาราชน้ีเปนฐานะที่นะมีได   เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา  ดูกอน 
วิสาขา    ราชสมบัติมนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา   เมื่อเทียบกับ 
สุขอันเปนทิพย. 
         ดูกอนวิสาขา ๑๐๐  ปมนุษย ฯลฯ 
         ดูกอนวิสาขา ๒๐๐  ปมนุษย ฯลฯ          
         ดูกอนวิสาขา ๔๐๐  ปมนุษย ฯลฯ 
         ดูกอนวิสาขา ๘๐๐  ปมนุษย ฯลฯ         
         ดูกอนวิสาขา  ๑,๖๐๐  ปมนุษย     เปนคืนหน่ึงวันหน่ึงของ 
เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   ๓๐  ราตรีโดยราตรีนัน้เปนเดือนหนึ่ง 
๒   เดือนโดยเดือนน้ันเปนปหน่ึง   ๑๖,๐๐๐   ทิพยโดยปนั้น    เปน 
ประมาณอายุของเทวดาชนปรนิมมิตวสวัตตี    ดูกอนวิสาขา   ขอท่ี 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม   เขาอยูอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค   ๘  ประการแลว  เมื่อตายไป  พึงเขาถึงความ 
เปนสหายแหงเทวดาชั้นปรนินมิตวสวัตตี         นี้เปนฐานะที่จะมีได 
ดูกอนวิสาขา        เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา        ราชสมบัติมนุษย 
เปนเหมือนของคนกําพรา  เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
                      บุคคลไมพึงฆาสัตว   ไมพึงถือเอาส่ิงของ 
         ที่เจาของไมให  พึงเวนจากเมถุนธรรม  อันมิใช 
         ความประพฤติของพรหม  ไมพึงพูดเท็จ ไมพึง  
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         ด่ืมน้ําเมา  ไมพึงบรโิภคอาหารในเวลาวิกาล  ใน 
         ราตรี ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม พึงนอน 
         บนเตียง  บนแผนดิน  หรือบนเครื่องลาดดวยหญา 
         บัณฑติท้ังหลายกลาวอุโบสถ    ๘    ประการนี้แล 
         ที่พระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกข     ทรงประกาศ 
         แลว   พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองสองแสง 
         สวางไสว    ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร    พระ 
         จันทรและพระอาทิตยนั้น     กข็จัดมืดไดเพียงน้ัน 
         ลอยอยูบนอากาศ       สองแสงสวางท่ัวทุกทิศใน 
         ทองฟา  ทรัพยใดอนัมีอยูในระหวางน้ี  คือ แกว 
         มุกดา   แกวมณ ี  แกวไพฑูรย  อยางดีหรือทองมี 
         สีสุกใส  ที่เรียกกันวา  หตกะ  พระจันทร  พระ- 
         อาทิตยและทรัพยนั้น  ๆ    ก็ยังไมไดเท่ียวท่ี   ๑๖ 
         แหงอุโบสถอันประกอบดวยองค    ๘    ประการ 
         เปรียบเหมือนรัศมพีระจันทร   ขมหมูดวงดาวท้ัง 
         หมด  ฉะนั้น เพราะฉะน้ันแหละ  หญิงหรอืชายผู 
         มีศีล  เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘  ประ 
         การแลว   กระทําบญุมีสุขเปนกําไร   ไมมีใครติ- 
         เตียน  ยอมเขาถึงสวรรค. 
                           จบ  วิสาขสูตรที่  ๓  
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                                 ๔.  เวเสฏฐสูตร  
         [๑๓๔]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กฏูาคาร- 
ศาลา   ปามหาวัน   ใกลพระนครเวสาลี    ครั้งน้ันแล    วาเสฏฐอุบาสก 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง      ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดกูอนวาเสฏฐะ 
อุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘   ประการ   บุคคลเขาอยูแลว   ยอมมี 
ผลมาก   มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรืองมาก   มีความแพรหลายมาก 
ฯลฯ ไมมีใครติเตียน  ยอมเขาถึงสวรรค. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางแลว       วาเสฏฐะอุบาสก 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ญาติสาย- 
โลหิตเปนที่รักของขาพระองค   พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
องค   ๘  ประการ  การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ประการ 
นั้น    พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน 
แมแกญาติและสายโลหิตผูเปนที่รักของขาพระองค   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ถาแมกษัตริย   ทั้งปวงพึงเขาอยูอุโบสถ   อันประกอบดวย 
องค  ๘  ประการ    การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘ ประการ 
นั้น    พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน 
แมแกกษัตริยทั้งปวง   ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาแมพราหมณทั้งปวง 
ฯลฯ   แพศยทั้งปวง  ฯลฯ  ศูทรทั้งปวง  พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบ 
ดวยองค   ๘  ประการ    การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘  
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ประการนั้น   พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขตลอดกาล  
แมแกศูทรท้ังปวง. 
         พ.  ดูกอนวาเสฏฐะ     ถาแมกษัตริยทั้งปวงพึงเขาอยูอุโบสถ 
อันประกอบดวยองค  ๘  ประการ   การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
องค  ๘   ประการ    พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุข 
ตลอดกาล     แมแกกษัตรยิทั้งปวง    ถาแมพราหมณทั้งปวง    ฯลฯ 
แพศยทั้งปวง   ฯลฯ   ศูทรท้ังปวง   พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวย 
องค ๘ ประการ  การเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
นั้น    พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน 
แมแกศูทรท้ังปวง  ดูกอนวาเสฏฐะ   ถาแมโลก    พรอมดวยเทวโลก 
มารโลก   พรหมโลก   หมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและ 
มนุษย    พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค    ๘    ประการนั้น 
พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน     แม 
แกโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  แกหมูสัตว  พรอม 
ทั้งสมณพราหมณ    เทวดาและมนุษย    ถาแมทานผูมหาศาลเหลานี้ 
พึงเขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค      ๘     ประการ   การเขาอยู 
อุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘  ประการน้ัน  พึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล     เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน     แมแกทานผูมหาศาลเหลานี้ 
ถาหากวาต้ังใจ  จะปวยกลาวไปไยถึงมนุษยเลา. 
                         จบ  วารเสฏฐสูตรที่  ๔  
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                                อุโบสถวรรคท่ี  ๕  
                         อรรถกถาวาเสฏฐสูตรท่ี  ๔ 
         วรรคท่ี  ๕ วาเสฏฐสูตรที่  ๔๑  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา    อิเม   เจป   วาเสฏฐ    มหาสาลา   ดังน้ี   พระผูมี-   
พระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงตนสาละ  ๒  ตนที่ยืนอยูตรงพระพักตร 
จึงตรัสเปรียบเทียบโดยปริกัป   ทานอธิบายไวดังนี้วา    กอนอ่ืน 
ตนมหาสาละเหลาน้ีไมมีใจ   ถาตนไมเหลาน้ีมีใจพึงเขาจําอุโบสถ 
ที่ประกอบดวยองค   ๘    ไดไซร    การเขาจําอุโบสถน้ันของตน- 
มหาสาละแมเหลาน้ัน    ก็พึงมี    เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขตลอด 
กาลนาน  ก็ในหมูมนุษย  ก็ไมจําตองกลาว. 
                       จบ  อรรถกถาเวสาฏฐสูตรที่  ๔ 
 ๑.  ในอัฏฐนิปาตวณฺณนา  วา  "ปฺจมสฺส  ปฐเม....วรรคท่ี ๕ สูตรท่ี ๑....แตในท่ีนี้ตองแปลวา 

....สูตรท่ี ๔ เพราะเก็บความในสูตรท่ี ๔ มาแกท้ังนัน้ฯ.  
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                              ๕. โพชฌาสูตร 
         [๑๓๕]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระ- 
วิหารเขตวัน    อารามของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี    ใกลพระนคร 
สาวัตถี    ครัง้น้ันแล    โพชฌาอุบาสิกาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนโพชฌา    อุโบสถอันประกอบดวย 
องค  ๘   ประการ   บุคคลเขาอยูแลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก 
มีความรุงเรืองมาก   ความแพรหลายมาก   ดูกอนโพชฌา   ก็อุโบสถ 
อันประกอบดวยองค   ๘   ประการ   บุคคลเขาอยูแลวอยางไร   จึงมี 
ผลมาก   มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรื่องมาก    มีความแพรหลายมาก 
ดูกอนโพชฌา    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา 
พระอรหันตทั้งหลาย     และปาณาติบาต      งดเวนจากปาณาติบาต 
วางทอนไม    วางศาตรา     มีความละอาย     เอ้ือเอ็นดู    อนุเคราะห 
เกื้อกูล  ตอสรรพสัตวอยูตลอดชีวิตในวันนี้      แมเราก็ละปาณาติบาต  
งดเวนจากปาณาติบาต    วางทอนไม    วางศาตรามีความละอาย 
เอ้ือเอ็นดู     อนุเคราะหเกื้อกูล    ตอสรรพสัตวอยูตลอดคืน  และวันนี้ 
เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายแมดวยองคนี้    และอุโบสถ 
จักเปนอันชื่อวาเราเขาอยูแลว   อุโบสถประกอบดวยองคที่  ๑ นี้ ฯลฯ 
         อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมตระหนักชัดดงัน้ีวา พระอรหันต 
ทั้งหลายละการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ   งดเวนจากการน่ัง 
การนอนบนที่นั่งท่ีนอนสูงใหญ    สาํเร็จการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 517 

คือ นอนบนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาอยูตลอดชีวิต  ในวันนี้  
แมเราก็ละการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ  เวนจากการน่ัง 
การนอนบนที่นั่งท่ีนอนสูงใหญ    สาํเร็จการน่ังการนอนบนที่นั่ง 
ที่นอนตํ่า   คือ  บนเตียงหรือเครื่องลาดดวยหญาตลอดคืนและวันนี้ 
เราคือวากระทําตามพระอรหันตทั้งหลายดวยองค    และอุโบสถ 
จักเปนอันชื่อวาเราเขาอยูแลว   อุโบสถประกอบดวยองคที่  ๘  นี ้
ดูกอนโพชฌา  อุโบสถอันประกอบดวยองค   ๘ ประการ บุคคล 
เขาอยูแลวอยางนี้แล  จึงมีผลมาก  มอีานิสงสมาก  มีความรุงเรื่อง 
มาก  มีความแพรหลายมาก. 
         อุโบสถประกอบดวยองค   ๘  ประการ  บุคคลเขาอยูแลว  ม ี
ผลมาก  มีอานิสงสมาก  มีความรุงเรื่องมาก มีความแพรหลายมาก 
เพียงไร     ดกูอนโพชฌา    เปรียบเหมือนพระราชาที่เสวยราชยดํารง 
อิสรภาพและอธิปไตยในชนบทใหญ  ๑๖  รัฐ  มีรัตนะ  ๗ ประการ 
มากมายเหลาน้ี  คือ  อังคะ  มคธะ  กาสี   โกศล  วัชช ี มลัละ เจดีย 
วังสะ  กุรุ  ปญจาละ   มัจฉะ  สุระเสนะ  อัสสกะ  อวันตี   คันธาระ 
กัมโพชะ  การเสวยราชยดํารงอิสรภาพและอธิปไตยของ  พระราชา 
นั้น  ไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖ และอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘ ประการ 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    ดกูอนโพชฌา   เพราะราชสมบัติมนุษย   เปน 
เหมือนของคนกําพรา    เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย  ดูกอนโพชฌา 
๕๐    ปมนุษยเปนคืนหน่ึงวันหน่ึงของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช   ๓๐ 
ราตรี   โดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง   ๑๒   เดือนโดยเดือนน้ัน   เปน 
ปหน่ึง   ๕๐๐   ปทิพยโดยปนั้น   เปนประมาณอายุของเทวดาชั้น  
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จาตุมมหาราช   ดูกอนโพชฌา   ขอท่ีบุคคลบางคนในโลกน้ี จะเปน 
หญิงหรือชายก็ตาม  เขาอยูอุโบสถอันประกอบ  ดวยองค  ๘  ประการ 
แลว เมื่อตายไป พึงเขาถึงดวยความเปนสหายแหงเทวดาชั้นจาตุมมหาราช 
นี้เปนฐานะท่ีจะมีได     ดูกอนโพชฌา     เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา 
ราชสมบัติ  มนุษยเปนเหมือนของคนกําพรา    เม่ือเทียบกับสุขอัน 
เปนทิพย. 
         ดูกอนโพชฌา  ๑๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
         ดูกอนโพชฌา ๒๐๐ ปมนุษย ฯลฯ                     
         ดูกอนโพชฌา  ๔๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
         ดูกอนโพชฌา  ๘๐๐ ปมนุษย ฯลฯ 
         ดูกอนโพชฌา  ๑,๖๐๐ ปมนุษย   เปนคืนวันหน่ึงของเทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี    ๓๐   ราตรีโดยราตรีนั้นเปนเดือนหนึ่ง   ๑๒ 
เดือนโดยเดือนน้ันเปนหนึ่ง  ๑๖,๐๐๐ ทิพยโดยปนั้น  เปนประมาณ 
อายุของเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี     ดูกอนโพชฌา     ขอท่ีบคุคล 
บางคนในโลกนี้    จะเปนหญิงหรือชายก็ตาม    เขาอยูอุโบสถอัน 
ประกอบดวยองค   ๘  ประการแลว   เมื่อตายไป   พึงเขาถึงความ 
เปนสหาย     แหงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   นี้เปนฐานะที่จะมีได 
ดูกอนโพชฌา    เราหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา    ราชสมบัติมนุษยเปน. 
เหมือน  ของตนกําพรา  เมื่อเทียบกับสุขอันเปนทิพย. 
                        บุคคลไมพึงฆาสัตว   ไมพึงถือเอาสิ่งของ 
         ที่เจาของไมให   พึงเวนจากเมถุนธรรม   อันมิใช 
         ความประพฤติของพรหม   ไมพึงพูดเท็จ  ไมพึง  
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         ด่ืมน้ําเมา         ไมพึงบริโภคอาหารในเวลาวกิาล 
         ในราตรี   ไมพึงทัดทรงดอกไมและของหอม  พึง 
         นอนบนเตียงบนแผนดิน   หรอืบนเครื่องลาดดวย 
         หญา  บัณฑิตทั้งหลายกลาวอุโบสถ  ๘ ประการนี้ 
         แลที่พระพุทธเจาผูถึงท่ีสุดแหงทุกขทรงประกาศ 
         แลว  พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองสองแสง 
          สวางไสว   ยอมโคจรไปตามวิถีเพียงไร   ลอยอยู 
         บนอากาศ       สองแสงสวางท่ัวทุกทิศในทองฟา 
         ทรัพยใดอันมีอยูในระหวางน้ี     คือ    แกวมกุดา 
         แกวมณี  แกวไพฑรูย  อยางดี  หรือทองมีสสีุกใส 
         ที่เรียกกันวา   หตถะ   พระจันทรพระอาทิตยและ 
         ทรัพยนั้น    ๆ    ก็ยงัไมถึงแมเส้ียวท่ี     ๑๖   แหง 
         อุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘ ประการ เปรยีบ 
         เหมือนรัศมีพระจันทรขมหมูดวงดาวท้ังหมด 
         ฉะนั้น  เพราะฉะน้ันแหละ  หญิงหรือชายผูมีศีล 
         เขาอยูอุโบสถอันประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
         แลว  กระทําบุญมีสุขเปนกําไร   ไมมีใครติเตียน 
         ยอมเขาถึงสวรรค. 
                        จบ  โพชฌาสูตรที่  ๕  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 520 

                               ๖.  อนุรุทธสูตร 
         [๑๓๖]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  โฆสิ- 
ตารามใกลพระนครโกสัมพี    ก็สมัยน้ันแล    ทานพระอนุรุทธะไปยัง 
วิหารท่ีพักกลางวัน  หลีกเรนอยู   ลําดับนั้น  มีเทวดาเหลามนาปกายิกา 
มากมายพากันเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู      ภิวาทแลวยืนอยู 
ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกลาวดังน้ีวา   ขาแตทานพระ- 
อนุรุทธะผูเจริญ    ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาชื่อมนาปกายิกา     ม ี
อิสระและอํานาจในฐานะ  ๓   ประการ    คือ    ขาพเจาท้ังหลายหวัง 
วรรณะเชนใด   ก็ไดความสุขเชนนั้นโดยพลัน  ๑  ขาแตพระอนุรุทธะ 
ผูเจริญ    ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาชื่อวานาปกานิกา    มีอิสระและ 
อํานาจใน ๓ ประการนี้. 
         ลําดับนั้น   ทานพระอนุรุทธะดําริวา   โอหนอ    ขอใหเทวดา 
ทั้งปวงน้ี    พึงมีรางเขียว    นุงผาเขียว    มีผิวพรรณเขียว    มีเครื่อง 
ประดับเขียว. 
         ทานพระอนุรุทธะจึงดําริตอไปวา  โอหนอ  ขอใหเทวดาท้ังปวง 
นี้   มีรางเหลือง   ฯลฯ   มรีางแดง   ฯลฯ   มีรางขาว   มีผิวพรรณขาว 
นุงผาขาว มีเครื่องประดับขาว. 
         เทวดาเหลาน้ันทราบความดําริของทานพระอนุรุทธะแลว 
ลวนมีรางขาว     มีผิวพรรณขาว     นุงผาขาว     มเีครื่องประดับขาว 
เทวดาเหลานั้น     ตนหน่ึงขับรอง     ตนหน่ึงฟอนรํา     ตนหนึ่งปรบมือ 
เปรียบเหมือนดนตรีมีองค    ๕    ที่เขาปรับดีแลว   ตีดังไพเราะ    ทั้ง  
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บรรเลงโดยนักดนตรีผูเชี่ยวชาญ   มีเสียงไพเราะ  เราใจ  ชวนให  
เคลิบเคลิ้ม   ดูดดื่ม  และนารื่นรมย   ฉันใด   เสียงแหงเครื่องประดับ 
ของเทวดาเหลาน้ัน  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน.   มีเสียงไพเราะ  เราใจ  ชวน 
ใหเคลิบเคลิ้ม  ดูดดื่ม  และนารื่นรมย. 
         ลําดับนั้น   ทานพระอนุรุทธะทอดอินทรียลง   เทวดาเหลาน้ัน 
ทราบวา พระผูเปนเจาอนุรุทธะไมไดยินด ี จึงอันตรธานไป ณ ที่นั้น. 
         ครั้งน้ัน     เปนเวลาเย็น        ทานพระอนุรุทธออกจากท่ีเรน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญขอประทานวโรกาส     วันนี้    ขาพระองคไปยังวิหาร 
ที่พักกลางวันหลีกเรนอยู     ครั้งน้ันแล     เทวดาเหลามนาปกายิกา 
มากมายเขามาหาขาพระองคถึงท่ีอยู    อภิวาทแลวยืน    ณ   ที่ควร 
สวนขางหน่ึง     ครั้นแลวกลาวกะขาพระองควา    ขาแตทานพระ 
อนุรุทธะผูเจริญ     ขาพเจาท้ังหลายเปนเทวดาชื่อวามนาปกายิกา 
มีอิสระและอํานาจในฐานะ  ๓ ประการ  คือ  ขาพเจาท้ังหลายหวัง 
วรรณะเชนใด    ก็ไดวรรณะเชนนั้นโดยพลัน   ๑   หวังเสียงเชนใด 
ก็ไดเสียงเชนนั้นโดยพลนั   ๑   หวังความสุขเชนใด    ก็ไดความสุข 
เชนนั้นโดยพลัน   ๑    ขาแตพระอนุรุทธะผูเจริญ    ขาพเจาท้ังหลาย 
เปนเทวดาชื่อวามนาปายิกา  มีอิสระและอํานาจในฐานะ  ๓  ประการ 
นี้   ขาแตพระองคเจริญ   ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา   โอหนอ 
ขอใหเทวดาท้ังปวงนี้พึงมีรางเขียว     มีผิวพรรณเขียว    นุงผาเขียว 
มีเครื่องประดับเขียว    เทวดาเหลาน้ันทราบความดําริของขาพระองค  
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แลว  ลวนมีรางเขียว   มีผิวพรรณเขียว   นุงผาเขียว   มีเครื่องประดับ  
เขียว   แลวขาพระองคจึงดําริตอไปวา   โอหนอ   ขอใหเทวดาท้ังปวง 
นี้   พึงมีรางเหลือง  ฯลฯ  มีรางแดง   ฯลฯ   มีรางขาว  มีผิวพรรณขาว 
นุงผาขาว     มีเครื่องประดับขาว     เทวดาเหลาน้ันก็ทราบความดําริ 
ของขาพระองคแลวลวนมีรางขาว      มีผิวพรรณขาว      นุงผาขาว 
มีเครื่องประดับขาว  เทวดาเหลาอ่ืน  ตนหน่ึงขับรอง   ตนหน่ึงฟอนรํา 
ตนหน่ึงปรบมือ    เปรียบเหมือนดนตรีมีองค    ๕   ที่เขาปรับดีแลว 
ตีดังไพเราะ     ทั้งบรรเลงโดยนักดนตรีผูเชี่ยวชาญ   มีเสียไพเราะ 
เราใจ   ชวนใหเคลิบเคลิ้ม    ดูดดื่ม   และนารื่นรมย  ฉันใด   เสียงแหง 
เครื่องประดับของเทวดาเหลาน้ัน   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   มีเสียงไพเราะ 
เราใจ    ชวนใหเคลิบเคลิ้ม   ดูดดื่ม    และนารื่นรมย   ขาพระองคจึง 
ทอดอินทรียลง     เทวดาเหลาน้ันทราบวาขาพระองคไมยินดี     จึง 
อันตรธานไป  ณ  ที่นั้นเอง    พระองคผูเจริญ   มาตุคามประกอบ 
ดวยธรรมเทาไร     เมื่อตายไป     จึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลามนาปกายิกา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอนุรุทธะ  มาตุคามประกอบ 
ดวยธรรม   ๘    ประการ    เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
ของเทวดาเหลามนาปกายิกา    ธรรม   ๘   ประการเปนไฉน    ดกูอน 
อนุรุทธะ   มาตุคามในโลกนี้      ที่มารดาบิดาผูมุงประโยชน   แสวงหา 
ความเกื้อกูล    อนุเคราะห   เอ้ือเอ็นดู     ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี 
สําหรับชายนั้น เธอตองต่ืนกอน   นอนภายหลัง  คอยฟงรับใช ประพฤติ 
ใหถูกใจ   กลาวถอยคําเปนที่รัก   ๑   ชนเหลาใดเปนที่เคารพของสามี  
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คือ  มารดา  บิดา หรือสมณพราหมณ   เธอสักการะเคารพนับถือบูชา 
เหลาน้ัน   และตอนรับทานเหลาน้ันผูมาถึงแลวดวยอาสนะและนํ้า   ๑ 
การงานใดเปนงานในบานของสามี   คือ   การทําผาขนสัตวหรือผาฝาย 
เธอเปนคนขยัน   ไมเกียจครานในการงานน้ัน   ประกอบดวยปญญา 
อันเปนอุบายในการงานน้ัน  สามารถจัดทํา   ๑   ชนเหลาใดเปนคน 
ภายในบานของสามี  คือ ทาส  คนใช หรือกรรมกร  ยอมรูวาการงาน 
ที่เขาเหลาน้ันทําแลวและยังไมไดทํา    ๑    ยอมรูอาการของคนภายใน 
ผูเปนไขวา   ดีข้ึนหรือทรุดลง     ๑   ยอมแบงปนของกินของบริโภค  
ใหแกเขาตามควร     ๑    สิ่งใดท่ีสามีหามาได  จะเปนทรัพย  ขาว  เงิน 
หรือทอง    ยอมรักษาคุมครองสิ่งน้ันไว   และไมเปนนักเลงการพนัน 
ไมเปนขโมย  ไมเปนนักด่ืม  ไมผลาญทรัพยใหพินาศ  ๑  เปนอุบาสิกา 
ถึงพระพุทธเจา    พระธรรม     พระสงฆวาเปนสรณะ    เปนผูมีศีล 
งดเวนจากปาณาติบาติ   อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท   และ  
การด่ืมน้ําเมา   คือ  สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   ๑ 
เปนผูมีการบริจาค   มีใจปราศจากมลทิน   คือ   ความตระหน่ี     อยู 
เครื่องเรือน    มีจาคะอันปลอยแลว    มีฝามืออันชุม   ยินดใีนการสละ 
ควรแกการขอ  ยินดีในการจําแนกทาน  ๑   ดกูอนอนุรุทธะ  มาตุคาม 
ประกอบดวยธรรม  ๘  ประการนี้แล  เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายของเทวดาเหลามนาปกายิกา. 
                    สุภาพสตรีผูมีปรีชา   ยอมไมดูหมิ่นสามี 
         ผูหมั่นเพียรขวนขวายอยูเปนนิตย   เลี้ยงตนอยูทุก  
         เมื่อ  ใหความปรารถนาท้ังปวง  ไมยังสามีใหขุน  
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         เคือง  ดวยถอยคํา   แสดงความหึงหวง   และยอม 
         บูชาผูที่เคารพท้ังปวงของสามี  เปนผูขยันไมเกียจ 
         คราน  สงเคราะหคนขางเคียงของสามี   ประพฤติ 
         เปนที่พอใจของสามี    รักษาทรพัยที่สามีหามาได 
         นารีใดยอมประพฤติตามความพอใจของสาม ี
         อยางน้ี    นารีนั้นยอมเขาถึงความเปนเทวดาเหลา 
         มนาปกายิกา. 
                          จบ  อนุรทุสูตรที่  ๖ 
 
                อรรถกถาอนุรุทธสูตรท่ี  ๖ 
         อนุรุทธสูตรท่ี  ๖   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เยนายสฺมา  อนุรุทธ   ความวา  ไดยินวา  เทวาดาเหลานั้น 
ตรวจดูสมบัติของตนแลวรําพึงวา     เราไดสมบัตินี้เพราะอาศัยอะไร 
หนอแล   ดังน้ี   เห็นพระเถระคิดวา   เราเปนผูปรนนิบัติพระผูเปนเจา 
ของพวกเราผูครองสมบัติจักรพรรดิราชในชาติกอน     ไดสมบัตินี้ 
ก็เพราะต้ังอยูในโอวาทท่ีทานประทานไว    จึงไดสมบัตินี้  พวกเรา 
ไปกันเถิดจะหาพระเถระมาเสวยสมบัตินี้   ดังนี้แลว  ในเวลากลางวัน 
นั่นเอง จึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ 
         บทวา  ตีสุ  าเนสุ  ไดแก  ในเหตุ  ๓  อยาง.  บทวา  านโส 
ปฏิลภาม  ไดแก  ยอมไดทันทีนั่นเอง.  บทวา  สทฺท  ไดแก  เสียงพูด  
เสียงเพลงขับ   หรือเสียงเครื่องประดับ.   จะกลาวบทวา   ปตา  อสส ุ
เปนตน.   พระอนุรุทธะคิดตรึก   โดยนัยมีอาทิวา   ชั้นแรกเทวดาเปน  
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ผูมีสีเขียว  ไมสามารถจะเปนผูมีสีเหลืองได   ดังน้ี.   เทวดาแมเหลาน้ัน  
รูวา   บัดนี้พระผูเปนเจายอมปรารถนาใหเรามีสีเหลือ  บัดนี้ปรารถนา 
ใหเรามีสีแดง   จึงไดเปนเชนนั้น.    บทวา   อจฺฉรกิ   วาเทสิ   ความวา 
ปรบฝามือแลว. 
         บทวา   ปฺจงฺติกสฺส   ความวา   ดนดรีประกอบดวยองค  ๕ 
เหลาน้ี  คือ   อาตตะ   ๑  วิตตะ  ๑  อาตตะวิตตะ  ๑  สุสิระ  ๑  ฆน ๑  
บรรดาเครื่องดนตรีเหลานั้น    ดนตรทีี่หุมหนังหนาเดียว    ในจําพวก 
กลองเปนตนที่หุมหนัง.  ชื่อวา   อาตตะ.    ดนตรทีี่หุมหนังสองดาน 
ชื่อวา  วิตตะ.   ดนตรีที่หุมหนังทั้งหมด   ชื่อวา  อาตตะวิตตะ.  ดนตรี 
มีปเปนตน   ชื่อวา   สุสริะ.   ดนตรีมสีัมมตาลทําดวยไมตาลเปนตน 
ชื่อวา  ฆนะ  บทวา   สุวินตีสฺส  ไดแก  ที่บรรเลงดีแลว  เพ่ือใหรูวา 
ข้ึนพอดีแลว   บทวา  กุสเลหิ   สุสมนฺนาหตสฺส   ไดแก  ที่นักดนตรี 
ผูฉลาดเชี่ยวชาญบรรเลงแลว บทวา  วคฺคู ไดแก  ไพเราะ  คือเพราะดี 
บทวา   รชนีโย  แปลวา   สามารถทําใหเกิดรัก.  บทวา   กมนีโย 
แปลวา   ชวนใหนาใคร.   ปาฐะวา   ขมนีโย  ดังนีก้็มี.   อธิบายวา 
เมื่อคนฟงตลอดวันก็ชอบใจ  ไมเบื่อ.  บทวา  รมณีโย ไดแก ใหเกิด  
ความมัวเมาดวยมานะและมัวเมาในบุรุษ. 
         บทวา  อินฺทฺริยานิ  โอกิขิป   ความวา  พระเถระคิดวา  เทวดา 
เหลาน้ีทําส่ิงที่ไมสมควร   จึงทอดอินทรียลงเบื้องตํ่า  คือลืมตาไม 
มองดู.  บทวา   น  ขฺวยฺโย  อนุรุทฺโธ    สาทิยติ  ความวา  เทวดาคิดวา 
เราฟอนเราขับ      แตพระผูเปนเจาอนุรุทธะไมยินดีลืมตาไมมองดู. 
เราจะฟอนจะขับกระทําไปทําไม     ดงัน้ีแลวจึงหายไปในท่ีนั้นเอง.  
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บทวา  เยน  ภควา   เตนปุสงฺกมิ  ความวา  พระเถระครั้นเห็นอานุภาพ 
ของเทวดาเหลาน้ันแลวเขาไปถามความน้ีวา     ผูหญิงประกอบธรรม 
เทาไรหนอแล จึงมาบังเกิดในเทวโลกที่มีเรือนรางนาชอบใจ. 
                           จบ  อรรถกถานนุรุทธสูตรที่  ๖  
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                                       ๗.  วิสาขสูตร  
         [๑๓๗]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  บพุ- 
พาราม  ปราสาทของมิคารมารดา  ใกลพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ันแล 
นางวิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง   ณ    ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดกูอนวิสาขา   มาตุคามประกอบดวย 
ธรรม   ๘   ประการนี้   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายแหง 
เทวดาเหลามนาปกายิกา  ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน   ดูกอนวิสาขา 
มาตุคามในโลกน้ี    ที่มารดาบิดาผูมุงประโยชน      แสวงหาความ 
เกื้อกูล     อนุเคราะห     เอ้ือเอ็นดู  ยอมยกใหแกชายใดผูเปนสามี 
สําหรับชายนั้น    เธอตองต่ืนกอน    นอนภายหลัง    คอยฟงรับใช 
ประพฤติใหถูกใจ   กลาวถอยคําเปนที่รัก    ฯลฯ   เปนผูมีการบริจาค 
มีใจปราศจากมลทิน   คือ  ความตระหน่ี   อยูครองเรือน   มีจาคะอัน 
ปลอยแลว   มีฝามืออันชุม   ยินดีในการสละ  ควรแกการขอ   ยินดี 
ในการจําแนกทาน    ดูกอนวิสาขา   มาตุคามประกอบดวยธรรม  ๘ 
ประการนี้แล    เมื่อตายไป    ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลามนาปกายิกา. 
                   สุภาพสตรีผูมีปรีชา    ยอมไมดูหมิ่นสามี 
         ผูหมั่นเพียรขวนขวายอยูเปนนิตย   เลี้ยงตนอยูทุก 
         เมื่อ   ใหความปรารถนาท้ังปวง   ไมยังสามีใหขุน 
         เคือง     ดวยถอยคําแสดงความหึงหวง    และยอม  
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         บูชาผูที่เคารพท้ังปวงของสามี  เปนผูขยันไมเกียจ 
         คราน  สงเคราะหคนขางเคียงของสามี  ประพฤติ 
         เปนที่พอใจของสามี   รักษาทรพัยที่สามีหามาได 
         นารีใดยอมประพฤติตามความชอบใจของสามี 
         อยางน้ี     นารีนั้นยอมเขาถึงความเปนเทวดา 
         เหลามนาปกายิกา. 
                         จบ  วิสาขสูตรที่  ๗  
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                                     ๘.  นกุลสูตร 
         [๑๓๘] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  เภสกลา-  
มิคทายวัน    แขวงเมืองสุงสุมารคีระ   แควนภัคคชนบท  ครั้งน้ันแล 
คหปตานีชื่อนกุลมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนกุลมารดา   มาตุคามประกอบ 
ดวยธรรม    ๘   ประการน้ี   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหาย 
แหงเทวดาเหลามนาปกายิกา   ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน   ดูกอน 
กุลมารดา   มาตุคามในโลกน้ี  ที่มารดาบิดามุงประโยชน   แสวงหา 
ความเกื้อกูล    อนุเคราะห   เอ้ือเอ็นดู   ยอมยกใหแกชายไดเปนสามี 
สําหรับชายนั้น     เธอตองต่ืนกอน     นอนภายหลัง     คอยฟงรับใช 
ประพฤติใหถูกใจ   กลาวถอยคําเปนที่รัก   ฯลฯ   เปนผูมีการบริจาค 
มีใจปราศจากมลทิน   คือ   ความตระหน่ี   อยูครองเรือน   มีจาคะอัน 
ปลอยแลว   มีฝามืออันชุม   ยินดีในการสละ   ควรแกการขอ   ยินดี 
ในการจําแนกทาน  ดูกอนนกุลมารดา  มาตุคามประกอบดวยธรรม ๘ 
ประการนี้แล   เมื่อตายไป   ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลา 
มนาปกายิกา. 
                  สภุาพสตรีผูมีปรีชา    ยอมไมดูหมิ่นสาม ี
         ผูหมั่นเพียรขวนขวายอยูเปนนิตย   เลี้ยงตนอยูทุก 
         เมื่อ   ใหความปรารถนาท้ังปวง   ไมยังสามีใหขุน 
         เคือง    ดวยถอยคําแสดงความหึงหวง   และยอม  
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         บูชาผูที่เคารพท้ังปวงของสามี   เปนผูขยันไมเกียจ  
         คราน  สงเคราะหคนขางเคียงของสามี   ประพฤติ 
         เปนที่พอใจของสามี   รักษาทรพัยที่สามีหามาได 
         นารีใดยอมประพฤติตามความชอบใจของสามี 
         อยางน้ี   นารีนั้นยอมเขาถึงความเปนเทวดา  เหลา 
         มนาปกายิกา. 
                           จบ  นกลุสูตรที่  ๘  
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                              ๙. ปฐมอิธโลกสูตร 
         [๑๓๙]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาท 
ของมิคารมารดา   ในบุพพาราม  ใกลกรุงสาวัตถี   ครั้งน้ันแล นาง- 
วิสาขามิคารมารดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ 
ถวายบังคมแลว   นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสกะนางวิสาขามิคารมารดาวา    ดูกอนนางวิสาขา    มาตุคามผู 
ประกอบดวยธรรม   ๔   ประการ   ชือ่วาเปนผูปฏิบัติเพ่ือชัยชนะใน 
โลกนี ้ ชื่อวาปรารภโลกนี้แลว  ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน  ดูกอน 
วิสาขา    มาตุคามในโลกน้ี    เปนผูจัดการงานดี   ๑    สงเคราะหคน 
ขางเคียงของสามีดี   ๑    ประพฤติเปนที่พอใจสามี    ๑   รักษาทรัพยที่  
สามีหามาได    ๑   ดกูอนวิสาขา   มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร 
ดูกอนวิสาขา   มาตุคามในโลกนี ้  เปนคนขยัน   ไมเกียจครานในการ 
งานภายในบานของสามี    คือ    การทําผาขนสัตวหรือการทําผาฝาย 
ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในการงานน้ัน 
อาจทํา  อาจจัดได  ดูกอนวิสาขา  มาตุคามเปนผูจัดการงานดี อยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา     มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของ 
สามีอยางไร      ดูกอนวิสาขา   มาตุคามในโลกน้ี    ยอมรูการงาน 
ที่อันโตชนภายในบานของสามี    คือ    ทาส    คนใชหรือกรรมกร 
ทําแลววาทําแลว     ที่ยังไมไดทําวายังไมไดทํา     รูคนที่ปวยไขวา 
ข้ึนหรือทรุดลง      และแบงของเค้ียวของบริโภคใหตามเหตุที่ควร  
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ดูกอนวิสาขา      มาตุตามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี  
อยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา    มาตุคามเปนผูประพฤติเปนที่พอใจสามีอยางไร 
ดูกอนวิสาขา    มาตุคามในโลกน้ี    ไมละเมิดสิ่งอันไมเปนที่พอใจของ 
สามีเพราะเหตุแหงชีวิต    ดูกอนวิสาขา   มาตุตามประพฤติเปนที่พอใจ 
ของสามีอยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา     มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางไร 
ดูกอนวิสาขา  มาตคามในโลกน้ี  จัดการทรัพย  ขาวเปลือก  เงินหรือ 
ทอง   ที่สามีหามาไดใหคงอยู  ดวยการรักษา   คุมครอง  และไมเปน 
นักเลงการพนัน    ไมเปนขโมย    ไมเปนนักดื่ม    ไมผลาญทรพัยให 
พินาศ   ดูกอนวิสาขา   มาตุตามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางนี้แล 
ดูกอนวิสาขา  มาตุคามผูประกอบดวยธรรม   ๔ ประการนี้แล   ชื่อวา 
ปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกน้ี  ชื่อวาปรารภโลกน้ีแลว. 
         ดูกอนวิสาขา   มาตุคามผูประกอบดวยธรรม   ๔    ประการ 
ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกหนา     ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว 
ธรรม   ๔  ประการเปนไฉน   ดูกอนวิสาขา  มาตุคามในโลกนี้  เปน 
ผูถึงพรอมดวยศรัทธา  ๑  เปนผูถึงพรอมดวยศีล   ๑   เปนผูถึงพรอม 
ดวยจาคะ  ๑  เปนผูถึงพรอมดวยปญญา   ๑. 
         ดูกอนวิสาขา    มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางไร 
ดูกอนวิสาขา    มาตุคามในโลกน้ี   เปนผูมีศรัทธา    เชื่อพระปญญา 
เครื่องตรัสของพระตถาคตวา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    เปนพระอรหันต    ตรสัรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมแลว  
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ดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถ ี
ฝกบุรุษท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปนศาสดาของเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดกูอนวิสาขา 
มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา   มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร  ดกูอน 
วิสาขา     มาตุคามในโลกน้ี    เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต      จาก 
อทินนาทาน   จากกาเมสุมิจฉาจาร   จากมุสาวาท    และจากการด่ืม 
น้ําเมา     คือ     สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   ดูกอน 
วิสาขา  มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา     มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางไร 
ดูกอนวิสาขา   มาตุคามในโลกนี ้  มีจิตปราศจากมลทิน   คือ  ความ 
ตระหน่ี    อยูครองเรือน   มีจาคะอันปลอยแลว   มีฝามืออันชุม   ยินด ี
ในการสละ   ควรแกการขอ   ยินดีในการจําแนกทาน    ดูกอนวิสาขา 
มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะอยางนี้แล. 
         ดูกอนวิสาขา     มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางไร 
ดูกอนวิสาขา   มาตุคามในโลกนี ้ เปนผูมี  ๆ   คือ   ประกอบดวย 
ปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ    เปนอริยะ    ชําแรก 
กิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  ดูกอนวิสาขา  มาตุคามเปนผู 
ถึงพรอมดวยปญญาอยางน้ีแล    ดูกอนวิสาขา    มาตุคามประกอบ 
ดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล.  ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลก 
หนา   ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว.  
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                   มาตุคามผูจัดการงานดี   สงเคราะหคนขาง 
         เคียงมาของสามีดี     ประพฤติเปนที่พอใจของสามี 
         รักษาทรัพยที่สามีหามาได      มาตุคามน้ันเปนผูถึง 
         พรอมดวยศรัทธาและศีล    ปราศจากความตระหน่ี 
         รูความประสงค   ชาํระทางสัมปรายิกัตถประโยชน 
         อยูเปนนิตย  นารีใดมีธรรม  ๘  ประการนี้ ดังกลาว 
         มานี้       ปราชญทั้งหลายกลาวสรรเสริญนารีแมนั้น 
         วา  เปนผูมีศีล  ต้ังอยูในธรรม  พูดคําสัตย  อุบาสิกา 
         ผูมีศีลเชนนั้น      ถึงพรอมดวยอาการ    ๑๖    อยาง 
         ประกอบดวยองคคุณ     ๘    ประการ    ยอมเขาถึง 
         เทวโลกประเภทมนาปกายิกา. 
                          จบ  ปฐมอิธโลกสูตรที่ ๙ 
 
                 อรรถกถาปฐมอิธโลกสูตรท่ี  ๙ 
         ปฐมอิธโลกสูตรท่ี   ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อยส   โลโก   อารทฺโธ   โหติ  ความวา   โลกน้ีชื่อวา 
อันเขาปรารภแลวคือบริบูรณแลว      เพราะปรารภความเพียร      คือ 
ถึงพรอมดวยความเพียร           เพ่ือประโยชนแกกรรมท่ีทําในโลกน้ี.   
บทวา  โสฬสาการสมฺปนฺนา   ความวา  ประกอบดวยอาการ  ๑๖  คือ  
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ดวยการอาการ  ๘ ที่กลาวไวในพระสูตรและดวยอาการ  ๘ ทีก่ลาวไว 
ในอรรถกถา.    อีกอยางหน่ึง     อาจารยพวกหน่ึงกลาววา     ประกอบ 
ดวยอาการ  ๑๖  แมอยางนี้วา   องค   ๘   เหลาใดมีอยู    บุคคลชักชวน 
ผูอ่ืนในองค  ๘  เหลาน้ัน.   ก็ศรัทธา   ศีล   จาคะ  และปญญา   พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสคละกันในพระสูตรนี้. 
                  จบ  อรรถกถาปฐมอิธโลกสูตรที่  ๙  
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                          ๑๐.  ทุติยอิธโลกสูตร 
         [๑๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคามประกอบดวยธรรม 
๔  ประการ   ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกน้ี   ชื่อวาปรารภ 
โลกนี้แลว  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม 
ในโลกน้ี  เปนจัดการงานดี.  สงเคราะหคนขางเคียงของสามีดี  ๑ 
ประพฤติเปนที่พอใจสามี.  รักษาทรพัยที่สามีหามาได  ๑   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเปนผูจัดการงานดีอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาตุคามในโลกน้ี  เปนคนขยัน  ไมเกียจครานในการงานภายในบาน 
ของสามี    ฯลฯ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามเปนผูจัดการงานดี 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียง 
ของสามีดีอยางไร     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามในโลกน้ี   ยอมรู 
การงานท่ีอันโตชนภายในบานของสามี    ฯลฯ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาตุคามเปนผูสงเคราะหคนขางเคียงของสามีดีอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามประพฤติเปนที่พอใจของสามี 
อยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามในโลกน้ี  ไมละเมิดสิ่งอันเปน 
ที่ไมพอใจของสามีเพราะเหตุแหงชีวิต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคาม 
ประพฤติเปนที่พอใจของสามีอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มามุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาได 
อยางไร    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามในโลกนี้    จัดการทรัพย  คือ 
ขาวเปลือก  เงินหรือทอง  ที่สามีหามาไดใหคงอยู  ฯลฯ   ดูกอนภิกษุ   
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ทั้งหลาย    มาตุคามรักษาทรัพยที่สามีหามาไดอยางนี้แล    ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามประกอบดวยธรรม  ๔ ประการน้ีแล  ชือ่วา 
ปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกน้ี  ชื่อวาปรารภโลกน้ีแลว. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ 
ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกหนา     ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว 
ธรรม   ๔  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามในโลกน้ี 
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา   ๑    เปนผูถึงพรอมดวยศีล    ๑   เปนผูถึง 
พรอมดวยจาคะ   ๑  เปนผูถึงพรอมดวยปญญา  ๑. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามเปนถึงพรอมดวยศรัทธา 
อยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุตามในโลกน้ี  เปนผูมีศรัทธา ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศรัทธาอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามในโลกน้ี   เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต 
ฯลฯ  และจากการด่ืมน้ําเมา  คือ  สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยศีล 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยจาคะ 
อยางไร     ดกุอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามในโลกน้ี   มีจิตปราศจาก 
มลทิน   คือ   ความตระหน่ี   อยูครองเรือน   ฯลฯ  มาตุคามเปนผูถึง 
พรอมดวยจาคะอยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญา 
อยางไร    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคามในโลกน้ี  มีปญญา  ฯลฯ  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      มาตุคามเปนผูถึงพรอมดวยปญญาอยางน้ีแล  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคามประกอบดวยธรรม   ๘  ประการน้ีแล  
ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือชัยชนะในโลกหนา  ชื่อวาปรารภโลกหนาแลว. 
                  มาตุคามผูจัดการงานดี   สงเคราะหคนขาง 
        เคียงของสามีดี      ประพฤติเปนที่พอใจของสามี 
        รักษาทรัพยที่สามีหามาได   มาตุคามน้ันเปนผูถึง 
        พรอมดวยศรัทธาและศีล ปราศจากความตระหน่ี 
        รูความประสงค  ชําระทางสัมปรายิกัตถประโยชน 
        อยูเปนนิตย นารีใดมีธรรม ๘ ประการนี้  ดังกลาว 
        มานี้    ปราชญทั้งหลายเรียกนารีแมนั้นวา    เปนผู 
        มีศีล   ต้ังอยูในธรรม  พูดคําสัตย   อุบาสิกาผูมีศีล 
        เชนนั้น   ถึงพรอมดวยอาการ  ๑๖ อยาง ประกอบ 
        ดวยองคคุณ    ๘   ประการ  ยอมเขาถึงเทวดาโลก 
        ประเภทมนาปกายิกา. 
                จบ  ทุติยอิธโลกสูตรที่  ๑๐ 
                    จบ  อุโปสถวรรคที่  ๕  
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                อรรถกถาทุติยอิธโลกสูตรท่ี  ๑๐ 
         ทุติยอิธโลก  สูตรท่ี  ๑๐  ตรัสแกภิกษุสงฆ 
         ก็คําท่ีไมไดตรัสไวในพระสูตรทุกสูตร   มีอรรถงายทั้งน้ัน 
เพราะมีนัยที่มาในหนหลังแลว. 
               จบ   อรรถกถาทุติยอิธโลกสูตรที่  ๑๐ 
  

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สังขิตตสูตร   ๒.  วิตถตสตูร   ๓.  วิสาขาสูตร  ๔.  วาเสฏฐกสูตร  
๕.  โพชฌาสูตร        ๖. อนุรุทธสูตร       ๗. วิสาขสูตร       ๘.  นกุลสูตร 
๙.   อิธโลกสูตรที่  ๑   ๑๐.  อิธโลกสตูรที่  ๒. และอรรถกถา 
                                      จบ   อุโปสถวรรคที่  ๕ 
 

                         รวมวรรคในปณณาสกนี้  คือ 
         ๑.   เมตตาวรรค   ๒.  มหาวรรค    ๓.   คหปติวรรค   ๔.  ทานวรรค 
๕.   อุโปสถวรรค 
                                      จบ  ปฐมปณณาสก  
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             วรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                                    สนัธานวรรคที่  ๑ 
                                        ๑.  โคตมีสูตร 
         [๑๔๑]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  นโิคร- 
ธาราม  ใกลกรุงกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ครั้งน้ันแล  พระนางมหา- 
ปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ทรงถวายบังคมแลว   ประทับยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอ 
ประทานวโรกาส   ขอใหมาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต  
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเกิด  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา    ดกูอนพระนางโคตมี    อยาเลย    พระนางอยาชอบใจการ 
ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวของ 
มาตุคามเลย. 
         แมครั้งท่ี   ๒    พระนางปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาอีกวา    ขาแตพระองคเจริญ    ขอประทานวโรกาส    ขอให 
มาตุคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิต    ในธรรมวินัยที่พระ 
ตถาคตทรงประกาศแลวเถิด     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดูกอน 
พระนางโคตมี     อยาเลย     พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปน 
บรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย.  
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         แมครั้งท่ี   ๓    พระนางปชาบดีโคตมีก็กราบทูลพระผูมีพระ-  
ภาคเจาอีกวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอประทานวโรกาส   ขอให 
มาตคามพึงไดการออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย   ที่พระตถาคต 
ทรงประกาศแลวเถิด   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนพระนาง- 
โคตมี    อยาเลย    พระนางอยาชอบใจการออกบวชเปนบรรพชิต 
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวของมาตุคามเลย. 
         ลําดับนั้น   พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงพระดําริวา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต 
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว    เปนผูมีทุกข    เสีย 
พระทัย   มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร  ทรงกนัแสงอยู  ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทรงกระทาํประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป. 
         ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาประทับ  อยูในกรุงกบิลพัสดุ 
ตามพระประสงคแลวเสด็จจาริกไปทางพรพะนครเวสาลี     เมือ่เสด็จ 
จาริกไปโดยลําดับ   เสด็จไปถึงพระนครเวสาลี     ไดยินวา   ณ  ที่นั้น 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่กูฏาคารศาลา     ปามหาวัน    ใกล 
พระนครเวสาลี    ครั้งน้ัน     พระนางปชาบดีโคตมีทรงปลงพระเกสา 
แลว  ทรงครองผากาสาวพัสตร    เสด็จไปทางพระนครเวสาลี   พรอม 
กับเจาหญิงสากิยะหลายพระองค        เสด็จเขาไปยังกูฏาคารศาลา 
ปามหาวัน  ใกลพระนครเวสาลีโดยลําดับ    พระนางปชาบดีโคตมี 
ทรงมีพระบาทระบม  มพีระกายเต็มดวยละออง    มีทุกข  เสียพระทัย 
พระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร    ทรงกันแสงอยู     ประทับยืนอยู 
ณ   ซุมประตูดานนอก    ทานพระอานนทไดแลเห็นพระนางปชาบดี-  
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โคตมีทรงมีพระบาทระบม   มีพระกายเต็มดวยละออง   มีทุกข   เสีย 
พระทัย   มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร  ทรงกนัแสง  ประทับยืน  
อยู   ณ   ซุมประตูดานนอก   ครั้นเห็นแลว   จึงกลาวความขอนี้กะ 
พระนางวา     ดูกอนพระนางโคตมี    เพราะเหตุอะไรหนอ    พระนาง 
จึงมีพระบาทระบม   มีพระกายเต็มดวยละออง   มีทุกข   เสียพระทัย 
มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร   ทรงกันแสง   ประทับยืนอยู   ณ 
ซุมประตูดานนอก    พระนางมหาปชาบดีโคตมีตรัสตอบวา    ขาแต 
ทานพระอานนท    ความจริงก็เปนเชนนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต   ในธรรมวินัยที่ 
พระตถาคตทรงประกาศแลว   ทานพระอานนทก็กลาววา  ถาอยางนั้น 
ขอเชิญพระนางรออยูที่นี้แหละ      ตราบเทาท่ีอาตมภาพทูลขอพระผู- 
มีพระภาคเจาใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้. 
         ครั้งน้ันแล    ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระนาง- 
มหาปชาบดีโคตมีนี้  ทรงมีพระบาทระบม  มีพระกายเต็มดวยละออง 
มีทุกข  เสียพระทัย   มีพระพักตรนองดวยนํ้าพระเนตร   ทรงกนัแสง 
ประทับยืนอยู   ณ   ซุมประตูดานนอก   เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต     ในธรรมวินัย 
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทาน 
วโรกาส   ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิต   ในธรรมวินัย 
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
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ดูกอนอานนท    อยาเลย     เธออยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปน  
บรรพชิตในธรรมวินัยทีต่ถาคตประกาศแลวเลย. 
         แมครั้งท่ี  ๒  ฯลฯ 
         แมครั้งท่ี  ๓  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอประทานวโรกาส    ขอใหมาตุคาม 
พึงออกบวชเปน  บรรพชติ     ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ 
แลวเถิด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนอานนท   อยาเลย   เธอ 
อยาชอบใจใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต     ในธรรมวินัยที่ 
ตถาคตประกาศแลวเลย. 
         ลําดับนั้น    ทานพระอานนทไดมีความคิดดังน้ีวา    พระผูมี- 
พระภาคเจาไมทรงอนุญาตใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต      ใน 
ธรรมวินัยทีพ่ระตถาคตทรงประกาศแลว    ผิฉะน้ัน    เราพึงทูลขอ 
พระผูมีพระภาคเจาใหมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต      ในธรรม 
วินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวโดยปริยายแมอ่ืน     ลําดับนัน้ 
ทานพระอานนทตรัสทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต    ในธรรมวินัยที่พระตถาคต 
ทรงประกาศแลว      ควรจะทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล    สกทาคามิผล 
อนาคามิผล   หรืออรหัตผลไดหรือไม  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนอานนท   มาตุคามออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัย 
ที่ตถาคตประกาศแลว   ควรทําใหแจงแมโสดาปตติผล    สกทาคามิผล 
อนาคามิผล  อรหัตผลได.  
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         อ. ขาแตพระองคผูเจริญ   ถามาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต   
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว  ทําใหแจงแมโสดาปตติผล 
สกทาคามิผล    อนาคามิผล    อรหัตผลได    ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระนางปชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมาก     เปนพระมาตุจฉาของ 
พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทะนุถนอมเลี้ยงดูใหพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงดื่มน้ํานม    ในเมื่อพระชนนีทิวงคตแลว    ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอประทานวโรกาส      ขอใหมาตุคามพึงไดออกบวชเปนบรรพชิต 
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลวเถิด. 
         พ.  ดูกอนอานนท    ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมี    ทรงรับ 
ครุธรรม   ๘   ประการ   นั่นแหละ   เปนอุปสมบทของพระนาง   คือ 
ภิกษุณี    แมอุปสมบทแลว   ๑๐๐ ป   พึงทําการกราบไหว    ลุกรับ 
ทําอัญชลีกรรม    สามีจิกรรม     แกภิกษุแมอุปสมบทในวันนั้น  แม 
ธรรมขอน้ีภิกษุณีตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา  ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต. 
         ภิกษุณีไมพึงเขาจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ      แมธรรม 
ขอน้ี   ภิกษุณี   ตองสักการะ   เคารพ    นับถือ   บชูา   ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต. 
         ภิกษุณีตองแสวงหาภิกษุถามถึงการทําอุโบสถ        และการ 
เขาไปรับโอวาทจากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน   แมธรรมขอนี้  ภิกษุณี 
ตองสักการะ  เคารพนับถือ  บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต.  
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         ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว    ตองปวารณาในอุภโตสงฆดวย 
ฐานะ  ๓  ประการ   คือ  ดวยไดเห็น  ไดฟง  และรงัเกียจ  แมธรรม  
ขอน้ี   ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ    นับถือ     บชูา   ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต. 
         ภิกษุณีตองครุธรรมแลว    พึงประพฤติมานัตปกษหน่ึง  ใน 
อุภโตสงฆ    แมธรรมขอนี้    ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ   นับถือ 
ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต. 
         ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในอุภโตสงฆ  เพ่ือนางสิกขมานา 
ผูมีสิกขาอันศึกษาแลวในธรรม  ๖  ประการ  ครบ   ๒  ป    แมธรรม 
ขอน้ี   ภิกษุณีตองสักการะ   เคารพ    นับถือ     บชูา   ไมพึงกาวลวง 
ตลอดชีวิต. 
         ต้ังแตวันนี้เปนตนไป          หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ 
ไมหามภิกษุวากลาวตักเตือนภิกษุณี     แมธรรมขอน้ี    ภิกษุณีตอง 
สักการะ เคารพ  นับถือ  บูชา ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต. 
         ดูกอนอานนท    ถาพระนางมหาปชาบดีโคตมีรับครุธรรม 
๘  ประการน้ีไดนั้นแลเปนอุปสัมปทาของพระนาง. 
         ลําดับนั้น    ทานพระอานนทเรียนครุธรรม    ๘    ประการน้ี 
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแลว     เขาไปหาพระนางปชาบดีโคตมี 
แลวกลาวขอดวยความนี้กะพระนางวา   ดูกอนพระนางโคตมี     ถาแล 
พระนางพึงยอมรับครุธรรม    ๘    ประการไดนั้นแลเปนอุปสัมปทา 
ของพระนาง   คือ   ภิกษุณีแมอุปสมบทแลว   ๑๐๐  ป   ตองกระทํา 
การกราบไหว    ลกุรับ    อัญชลีกรรม    สามีจิกรรม    แกภิกษุแม  
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อุปสมบทในวันนั้น    แมธรรมขอน้ี    ภิกษุณีตองสักการะ    เคารพ 
นับถือ  บชูา  ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต  ฯลฯ  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
หามภิกษุณีวากลาวตักเตือนภิกษุ     ไมหามภิกษุวากลาวตักเตือน 
ภิกษุณี   แมธรรมขอน้ี  ภิกษุณีตองสักการะ  เคารพ  นับถือ  บชูา 
ไมพึงกาวลวงตลอดชีวิต     ดูกอนพระนางโคตมี    ถาแลพระนาง 
พึงยอมรับธรรม    ๘  ประการน้ีได    นั้นแลจักเปนอุปสัมปทา 
ของพระนาง. 
         พระนางมหาปชาบดีโคตมีกลาววา     ขาแตทานพระอานนท 
หญิงหรือชายแรกรุนหนุมสาว   ชอบประดับ    ตกแตง   อาบนํ้าชําระ 
รางกายแลว    ไดพวงดอกอุบล     พวงมะลิ     หรอืพวงลําดวนแลว 
เอามือท้ังสองประคองวางไวบนศีรษะ  ฉันใด  ดฉัินก็ยอมรับครุธรรม 
๘ ประการนี ้ไมกาวลวงตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         ครั้งน้ันแล    ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีทรงยอมรับครุธรรม     ๘   ประการ   ไมกาวลวง 
จนตลอดชีวิต. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนอานนท    หากมาตุคาม 
จักไมไดออกบวชเปนบรรพชิต     ในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแลว 
พรหมจรรยก็ยังจะต้ังอยูไดนาน  สัทธรรมพึงดํารงอยูได    ๑,๐๐๐  ป 
แตเพราะมาตุคามออกบวชเปนบรรพชิต       ในธรรมวินัยทีต่ถาคต 
ประกาศแลว    พรหมจรรยจะไมต้ังอยูนาน   ทั้งสัทธรรมก็จักดํารง  
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อยูเพียง  ๕๐๐  ป  ดกูอนอานนท  ตระกูลใดตระกูลหน่ึง  ที่มีหญิงมาก 
ชายนอย    ตระกูลนั้นถูกพวกโจรกําจัดไดงาย     แมฉันใด    มาตุคาม 
ไดออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยใด     พรหมจรรยในธรรมวินัย 
นั้นจักไมต้ังอยูนาน    ฉันนั้นเหมือนกัน    อน่ึง    ขยอกลงในนาขาวท่ี 
สมบูรณ    นาขาวน้ันก็ยอมไมต้ังอยูนาน    แมฉันใด...    เพลี้ยลงใน 
ไรออยน้ันก็ยอมไมต้ังอยูนาน    แมฉันใด    มาตุคามไดออกบวชเปน 
บรรพชิตในธรรมวินัยใด     พรหมจรรยในธรรมวินัยนั้น    ยอมไมต้ัง 
อยูนาน   ฉันน้ันเหมือนกัน   อน่ึง   บรุษุกั้นคันสระใหญไวกอน   เพ่ือ 
ไมใหน้ําไหลออก      ฉันใด    เราบญัญัติ     ครุธรรม    ๘    ประการ 
ไมใหภิกษุณีกาวลวงตลอดชีวิตเสียกอน   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                จบ  โคตมีสูตรที่  ๑  
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                    วรรคท่ีไมจดัเขาในปณณาสก 
                                 สันธานวรรคท่ี  ๑ 
                            อรรถกถาโคตมีสูตรที่  ๑ 
         วรรคท่ี  ๖   โคตมีสูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สกฺเกสุ  วิหรติ   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จ 
ไปประทับอยูโดยการเสด็จครั้งแรก.    บทวา   มหาปชาปตี   ไดแก 
ผูไดพระนามอยางน้ี    เพราะเปนใหญ    ประชาคือพระโอรสและใน 
ประชาคือพระธิดา.  บทวา  เยน    ภควา   เตนุปสงฺกมิ  ความวา  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา    เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุใหนันทกุมารบวชกอน 
ทีเดียว  ในวันที่  ๗  จึงใหราหุลกุมารบวช.   เมื่อชาวพระนครทั้ง  ๒ 
ฝายออกไปเพ่ือเตรียมรบในเพราะเหตุทะเลาะกันเรื่องมงกุฎ     พระ- 
ศาสดาเสด็จไปทําพระเจาเหลาน้ันใหเขาใจกันแลวตรัสอัตตทัณท- 
สูตร.      เจาท้ังหลายทรงเลื่อมใสแลวไดมอบถวายพระกุมารฝายละ 
๒๕๐  องค.  พระกุมาร  ๕๐๐  องคเหลาน้ันบวชในสํานักพระศาสดา. 
ลําดับนั้นพระชายาของทานเหลาน้ันสงขาวไป     ทําใหเกิดความ 
ไมยินดี  (ในการบวช).    พระศาสดาทรงทราบวา    ภิกษุเหลาน้ัน 
เกิดความไมยินดี   จึงนําภิกษุหนุม   ๕๐๐  รูปเหลาน้ันไปสูสระชื่อวา 
กุณาละ    ประทับนั่งบนแผนหินที่ทรงเคยประทับน่ังในครั้งท่ีพระองค 
เสวยพระชาติเปนนกดุเหวา.     บันเทาความไมยินดีของภิกษุเหลาน้ัน 
ดวยเรื่องกุณาชาดก        แลวใหทานทั้งหมดน้ันดํารงอยูในโสดา-  
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ปตติผล   แลวนํากลับมาสูปามหาวันอีกครั้งหนึ่ง   ใหดํารงอยูใน 
พระอรหัตตผลแล.    เพ่ือจะทราบจิตของภิกษุเหลานั้น    พระชายา 
ทั้งหลายจึงสงขาวไปอีกครั้ง.    ภิกษุเหลาน้ันสงสานตอบไปวา 
พวกเราไมควรอยูครองเรือน    พระนางเหลาน้ันทรงดําริวา  บัดนี้ 
ไมควรท่ีพวกเราจะกลับไปยังเรือน   เราจะไปสํานักพระนางมหา- 
ปชาบดีขออนุญาตบรรพชาแลวจักบวช.     ทั้ง   ๕๐๐   เขาไปเฝา 
พระนางมหาปชาบดีทูลวา   ขาแตพระแมเจา    ขอพระแมเจาโปรด  
อนุญาตใหหมอมฉันทั้งหลายบวชเถิด.    พระนางมหาปชาบดี   พา 
สตรีเหลาน้ันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.     อาจารยบางพวกกลาววา 
เขาไปเฝาในเวลาที่พระราชาปรินิพพานภายในเศวตฉัตร    ดังนี้ 
ก็มี.  ถามวา   เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงหามวา    อยาเลย 
โคตมี  ทานอยาชอบใจไปเลย  พระพทุธเจาทุกพระองค  ยอมมีบริษัท 
๔  มใิชหรือ  มีก็จริง   แตพระองคมีพระประสงคจะทําใหหนักแนน 
แลวคอยอนุญาตจึงทรงหามเสีย    ดวยทรงพระดําริวา    สตรีเหลาน้ี 
จักรักษาไวโดยชอบซึ่งบรรพชาที่เราถูกออนวอนหลายครั้งอนุญาต 
ใหยาก ๆ  ดวยคิดวา    เราไดบรรพชามาดวยความลําบาก.   บทวา 
ปกฺกามิ   ความวา  เสด็จเขาไปยังกรุงกบิลพัสดุนัน้แหละอีกครั้งหนึ่ง 
บทวา   ยถาภิรนฺต   วิหรตฺิวา   ความวา   ทรงตรวจดูอุปนิสัยแหงสัตว 
ผูจะตรัสรู   จึงประทับอยูตามพระอัธยาศัย.    บทวา   จาริก   ปกฺกามิ 
ความวา    เม่ือจะทรงกระทําการสงเคราะหมหาชน    จึงเสด็จจาริก 
แบบไมรีบดวนดวยพุทธศิริอันสูงสุด   ดวยพุทธวิลาสอันหาที่เปรียบ 
มิได.  
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         บทวา   สมฺพหุลาหิ   สากิยานีห ิ  สทฺธึ   ความวา  พระนาง 
มหาปชาบดี  ทรงถือเพศบรรพชาอุทิศพระทศพลภายในพระนิเวศน 
นั่นเอง   แลวใหนางศากิยานีทั้ง  ๕๐ นั้น  ถือเพศบรรพชาเหมือนกัน 
แลวเสด็จหลีกไปพรอมกับนางศากิยานีเปนอันมากแมทั้งหมดน้ัน. 
บทวา  ปกฺกามิ  ไดแกทรงพระดําเนินไป. ในเวลาท่ีนางมหาปชาบดี 
นั้นทรงดําเนินไป    เจาหญิงท้ังหลาย     ผูสุขุมาลชาติจักไมสามารถ 
เดินไปดวยพระบาทได    เพราะเหตุนั้น   เจาศากยะและเจาโกลิยะ 
จึงไดจัดวอทองสงไป.  ก็นางศากิยาณีเหลาน้ันคิดวา  เราเม่ือข้ึนยาน 
ไป    เปนอันชื่อวาไมกระทําความเคารพในพระศาสดา   ดังน้ีแลว 
จึงไดใชพระบาทดําเนินไปตลอดทาง   ๕๑  โยชน.  ฝายเจาทั้งหลาย 
ใหจัดอารักขาทั้งขางหนาขางหลัง    บรรทุกขาวสาร    เนยใส   และ 
น้ํามันเปนตนเต็มเกวียน    แลวสงบุรษุท้ังหลายไปดวยส่ังวา   พวก  
ทานจงตระเตรียมอาหารในท่ีที่นางศากิยานีเหลาน้ันไป ๆ    กัน. 
บทวา   สูเนหิ   ปาเทหิ   ความวา   เพราะนางศากิยานีเหลาน้ันเปน 
สุขุมาลชาติ   ตุมพองเม็ดหนึ่งผุดข้ึนที่พระบาทท้ังสอง  เม็ดหน่ึง 
แตกไป      พระบาทท้ังสองพองข้ึนเปนประหน่ึงเมล็ดผลตุมกา. 
เพราะเหตุนั้น  ทานพระอานนทจึงกราบทูลวา  สเูนหิ  ปาเทหิ  ดังน้ี. 
บทวา  พหิทฺวารโกฏเก  ไดแก  ภายนอกซุมประตู.  ถามวา  ก็เพราะ     
เหตุไร   พระนางมหาปชาบดีจึงยืนอยูอยางนั้น ?  ตอบวา ไดยินวา 
พระนางมหาปชาดีไดมีความคิดอยางนี้วา    เราพระตถาคตไม 
ทรงอนุญาตแลว  กถ็ือเพศบรรพชาดวยตนเองทีเดียว  ก็แลความ 
ที่เราถือเพศบรรพชาอยางนี้   เกิดปรากฏไปท่ัวชมพูทวีป   ถาพระ-  
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ศาสดาทรงอนุญาตบรรพชาไซร   ขอน้ันเปนการดี   แตถาพระองค 
จักไมทรงอนุญาตไซร    จักมีความครหาอยางใหญหลวง    จึงไม 
อาจจะเขาไปยังวิหาร ไดยินทรงกรรแสงอยู. 
         บทวา  กึ นุ ตว โคตมิ  ความวา  ความวิบัติแหงราชตระกูล 
เกิดข้ึนแลวหรือหนอ    เพราะเหตุไรหนอ    พระองคทรงภาวะ 
แปลกไปอยางนี้  คือมีเทาบวม ฯลฯ ประทับยืนอยูแลว ฯลฯ บทวา 
อฺเนป   ปริยาเยน   ไดแก   แมโดยเหตุอ่ืน.   พระอานนทกลาว 
พระคุณของพระนางมหาปชาบดีนั้นดวยคํามีอาทิวา    พระนาง- 
มหาปชาบดีนั้นดวยคํามีอาทิวา  พระนางมหาปชาบดีมีอุปการะมาก 
พระเจาขา    ดังน้ี   เมื่อจะทูลขอบรรพชาอีกครั้ง   จึงไดทูลอยางนั้น. 
         แมพระศาสดาก็ทรงพระดําริวา  ธรรมดาวาสตรีทั้งหลาย 
มีปญญานอย     เมื่อเราอนุญาตการบรรพชาดวยเหตุเพียงถูกขอ 
ครั้งเดียวเทานั้น    ก็จะไมถือเอาคําสั่งสอนของเราใหหนักแนน 
ดังน้ีแลว   จึงทรงหาม  ๓ ครั้ง บัดนี้ เพราะเหตุที่เธอประสงคจะ 
ถือเอาคําสอนของเราใหหนักแนน  จึงตรัสคํามีอาทิวา  ดูกอนอานนท 
ถามหาปชาบดีโคตมีจะยอมรับครุธรรม   ๘   ประการไซร   การรับ 
ครุธรรมนั้นแหละ     จงเปนอุปสมบทของเธอ.    บรรดาเหลาน้ัน 
บทวา   สาวสฺสา   ความวา  การรับครุธรรมนั้นแหละเปนทั้งบรรพชา 
เปนทั้งอุปสมบทของเธอ. 
         บทวา ตทหุปสมฺปนฺนสฺส    แปลวาผูอุปสมบทในวันนั้น.  บทวา 
อภิวาทน    ปจฺจุฏาน    อฺชลิกมมฺ    สามีจิกมมฺ     กาตพฺพ     ความ 
ภิกษุณีไมกระทําการดูถูกตนเองและดูหม่ินผูอ่ืน      กระทําการกราบ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 552 

ดวยเบญจางคประดิษฐ     กระทําการลุกข้ึนดวยอํานาจลุกข้ึนจาก  
อาสนะออกไปตอนรับ  รวมนิ้วท้ัง  ๑๐  แลวไหว.  การกระทําสามี- 
จิกรรม    กลาวคือกรรมอันสมควร    มีการปูอาสนะ  และการพัดวี 
เปนตน   ๑.   บทวา   อภิกขฺเก   อาวาเส   ความวา  ไมมีอาจารยให 
โอวาท    โดยไมมีอันตราย    สําหรับนางภิกษุณีผูอยูในอาวาสใด 
อาวาสนะชื่อวาอาวาสไมมีภิกษุ.        ภิกษุณีไมควรเขาจําพรรษา 
ในอาวาสเห็นปานน้ี.  บทวา  อนฺวฑฒฺมาส  แปลวา  ทุกอุโบสถ. 
บทวา  โอวาทูปสงฺกมน  แปลวา  เขาไปเพ่ือตองการโอวาท. บทวา 
ทิฏเน แปลวา โดยเห็นดวยตา. บทวา  สุเตน  แปลวา โดยไดฟง 
ดวยหู.   บทวา    ปริสงฺกาย    แปลวา    โดยรังเกียจดวยการเห็นและ 
การฟง.  บทวา  ครุธมมฺ  ไดแก  อาบัติหนัก   คือ   อาบัติสังฆาทิเลส 
บทวา   ปกฺขมานตฺต   ไดแก  ภิกษุณีพึงประพฤติมานัต ๑๕ วันเต็ม. 
บทวา    ฉสุ   ธมฺเมสุ   ไดแก   ในสิกขาบทท้ังหลาย   มีวิกาลโภชน- 
สิกขาบทเปนที่ ๖. บทวา  สิกขฺิตสิกฺขาย  ไดแก  บาํเพ็ญสิกขาโดย 
ไมใหขาดแมสิกขาบทเดียว.   บทวา   อกฺโกสิตพฺโพ  ปริภาสิตพฺโพ 
ความวา    ภิกษุณีไมพึงดาภิกษุดวยอักโกสวัตถุ    ๑๐   ประการ 
อยางใดอยางหนึ่ง  ไมพึงบริภาษดวยการบริภาษอยางใดอยางหนึ่ง 
อันอางถึงส่ิงที่นากลัว.  บทวา  โอวโฏ  ภิกฺขุนีน  ภกิขูสุ  วจนปโถ  
ความวา  คลองแหงถอยคํากลาวคือ  โอวาทิ  อนุศาสนี   และธรรมกถา 
อันภิกษุณี      หามปดในภิกษุทั้งหลาย     คือภิกษุณีไมควรโอวาท 
ไมควรอนุศาสนภิกษุไร  ๆ       แตภิกษุณีควรจะกลาวตามประเพณี 
อยางนี้วา  ทานเจาขา  พระเถระในปางกอนไดบําเพ็ญวัตรเชนนี้ ๆ มา.  
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บทวา อโนวโฏ  ภกิฺขูน  ภกิฺขุนีส  วจนปโถ ความวา ภิกษุทั้งหลาย  
ไมหามคําอันเปนคลองในภิกษุณีทั้งหลายคือ     ภิกษุทั้งหลายจง 
โอวาท  จงอนุศาสน  จงกลาวธรรมกถาตามชอบใจ  ความสังเขป 
ในขอน้ีมีดังวามานี้.    แตเมื่อวาโดยพิสดาร   กถาวาดวยครุธรรมนี้ 
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาพระวินัย    ชื่อวาสมันต- 
ปาสาทิกาน้ันแล. 
         โทมนสัอยางใหญหลวงของพระนางปชาบดี   สงบลงทันที 
เพราะไดฟงครุธรรม     ๘     ประการน้ีที่พระเถระเรียนในสํานัก 
พระศาสดาแลวมาทูลแกพระนาง   พระนางปราศจากความกระวน 
กระวาย    มใีจชื่นชมยินดี    ประหน่ึงวาโสรจสรงลงบนกระหมอม 
ดวยนํ้าเย็น  ๑๐๐  หมอ  ที่นํามาจากสระอโนดาด  เมื่อจะทําใหแจง 
ซึ่งปติและปราโมทยที่เกิดข้ึนเพราะรับครุธรรม  จึงไดเปลงอุทาน 
มีอาทิวา  เสยฺยถาป    ภนฺเต  ดังนี้ 
         บทวา   กุมฺภตฺเถนเภหิ   ความวา  อันโจรผูจุดไฟในหมอแลว 
เลือกเอาสิ่งของในเรือนของผูชื่นดวยแสงสวางนั้นขโมยไป.  บทวา 
เสตฏฐิกา   นาม   โรคชาติ   ความวา   รวงขาวแมออกจากตนขาว 
ที่ถูกหนอนตัวเล็ก  ๆ    เจาะถึงกลางกานก็ไมอาจถือเอาน้ํานม (คือ 
ใหน้ํานม)  ได.  บทวา   มฺเชฏกา  นามโรคชาติ  ไดแก  ภายใน 
ลําตนออยมีสีแดง. 
         ก็ดวยบทวา   มหโต   ตฬากสฺส  ปฏิกจฺเจว  ปาลึ  นี้  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงความน้ีไววา     เหมือนอยางวา     เมื่อเขาไม 
พูนคันกั้นสระใหญ    น้ําสักหนอยหน่ึงก็ไมขังอยูเลย     แตเมื่อเขา  
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ปดไวครั้งแรกน่ันแหละ   น้ําใดท่ีไมขังอยู   เพราะไมปดกั้นเปนปจจัย 
น้ําแมนั้นก็พึงขังอยูไดฉันใด.   ครุธรรมเหลาน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เราบัญญัติเสียกอน     เพ่ือประโยชนจะไมใหนางภิกษุณีจงใจลวง 
ละเมิดในเม่ือเรื่องยังไมเกิดข้ึน   เพราะเมื่อเราไมบัญญัติครุธรรม 
เหลาน้ัน   เพราะมาตุคามบวช    พระสัทธรรมจักดํารงอยูได  ๕๐๐ ป 
แตครุธรรมที่เราบัญญัติไวเสียกอน    พระสัทธรรมจักดํารงอยูได 
อีก   ๕๐๐  ป  รวมความวาพระสัทธรรมจักดํารงอยูไดเพียง  ๑,๐๐๐ ป 
ซึ่งไดตรัสไวกอนดังกลาวมาฉะน้ี. 
         ก็คําวา    วสฺสสหสฺส    นี ้  ตรัสโดยมุงถึงพระขีณาสพผูบรรล ุ
ปฏิสัมภิทาเทาน้ัน    แตเมื่อกลาวใหยิ่งไปกวาน้ัน  ๑,๐๐๐   ป โดยมุง 
ถึงพระขีณาสพผูสุกขวิปสสก    ๑,๐๐๐   ป  โดยมุงถึงพระอนาคามี   
๑,๐๐๐ โดยมุงถึงพระสกทาคามี  ๑,๐๐๐ ป   โดยมุงถึงพระโสดาบัน 
ปฏิเวธสัทธรรมถูกดํารงอยูได  ๕,๐๐๐  ป   โดยอาการดังกลาวมานี้ 
แมพระปริยัติธรรมก็ดํารงอยูได  ๕,๐๐๐  ปนั้นเหมือนกัน.   เพราะ 
เมื่อปริยัติธรรมไมมี     ปฏิเวธธรรมกม็ีไมได    แมเมื่อปริยัติธรรม 
ไมมี     ปฏิเวธธรรมไมมี     ก็เม่ือปริยัติธรรมแมอันตรธานไปแลว 
เพศ  (แหงบรรพชิต)   กจั็กแปรเปนอยางอ่ืนไปแล. 
                         จบ  อรรถกถาโคตมีสูตรท่ี  ๑  
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                           ๒.  โอวาทสูตร  
         [๑๔๒]   สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ 
กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  ใกลพระนครเวสาลี  ครั้งน้ันแล ทาน- 
พระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวาย 
บังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุประกอบดวยธรรม 
เทาไรหนอแล   สงฆสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  ภิกษุประกอบ 
ดวยธรรม     ๘    ประการ       สงฆพึงสมมติใหทูลถามพระผูมี- 
ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน  ดูกอนอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูมีศีล  ฯลฯ  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   ๑  เปน 
พหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ จําปาติโมกขทั้ง ๒ ไดโดย 
พิสดาร   จําแนกแจกแจงวินิจฉัยไดถูกตอง   ทั้งโดยสูตรและโดย 
พยัญชนะ   ๑   เปนผูมีวาจางามกลาวถอยคําไพเราะ  ประกอบดวย 
วาจาของชาวเมืองอันสละสลวย  ไมมโีทษ  ใหรูประโยชน ๑ เปน 
ผูสามารถเพ่ือชี้แจงภิกษุณีสงฆใหเห็นแจง  ใหสมาทานใหอาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมมีกถา  ๑  เปนที่รัก  เปนที่พอใจของภิกษุณีทั้งหลาย 
โดยมาก  ๑ ไมเคยตองอาบัติหนัก  กบันางภิกษุณีผูบวชอุทิศเฉพาะ 
พระผูมีพระภาคเจานุงหมผากาสาวพัสตร   ๑   เปนผูมีพรรษา   ๒๐   
หรือเกินกวา  ๑  ดูกอนอานนท ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๘ ประการ 
นี้แล   สงฆพึงสมมติใหเปนผูสอนนางภิกษุณี. 
                               จบ  โอวาทสูตรที่  ๒  
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                        อรรถกถาโอวาทสูตรท่ี  ๒ 
         โอวาทสูตรท่ี  ๒  มวิีจฉัยดังตอไปนี้. 
         ในบทวา   พหุสฺสุโต   นี ้  พึงทราบความท่ีภิกษุเปนพหูสูต   
ดวยอํานาจพุทธพจนแมทั้งหมด  บทวา   ครุธมฺม  ได  กายสังสัคคะ 
การจับตองกาย.    ความสังเขปในสูตรนี้มีเพียงเทานี้    สวนวินจิฉัย 
ถึงภิกษุผูโอวาทนางภิกษุณี     พึงทราบโดยนัยดังกลาวในอรรถกถา 
วินัยชื่อวา   สมันตปาสาทิกาน่ันแล. 
                                จบอรรถกถาโอวาทสูตรที่  ๒  
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                           ๓.  สังขติตสูตร  
         [๑๔๓]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กฏูา- 
คารศาลา   ปามหาวัน    ใกลพระนครเวสาลี  ครั้งน้ันแล  พระนาง- 
ปชาบดีโคตมีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวประทับยืน  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทาน 
พระวโรกาส   ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอแก 
หมอมฉัน    ซึ่งหมอมฉันไดฟงแลว    จะพึงเปนผูหลีกออกจากหมู 
อยูผูเดียว   ไมประมาท    มีความเพียร   มีใจเด็ดเด่ียวอยูเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนโคตมี    ทานพึงรูธรรม 
เหลาใดวา   ธรรมเหลาน้ีเปนไปเพ่ือความกําหนด    ไมเปนไปเพ่ือ 
ความคลายกําหนัด     เปนไปเพ่ือประกอบสัตวไว   ไมเปนไปเพ่ือ 
พรากสัตวออก     เปนไปเพ่ือสั่งสมกิเลส    ไมเปนไปเพ่ือไมสั่งสม 
กิเลส      เปนไปเพ่ือความเปนผูมักมาก    ไมเปนไปเพ่ือความเปนผู 
มักนอย    เปนไปเพ่ือความไมสันโดษ    ไมเปนไปเพ่ือความสันโดษ 
เปนไปเพ่ือความคลุกคลีดวยหมูคณะ     ไมเปนไปเพ่ือความสงัด  
เปนไปเพ่ือความเกียจคราน   ไมเปนไปเพ่ือปรารภความเพียร 
เปนไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงยาก  ไมเปนไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงงาย 
ดูกอนโคตมี    ทานพึงทรงจําไวโดยสวนหนึ่งวา    นี้ไมใชธรรม 
ไมใชวินัย     ไมใชคําส่ังสอนของพระศาสดา.  
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         ดูกอนโคตมี  ทานพึงรูธรรมเหลาใดวา  ธรรมเหลาน้ีเปนไป  
เพ่ือคลายกําหนัด     ไมเปนไปเพ่ือความกําหนัด    เปนไปเพ่ือไม 
ประกอบสัตวไว    ไมเปนไปเพ่ือประกอบสัตวไว    เปนไปเพ่ือไม 
สั่งสมกิเลส     ไมเปนไปเพ่ือส่ังสมกิเลส     เปนไปเพ่ือความเปนผู 
มักนอย    ไมเปนไปเพ่ือความเปนผูมักมาก    เปนไปเพ่ือสันโดษ 
ไมเปนไปเพ่ือไมสันโดษ    เปนไปเพ่ือความสงัด    ไมเปนไปเพ่ือ 
ความคลุกคลีดวยหมูคณะ    เปนไปเพ่ือปรารภความเพียร    ไมเปน 
ไปเพ่ือความเกียจคราน    เปนไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงงาย   ไมเปน 
ไปเพ่ือความเปนคนเลี้ยงยาก     ดกูอนโคตมี    ทานพึงทรงจําไวโดย 
สวนหนึ่งวา   นี้เปนธรรมเปนวินัย   เปนคําส่ังสอนของพระศาสดา. 
                               จบ  สงัขิตตสูตรที่   ๓ 
 
                      อรรถกถาสัขิตตสูตรท่ี   ๓ 
         สังขิตตสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สราคาย   แปลวา   เพ่ือความมีความกําหนัด. บทวา 
วิราคาย   แปลวา   เพ่ือความคลายกําหนัด.  บทวา   สโยคาย  ไดแก 
เพ่ือประกอบสัตวไวในวัฏฏะ.  บทวา    วิสโยคาย    ความวา    เพ่ือ 
ความไมประกอบสัตวไวในวัฏฏะ.    บทวา   อาจยาย  ไดแก     เพ่ือ  
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ความขยายวัฏฏะ.   บทวา  โน  อปจยาย   ไดแก   ไมใช   เพ่ือความ 
ขยายวัฏฏะ.     บทวา     ทุพฺภรตาย    แปลวา     เพ่ือความเลี้ยงยาก. 
บทวา โน ทุพฺภรตาย  แปลวา  ไมใชเพ่ือความเลี้ยงงาย. ในพระสูตร 
นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะดวยปฐมวาร        แตในทุติยวาร 
ตรัสวิวัฏฏะ.   ก็แลพระนางโคตมีบรรลุพระอรหัต   ดวยพระโอวาท 
นี้แล. 
                          จบ  อรรถกถาสังขิตตสูตรที่  ๓  
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                               ๔.  ทฆีชาณุสูตร 
         [๑๔๔]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ นคิม 
แหงชาวโกลิยะ   ชื่อ   กักกรปตตะ  ใกลเมืองโกลิยะ  ครั้งน้ันแล 
โกลิยบุตร ชือ่ทีฆชาณุ    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมแลวน่ัง    ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวไดกราบ   
พระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคเปน 
คฤหัสถ   ยังบริโภคกาม   อยูครั้งเรือน   นอนเบียดบุตร   ใชจันทร 
ในแควนกาสี     ยังทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล    ยงัยินดี 
เงินและทองอยู     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจา 
โปรดแสดงธรรมท่ีเหมาะแกขาพระองค     อันจะพึงเปนไปเพ่ือ 
ประโยชน    เพ่ือความสุขในปจจุบัน    เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข 
ในภายหนาเถิด.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนพยัคฆปชชะ  ธรรม  ๔ 
ประการนี้    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน    เพ่ือความสุขในปจจุบัน 
แกกุลบุตร   ๔  ประการเปนไฉนคือ  อุฏฐานสัมปทา  ๑  อารักขา 
สัมปทา  ๑ กลัยาณมิตตตา  ๑   สมชีวิตา ๑. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ    ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน    กุลบุตร 
ในโลกน้ี    เลี้ยงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน  คือ  กสิกรรม 
พาณิชยกรรม   โครักขกรรม   รับราชการฝายทหาร   รับราชการ 
ฝายพลเรือ   หรือศิลปอยางใดอยางหน่ึง   เปนผูขยันไมเกียจคราน 
ในการงานน้ัน   ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบาย  
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ในการงานนั้น   สามารถจัดทําได   ดูกอนพยัคฆปชชะ  นี้เรียกวา 
อุฏฐานสัมปทา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ  ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน  กลุบุตร 
ในโลกน้ี  โภคทรัพยหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียร  สั่งสม 
ดวยกําลังแขน  เหง่ือโทรมตัว  ชอบธรรม  ไดมาโดยธรรม  เขา 
รักษาคุมครองโภคทรัพยเหลาน้ันไว พรอมมูล  ดวยทําไวในใจวา 
ไฉนหนอ   พระราชาไมพึงริบโภคทรัพยเหลาน้ีของเรา   โจรไม 
พึงลัก  ไฟไมพึงไหม  น้ําไมพึงพัดไม ทายาทผูไมเปนที่รักจะไม 
พึงลักไป  ดกูอนพยัคฆปชชะ   นี้เรียกวาอารักขสัมปทา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ  ก็กลัยาณมิตตตาเปนไฉน    กลุบุตร 
ในโลกน้ี  อยูอาศัยในฐานหรือนิคมใด  ยอมดํารงตน  หรือบุตร 
สนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมน้ัน  ซึ่งเปนคฤหบดี  หรือบุตร 
คฤหบดี  เปนคนหนุมหรือคนแก  ผูมีสมาจารบริสุทธิ์  ผูถึงพรอม 
ดวยศรัทธา   ศีล   จาคะ   ปญญา    ศกึษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึง 
พรอมดวยจาคะ   ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูพึงพรอมดวยปญญา 
ดูกอนพยัคฆปชชะ   นี้เรยีกวากัลยาณมิตตตา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ   ก็สมชีวิตาเปนไฉน  กุลบุตรในโลกนี้ 
ทางเจริญแหงทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย   แลวเลี้ยงชีพ 
พอเหมาะ  ไมใหฟูมฟายนัก  ไมใหฝดเคืองนัก  ดวยคิดวา รายได 
ของเราจักตองเหนือรายจาย    และรายจายของเราจักตองไมเหนือ 
รายได  ดูกอนพยัคฆปชชะ  เปรียบเหมือนคนชั่งตราชั่งหรือลูกมือ 
คนชั่งตราชั่ง  ยกตราชั่งข้ึนแลว  ยอมลดออกเทาน้ี  หรือตองเพ่ิม  
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เขาเทาน้ี  ฉันใด   กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน   รูทางเจริญและทาง 
เสื่อมแหงโภคทรัพย     แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ.    ไมใหฟูมฟายนัก    
ไมใหฝดเคืองนัก   ดวยคิดวา   รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย  
และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได      ดกูอนพยัคฆปชชะ 
ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย   แตเลี้ยงชีวิตอยางโออา   จะมีผูวาเขา 
วา     กลุบุตรผูนี้ใชโภคทรัพยเหมือนคนเค้ียวกินผลมะเด่ือฉะนั้น 
ก็ถากุลบุตรผูที่มีรายไดมาก  แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง  จะมีผูวาเขาวา 
กุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา       แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญ 
และทางเส่ือมแหงโภคทรัพย  แลวเลีย้งชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟาย 
นัก    ไมใหฝดเคืองนัก   ดวยคิดวา    รายไดของเราจักตองเหนือ 
รายจาย      และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได     ดกูอน 
พยัคฆปชชะ   นี้เรียกวาสมชีวิตา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ   โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว 
ยอมมีทางเสื่อม  ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง  ๑ เปนนักเลง 
สุรา  ๑  เปนนักเลงการพนัน  ๑  มีมิตรชั่ว  สหายชัว่  เพ่ือนชั่ว  ๑ 
ดูกอนพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ  มทีางไหลเขา ๔ ทาง 
ทางไหลออก   ๔  ทาง   บุรุษพึงปดทางไหลเขา   เปดทางไหลออก 
ของสระน้ัน  ฝนก็มิตกตองตามฤดูกาล   ดวยประการฉะน้ี  สระน้ํา 
ใหญนั้นพึงหวังความเส่ือมอยางเดียว    ไมมีความเจริญเลย   ฉันใด 
โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมมีทาง 
เสื่อม  ๔  ประการ  คือ  เปนนักเลงหญิง  ๑  เปนนักเลงสุรา ๑ เปน 
นักเลงการพนัน ๑ มีมิตรชั่ว  หลายชั่ว  เพ่ือนชั่ว  ๑.  
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         ดูกอนพยัคฆปชชะ   โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว  
ยอมมีความเจริญ  ๔ ประการ  คือ  ไมเปนนักเลงหญิง  ๑ ไมเปน 
นักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพน้ัน ๑ มีมิตรดี สหายดี เพ่ือนดี ๑ 
ดูกอนพยัคฆปชชะ  เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ   มทีางไหลเขา  ๔ ทาง 
ไหลออก  ๔  ทาง  บุรุษพึงเปดทางไหลเขา  ปดทางไหลออกของสระ 
นั้น   ทั้งฝนก็ตกตองตามฤดูกาล   ดวยประการฉะน้ี   สระน้ําใหญนั้น 
พึงหวังความเจริญอยางเดียว    ไมมีเสื่อม   ฉันใด    โภคทรัพยทีเ่กิด 
โดยชอบอยางนี้    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ยอมมีทางเจริญ  ๔  ประการ 
คือ   ไมเปนนักเลงหญิง   ๑   ไมเปนนักเลงสุรา    ๑    ไมเปนนักเลง 
การพนัน    ๑    มีมิตรดี   สหายดี    เพ่ือนดี    ๑    ดกูอนพยัคฆปชชะ 
ธรรม  ๔   ประการน้ีแล    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข 
ในปจจุบันแกกุลบุตร. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ  ธรรม  ๔  ประการนี้    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชน   เพ่ือความสุขในภายหนาแกกุลบุตร   ธรรม  ๔ ประการ 
เปนไฉน    คือ   สัทธาสัมปทา   ๑  สีลสัมปทา   ๑   จาคสัมปทา   ๑ 
ปญญาสัมปทา  ๑. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ   ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน    กลุบุตรใน 
โลกนี้มีศรัทธาคือ    เพ่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แม 
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน 
แลว  เปนผูจําแนกธรรม  ดูกอนพยัคฆปชชะ  นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุพยัคฆปชชะ สลีสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี 
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต     ฯลฯ     เปนผูงดเวนจาการด่ืมน้ําเมา  
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คือ  สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท    ดูกอนพยัคฆปชชะ 
นี้เรียกวาสีลสัมปทา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ   ก็จาคสัมปทาเปนไฉน   กุลบุตรในโลกน้ี 
มีจิตปราศจากมลทินคือความตระหน้ี     อยูครองเรือน    มีจาคะอัน 
ปลอยแลว   มีฝามือชุมยินดีในการสละ   ควรแกการขอ   ยินดีในการ 
จําแนกทาน  กอนพยัคฆปชชะ  นี้เรียกวาจาคสัมปทา. 
         ดูกอนพยัคฆปชชะ  ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน  กลุบุตรใน 
โลกนี ้   เปนผูมีปญญา   คือ  ประกอบดวยปญญาที่เห็นความเกิด  
และความดับ  เปนอริยะ  ชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ 
ดูกอนพยัคฆปชชะ    นี้เรยีกวาปญญาสัมปทา     ดกูอนพยัคฆปชชะ 
ธรรม    ๔    ประการนี้แล    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข 
ในภายหนาแกกุลบุตร. 
                   คนหมั่นในการทํางาน   ไมประมาท   จัด 
         การงานเหมาะสม  เลี้ยงชีพพอเหมาะ  รักษาทรัพย 
         ที่หามาได    มีศรัทธา   ถึงพรอมดวยศีล     ถอยคํา 
         ปราศจากความตระหน้ี           ชาํระทางสัมปรายิก   
         ประโยชนเปนนิตย   ธรรม   ๘  ประการดังกลาวน้ี 
         ของผูคอบเรือน   ผูมีศรัทธา   อันพระพุทธเจาผูมี 
         พระนามอันแทจรงิตรัสวา  นําสุขมาใหในโลกท้ัง 
         สอง   คือ  ประโยชนในปจจุบันนี้และความสุขใน  
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          ภายหนา   บุญ   คือ    จาคะน้ียอมเจริญแกคฤหัสถ  
         ดวยประการฉะนี้. 
                                จบ  ทีฆชาณุสูตรที่  ๔ 
                    อรรถกถาทีฆชาณุสูตรท่ี  ๔  
         ทีฆชาณุสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา   พฺยคฺฆปชฺช   นี้  เปนคํารองเรียกโกลยิบุตรชื่อทีฆชาณุ 
นั้น  ดวยอํานาจประเพณีต้ังชื่อ.   จรงิอยู    พรรพบุรุษของโกลิยบุตร 
ชื่อทีฆชาณุนั้นเกิดในทางเสือผาน   เพราะฉะนั้น  คนในตระกูลนั้น 
เขาจึงเรียกกันวา  พยัคฆปชชะ  บทวา  อิสฺสตฺเถน  แปลวา  ดวยงาน 
ของนักรบแมนธนู.   บทวา  ตตฺรุปายาย   ความวา  อันเปนอุบายใน 
การงานน้ัน    เพราะรูวา    เวลาน้ีควรทําส่ิงน้ี.    บทวา  วุฑฺฒสีลิโน 
แปลวา  ผูมีศีลอันสมบูรณ   ผูมีสมาจารอันหมดจด.    บทวา    อาย 
แปลวา    การมา.   บทวา   นาจฺโจคาฬฺห   แปลวา  ไมเบียดกรอนัก 
บทวา ปริยาทาย ไดแก. รับมาแลวใชจายไป ในขอน้ัน ผูใดมีรายได 
เพ่ิมข้ึนกวารายจายเปน      ๒     เทา    รายจายของผูนั้นไมสามารถ 
ที่จะทํารายไดใหหมดไป.   (สมดังท่ีตรัสไวในสิงคาลสูตรวา) 
         จตุธา    วิภเช   โภเค           ปณฑฺิโต  ฆรมาวส 
         เอเกน   โภเค  ภฺุเชยฺย       ทฺวีหิ   กมฺม  ปโยชเย 
         จตุตฺถฺจ  นิธาเปยยฺ            อาปทาสุ  ภวิสสฺติ   
                บณัฑิตบุคคลผูครองเรือน   พึงแบงโภค- 
         ทรัพยออกเปน  ๔  สวน   คือ  สวนหน่ึงใชสอย  
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         สองสวนประกอบการงาน  สวนที่  ๔  เก็บไว ใน 
         เมื่อมอีนัตราย. 
         ก็เม่ือบุคคลปฏิบัติอยางนี้    รายจายยอมไมอาจจะเหนือรายได 
ไปไดเลย.  บทวา   อุทุมฺพรขาทิก   ความวา  เมื่อบุคคลประสงคจะกิน 
ผลมะเดื่อ   เขยาตนมะเดื่อท่ีมีผลสุก    ผลเปนอันมากหลนลงมาดวย 
การเขยาคราวเดียวเทาน้ัน    เขากินผลท่ีควรจะกิน   ทิ้งผลเปนอันมาก 
นอกน้ีไปเสีย    ฉันใด   บุคคลใดสุรุยสุราย  กระทํารายจายใหมากกวา 
รายได    บรโิภคโภคะ  บุคคลน้ันเขาเรียกวา  กินทิ้งกินขวาง  เหมือน 
กุลบุตรผูกินผลมะเด่ือคนน้ี   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน.  บทวา   อทฺธมาริก 
แปลวา   ตายนาอนาถ.    บทวา   สมชวีิก   กปฺเปติ   แปลวา  เลีย้งชีพ 
อยางพอดี.    บทวา   สมชีวิตา    ความวา   เปนอยูดวยความเปนอยู 
อันพอดี.  บทวา  อปายมขุานิ   ไดแก   ฐานท่ีต้ังแหงความพินาศ. 
         บทวา  อุฏาตา  กมมฺเธยฺเยสุ  ไดแก  ผูสมบูรณดวยความขยัน 
หม่ันเพียร   ในฐานะท่ีกระทําการงาน.   บทวา   วิธานวา     แปลวา 
ผูจัดงานเปน.   บทวา  โสตฺถาน สมฺปรายิก  ไดแก  ความสวัสดีอัน 
เปนไปในภายภาคหนา  บทวา  สจฺจนาเมน  ความวา โดยพระนาม 
ที่แทจริงอยางนี้วา  เปนพุทธะ   เพราะตรัสรูนั่นเอง.   บทวา  จาโค 
ปฺุ ปวฑฺฒติ  ความวา  จาคะและบุญท่ีเหลือยอมเจริญ. ในสูตรนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสศรัทธาเปนตนคละกัน. 
                                 จบ  อรรถกถาทีฆชาณุสูตรที่  ๔  
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                                  ๕.   อุชชยสูตร 
         [๑๔๕]   ครั้งน้ันแล    อุชชยพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ   ไดปราศรัยกันพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผาน 
การปราศรัย  พอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง 
ครั้นแลวไดกราบทูลวา     ขาแตทานพระโคดม     ขาพระองคใคร 
จะไปอยูตางถิ่น  ขอทานพระโคดมโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเปนไป 
เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขในปจจุบัน    เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุข 
ในภายหนา  แกขาพระองคเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนพราหมณ   ธรรม   ๔ 
ประการนี้    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขในปจจุบัน      
ประการเปนไฉน  คือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณ- 
มิตตตา  ๑   สมชีวิตา   ๑. 
         ดูกอนพราหมณ   กอ็ุฏฐานสัมปทาเปนไฉน  กุลบุตรในโลกน้ี 
เลี้ยงชีพดวยความหม่ันประกอบการงาน...     ดูกอนพราหมณ      นี ้
เรียกวาอุฏฐานสัมปทา. 
         ดูกอนพราหมณ   กอ็ารักขสัมปทาเปนไฉน   กุลบุตรในโลกน้ี 
มีโภคทรัพยที่หามาดวยความหมั่นเพียร          สั่งสมดวยกําลังแขน... 
ดูกอนพราหมณ    เรียกวาอารักขสัมปทา. 
         ดูกอนพราหมณ    ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน  กลุบุตรในโลกน้ี 
อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด    ยอมดํารงตน    เจรจาสนทนากับบุคคล 
ในบานหรือนิคมน้ัน...  ดูกอนพราหมณ  นี้เรียกวากัลยาณมิตตตา.  
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         ดูกอนพราหมณ    ก็สมชีวิตาเปนไฉน    กุลบุตรในโลกนี้  
รูทางเจริญแหงโภคทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย   แลวเลี้ยงชีพ 
พอเหมาะ   ไมใหฟูมฟายนัก   ไมใหฝดเคืองนัก...    ดูกอนพราหมณ 
นี้เรียกวาสมชีวิตา. 
         ดูกอนพราหมณ    โภคทรัพยที่เกิดข้ึนโดยชอบอยางนี้แลว 
ยอมมีทางเสื่อม   ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง  ๑ เปนนักเลงสุรา  ๑ 
เปนนักเลงการพนัน  ๑  มีมิตรชั่ว  สหายชั่ว    เพ่ือนชั่ว  ๑... 
         ดูกอนพราหมณ   โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้   ยอมมีทาง 
เจริญอยู  ๔  ประการ  คือ ไมเปนนักเลงหญิง  ๑ ไมเปนนักเลงสุรา  ๑ 
ไมเปนนักเลงการพนัน  ๑   มีมิตรด ี สหายดี   เพ่ือนดี   ๑...   ดูกอน 
พราหมณ   ธรรม    ๔   ประการน้ีแล   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือ 
ความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร. 
         ดูกอนพราหมณ    ธรรม    ๔   ประการนี้   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเพ่ือความสุขในภายหนาแกกุลบุตร    ธรรม   ๔   ประการ 
เปนไฉน  คือ   ศรัทธาสัมปทา   ๑   ศลีสัมปทา   ๑    จาคสัมปทา   ๑ 
ปญญาสัมปทา  ๑   ดูกอนพราหมณ    ก็ศรัทธาสัมปทาเปนไฉน 
กุลบุตรในโลกน้ีเปนผูมีศรัทธา...    นี้เรียกวาศรัทธาสัมปทา. 
         ดูกอนพราหมณ     ศีลสัมปทาเปนไฉน    กลุบุตรในโลกน้ี 
งดเวนจากปาณาติบาต     ฯลฯ    งดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา    คือ  สุรา 
และเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท   ดูกอนพราหมณ    นี้เรยีกวา 
ศีลสัมปทา.  
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         ดูกอนพราหมณ    ก็จาคสัมปทาเปนไฉน    กุลบุตรในโลกน้ี  
มีจิตปราศจากความตระหน่ี     อยูครองเรือน     มจีาคะอันปลอยแลว 
มีฝามือชุม  ยนิดีในการสละ  ควรแกการขอ  ยินดีในการจําแนกทาน 
ดูกอนพราหมณ   นี้เรียกวาจาคสัมปทา. 
         ดูกอนพราหมณ   กป็ญญาสัมปทาเปนไฉน  กุลบุตรในโลกน้ี 
เปนผูมีปญญา    ฯลฯ    นีเ้รียกวาปญญาสัมปทา     ดูกอนพราหมณ 
ธรรม   ๔   ประการนี้แล   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน   เพ่ือความสุข 
ในภายหนาแกกุลบุตร. 
                 คนหมั่นในการทํางาน   ไมประมาท   จดั 
         การงานเหมาะสม  เลี้ยงชีพพอเหมาะ  ตามรกัษา 
         ทรัพยที่หามาได   มีศรัทธาถึงพรอมดวยศีล  รูถอย 
         คํา  ปราศจากความตระหน่ี   ชําระทางสัมปรายิก- 
         ประโยชนเปนนิตย  ธรรม  ๘  ประการดังกลาวมา 
         นี้   ของผูครองเรือน   ผูมีศรัทธา   อันพระพุทธเจา 
         ผูมีพระนามอันแทจริง  ตรัสวา    นําสุขมาใหใน 
         โลกท้ังสอง  คือ ประโยชนในปจจุบันนี้  และสุข 
         ในภายหนา  บุญคือจาคะน้ี   ยอมเจริญแกคฤหัสถ 
         ดวยประการฉะนี้. 
                            จบ  อุชชยสูตรที่   ๕  
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                                     ๖.  ภยสูตร  
         [๑๔๖]    ดูกอภิกษุทั้งหลาย    คําวา   ภัย    เปนชื่อของกาม 
คําวา   ทุกข  เปนชื่อของกาม   คําวา  โรค  เปนชื่อของกาม   คําวา 
หัวฝ  เปนชือ่ของกาม   คําวา  ลูกศร เปนชื่อของกาม  คําวา ความของ 
เปนชื่อของกาม   คําวา   เปอกตม   เปนชื่อของกาม   คําวา   การอยู 
ในครรภ เปนชื่อของกาม. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะเหตุไร   คําวา   ภัย   จึงเปนชื่อ 
ของกาม    เพราะบุคคลผูนี้ยินดีในกามราคะ.    พัวพันในฉันทราคะ 
ยอมไมพนไปจากภัยทั้งในปจจุบัน    ทั้งในภายหนา  ฉะนั้น  คําวา 
ภัย  จึงเปนชื่อของกาม. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุไรคําวา  ทุกข ฯลฯ  โรค ฯลฯ 
หัวฝ  ฯลฯ ลกูศร ฯลฯ ความของ ฯลฯ เปอกตม จึงเปนชื่อของกาม. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะเหตุไรคําวา    การอยูในครรภ 
จึงเปนชื่อของกาม    เพราะบุคคลน้ียินดีในกามราคะ    พัวพันใน 
ฉันทราคะ    ยอมไมหลุดพนไปจากการอยูในครรภทั้งในปจจุบัน 
ทั้งในภายหนา  ฉะนั้น  คําวา  การอยูในครรภ  จึงเปนชื่อของกาม. 
                    ภัย  ทุกข  โรค  หัวฝ    ลูกศร  ความของ 
         เปอกตม    และการอยูในครรภ   นี้เรียกวากามท่ี 
         ปุถุชนของอยูแลว  อันกามสุขครอบงําแลว   ยอม  
         ไปเพ่ือเกิดในครรภอีก   ก็เพราะภิกษุมีความเพียร 
         ยินดีดวยสัมปชัญญะ  ภิกษุเหน็ปานนี้นั้น กาวลวง  
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         ทางหมุนเวียนท่ีขามไดยากนี้ไดแลว       ยอมพิจาร- 
         ณาเห็นหมูสัตวผูเขาถึงชาติและและชรา   ด้ินรนอยู 
                                  จบ  ภยสูตรที่  ๖ 
 
                     อรรถกถาภยสูตรท่ี  ๖ 
         ภยสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  คพฺโภ  ไดแก  การอยูในครรภ.  บทวา   ทิฏธมมฺกิาป 
ไดแก   ยอมไมหลุดพน   จากครรภมนุษยแมอีก   เชนการอยูในครรภ 
ซึ่งเห็นกันในปจจุบัน.  บทวา   สมฺปรายิกาป  ไดแก  จากครรภที่เหลือ 
เวนครรภของพวกมนุษย. 
         บทวา   อุภย   เอเต    กามา   ปวุจจฺนฺติ   ความวา   ทานกลาว 
กามเหลาน้ี    เปนคูกันอยางนี้   คือ   ภัยกับทุกข  ๑   ภัยกับโรค   ๑ 
ภัยกับหัวฝ  ๑  ภัยกับลกูศร  ๑  ภัยกับความของ  ๑  ภัยกับเปอกตม ๑ 
ภัยกับการอยูในครรภ  ๑.  บทวา  สาตรูเปน   ไดแก  กามสุข.  บทวา 
ปลิปถ  ไดแก   กาวลวงทางหมุนเวียนคือวัฏฏะ.   ในฐานะน้ี   พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ตรัสวิปสสนา   ทรงถือเอาวา   ภิกษุนั้นบรรลพุระ- 
อรหัต.     จรงิอยู    ทรงพิจารณาหมูสัตวเห็นปานน้ีผูเขาถึงชาติและ 
ชรา  ดิ้นรนอยูในภพท้ัง  ๓  แล.   ตรสัวัฏฏะไวในพระสูตร   ตรัส 
วิวัฏฏะไวในคาถาท้ังหลายแล. 
                           จบ   อรรถกถาภยสูตรที่  ๖  
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                          ๗.  ปฐมอาหุเนยยสูตร 
         [๑๔๗]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๘   ประการ    เปนผูควรของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ  เปนผู 
ควรของทําบุญ    เปนผูควรทําอัญชล ี    เปนนาบุญของโลก   ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศีล  ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย  ๑  เปนพหูสูต   ฯลฯ   แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ  ๑  เปนผูมี 
มิตรดี   มีสหายดี   มีเพ่ือนดี  ๑   เปนสัมมาทิฏฐิ  ประกอบดวยความ 
เห็นชอบ  ๑  มีปกติไดตามความปรารถนา   ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก 
ซึ่งฌาน  ๔  อันมีในจิตย่ิง  เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   ๑  ยอม 
ระลึกชาติกอนไดเปนอันมากคือ   ชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   ฯลฯ 
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ    พรอมทั้งอุเทส 
ดวยประการฉะน้ี  ๑   ยอมเห็นสัตว  ฯลฯ  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ 
ลวงจักษุของมนุษย  ฯลฯ  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ๑ 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ    อันหาอาสวะมิได   เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘   ประการนี้แล 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา.    
                               จบ  ปฐมอาหุเนยยสูตร ที่  
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                          ๘.  ทุติยอาหุเนยยสูตร 
         [๑๔๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๘ 
ประการ  เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญ 
อ่ืนยิ่งกวา   ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีศีล   ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท   
ทั้งหลาย   ๑   เปนพหูสูต  ฯลฯ   แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ เปนผู 
ปรารภความเพียร    มีกําลัง    มีความบากบ่ันมั่นคง    ไมทอดธุระ 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ๑ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร  อยูในเสนาสนะ 
อันสงัด    ๑   เปนผูอดกลั้นความไมยินดีและความยินดี   ระงับความ 
ไมยินดีที่เกิดข้ึนแลว   ๑   เปนผูอดกลั้นความกลัวตอภัยเสียได  ระงับ 
ความกลัวตอภัยที่เกิดข้ึนแลว    ๑    มีปกติไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งฌาน   ๔   อันมีในจิตย่ิง   เปนเครื่อง 
อยูเปนสุขในปจจุบัน    ๑    กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ฯลฯ    เขาถึงอยู  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘   ประการน้ีแล 
เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
                           จบ   ทุติอาหุเนยยสูตรท่ี  ๘  
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                        ๙. ปฐมอัฏฐปุคคลสูตร  
         [๑๔๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคล   ๘  จําพวกนี้  เปนผู 
ควรของคํานับ    ฯลฯ    เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา 
๘  จําพวกเปนไฉน  คือ  พระโสดาบัน  ๑ ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล    ๑   พระสกทาคามี   ๑   ทานผูปฏิบัติเพ่ือ 
กระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล   ๑   พระอนาคามี   ๑   ทานผูปฏบิัติ 
เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   ๑   พระอรหันต   ๑   ทานผูปฏิบัติ  
เพ่ืออรหัตผล  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๘ จําพวกนี้แล  เปน 
ผูควรของคํานับ ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                       บุคคลผูปฏิบัติ  ๔  จําพวก    ผูต้ังอยูในผล  ๔ 
         จําพวกน้ีเปนสงฆ   ผูปฏิบัติตรง   มีปญญา  มีศีล 
         และจิตมั่นคง  ยอมกระทําบุญของมนุษยผูเพงบุญ 
         บูชาอยูใหมีผลมาก      ทานท่ีใหในสงฆ     ยอมม ี
         ผลมาก. 
                         จบ  อัฏฐปุคคลสูตรที่  ๙ 
 
    อรรถกถาปฐมอัฏฐปุคคลสูตรท่ี  ๙ 
         ปฐมอัฏฐปุคคลสูตรท่ี  ๙  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุชุภูโต   ความวา    ชื่อวาตรง    เพราะไมมีการคด   
ทางกายเปนตน.   บทวา   ปฺาสีลสมาหิโต  ไดแก  ผูประกอบดวย   
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ปญญาและศีล.  บทวา   ยชมานาน   ไดแก   ผูใหทาน.  บทวา 
ปุเปกฺขาน   ไดแก  ตรวจดู  คือแสวงหาบุญ.  บทวา  โอปธิก 
ไดแก   มีอุปธิเปนวิบากอันยิ่งหรือหาประมาณมิได. 
                จบอรรถกถาปฐมอัฏฐปุคคลสูตรท่ี  ๙  
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                       ๑๐.  ทุติยอัฏฐปุคคลสูตร  
         [๑๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล ๘ จําพวกนี้  เปนผูควร 
ของคํานับ  ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๘  จําพวก 
เปนไฉน   คือ   พระโสดาบัน   ๑   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึง 
โสดาปตติผล  ๑   พระสกทาคามี   ๑  ทานผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงซ่ึง 
สกทาคามิผล  ๑  พระอนาคามี  ๑  ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึง 
อนาคามิผล  ๑  พระอรหันต   ๑  ทานผูปฏิบัติเพ่ืออรหัตผล  ๑ บุคคล  
๘  จําพวกนี้แล  เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                          ผูปฏิบัติ   ๔   จําพวก   ผูต้ังอยูในผล   ๔ 
         จําพวก  สงฆนี้คือ   บุคคล  ๘  จาํพวก เปนผูสูงสุด 
         กวาสัตวทั้งหลาย        ยอมกระทําบุญของมนุษยผู 
         เพงบุญบูชาอยูใหมีผลมาก   ทานท่ีใหในสงฆนี้ 
         ยอมมผีลมาก. 
                    จบ  อังฏฐปุคคลสูตรที่  ๑๐ 
 
                อรรถกถาทุติยอัฏฐปุคคลสูตร 
         ทุติยอัฏฐปุคคลสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สมุกฺกฏโ   แปลวา   อุตกฤษฏ   คือสูงสุด.  บทวา 
สตฺตาน   ไดแก    แหงสัตวทั้งปวง.   คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้งาย 
ทั้งน้ันแล. 
                          จบ  อรรถกถาทุติยอัฏฐกปุคคลสูตรที่  ๑๐  
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                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  โคตมีสูตร   ๒.  โอวาทสูตร   ๓.  สังขิตตสูตร  ๔.  ทฆีชาณุ- 
สูตร   ๕.  อุชชยสูตร   ๖.  ภยสูตร   ๗.  ปฐมอาหุเยยสูตร   ๘.  ทุติย- 
อาหุเนยยสูตร  ๙.  ปฐมอัฏฐปุคคลสูตร  ๑๐.  ทุติอัฏฐปุคคลสูตร. 
                             จบ สันธานวรรคท่ี  ๑  
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                                 จาลวรรคที่  ๒ 
                                   ๑.  อิจฉาสูตร 
        [๑๕๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล  ๘  จําพวกมีปรากฏ 
อยูในโลก   ๘   จําพวกเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    ชอบสงัด     ไมเจริญกรรมฐานใหติดตอเน่ืองกันไป    ยอม 
เกิดความปรารถนาลาภ   เธอยอมหมั่นเพียร   พยายามเพ่ือจะไดลาภ 
เมื่อเชื่อหมั่นเพียรพยายามเพื่อท่ีจะไดลาภ     ลาภไมเกิดข้ึน     เธอ 
ยอมเศราโศก    ลําบาก    ร่ําไรทุบอกคร่ําครวญ    ถึงความหลงใหล 
เพราะไมไดลาภนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรียกวาผูปรารถนา 
ลาภ    หม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ     แตไมไดลาภ    เศราโศก 
ร่ําไร  และเคลื่อนจากสัทธรรม. 
         อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป    ยอมเกิดความปรารถนาลาภ    เธอยอมหมั่น 
เพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ     เมื่อเธอหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะได 
ลาภ     ลาภเกิดข้ึน     เธอยอมหัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ    ยอม 
หม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ    ไดลาภแลว     มัวเมา     ประมาท 
และเคลื่อนจากสัทธรรม. 
         อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป   ยอมเกิดความปรารถนาลาภ   เธอไมหม่ันเพียร  
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พยายามเพ่ือจะไดลาภ   เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ  
ลาภไมเกิดข้ึน   เธอยอมเศราโศก   ลําบากร่ําไร   ทบุอกคร่ําครวญ 
ถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภนั้น    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้ 
เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   ไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ไมไดลาภ   เศราโศก   ร่ําไร   และเคลื่อนจากสัทธรรม. 
         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป   ยอมเกิดความปรารถนาลาภ   เธอไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ    เม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ลาภเกิดข้ึน   เธอยอมมัวเมาถึงประมาทเพราะลาภน้ัน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ    ไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ  ไดลาภแลว  มวัเมา ประมาท  และเคลื่อนจาก 
สัทธรรม. 
         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด   ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป   ยอมเกิดความปรารถนาลาภ   เธอหมั่นเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ   เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ลาภไมเกิดข้ึน    เธอไมเศราโศก  ไมลาํบาก   ไมร่ําไร   ไมทุบอก 
คร่ําครวญ  ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   หม่ันเพียรพยายาม 
เพ่ือจะไดลาภ  ไมไดลาภแลว  ไมเศราโศก  ไมร่ําไร และไมเคลื่อน 
จากสัทธรรม. 
         อน่ึง   ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชองสงัด   ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป       ยอมเกิดความปรารถนาลาภ      เธอหม่ันเพียร  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 580 

พยายามเพ่ือจะไดลาภ   เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ลาภเกิดข้ึน   เธอไมมัวเมา   ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   ยอม 
หม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะไดลาภ ไดลาภแลว   กไ็มมัวเมาประมาท 
และไมเคลื่อนจากสัทธรรม. 
         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป   ยอมเกิดความปรารถนาลาภ   เธอไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ    เม่ือเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ลาภไมเกิดข้ึน     เธอไมเศราโศก    ไมร่ําไร     ไมทุบอกคร่ําเพียร 
ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
นี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือจะได 
ลาภ  ไมไดลาภแลว   ไมเศราโศก    ไมร่ําไร   และไมเคลื่อนจาก 
สัทธรรม. 
         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด   ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหติดตอเนื่องกันไป  ยอมเกิดความปรารถนาลาภ  เธอไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ   เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อจะไดลาภ 
ลาภเกิดข้ึน    เธอไมมัวเมา   ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ      ไม 
หม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ     ไดลาภแลว    ไมมัวเมาประมาท 
และไมเคลื่อนจากสัทธรรม  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๘ จําพวก 
นี้แล   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                 จบ  อิจฉาสูตรที่  ๑  
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                                       จาลวรรคที่  ๒ 
                                อรรถกถาอิจฉาสูตรท่ี  ๑ 
         วรรคท่ี  ๗  อิจฉาสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปวิวิตฺตสฺส   ไดแก   สงัดแลวดวยกายวิเวก.   บทวา 
นิรายตฺตวุตฺติโน    ไดแก    ผูมีวิปสสนากรรมไมเปนไปเน่ืองกันใน 
อารมณไหน ๆ .   บทวา    ลาภาย   ไดแก    เพ่ือไดปจจัย   ๔. บทวา     
โสจิ  จ  ปริเทวิ  จ  แปลวา    ความเศราโศกและความรําพัน.   บาลีวา 
โสจิจฺจ  ปริเทวิจฺจ  ดังนี้ก็มี.  บทวา   จุโต  จ  สทฺธมฺมา ไดแก เคลื่อน 
จากพระสัทธรรมคือวิปสสนาในขณะน้ันนั่นเอง.   ในพระสูตรนี้ตรัส 
ทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ. 
                                  จบ  อรรถกถาอิจฉาสูตรที่  ๑  
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                                 ๒. ปฐมอลังสูตร 
         [๑๕๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๖ 
ประการ     เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตน 
และผูอ่ืน   ธรรม   ๖  ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย   ๑ 
เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว    ๑   พิจารณาเนื้อความแหงธรรม 
ที่ทรงจําแลว  ๑  รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ๑ 
เปนผูมีวาจางาม     กลาวถอยคําไพเราะ   ประกอบดวยวาจาของ 
ชาวเมืองอันสละสลวย   ไมมีโทษ  ใหรูประโยชน  ๑  เปนผูชีแ้จง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง    ใหสมาทาน   ใหอาจหาญราเริง  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๖  ประการน้ีแล  เปนผู 
สามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกทั้งตนเองและผูอ่ืน.  
                            จบ  ปฐมอลังสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 583 

                               ๓.  ทุติยอลังสูตร 
         [๑๕๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๕     
ประการ     เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกทั้งตน 
และผูอ่ืน   ธรรม   ๕  ประการเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้    เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในอกุศลธรรมท้ังหลาย 
แตเปนผูทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว      ๑    พิจารณาเน้ือความแหงธรรม 
ที่ทรงจําแลว   ๑   รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ๑ 
เปนผูมีวาจางาม     กลาวถอยคําไพเราะ     ประกอบดวยวาจาของ 
ชาวเมืองอันสละสลวย    ไมมีโทษ    ใหรูประโยชน   ๑  เปนผูชีแจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญราเริง   ๑  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๕  ประการน้ีแล   เปนผู 
สามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกทั้งตนเองและผูอ่ืน. 
                           จบ   ทุติยอลังสูตรที่  ๓  
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                              ๔.  ตติยอลังสูาตร 
         [๑๕๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ    เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน  ธรรม  ๔ 
ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูมีความเขาใจไดเร็วในอกุลศลธรรมท้ังหลาย  ๑ เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ฟงแลว  ๑  พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว ๑ รูอรรถ 
รูธรรมตัวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ๑    หาเปนผูมีวาจางาม 
กลาวถอยคําไพเราะ  ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
ไมมีโทษ   ใหรูประโยชนไม   หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง  ให   
สมาทาน  ใหอาจหาญราเริงไม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกตน  แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูล 
แกผูอ่ืน. 
                                   จบ  อลังสูตรที่  ๔  
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                            ๕. จตุตถอลังสูตร  
         [๑๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ  เปนผูสมารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกตน  ธรรม 
๔  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทัง้หลาย  ๑   เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ไดฟงแลว   ๑   แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดฟงแลว 
และหารูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม   เปนผู 
มีวาจางาม   กลาวถอยคําไพเราะ   ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง 
อันสละสลวย   ไมมีโทษ   ใหรูประโยชน  ๑  เปนผูชี้แจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง   ใหสมาทาน  ใหอาจหาญราเริง    ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๔  ประการนี้แล   เปนผูสมารถในอัน 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   แตไมเปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน. 
                            จบ  จตุตถอลังสูตรที่  ๕  
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                              ๖. ปญจมอลังสูตร 
         [๑๕๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๓ 
ประการ  เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน 
ธรรม ๓ ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้   ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย   แตเปนผู 
ทรงจําธรรมที่ไดฟงแลว   ๑   พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจํา 
แลว   ๑  รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ๑   หาเปน 
ผูมีวาจางาม   กลาวถอยคําไพเราะ   ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง 
อันสละสลวย   ไมมีโทษ   ใหรูประโยชนไม  และหาชี้แจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญราเริง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๓  ประการน้ีแล   เปนผูสมารถในอัน 
ปฏบิัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน   แตไมเปนผูสมารถในอันปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
                                จบ  ปญจมอลังสูตรที่  ๖  
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                             ๗.  ฉัฏฐอลังสูตร 
         [๑๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบดวยธรรม  ๓ 
ประการ   เปนผูสมารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกตน   ธรรม 
๓  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย   แตเปนผูทรงจํา 
ธรรมที่ไดฟงแลว   ๑  ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงจําแลว 
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม    เปนผูมีวาจา 
งาม      กลาวถอยคําไพเราะ      ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย  ไมมีโทษ  ใหรูประโยชน  ๑  ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญราเริง   ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม   ๓  ประการนี้แล  เปนผูสมารถในอันปฏิบติั 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบติั 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน. 
                                  จบ  ฉักกอลังสูตรที่  ๗  
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                            ๘. สัตตมอลังสูตร 
         [๑๕๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๒  
ประการ  เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกผูอ่ืน 
ธรรม  ๒  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทัง้หลาย  ไมเปน 
ผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว   แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรง 
จําแลว   ๑   รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ๑ 
หาเปนผูมีวาจางาม   กลาวถอยคําไพเราะ    ประกอบดวยวาจาของ 
ชาวเมืองอันสละสลวย  ไมมีโทษ    ใหรูประโยชนไม   ไมชี้แจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง    ใหสมาทาน   ใหอาจหาญราเริง   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๒   ประการน้ีแล  เปน 
ผูสมารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน   แตไมสามารถ 
ในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
                          จบ  สัตตกอลังสูตรที่  ๘  
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                           ๙.  อัฏฐมอลังสูตร  
         [๑๕๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๒ 
ประการ  เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกตน  ธรรม 
๒  ประการเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ไมเปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย       ไมทรงจํา 
ธรรมท่ีไดฟงแลว    ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว 
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม    แตเปนผูมี 
วาจางาม   กลาวถอยคําไพเราะ    ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย  ไมมีโทษ  ใหรูประโยชน  ๑  ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญราเริง  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบ 
ดวยธรรม  ๒  ประการน้ีแล   เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกผูอ่ืน      แตไมเปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกตน. 
                               จบ  อัฏฐมอลังสูตรที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 590 

                          อรรถกถาอลังสูตรท่ี  ๒ 
         อลังคสูตรท่ี  ๒   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อล   อตฺตโน  อล   ปเรส  ความวา   ภิกษุเปนผูสามารถ 
คืออาจ   ไดแก  ผูสมควรในการปฏบิัติประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตน 
และแกคนอ่ืน.   บทวา  ขปฺิปนิสนฺติ   ความวา  ภิกษุยอมทรงจําไดเร็ว 
อธิบายวา  เมื่อเขากลาวถึงขันธ   ธาตุ   และอายตนะเปนตน   ยอมรู 
ธรรมเหลาน้ันไดฉับพลัน.    ในพระสตูรนี้ตรัสสมถะและวิปสสนา. 
แตคําน้ีตรัสต้ังแตเบื้องสูงลงมาเบ้ืองตํ่า   ดวยอัธยาศัยของบุคคล 
และดวยความงดงามแหงเทศนาแล. 
                              จบ   อรรถกถาอลังสูตรที่  ๒      
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                        ๑๐  สังขิตตสูตร๑ 

         [๑๖๐]  ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึงไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ฯลฯ   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคเจริญ    ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค    ที่ขาพระองค 
ไดฟงแลว    พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว    ไมประมาท  ม ี
ความเพียร มีใจเด็ดเด่ียวอยูเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    โมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ 
ยอมเชื้อเชิญเราโดยหาเหตุมิได   เมื่อเรากลาวธรรมแลว   ยอมสําคัญ 
เราวาควรติดตาม    ดวยคิดวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผู- 
มีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค   ขอพระสุคต 
โปรดแสดงธรรมโดยยอ  ไฉนหนอเราพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา    ไฉนหนอเราพึงเปนทายาทแหงภาษิต  
ของพระผูมีพระภาคเจา    เพราะฉะน้ันแหละภิกษุ    เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา  จิตของเราจักต้ังม่ัน  ดํารงอยูดวยดีในภายใน  และธรรม 
อันเปนบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแลวจักไมครอบงําจิตได    ดูกอนภิกษุ 
เธอพึงศึกษาอยางนี้แล    ดูกอนภิกษุ  เมื่อใด  จิตของเธอเปนจิตต้ังม่ัน 
ดํารงอยูดวยดีแลวในภายใน   และธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดข้ึน 
๑.   อรรถกถาเปนสูตรท่ี  ๓  
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แลวไมครอบงําจิตได   เมื่อน้ัน   เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   เราจักเจริญ  
กระทําใหมากซ่ึงเมตตาเจโตวิมุติ  ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหเปนที่ต้ัง 
ใหมั่นคง  สั่งสม   ปรารภดีแลว   ดูกอนภิกษุ  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล 
ดูกอนภิกษุ     เมื่อใด    เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว 
เมื่อน้ัน    เธอพึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตกวิจาร    พึงเจริญสมาธินี้แมมี 
ปติ    พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ    พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวย 
ความสําราญ    พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา    ดกูอนภิกษุ 
เมื่อใด   เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้   เจริญดีแลว    เมื่อน้ัน   เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา     เราจักเจริญ     กระทําใหมากซ่ึงกรุณาเจโตวิมุติ    ฯลฯ 
มุทิตาเจโตวิมุติ     ฯลฯ     เราจักเจริญกระทําใหมาซ่ึงอุเบกขาเจโต- 
วิมุติ  ทําใหเปนดุจยาน    ทําใหเปนที่ต้ัง    ใหมั่นคง   สั่งสม   ปรารภ 
ดีแลว    ดูกอนภิกษุ   เธอพึงศึกษาอยางนี้แล    ดูกอนภิกษุ     เมือ่ใด 
เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว    เมื่อน้ัน    เธอพึง 
เจริญสมาธินี้แมมีวิตก   มวิีจาร...    พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวย 
อุเบกขา    ดกูอนภิกษุ   เม่ือใด  เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้  เจริญดีแลว  
เมื่อน้ัน     เธอพึงศึกษาอยางนี้วา     เราจักพิจารณากายในกายอยู 
มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสีย   ดูกอนภิกษุ   เธอพึงศึกษาอยางนี้แล   ดูกอนภิกษุ   เมื่อใด   เธอ 
เจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว     เมื่อน้ัน   เธอพึงเจริญ  
สมาธินี้แมมีวิตก     มีวิจาร...     เธอพึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวย  
อุเบกขา    ดกูอนภิกษุ   เม่ือใด   เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้เจริญดีแลว 
เมื่อน้ัน     เธอพึงศึกษาอยางนี้วา     เราจักพิจารณาเวทนาในเวทนา  
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ทั้งหลายอยู  ฯลฯ  พิจารณาจิตในจิต  ฯลฯ   พิจารณาธรรมในธรรม  
ทั้งหลายอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ    กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสีย   ดูกอนภิกษุ   เธอพึงศึกษาอยางนี้แล    ดกูอนภิกษุ  
เมื่อใด    เธอเจริญกระทําใหมากซ่ึงสมาธินี้อยางนี้แลว    เมื่อน้ัน   เธอ 
พึงเจริญสมาธินี้แมมีวิตก      ไมมีวิจาร      พึงเจริญสมาธินี้แมมีปติ 
พึงเจริญสมาธินี้แมไมมีปติ    พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยความ 
สําราญ  พึงเจริญสมาธินี้แมสหรคตดวยอุเบกขา   ดูกอนภิกษุ  เมื่อใด  
เธอเจริญสมาธินี้อยางนี้  เจริญดีแลว   เมื่อน้ัน  เธอจักเดินไปทางใด ๆ 
ก็จักเดินเปนสุขในทางนั้น ๆ ยืนอยูในท่ีใด ๆ  ก็จักยืนเปนสุขในท่ีนั้น ๆ 
นั่งอยูในที่ใด  ๆ    ก็จักนั่งอยูเปนสุขในท่ีนั้น ๆ     นอนอยูในท่ีใด  ๆ 
ก็จักนอนเปนสุขในท่ีนั้น  ๆ. 
         ครั้งน้ันแล   ภิกษุรปูนั้น   อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวย 
พระโอวาทน้ีแลว    ลุกจากอาสนะ    ถวายบังคมพระผูมีระภาคเจา 
กระทําประทักษิณแลวหลีกไป    ภิกษุนั้นหลีกจากหมูอยูผูเดียว  ไม 
ประมาท   มคีวามเพียร   มีใจเด็ดเด่ียว   ไมนานนัก   ก็กระทําใหแจง 
ซึ่งท่ีสุด     แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม    ที่กลุบตุรออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบันเขา 
ถึงอยู     รูชดัวาชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี     ละภิกษุรูปนั้น 
ไดเปนพระอรหันตองคหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                          จบ  สังขิตตสูตรที่  ๑๐  
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                          อรรถกถาสังขิตตสูตรที่  ๓  
         สังขิตตสูตรท่ี   ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   เอวเมว   ไดแก   โดยไมมีเหตุเลย.  อีกอยางหน่ึง โดย 
ประการที่ภิกษุนี้ออนวอนนั่นแหละ.   บทวา     โมฆปริสา   ไดแก 
บุรุษผูหลง   บุรุษเปลา.  บทวา  อชฺเฌสนฺติ  แปลวา  ยอมออนวอน 
บทวา   อนุพนฺธิตพฺพ    ไดแก    พึงติดตามดวยการติดตาม  อิรยิาบท. 
บทวา   มฺนฺติ    ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงขู   เพ่ือใหเกิด  
ความเอ้ือเฟอ  จึงตรัสอยางนั้น. 
         ไดยินวา  ภิกษุนั้น   แมเม่ือประทานโอวาทใหแลว  ก็ประกอบ  
เนื่อง ๆ แตความประมาทเทานั้น   ฟงธรรมแลวก็อยูในที่นั้นนั่นแหละ 
ไมปรารถนาจะบําเพ็ญสมณธรรม    เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงขูเธออยางนี้แลว   แตเพราะเหตุที่เธอสมบูรณดวยอุปนิสัย 
แหงพระอรหัต    ฉะน้ัน   เมื่อจะทรงโอวาทเธออีก   จึงตรัสคํามีอาทิวา 
เพราะเหตุนั้นแหละ.    ภิกษุ    เธอพึงศึกษาอยางนี้   ดังน้ี.    ในคําน้ัน 
ตรัสมูลสมาธิอันพอที่จิตเปนเอกัคคตา         ดวยอํานาจจิตท่ีเปนไป 
ในภายในแกเธอดวยพระโอวาทนี้กอนวา     จิตของเราต้ังม่ันแลว 
ในภายใน  จักเปนจิตต้ังม่ันดวยดี  และอกุศลบาปธรรมที่เกิดข้ึนแลว 
จักไมครอบงําจิตต้ังอยู    แตนั้น    เพ่ือจะทรงแสดงวา   เธอยังไมควร 
พอใจดวยเหตุเพียงเทาน้ี    พึงเจริญสมาธินั้นอยางนี้    จึงใหภิกษุนั้น 
เจริญภาวนาดวยอํานาจเมตตาอยางนี้วา    เม่ือใดแลภิกษุ   จิตของเธอ 
ต้ังม่ันแลวในภายใน   เปนจิตดํารงมั่นดวยดีแลว  และอกุศลบาปธรรม  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 595 

ที่เกิดข้ึนแลว   ยอมไมครอบงําจิตต้ังอยู  เม่ือน้ันภิกษุ  เธอพึงศึกษา  
อยางนี้วา   เมตตาเจโตวิมุติจักเปนอันเราอบรมแลว  ฯลฯ ปรารภดีแลว 
ดังน้ีตัวจึงตรัสอีกเปนตนวา    ดกูอนภิกษุ    เมื่อใดสมาธินี้เปนอันเธอ 
อบรมแลว   ทําใหมากแลวอยางนี้    ดกูอนภิกษุ  เมื่อใด  เธอพึงเจริญ 
สมาธินี้  ทั้งที่มีวิตก   ทั้งที่มีวิจาร.  พึงทราบความแหงคําน้ันดังตอไป 
นี้:-      ดูกอนภิกษุ  เมื่อใดมูลสมาธินี้เปนอันเธออบรมแลวดวยอํานาจ 
เมตตาอยางน้ี    เมื่อน้ัน    เธอเมื่อไมยินดีแมดวยเหตุมีประมาณเทาน้ัน 
เมื่อจะทํามูลสมาธินั้นใหถึงฌานหมวด  ๔  ฌานหมวด  ๕  ในอารมณ 
แมเหลาอ่ืน  พึงเจริญโดยนัยมีอาทิวา  สวิตกฺก   สวจิาร  ดังนี้. 
         ก็แลครัน้ตรัสอยางนี้แลว    เมื่อจะทรงแสดงแมพรหมวิหาร 
ที่เหลือเปนเบ้ืองหนาแกเธอวา     เธอพึงกระทําการอบรมฌานหมวด  
๔   หมวด  ๕  ในอารมณเหลาอ่ืน   จึงตรัสคํามีอาทิวา     ดกูอนภิกษุ 
เมื่อใดแล   สมาธินี้เปนอันเธออบรมแลว   อบรมดแีลวอยางนี้   กอน 
ภิกษุ     เมื่อนั้น   เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   กรุณาเจโตวิมุติจักเปนอันเรา 
เจริญแลว.  ครั้นแลวทรงแสดงการเจริญฌานหมวด  ๔ หมวด  ๕ ซึ่งมี 
เมตตาเปนตน  เปนหัวหนาอยางนี้แลว  เพ่ือจะทรงแสดงกายานุปสสนา 
เปนตนเปนตัวนําอีก     จึงตรัสคํามีอาทิวา    ดูกอนภิกษุ     เนือ้ใดแล 
สมาธินี้เปนอันเธออบรมแลว  อบรมดีแลวอยางนี้   ดูกอนเมื่อน้ันภิกษุ 
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา  เราพิจารณาเนือง ๆ  เห็นกายในกายอยูดังน้ีแลว 
จึงตรัสคํามีอาทิวา    เม่ือใดแลภิกษุ     สมาธินี้เปนอันเธออบรมแลว 
อบรมดีแลวอยางนี้   ภิกษุเมื่อน้ัน   เธอจักเดินไปโดยอิริยาบถใด  ๆ 
เธอก็จักเดินไปอยางผาสุก    โดยอิริยาบถนั้น   ๆ  นั่นแล.   บรรดาบท  
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เหลาน้ัน  บทวา  ตคฺฆสิ  แปลวา  จักไป.  ดวยบทวา  ผาสุเยว  นี้ทรง  
แสดงพระอรหัต.  จริงอยู   ทานผูบรรลุพระอรหัต   ชื่อวายอมอยูผาสุก 
ในทุกอิริยาบถ.  
                            จบ  อรรถกถาสังขิตตสูตรที่  ๓๑ 

๑.นับอิจฉาสูตรเปน ๑ นับอลังสูตรท้ังหมดเปน ๒ จึงนบัสังขิตตสูตรเปนท่ี ๓ นี้โดยอรรถกถานัย  
สวนปาลินัย   นับเรียงลําดับ  สังขิตตสูตรจึงเปนท่ี  ๑๐.        
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                                   ๑๑.  คยาสูตร 
         [๑๖๑]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  คยาสีส- 
ประเทศ  ใกลฝงแมน้ําคยา   ณ  ที่นั้นแลพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฯลฯ   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กอนแตตรัสรู  ยังมิไดตรัสรู  ยังเปน 
พระโพธิสัตวอยู    เราจําไดแมซึ่งโอภาส  แตไมเห็นรูปทั้งหลาย  เรา 
จึงมีความคิดดังน้ีวา    ถาเราพึงจําไดแมซึ่งโอภาส    และพึงเห็นรูป 
ทั้งหลายดวยอาการน้ีวา    ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์ 
กวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยตอมา    เรานั้นเปนผูไมประมาท  ม ี
ความเพียร   มีใจเด็ดเด่ียว    ยอมจําไดซึ่งโอภาส  และเห็นรูปทั้งหลาย 
แตเราไมไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน   เราจึงมีความคิด 
ดังน้ีวา    ถาเราจําโอภาสได  เห็นรูปทัง้หลาย   และยืนเจรจาปราศรัย 
กับเทวดาเหลาน้ัน    ดวยอาการอยางน้ี  ญาณทัสสนะน้ี    ของเราก็ 
จะพึงบริสุทธิ์ดีกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยตอมา  เรานั้นเปนผู 
ไมประมาท    มีความเพียร   มีใจเด็ดเด่ียวอยู     ยอมจําไดซึ่งโอภาส 
เห็นรูปทั้งหลาย  และไดยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน    แต 
ไมรูจักเทวดาเหลาน้ันวา    เทวดาเหลาน้ีมาจากเทพนิกายชั้นโนน 
หรือชั้นโนน  เรานั้นจึงคิดเห็นตอไปวา  หากเราพึงจําโอภาส  เห็นรูป 
ทั้งหลาย     ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน    และรูจักเทวดา 
เหลาน้ันวา   เทวดาเหลานี้มาจากเทพนิกายชั้นโนนหรือชั้นโนน 
ดวยอาการอยางน้ี      ญาณทัสสนะนี้ของเราก็จะพึงบริสุทธิ์วา  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยตอมา เรานั้นเปนผูไมประมาท มีความเพียร  
มีใจเด็ดเด่ียวอยู     ยอมจําไดซึ่งโอภาส   เห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจา 
ปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน    และรูจักเทวดาเหลานั้นวา     เทวดา 
เหลาน้ันมาจากเทพนิกายช้ันโนนหรือชั้นโนน    แตก็ยังไมรูเทวดา 
เหลาน้ันวา ดวยวิบากแหงกรรมนี้  เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากชั้นนี้แลว 
ไปเกิดในชั้นนั้น     ถึงจะรูเทวดาเหลานั้นวา  ดวยวิบากแหงกรรมน้ี 
เทวดาเหลานี้เคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดในชั้นนัน้    แตก็ไมรูเทวดา 
เหลาน้ันวา    ดวยวิบากแหงกรรมน้ี    เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้ 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้  ถึงจะรูเทวดาเหลาน้ันวา  เทวดาเหลาน้ัน 
มีอาหารอยางนี้   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้   ต้ังอยูนานอยางนี้  แตก็ 
วา   เทวดาเหลาน้ีมีอายุยืนอยางนี้   ต้ังอยูนานอยางนี้    ถึงจะรูเทวดา 
เหลาน้ันวา    เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้     ต้ังอยูนานอยางนี้  แตวา 
ไมรูเทวดาเหลาน้ันวา     เราเคยอยูรวมหรือไมเคยอยูรวมกับเทวดา 
เหลาน้ี   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรานั้นจึงคิดเห็นดังนี้วา   หากเราพึงจํา 
โอภาส   เหน็รูปทั้งหลาย ยืนเจรจาปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน พึงรูจัก 
เทวดาเหลานั้นวา    เทวดาเหลาน้ีมาจากเทพนิกาชั้นโนนหรือชั้นโนน 
พึงรูเทวดาเหลาน้ันวา    ดวยวิบากแหงกรรมนี้  เทวดาเหลาน้ีเคลื่อน 
จากชั้นนี้แลวไปเกิดในชั้นนั้น   พึงรูเทวดาเหลาน้ันวา  เทวดาเหลาน้ี 
มีอาหารอยางนี้     เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้   พึงรูเทวดาเหลาน้ันวา 
เทวดาเหลานี้มีอายุยืนอยางนี้   ต้ังอยูนานอยางนี้   และพึงรูเทวดา 
เหลาน้ันวา     เราเคยอยูรวมหรือไมเคยอยูรวมกับเทวดาเหลาน้ี 
ดวยอาการอยางน้ี  ญาณทัสสนะนี้ของเรา  พึงบริสุทธิ์ดีกวา  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย    สมัยตอมา    เรานั้นเปนผูไมประมาท    มีความเพียร 
มีใจเด็ดเด่ียว.     ยอมจําโอภาสได   เห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศรัย 
กับเทวดาเหลาน้ัน     รูจักเทวดาเหลานั้นวา     เทวดาเหลาน้ีมาจาก 
เทพนิกายชั้นโนนหรือชัน้โนน     รูเทวดาเหลาน้ันวาดวยวิบากแหง 
กรรมน้ี   เทวดาเหลาน้ีเคลื่อนจากชั้นนี้แลวไปเกิดในชั้นนั้น   รูเทวดา 
เหลาน้ันวา   เทวดาเหลานี้มีอาหารอยางนี้   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ 
รูเทวดาเหลานั้นวา    เทวดาเหลาน้ีมีอายุยืนอยางนี้  ต้ังอยูนานอยางน้ี 
และรูเทวดาเหลาน้ันวา     เราเคยอยูรวมหรือไมเคยอยูรวมกับเทวดา 
เหลาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง  เวียน ๘ 
รอบอยางนี้ของเรายังไมบริสุทธิ์   เพียงใด    เราก็ยังไมปฏิญาณวา 
ไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก   ในหมูสัตว   พรอมท้ัง  สมณพราหมณ    เทวดาและมนุษย 
เพียงนั้น   แตเมื่อใด    ญาณทัสสนะอันประเสริฐยิ่ง    เวียน   ๘  รอบ 
อยางนี้ขจองเราบริสุทธิ์ดีแลว   เมื่อน้ัน    เราจึงปฏิญาณวา    ไดตรัสรู 
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก พรหมโลก 
ในหมูสัตว   พรอมท้ัง   สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย    กแ็ลญาณ- 
ทัสสนะไดเกิดข้ึนแกเราวา      เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ     ชาตินี้มี 
ในที่สุด   บัดนี้ภพใหมตอไปไมมี. 
                                   จบ  คยาสูตรที่  ๑๑  
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                             อรรถกถาคยาสูตรท่ี  ๔  
         คยาสูตรท่ี  ๔   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   เอตทโวจ  ความวา    เพ่ือจะตรัสบอกวิตกท่ีเกิดข้ึน  ณ 
ที่ทําความเพียรของตนแกภิกษุสงฆ     จึงตรัสคํามีอาทิวา   ปุพฺพาห 
ภิกฺขเว.  บทวา  โอกาส  ไดแก  แสงสวางแหงทิพยจักขุญาณ.  บทวา 
ญาณทสฺสน    ไดแก    ทสัสนะกลาวคือ   ญาณอันเปนทิพยจักษุ. 
บทวา  สนฺนิวุฏปุพฺพ  แปลวา  เคยอยูรวมกัน. แตในพระสูตรนี้ 
ญาณ   ๘  นี้เทาน้ันมาเฉพาะในพระบาลีกอน   คือ  ทิพยจักขุญาณ 
อิทธิวิธญาณ    เจโตปริยญาณ    ยถากัมมูปคญาณ   อนาคตังสญาณ 
ปจจุปปนนังสญาณ   อตีตังสญาณ  ปุพเพนิวาสญาณ.  แตตรัสรวม 
ญาณ  ๘  นัน้  ยอมเปนอันชื่อวาตรัสพระสูตรนี้  ดวยประการฉะนี้. 
                           จบ  อรรถกถาคยาสีสสูตรที่  ๔  
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                            ๑๒.  อภิภายตนสูตร  
         [๑๖๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเปนเครื่องครอบงํา   ๘ 
ประการนี้   ประการเปนไฉน  คือ  คนหน่ึงมีรูปสัญญาในภายใน 
เห็นรูปในภายนอกเล็กนอย    ทั้งมีผิวพรรณดี  ทั้งมีผิวพรรณทราม 
ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา     เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น 
นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี  ๑   คนหน่ึงมีรูปสัญญาในภายใน 
เห็นรูปในภายนอกไดไมมีประมาณ  ทั้งมีผิวพรรณดี  ทั้งมีผิวพรรณ 
ทราม     ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา     เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลว 
จึงรูจึงเห็น  นี้เปนเครื่องครอบงําประการท่ี  ๒  คนหน่ึงมีอรูปสัญญา 
ในภายใน    เปนรูปในภายนอกไดเล็กนอย   ทั้งมีผิวพรรณดี   ทัง้มี 
ผิวพรรณทราม    ยอมมีความสําคัญอยางน้ีวา    เราครอบงํารูป 
เหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น    นี้เปนเหตุเครื่องครอบงําประการท่ี    ๓ 
คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน   เห็นรปูในภายนอกไดไมมีประมาณ 
ทั้งมีผิวพรรณดี    ทั้งมีผิวพรรณทราม    ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา 
เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น     นี้เปนเหตุเครื่องครอบงํา 
ประการที่  ๔ คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน  เห็นรูปในภายนอกเขียว 
มีสีเขียว    รศัมีเขียว   แสงสวางเขียว    ยอมมีความสําคัญอยางน้ีวา 
เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น    นี้เปนเหตุเครื่องครอบงํา 
ประการที่   ๕  คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน    เห็นรูปในภายนอก 
เหลือง   มีสีเหลือง   รัศมีเหลือง  แสงสวางเหลือง    ยอมมีความสําคัญ 
อยางนี้วา   เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น  นี้เปนเหตุเครื่อง  
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ครอบงําประการท่ี    ๖   คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน   เห็นรปูใน 
ภายนอกแดง   มีสีแดง    รัศมีแดง  แสงสวางแดง      ยอมมีความสําคัญ   
อยางนี้วา    เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น    นี้เปนเหตุเครื่อง 
ครอบงําประการท่ี   ๗   คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน   เห็นรปูใน 
ภายนอกขาว  มีสีขาว  รัศมีขาว  แสงสวางขาว  ยอมมีความสําคัญวา 
เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น     นี้เปนเหตุเครื่องครอบงํา 
ประการที่    ๘   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหตุเปนเคร่ืองครอบงํา   ๘ 
ประการนี้แล. 
                           จบ  อภิภายตนสูตรที่  ๑๒ 
 
                      อรรถกถาอภิภายตนสูตรท่ี  ๕ 
         อภิภายตสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อภิภายตนานิ   แปลวา  เหตุแหงการครอบงํา.  ครอบงํา 
อะไร ?    ครอบงําธรรมอันเปนขาศึกบาง    อารมณบาง.    จรงิอยู 
เหตุแหงการครอบงําเหลาน้ัน     ยอมครอบงําธรรมอันเปนขาศึก 
โดยภาวะเปนปฏิปกษ      ครอบงําอารมณโดยภาระที่บุคคลมีญาณ 
สูงยิ่งข้ึนไป.    ก็ในคําวา     อชฺฌตฺต     รูปสฺ ี      ดังน้ีเปนตน 
ยอมชื่อวาเปนผูกําหนดรูปภายใน    ดวยอํานาจบริกรรมรูปภายใน. 
จริงอยู    ภิกษุเมื่อกระทําบริกรรมนีลกสิณในภายใน    ยอมกระทํา 
ที่ผมท่ีดี    หรือท่ีดวงตา.   เม่ือกระทําบริกรรมปตกสิณ   ยอมกระทํา 
ที่มันขน   ทีผิ่วหนัง   ที่ฝามือและฝาเทา   หรือท่ีตําแหนงสีเหลืองของ 
ดวงตา.  เมื่อจะกระทําบริกรรมโลหิตกสิณ  ยอมกระทําท่ีเนื้อ  ที่โลหิต  
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ที่ลิ้น    หรือท่ีตําแหนงที่มีสีแดงของดวงตา.    เมือ่จะกระทําบริกรรม  
โอทาตกสิณ   ยอมกระทําท่ีกระดูก   ทีฟ่น   ที่เล็บ   หรือท่ีตําแหนง 
ที่มีสีขาวแหงดวงตา.    กส็ีนั้นเขียวสนิท    เหลืองสนิท      แดงสนิท 
ขาวสนิท  ก็หาไม  เปนสีไมบริสุทธิ์ทั้งนั้น. 
         บทวา   เอโก  พหิทธฺา  รูปานิ   ปสฺสติ     ความวา  บริกรรมอัน 
หน่ึงของภิกษุใด    เกิดข้ึนในภายใน     แตนิมิตเกิดภายนอก   ภิกษุ 
นั้นชื่อวากําหนดรูปภายใน  ดวยอํานาจบริกรรมภายใน   และอัปปนา 
ภายนอก  เรียกวา  เอโก   พหิทฺธา  รูปานิ    ปสฺสติ     แปลวา   รปูบุคคล 
ผูไดรูปฌานผูหน่ึง   ยอมเห็นรูปภายนอก.   บทวา  ปริตฺตานิ    ไดแก 
ไมขยาย.  บทวา   สุวณฺณานิ  ทุพฺพณฺณานิ     แปลวา   มีวรรณะดีหรือ 
วรรณะเลว.   พึงทราบวาตรัสอภิภายตนะน้ี   ดวยอํานาจปริตตารมณ 
นั่นเอง.  บทวา   ตานิ   อภิภุยฺย   ความวา   คนผูมีไฟธาตุดี  ไดอาหาร 
เพียงทัพพีเดียว    คิดวาจะมีประโยชนอะไรท่ีจะพึงกินในอาหารน้ี 
จึงรวบมาทําใหเปนคําเดียวกัน   ฉันใด    บุคคลมีญาณสูง   มญีาณ 
แกกลาก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ครอบงํารูปเหลาน้ันดวยคิดวา    จะมี 
ประโยชนอะไรท่ี เราจะพึงเขาสมบัติในปริตตารมณนี้    นี้ไมเปน 
ความหนักใจสําหรับเรา   ดังน้ีแลวจึงเขาสมาบัติ   อธิบายวา  ภิกษุ 
นั้นยอมถึงอัปปนาในอารมณนี้ พรอมกับทํานิมิตใหเกิดข้ึนนั่นแหละ. 
         ก็ดวยบทวา    ชานานิ   ปสฺสานิ    นี้พระผูมพีระภาคเจาตรัสถึง 
ความผูกใจของภิกษุ   ก็แหละความผูกใจนั้นแล    ยอมมีแกภิกษุผู 
ออกจากสมบัติ   ไมใชมใีนภายในสมาบัติ.    บทวา   เอวสฺ ี  โหติ 
ความวา   เปนผูมีความสําคัญอยางนี้  ดวยอาโภคสัญญาบาง   ดวย   
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ฌานสัญญาบาง.    เพราะอภิภวนสัญญา   สญัญาในการครอบงํา 
ยอมมีแกเธอแมในภายในสมาบัติ     แตอาโภคสัญญา   สญัญาในการ 
ผูกใจ   ยอมมีแกเธอผูออกจากสมาบัติเทาน้ัน. 
         อปฺปมาณานิ   ไดแก   ขยายขนาดออกไปไมจํากัด   อธิบายวา 
ใหญ.   ก็ในคําวา   อภิภยฺุย   นี้มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-     บุคคลกินจุได 
อาหารเพ่ิมข้ึนอยางหน่ึง    จึงกลาววา    แมสิ่งอ่ืน  ๆ  ก็เอามาเถิด  ๆ 
นั่นจักทําอะไรแกเราได    ไมเห็นอาหารน้ันเปนของมาก     ฉันใด  
บุคคลผูมีญาณสูง    มญีาณแกกลาก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ครอบงํารูป 
เหลาน้ันดวยคิดวา     ประโยชนอะไรท่ีเราจะพึงเขาสมาบัติในอารมณ 
นี้   นี้ไมเปนประมาณ.   ในการทําจิตใหเปนเอกัคคตา   ไมหนักใจแก 
เราเลย   ดังน้ีแลว   จึงเขาสมาบัติ    อธิบายวา   ทําจิตใหถึงอัปปนาใน 
อารมณนี้   พรอมกับทํานิมิตใหเกิดข้ึนนั่นแหละ.    บทวา    อชฺฌตฺต 
อรูปสฺ ี   ความวา   เวนจากบริกรรมสัญญาในรปูภายใน   เพราะ 
ไมไดรูปหรือเพราะไมตองการรูป 
         บทวา  เอโก  พหิทฺธา   รูปานิ   ปฺสฺสติ   ความวา  บริกรรมก็ดี 
นิมิทก็ดี    ของผูไดเกิดในภายนอก    ผูนั้นมีความกําหนดอรูปภายใน 
ดวยอํานาจบริกรรม     และอัปปนาในภายนอกอยางนี้    ตรัสเรียกวา 
เอโก  พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  ผูหน่ึง  ยอมเห็นรูปภายนอก.  คําท่ีเหลือ 
ในพระสูตรนี้    มีนัยดังกลาวแลวในอภิภายตนะท่ี    ๔   นั่นแหละ. 
ก็ในอารมณทั้ง   ๔  นี ้  ปริตตารมณ     มาแลวดวยอํานาจวิตกจริต 
อัปปมาณารมณ    มาแลวดวยอํานาจโมหจริต     อารมณที่มีพรรณะดี 
มาแลวดวยอํานาจโทสจริต     อารมณที่มีพรรณะทรามมาแลวดวย   
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อํานาจราคจริต.    เพราะอารมณเหลานี้   เปนสัปปายะของจริต 
เหลาน้ัน.   กค็วามท่ีอารมณเหลาน้ันเปนสัปปายะน้ัน   ไดกลาวแลว 
ในตริยนิเทศในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
         ในอภิภายตนะที่  ๕   เปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา    นีลานิ    นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอําจาจ  รวม 
เอาสีทั้งหมด.  บทวา    นลีวณฺณานิ    ตรัสดวยอํานาจวรรณะ   (คือสี). 
บทวา   นีลนทิสฺสนานิ   ตรัสดวยอําจาจเห็นรูปสีเขียว.   ทานอธิบาย   
ไววา  รูปมีสีไมเจือกัน  ไมปรากฏชอง ปรากฏมีสีเขียวเปนอันเดียวกัน 
ก็บทวา    นลีนิภาสานิ   นี้   ตรัสดวยโอภาสแสง  อธิบายวา  แสงมีสีเขียว 
คือประกอบดวยแสงสีเขียว.    ดวยคําน้ี    พระผูมพีระภาคเจาทรง 
แสดงวาสีเหลาน้ันเปนสีบริสุทธิ์ดวยดี.   จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอภิภายตนะท้ัง   ๔   นี้  ดวยอํานาจสีที่บริสุทธิ์เทาน้ัน.   กใ็นกสิณ 
เหลาน้ี    การกสิณ  การบริกรรม   และวิธีอัปปนา  มีอาทิวา   พระ- 
โยคีเมื่อกําหนดนีลกสิณ   ยอมกําหนดนิมิตในสีเขียว    ที่ดอกไม 
ที่ผา  หรือท่ีวรรณธาตุ  ธาตุสี  ดังนี้  ทัง้หมดไดกลาวไวพิสดารแลว 
ในคัมภีรวิสุทธิมรรคแล. 
                     จบ   อรรถกถาอภิภายตนสูตรที่  ๕  
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                                ๑๓. วิโมกขสูตร 
         [๑๖๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   วิโมกข  ๘  ประการน้ี  ๘  ประการ 
เปนไฉน   คือ   บุคคลผูมรีูป   ยอมเห็นรูปทั้งหลาย    นี้เปนวิโมกข 
ประการนี้  ๑  คนหน่ึงมีอรูปสัญญาในภายใน   ยอมเห็นรูปทั้งหลาย 
ในภายนอก  นี้เปนวิโมกขประการที่  ๒  คนที่นอมใจวา  งาม นี้เปน 
วิโมกขประการที่    ๓    เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
เพราะดับปฏิฆสัญญา  เพราะไมไดใสใจถึงนานัตตสัญญา  บรรล ุ
อากาสานัญจายตนะ   โดยมนสิการวา   อากาศไมมีที่สุด   นี้เปน 
วิโมกขประการที่    ๔    เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดย 
ประการทั้งปวง    บรรลุวิญญาณัญจายตนะ  โดยมนสิการวา  วิญญาณ 
ไมมีที่สุด    นี้เปนวิโมกขประการที่  ๕   เพราะลวงวิญญาสัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง      บรรลุอากิญจัญญาตนะ     โดยมนสิการวา 
ไมมีอะไรหนอยหน่ึง   นีเ้ปนวิโมกขประการที่   ๖   เพราะลวงอากิญ- 
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง   บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
นี้เปนวิโมกขประการที่   ๗   เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง  บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  นี้เปนวิโมกขประการ 
ที่   ๘   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    วิโมกข   ๘  ประการน้ีแล. 
                                จบ  วิโมกขสูตรที่  ๑๓  
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                        อรรถกถาวิโมกขสูตรท่ี   ๖  
         วิโมกขสูตรท่ี  ๖   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา   วิโมกฺขา    ความวา   ชื่อวาวิโมกขเพราะสภาวะอะไร  
เพราะสภาวะท่ีพนยิ่ง.   ก็คือวา    สภาวะที่พนยิ่ง   นี้คืออะไร ?   คือ 
สภาวะที่พนยิ่ง    ดวยดีจากธรรมอันเปนขาศึก   และสภาวะท่ีพนยิ่ง 
ดวยดี  จากอํานาจความยินดียิ่งในอารมณ.  ทานอธิบายไววา  ความ 
เปนไปในอารมณ    เพราะสภาวะที่ปราศจากความระแวงสงสัย  โดย 
ความไมยึดมั่น   เหมือนทารกนอนปลอยตัวบนตักบิดา   ฉะน้ัน.  แต 
ความหมายนี้ ไมมีในวิโมกขหลัง มีในวิโมกขกอนท้ังหมด. 
         ในบทวา   รูป  รูปนานิ   ปสฺสติ  นี ้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- รูปคือ 
รูปฌานท่ีใหเกิดข้ึนแลวดวยอํานาจ     นีลกสิณเปนตน   ในอารมณ 
ทั้งหลายมีผมเปนตนในภายใน   รูปฌานนั้นมีแกภิกษุนั้น    เหตุนั้น 
ภิกษุนั้น   ชือ่วารูป    ผูมีรูปฌาน.   บทวา   พหิทฺธา   รูปานิ   ปสฺสติ 
ความวา    ภิกษุผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป   มีนิลกสิณเปนตน  แมที่มี 
ในภายนอกดวยฌานจักษุ    ดวยคําน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
รูปาวจรฌานทั้ง   ๔   ของบุคคลผูใหฌานเกิดในกสิณท้ังหลาย   อัน  
มีที่ต้ังทั้งภายในและภายนอก.  บทวา  อชฺฌตฺต  อรปูสฺ ี  ความวา 
ผูไมกําหนดรูปในภายใน     อธิบายวา    ไมใหรูปาวจรฌานเกิดข้ึน 
ในอารมณมีผมเปนตนของตน.   ดวยคําน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงรูปาวจรฌานของบุคคลผูกระทําบริกรรมในภายนอกแลว 
ใหฌานเกิดข้ึนในภายนอกน่ันเอง.  ดวยคําวา  สุภนฺเตว  อธิมุตฺโต โหติ  
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นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงฌานในวรรณกสิณมีนีลกสิณเปนตน 
อันบริสุทธิ์ดวยดี.  ในคําวา    สุภนฺเตว    "งาม"  ความผูกใจวา  "งาม" 
ยอมไมมีในภายในอัปปนาก็จริง  ถึงอยางนั้น  ภิกษุใดกระทําสุภกสิณ 
ที่บริสุทธิ์ดีใหเปนอารมณอยู    เพราะเหตุที่ภิกษุนั้นจะตองถูกทาน 
พูดวาเปนผูนอมใจไปวา  "งาม"  ฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาจึงทรงทํา 
เทศนาไวอยางนั้น 
         แตในปฏิสัมภิทามรรค   ทานกลาวไววา  ชื่อวาวิโมกข  เพราะ 
เปนผูนอมใจไปวางามน้ันอยางไร ?     ชื่อวาวิโมกข    เพราะภิกษุ  
ในศาสนานี้    มีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหน่ึง    ฯลฯ 
อยู.  เพราะความท่ีตนเปนผูเจริญเมตตา  สัตวทั้งหลายจึงเปนผูไม 
นาเกลียด.    มีจิตสหรคตกับกรุณา   มทุิตา   และอุเบกขา   แผไป 
ตลอดทิศหน่ึง   ฯลฯ  อยู.  เพราะความท่ีตนเจริญ  (กรุณา มุทิตาและ) 
อุเบกขา   สัตวทั้งหลายจึงเปนผูไมนาเกลียด.  ทานเปนผูชื่อวานอมใจ 
ไปวา  งาม  ดวยอาการอยางนี้ 
         คําใดท่ีจะพึงกลาวในคําวา  สพฺพโส  รูปสฺาน  ดังนี้เปนตน 
คําน้ันทั้งหมดไดกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคน่ันแล.     บทวา 
อย  อฏโม  วิโมกฺโข  ความวา  นี้  ชื่อวาเปนวิโมกขที่ ๘ เพราะสละ 
คือ เพราะปลอยขันธทั้ง   โดยประการท้ังปวง. 
                           จบ  อรรถกถาวิโมกขสูตรที่  ๖  
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                      ๑๔.   ปฐมโวหารสูตร 
         [๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนริยโวหาร  ๘ ประการนี ้ ๘ 
ประการเปนไฉน   คือ   ความเปนผูพูดในสิ่งไมไดเห็นวาไดเห็น  ๑ 
ในสิ่งท่ีไมไดฟงวาไดฟง  ๑ ในสิ่งท่ีไมไดทราบวาไดทราบ  ๑ ในสิ่ง 
ที่ไมไดรูวาไดรู   ๑  ในสิง่ท่ีไดเห็นวาไมไดเห็น   ๑  ในส่ิงท่ีไดฟงวา 
ไมไดฟง   ๑  ในสิ่งท่ีไดทราบวาไมไดทราบ  ๑ ในส่ิงท่ีไดรูวาไมได 
รู  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนริยโวหาร   ๘  ประการน้ีแล. 
                                  จบโวหารสูตรที่ ๑๔  
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                         ๑๕.  ทุติยโวหารสูตร 
         [๑๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยโวหาร   ๘  ประการน้ี   ๘ 
ประการเปนไฉน  คือ  ความเปนผูพูดในสิ่งที่ไมไดเห็นวาไมไดเห็น  ๑ 
ในสิ่งท่ีไมไดฟงวาไมไดฟง   ๑   ในสิง่ท่ีไมไดทราบวาไมไดทราบ    ๑ 
ในสิ่งท่ีไมไดรูวาไมไดรู  ๑ ในสิ่งท่ีไดเห็นวาไดเห็น  ๑ ในสิ่งท่ีไดฟง 
วาไดฟง   ๑  ในส่ิงท่ีไดทราบวาไดทราบ   ๑  ในสิง่ท่ีไดรูวาไดรู    ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยโวหาร   ๘   ประการนี้แล. 
                               จบ   โวหารสูตรที่  ๑๕   
                    อรรถกถาโวหารสูตรท่ี  ๗-๘ 
         วิหารสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
         บทวา   อนริยโวหารา  ไดแก  ถอยคําที่ไมใชของพระอริยะ  คือ 
ถอยคําท่ีมีโทษ.   บุคคละยอมกลาวโวหารถอยคําเหลาน้ัน  ดวยเจตนา 
เหลาใด   คําวา  อนริยโวหารา  นั้น  เปนชื่อของเจตนาเหลาน้ัน. 
         สูตรท่ี  ๘  พึงทราบความโดยนัยตรงกันขามกับคําท่ีกลาวแลว 
                                จบ  อรรถกาโวหารสูตรที่  ๗-๘  
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                            ๑๖.  ปรสิสูตร  
         [๑๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรษัิท  ๘  จําพวกนี้  ๘  จําพวก 
เปนไฉน  คือ บริษัทกษัตริย  ๑ บริษัทพราหมณ  ๑ บริษัทคฤหบดี  ๑ 
บริษัทสมณะ  ๑  บริษัทเทวดาชั้นจาตุมมหาราช  ๑  บริษัทเทวดา  
ชั้นดาวดึงส  ๑ บริษัทมาร  ๑ บริษัทพรหม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราเขาไปหาบริษัทกษัตริยหลายรอยบริษัท  ยอมรูดีวา   แมในบริษัท 
นั้นเราเคยนั่งประชุมดวย  เคยสนทนาปราศรัยดวย  เคยสนทนาธรรม 
ดวย   ในบรษัิทกษัตริยนั้น   กษัตริยเหลาน้ันมีวรรณเชนใด   เราก็มี 
วรรณเชนนัน้    กษัตริยเหลาน้ันมีเพียงเชนใด    เราก็มีเสียงเชนนั้น 
เราชี้แจงใหเห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหารราเริงดวยธรรมีกถา 
และเม่ือเรากําลังพูดอยู   บริษัทกษัตริยเหลาน้ันยอมไมรู   ใครหนอน่ี  
เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู    ครั้นเราชี้แจงใหเห็นแจง  ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป      เม่ือเราหายไปแลว 
กษัตริยเหลาน้ันก็ไมรูวา    ใครหนอน้ี    เปนเทวดาหรือมนุษย 
หายไปแลว     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราเขาไปหาบริษัทพราหมณ 
หลายรอยบรษัิท  ฯลฯ   บริษัทคฤหบด ี  ฯลฯ  บริษัทสมณะ  ฯลฯ 
บริษัทเทวดาชั้นจาตุมมหาราช  ฯลฯ   บริษัทเทวดาชั้นดาวดึงส  ฯลฯ 
บริษัทมาร  ฯลฯ  บริษัทพรหมหลายรอย  บริษัท   ยอมรูดีวา   แม 
ในนริษัทพรหมน้ัน    เราเคยนั่งประชุมดวย    เคยสนทนาปราศรัย 
ดวย    เคยสนทนาธรรมดวย    ในบรษัิทพรหมนั้น   พรหมเหลาน้ัน 
มีวรรณเชนใด     เราก็มีวรรณเชนนั้น   พรหมเหลาน้ันมีเสียงเชนใด  
เราก็มีเพียงเชนนั้น     เราชี้แจงใหเห็นแจง     ใหสมาทาน     ให  
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อาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา  และเมื่อเรากําลังพูดอยู  พรหมเหลาน้ัน 
ก็ไมรูวา   ใครหนอน่ี   เปนเทวดาหรือมนุษยพูดอยู    ครั้นเราชีแ้จงให 
เห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถาแลวหายไป 
และเม่ือเราหายไปแลว    พรหมเหลาน้ันก็ไมรูวา    ใครหนอน่ี   เปน 
เทวดาหรือมนุษยหายไปแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๘ จําพวก 
นี้แล. 
                                  จบ  ปริสสูตรที ่ ๑๖ 
 
               อรรถกถาปริสาสูตรท่ี   ๙ 
         ปริสาสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ขตฺติยปริสา  ไดแก   ชุมนุม   คือสมาคมแหงขัตติยบริษัท. 
ในบททั้งปวงก็นัยนี้.  บทวา   อเนกสต   ขตฺติยปริส   ความวา  ขัตติย- 
บริษัทเชน   สมาคมแหงพระเจาพิมพิสาร   สมาคมแหงพระญาติ  และ 
สมาคมแหงเจาลิจฉวีเปนตน      การท่ีพระศาสดาเสด็จเขาหาขัตติย- 
บริษัทเปนตน     แมในจักรวาลอ่ืน    ก็ยอมมีไดเหมือนกัน.    บทวา 
สลฺลปตปุพฺพ  ไดแก   เคยทําการเจรจาปราศรัย.   บทวา   สากจฺฉา 
ความวา  แมธรรมสากัจฉาเราก็เคยเขาสนทนา. 
         บทวา  ยาทิโก  เต  วณฺโณ  ความวา  กษัตริยเหลาน้ัน  เปน 
คนผิวขาวก็มี   เปนคนผิวดําก็มี  เปนคนผิวสองสีก็มี พระศาสดามี 
พระฉวีวรรณดังทองอยางเดียว.      แตคําน้ันตรัสอาศัยทรวดทรง. 
อน่ึง เขายอมรูจักกันวาเปนกษัตริย  พราหมณเปนตน  ก็ตรงทรวด 
ทรงของชนเหลาน้ันอยางเดียวเทาน้ัน   แตพระผูมีพระภาคเจามิใช  
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เปนเชนกับพวกมิลักขะ    ทั้งไมไดทรงสรวมใสกณุฑลแกวมณี  
ประทับนั่งดวยเพศแหงพระพุทธเจาน่ันแหละ.     แตชนแมเหลาน้ัน 
ยอมเห็นทรวดทรงวาเหมือนตนไปท้ังนั้น  บทวา  ยาทิสโก  เตส  สโร 
ความวา    ชนเหลาน้ัน    เปนผูมีเสียงหวนก็มี     เปนผูมีเสียงเหมือน 
เสียงแมวก็มี    เปนผูมีเสียงเหมือนเสียงกาก็ดี   (แต)    พระศาสดามี 
พระสุรเสียงดังเสียงพรหมอยางเดียว.      ก็คําน้ีตรัสหมายเอาภาษา 
อ่ืน.    ก็แมถาพระศาสดาจะประทับนั่งตรัสอยูบนราชอาสนใน 
ขัตติยบริษัทน้ันไซร    กษัตริยเหลาน้ัน    ก็จะมีความคิดวา    วันนี้ 
พระราชาตรัสดวยพระสุรเสียงอันไพเราะ.      เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลวเสด็จหลีกไปแลว      กษัตริยเหลาน้ันเห็นพระราชา 
เสด็จมาอีก  จึงเกิดพิจารณาทบทวนข้ึนวา  ผูนี้เปนใครหนอ.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  โก  นุ  โข   อย    ความวา    กษัตริยเหลาน้ันแม 
พิจารณาทบทวนอยูอยางนี้วา    พระราชาพระองคนี้คือใครหนอ 
เมื่อตรัส  ๆ โดยอาการอันนุมนวล   ดวยภาษามคธ   ภาษาสีหฬในท่ีนี ้
ในบัดนี้แหละก็หายตัวไปเสียแลว   พระราชาพระองคนี้   เปนเทวดา 
หรือมนุษยดังน้ี   ก็ไมรูจัก.    ถามวา    ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
ธรรมแกผูไมรูจักอยางนี้  เพ่ือประโยชนอะไร ?    แกวา    เพ่ือตองการ 
ใหเปนวาสนา     (อปรมบารมี).     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดย 
หวังผลอนาคตอยางนี้วา    ก็ธรรมท่ีเขาสดับแลวอยางนี้    ยอมเปน 
ปจจัยในอนาคตทีเดียว.    พึงทราบกําเนิดแหงคํามีอาทิวา   อเนกสต 
พฺราหฺมณปรสิ    ดังน้ี.   ดวยอํานาจสมาคมแหงโสณทัณฑพราหมณ 
เปนตน   และดวยอํานาจจักรวาลอ่ืน. 
                            จบ  อรรถกถาปริสสูตรที่  ๙  
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                            ๑๗.  ภมูิจาลสูตร   
         [๑๕๗]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ กฏูาคาร- 
ศาลา   ปามหาวัน   ใกลนครเวสาลี   ครั้งน้ันแล   เวลาเชา   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว  ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จ 
เขาไปบิณฑบาตยังนครเวสาลี     ครัน้เที่ยวบิณฑบาตในนครเวสาลี 
แลว   ในเวลาปจฉาภัต     เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว    ตรัสกะทาน 
พระอานนทวา     ดูกอนอานนท    จงถือผานิสีทนะ    เราจะเขาไปยัง 
ปาวาลเจดีย    เพ่ือพักกลางวัน    ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว  ถือผานิสีทนะตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง. 
         ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไว   แลวตรัสกะทานพระอานนทวา   ดูกอน 
อานนท    นครเวสาลีเปนที่นารื่นรมย        อุเทนเจดียก็นารื่นรมย 
โคตมกเจดีย   พหุปุตตกเจดีย   สัตตัมพเจดีย   สารันททเจดีย   ปาวาล-   
เจดีย    ลวนนารื่นรมย    ดูกอนอานนท    ผูใดผูหน่ึงเจริญทําใหมาก 
ซึ่งอิทธิบาท  ๔ ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหเปนที่ต้ัง  ใหมั่นคง  สั่งสม 
ปรารภดีแลว  ผูนั้นหวังอยู  พึงดํารงอยูไดกับหน่ึง  หรือเกินกวากัป 
ดูกอนอานนท   ตถาคตเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ ทําให 
เปนดุจยาน  ทําใหเปนที่ต้ัง  ใหมั่นคง   สั่งสม  ปรารภดีแลว  ตถาคต 
หวังอยู        พึงดํารงอยูไดกัปหน่ึงหรือเกินกวากัป        เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงกระทํานิมิตรแจงชัด    ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแม  
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อยางนี้  ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน  จึงไมทูลอาราธนาพระผูมี-  
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาพึง 
ทรงดํารงอยูตลอดกัป    ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัป  เพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกชนหมูมาก  เพ่ือสุขแกชนหมูมาก  เพ่ืออนุเคราะห 
โลก   เพ่ือประโยชน   เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เพราะถูกมารเขาดลใจ   แมครั้งท่ี  ๒    แมครั้งท่ี  ๓  พระผูมี- 
พระภาคเจาก็ตรัสกะทานพระอานนทวา    ดกูอนอานนท  นครเวสาลี 
เปนนครท่ีนารื่นรมย    อุเทนเจดียก็นารื่นรมย    โคตมกเจดีย    พหุ- 
ปุตตกเจดีย    สัตตัมพเจดีย     สารันททเจดีย     ปาวาลเจดีย   ลวนนา 
รื่นรมย   ดกูอนอานนท   ผูใดผูหน่ึงเจริญ    กระทําใหมากถึงอิทธิบาท 
๔  ทําใหเปนดุจยาน  ทําใหเปนที่ต้ัง  ใหมั่นคง  สั่งสม  ปรารภดีแลว ฯลฯ 
ตถาคตหวังอยู   พึงดํารงอยูไดรูปหน่ึงหรือเกินกวากัป   เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงกระทํานิมิตแจงชัด     ทรงกระทําโอภาสแจงชัดแม 
อยางนี้   ทานพระอานนทก็ไมอาจจะรูทัน     จึงไมทูลอาราธนาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
พึงทรงดํารงอยูตลอดกัป       ขอพระสุคตพึงทรงดํารงอยูตลอดกัป 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก    เพ่ือสุขแกชนหมูมาก    เพ่ือ 
อนุเคราะหโลก   เพ่ือประโยชน    เพ่ือเกื้อกูล    เพ่ือความสุข  แกเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  เพราะถูกมารเขาดลใจ    ครั้งน้ันแล    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนทวา  ดูกอนอานนท  เธอจงไปเถิด 
บัดนี้เธอยอมสําคัญกาลที่สมควร    ทานพระอานนททูลรับพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    ลุกจากอาสนะ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  
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กระทําประทักษิณแลวไปนั่ง    ณ    โคนไมแหงหนึ่ง    ในทีไ่มไกล  
พระผูมีพระภาคเจา. 
         ครั้งน้ันแล  เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน   มารผู 
ลามกไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา.      ขาแตพระองคผูเจริญ  
บัดนี้เปนกาลปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     กพ็ระผูมีพระภาคเจาตรัสพระวาจานี้ไววา     ดูกอนมาร 
ผูลามก   เราจักยังไมปรินิพพาน   ตราบเทาท่ีพวกภิกษุสาวกของเรา 
ยังไมฉลาด   ไมไดรับแนะนํา  ไมแกลวกลา   ยังไมบรรลุธรรมอัน 
เกษมจากโยคะ    ยังไมเปนพหูสูต      ไมทรงธรรม    ไมปฏิบติัธรรม 
สมควรแกธรรม    ยังไมปฏิบัติชอบ    ยังไมประพฤติตามธรรม   ไม 
เรียนอาจาริยวาทของตนแลวบอก    แสดง   บัญญติั  แตงต้ัง  เปดเผย 
จําแนก       กระทําไดงาย      ไมแสดงธรรมมีปฏหิาริยย่ํายีดวยศีล 
ปรัปปวาทที่เกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรม   ขาแตพระองคผูเจริญ 
บัดนี้  ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  เปนผูฉลาด  ไดรับแนะนํา 
แกลวกลา   บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  เปนหูสูต   ทรงธรรม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ปฏิบติัชอบ    ประพฤติตามธรรม 
เรียนอาจาริยวาทของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
จําแนก  กระทําใหงาย  แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาท 
ที่เกิดข้ึนแลวโดยชอบธรรม   ขาแตพระองคผูเจริญ    บัดนี้ขอพระผูมี-  
พระภาคเจาจงเสด็จปรินิพพานเถิด      ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพาน 
เถิด   บัดนี้   เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาคเจา   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสพระวาจานี้ไววา     ดกูอนมารผูลามก    เราจักยงัไม  
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ปรินิพพาน   ตราบเทาท่ีภิกษุณีสาวิกาของเรา  ฯลฯ  อุบาสกสาวก  
ของเรา ฯลฯ อุบาสิกาสาวิกาของเรา  ยังไมฉลาด  ยังไมไดรับแนนํา 
ยังไมแกลวกลา     ยังไมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ    ยังไมเปน 
พหูสูต  ยังทรงจําธรรมไมได  ยังปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไมได 
ยังไมปฏิบัติชอบ    ยังไมประพฤติตามธรรม    ไมเรียนอาจาริยวาท 
ของตนแลว  บอก   แสดง  บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  กระทํา 
ใหงาย      ไมแสดงธรรมมีปฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดข้ึน 
แลวโดยชอบธรรม    ขาแตพระองคผูเจริญ    บัดนี้   อุบาสิกาสาวิกา 
ของพระผูมีพระภาคเจา    เปนผูฉลาด   ไดรับแนะนํา    แกลวกลา 
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  เปนพหูสูต  ทรงธรรม  ปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  เรียนอาจาริยวาท 
ของตนแลว   บอก    แสดง   บัญญัติ    แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก 
ทําใหงาย     แสดงธรรมมีปาฏิหาริยย่ํายีดวยดีซึ่งปรัปปวาทที่เกิดข้ึน 
แลวโดยชอบธรรม   ขาแตพระองคผูเจริญ     บดันี้   ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจงเสด็จปรินิพพานเถิด     ขอพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด 
บัดนี้เปนกาลปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาคเจา     ก็พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสพระวาจานี้ไววา    ดูกอนมารผูลามก    เราจักยังไม 
ปรินิพพานตราบเทาท่ีพรหมจรรยของเราน้ียังไมเจริญแพรหลาย 
กวางขวาง  ชนเปนอันมาก  ยังไมรูทัว่  ยังไมแนนหนา  เทวดาและ 
มนุษยทั้งหลายยังไมประกาศดีแลว    ขาแตพระองคผูเจริญ   บดันี้ 
พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจาเจริญแพรหลายกวางขวาง 
ชนเปนอันมากรูทั่ว   แนนหนา   เทวดาและมนุษยประกาศดีแลว  
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ขาแตพระองคผูเจริญ   บดันี้   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงเสด็จปรินิพพาน 
เถิด   ของพระสุคตจงเสด็จปรินิพพานเถิด    บัดนี ้  เปนกาลปรนิิพพาน 
แหงพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมารผูลามก   ทานจงเปน 
ผูขวนขวายนอยเถิด   ไมนานนักตถาคตจักปรินิพพาน    แตนี้ลวงไป 
๓   เดือน    ตถาคตจักปรินิพพาน  ลาํดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีสติสัมปชัญญะ  ปลงอายุสังขาร  ณ  ปาวาลเจดีย   เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงปลงอายุสังขารแลว  แผนดินไหวใหญ นาสะพึงกลัว 
โลมชาติชชูนั   กลองทิพยก็บันลือลั่น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ 
เนื้อความน้ันแลว   จึงทรงเปลงพระอุทานในเวลานั้นวา 
              มุนไีดปลงเครื่องปรุงแตงภพ   อันเปนเหตุ 
         สมภพท้ังชั่งได    ทัง้ท่ีชั่งไมได      ยินดีในภายใน 
         มีจิตต้ังมั่น        ไดทําลายกิเลสท่ีเกิดในตนเหมือน 
         ทหารทําลายเกราะ    ฉะนั้น. 
         ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทไดมีความคิดดังน้ีวา   แผนดินนี้ 
ไหวใหญหนอ   แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ   นาสะพึงกลัว   โลมชาต ิ
ชูชัน      ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น     อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยแหง 
ความปรากฏแผนดินไหวใหญ    ลําดับนั้นแล   ทานพระอานนทเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแลว  นั่ง   ณ  ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  แผนดินนี้ไหวใหญหนอ  แผนดินนี้ไหวใหญจริงหนอ  
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นาสะพึงกลัว   โลมชาติชูชัน   ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น  อะไรหนอ  
เปนเหตุเปนปจจัยแหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอานนท    เหตุปจจัย    ๘ 
ประการนี้เเหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ  ๘  ประการเปนไฉน 
ดูกอนอานนท   แผนดินใหญต้ังอยูบนนํ้า   น้ําต้ังอยูบนลม   ลมต้ัง 
อยูบนอากาศ     สมัยนั้นลมพายุพัดจัด     ลมพายุพัดใหน้ําไหว  น้ํา 
ไหวแลวทําใหแผนดินไหว     ดกูอนอานนท    นี้เปนเหตุเปนปจจัย 
ประการที่  ๑  แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง   สมณะหรือพราหมณมีฤทธิ์   บรรลุความ 
ชํานาญทางจิตหรือเทวดาผูมีฤทธิ์มาก     มีอานุภาพมาก     เจริญ 
ปฐวีสัญญานิดหนอย   เจริญอาโปสัญญาหาประมาณมิได  ยอมยัง 
แผนดินนี้ใหสะเท้ือนสะทานหว่ันไหว.  ดกูอนอานนท  นี้เปนเหตุ 
เปนปจจัยประการท่ี  ๒  แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง    เมื่อใด   พระโพธิสัตวจุติจากชั้นดุสิต  ม ี
สติสัมปชัญญะ ลงสูพระครรภพระมารดา เมื่อน้ัน แผนดินนี้ยอม 
สะเท้ือนสะทานหว่ันไหว  ดูกอนอานนท  นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการ 
ที่  ๓   แหงความปรากฏแผนดินไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง    เมื่อใด     พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ 
ประสูติจากพระครรภมารดา   เมื่อน้ัน   แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทาน 
หว่ันไหว     ดูกอนอานนท   นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี    ๔   แหง 
ความปรากฏแผนดินไหวใหญ.  
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         อีกประการหน่ึง    เมื่อใด    พระตถาคตตรัสรูอนุตตรสัมมา-  
สัมโพธิญาณ  เมื่อน้ัน   แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหว่ันไหว  ดูกอน 
อานนท  นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี  ๕  แหงความปรากฏแผนดิน 
ไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง    เมื่อใด     พระตถาคตทรงประกาศอนุตตร- 
ธรรมจักร   เม่ือน้ัน   แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว   ดูกอน 
อานนท  นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี  ๖  แหงความปรากฏแผนดิน  
ไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง   เมื่อใด    ตถาคตทรงมีสติสัมปชัญญะ  ปลง 
อายุสังขาร   เมื่อน้ัน   แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว   ดูกอน 
อานนท  นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี  ๗  แหงความปรากฏแผนดิน 
ไหวใหญ. 
         อีกประการหน่ึง   เมื่อใด   ตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ   เมื่อน้ัน  แผนดินนี้ยอมสะเทื้อนสะทานหวั่นไหว  ดูกอน 
อานนท  นี้เปนเหตุเปนปจจัยประการท่ี   ๘  แหงความปรากฏแผนดิน 
ไหวใหญ    ดูกอนอานนท   เหตุปจจัย    ๘    ประการน้ีแล   แหงความ 
ปรากฏแผนดินไหวใหญ. 
                             จบ   ภูมิจาลสูตรที่  ๑๗ 
                                  จบ   จาลวรรคท่ี   ๒  
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                       อรรถกถาภมิจาลสูตรท่ี  ๑๐ 
         ภูมิจาลสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         ในบทวา   นิสีทน  นี้   ทานประสงคเอาทอนหนัง.  บทวา    
อุทฺเทนเจติย    ทานกลาวหารท่ีเขาสรางไวในที่อยูของอุทเทนยักษ. 
แมในโคตมกเจดียเปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา ภาวิตา แปลวา 
เจริญแลว. บทวา พหุลีกตา  แปลวา.  กระทําใหมาก. บทวา ยานีกตา 
แปลวา    ทําใหเปนดุจยานที่เทียมแลว.    บทวา   วตฺถุกตา  แปลวา 
ทําใหเปนดุจที่ต้ัง     เพราะอรรถวาเปนที่พึงอาศัย.   บทวา   อนฏุ ิตา 
แปลวา  ต้ังไวแลว.  บทวา  ปริจิตา  แปลวา  สั่งสมแลว โดยรอบ  คือ 
เจริญดีแลว.   บทวา   สุสมารทฺธา   แปลวา   เริ่มไวเปนอยางดีแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสโดยมิไดกําหนดอยางนี้แลว 
เมื่อจะทรงแสดงโดยกําหนดแนนอนอีก   จึงตรัสคํามีอาทิวา  ตถาคตสฺส 
โข   ดังน้ี.   กใ็นที่นี้บทวา   กปฺป   ไดแก   อายุกัป   (คือกําหนดอายุอยาง 
สูงของคนในยุคนั้น  ๆ).   พระผูมีพระภาคเจาพึงดํารงพระชนมอยู 
ตลอดกําหนดอายุของคนท้ังหลายในสมัยนั้น  ๆ   อยางเต็มที่.  บทวา 
กปฺปาวเสส  วา  ไดแก    หรือเกิน  ๑๐๐  ปซึ่งไดตรัสไววา   "นอย 
หรือยิ่งกวา".    แตพระมหาสิวเถระกลาววา    ธรรมดาวาพระพุทธะ 
ทั้งหลาย   ยอมไมทรงบันลือในที่มิใชฐานะ  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเขาสมาบัติบอย ๆ  ทรงขมเวทนาใกลตายได   พึงดํารงอยูได 
ตลอดภัทรกัปทีเดียว.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  พระองคจึงไมดํารง 
อยูตลอดภัทรกัป  ?  ตอบวา   ข้ึนชื่อวาสรีระที่มีใจครอง   ถกูชรา  
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ลักษณะมีฟนหักเปนตนครอบงํา    แตพระพุทธเจาท้ังหลายไมมีฟนหัก 
เปนตน  ยอมเสด็จปรินิพพานในอายุสวนท่ี     ๕  (คือ  ๒๐  ป  ที ่ ๕) 
ในเวลาเปนท่ีรักที่ชอบใจของมหาชนทีเดียว.   กบ็รรดาพระมหาสาวก 
ผูตรัสรูตามเสด็จพระพุทธเจา     พระมหาสาวกองคหน่ึงปรินิพพาน 
แลว   ยอมพึงต้ังอยูเหมือนตอไม   หรอืวา    พึงต้ังอยูโดยมีภิกษุหนุม 
และสามเณรหอมลอม    แตนั้นก็จะพึงถูกดูแคลนวา    โธเอย  บริษัท 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย   เพราะฉะน้ัน   พระองคจึงไมทรงดํารงอยู. 
แมเม่ือกลาวไวอยางนี้   ขอท่ีเรียกกาลวาอายุกัปนี้นั่นแหละ   กก็ําหนด  
ไวในอรรถกถาแลว. 
         บทวา  ต  ในคําวา  ยถาต  มาเรน  ปริยุฏ ิตจิตฺโต  นี้  เปนเพียง 
นิบาต.   อธิบายวา     ปถุชุนบางคนแมอ่ืน    มีจิตถูกมารดลใจ   มีจิต 
ถูกมารครอบงํา    ไมสามารถจะรูแจงได   ฉันใด    พระอานนทก็ไม 
สามารถจะรูแจงได    ฉันนั้นเหมือนกัน.    เพราะมารยอมครอบงําจิต 
ของทานผูยังละวิปลสาส   ๑๒  ไมไดโดยประการทั้งปวง.  พระเถระ 
ยังละวิปลสาส    ๔   ไมได  ดวยเหตุนั้น   มารจึงครอบงําจิตของทาน. 
ถามวา   ก็มารน้ันเมื่อทําการดลจิตทําอยางไร ?   ตอบวา   ยอมแสดง 
รูปารมณที่นากลัวบาง    ใหไดยินสัททารมณที่นากลัวบาง    แตนั้น 
สัตวทั้งหลายไดเห็นภาพเชนนั้น    หรือไดฟงเสียงเชนนั้น   กห็มดสติ 
อาปาก     มารก็สอดมือเขาไปทางปากของสัตวเหลาน้ันแลวบีบหัวใจ 
แตนั้น     สัตวทั้งหลายก็หมดความรูสึกต้ังอยู     แตมารน้ีจักสามารถ 
หรือท่ีจะสอดมือเขาทางปากของพระเถระ     ก็ไดแตแสดงอารมณที่ 
นากลัว     พระเถระไดเห็นอารมณนั้นเขา     จึงไมรูแจงนิมิตโอภาส.  
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ถามวา    พระผูมีพระภาคเจาท้ัง ๆ ที่ทรงทราบอยู    เพราะเหตุไร ? 
จึงตรัสเรียกถึง   ๓    ครัง้ ?    ตอบวา    เพราะเพ่ือทรงทําความโศก 
ใหเบาบาง   ดวยการยกโทษข้ึนวา  นั่นเปนการทําไมดีของทาน  นั่น 
เปนการผิดพลาดของทาน    ในเมื่อทานพระอานนททูลอาราธนาวา 
ขอพระผูมีพระภาคเจา    โปรดทรงดํารงพระชนมายุอยูกอนเถิด 
พระเจาขา. 
         ในบทวา  มาโร  ปาปมา  นี ้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-   ชื่อวามาร 
เพราะประกอบสัตวไวในความพินาศใหตายไป.  บทวา   ปาปมา  นี ้
เปนไวพจนของบทวา  มาโร  นั้นนั่นแล.   จริงอยู  มารน้ันเขาเรียกวา 
ปาปมา   เพราะประกอบดวยปาปธรรม.   บทวา   ภาสิตา  โข ปเนส 
ภนฺเต     ความวา    จริงอยู    มารน้ีมาท่ีโพธิมัณฑสถาน   ในสปัดาห 
ที่  ๘   ในเมือ่พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสรูสัมโพธิญาณแลวทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     พระองคทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย 
เพ่ือประโยชนใด  ประโยชนนั้นพระองคทรงบรรลุตามพระประสงค 
แลว    สัพพัญุตญาณพระองคทรงแทงตลอดแลว    ประโยชนอะไร 
ที่พระองคจะตองทรงตรวจดูสัตวโลกเลา         แลวทูลอาราธนาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดเสด็จปรินิพพาน 
ในบัดนี้เหมือนในวันนี้.     แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามมารน้ันวา 
น  ตาวาห  เรายังไมปรินิพพานกอนนะมาร  ดังนี้เปนตน.  มารกลาว 
คํามีอาทิวา   ภาสิตา   โข   ปเนสา   ภนเฺต    ก็คําน้ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวแลวแล   ดังน้ี  หมายเอาคําวา  น  ตาวาห   นั้น.  
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         ในบทเหลาน้ี   บทวา   วิยตฺตา  ไดแก  เปนผูฉลาดดวยอํานาจ 
มรรค.   เปนผูอันทานแนะนําแลว   เหมือนอยางนั้น.  เปนผูแกลวกลา 
เหมือนอยางน้ัน.  บทวา   พหุสฺสุตา  ไดแก  ชื่อวาเปนพหูสูต  เพราะมี 
พุทธพจนอันดับแลวมากดวยอํานาจปฎก     ๓.      ชื่อวา      ธรรมธร 
เพราะทรงธรรมน้ันแหละไว.     อีกอยางหน่ึง     พึงเห็นความในที่นี้ 
อยางนี้วา     ผูเปนพหูสูตทางปริยัติ      และผูเปนพหูสูตทางปฏิเวธ  
ชื่อวา      ผูทรงธรรมเพราะทรงปริยัติธรรมและปฏิเวธธรรมน่ันแล. 
บทวา   ธมมฺานุธมฺมปฏิปนฺนา   ไดแก  ปฏิบัติทางวิปสสนาอันเปน 
ธรรมสมควรแกอริยธรรม.  บทวา  สามีจิปฏิปนฺนา  ไดแก ปฏบิัติ 
ปฏิปทาอันเหมาะสม.   บทวา  อนุธมฺมจาริโน   แปลวา   ผูมปีกติ 
ประพฤติธรรมอันสมควร. บทวา  สก อาจริยก  ไดแก วาทะแหง 
อาจารยของตน. บทวา อาจิกฺขิสฺสนฺติ เปนตนทั้งหมด  เปนไวพจน 
ของกันแลกัน. บทวา สหธมฺเมน ไดแก ดวยคําอันมีเหตุ คือ มีการณ. 
บทวา   สปฺปาฏิหาริย   ความวา   พระอริยสาวกเหลาน้ันยอมแสดง 
ธรรมใหเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข. 
         บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก ศาสนพรหมจรรยทั้งส้ิน ที่สงเคราะห 
ดวยสิกขาทั้ง  ๓.  บทวา   อิทฺธ  ไดแก  สําเร็จดวยอํานาจยินดีในฌาน. 
บทวา  ผีต  ไดแก  ถึงความเจริญดวยอํานาจอภิญญาสมาบัติ  เหมือน 
ดอกไมบานเต็มที่.     บทวา     วิตฺถาริก     ไดแก    แผไปดวยอํานาจ 
ประดิษฐานอยูในทิศาภาคนั้น ๆ.  บทวา  พาหุชฺ   ไดแก  ชนเปน 
อันมากรูแลว   คือ   แทงตลอดแลวดวยอํานาจการตรัสรูของชนเปน 
อันมาก  บทวาปุถุภูต  แปลวา   ถึงความแนนหนาโดยอาการทั้งปวง.  
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ถึงความแนนหนาอยางไร   ?    ถึงความแนนหนาตราบเทาท่ีเทวดา 
และมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลว.    อธิบายวา    เทวดาและมนุษย  
ทั้งหลายผูเปนวิญูชน  มีประมาณเทาใด  เทวดาและมนุษยทั้งหมด 
มีประมาณเทาน้ัน  ประกาศดวยดีแลว. 
         บทวา  อปฺโปสฺสุกฺโก ไดแก  เปนผูไมมีความอาลัย. พระผูมี  
พระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมารผูมีบาป    ต้ังแตสัปดาหที่   ๘  ทาน 
เที่ยวร่ํารองอยูวา   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดปรินิพพานบัดนี้เถิด 
พระเจาขา   ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานบัดนี้เถิดพระเจาขา   ดังน้ี 
บัดนี้    ต้ังแตวันนี้ไป    ทานเลิกความอุตสาหะเถิด     อยาทําความ 
พยายามเพ่ือใหเราปรินิพพานเลย. บทวา สโต สมฺปชาโน อายุสฺขาร 
โอสชฺชิ   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังสติมั่น    กําหนดดวย 
ฌาณ  ทรงปลงคือละอายุสังขาร. ในการปลงอายุสังขารนั้น พระผูมี- 
พระภาคเจาหาไดทรงปลงอายุสังขาร  เหมือนเอามือปลอยกอนดินไม. 
แตพระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดพระดําริข้ึนวา        ก็เราจะเขาผล 
สมาบัติเพียง   ๓  เดือนเทาน้ัน   ตอน้ันจักไมเขา.  บทวา  โอสฺสชฺชิ 
ตรัสหมายเอาคําน้ัน.   ปาฐะวา   อวสฺสชฺชิ    ดังน้ีก็มี. 
         บทวา  มหาภูมิจาโล  ไดแก   แผนดินไหวใหญ.   ไดยินวา 
ในกาลน้ัน  หม่ืนโลกธาตุไหวแลว. บทวา ภึสนโก แปลวา นาสะพึง 
กลัว.  บทวา  เทวทุนฺทุภิโย  จ  ผลึสุ ไดแก กลองทพิยบันลือลั่น ฝน 
คํารามกระหึ่ม  สายฟาแลบแปลบปลาบผิดฤดูกาล    ทานอธิบายวา 
ฝนตกชั่วขณะหน่ึง.  บทวา  อุทาน   อทุาเนสิ  ความวา  เพราะเหตุไร 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเปลงอุทาน ?     เพราะทรงพระดําริวา  
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ชื่อวาใคร  ๆ  จะพึงพูดวา   พระผูมีพระภาคเจาถูกมารติดตามไป   
ขางหลัง ๆ พูดรบกวนวา  จงปรินิพพานเถิดพระเจาขา  จึงทรงปลง  
อายุสังขารเพราะความกลัว  เพราะเหตุนั้น  บุคคลน้ันจงอยามีโอกาส 
เลย  ดังน้ีแลวจึงทรงเปลงพระอุทานอันหลั่งออกมาดวยกําลังพระปติ. 
         พึงทราบวินิจฉัยในพระอุทานน้ันดังตอไปนี้:-    (เครื่องปรุง 
แตงงาน)  ชือ่วาตุละ   เพราะบุคคลชั่งได   คือ  กําหนดได  เพราะเปน 
ของประจักษแกสัตวทั้งปวงมีสุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอก     เปนตน. 
ที่ชื่อวา   ตุละ  นั้น   คืออะไร ?  คือกรรมฝายกามาวจร.  เครื่องปรุง 
แตงภพที่ชั่งไดไมมี  หรอืท่ีชั่งไดของบุคคลน้ันไมมี  คือ ไมมโีลกิยกรรม 
อยางอ่ืนที่แมนเหมือน   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อตุละชั่งไมได. 
เครื่องปรุงแตงภพท่ีชื่ออตุละนั้นคืออะไร ?  คือ  กรรมฝายมหัคคตะ. 
อีกอยางหนึ่ง  กามาวจรกรรม   รูปาวจรกรรม  ชื่อวา   ตุละชั่งได. 
อรูปาวจรกรรม   ชื่อวา   อตุละ   ชั่งไมได.   อีกอยางหน่ึง   วิบากนอย 
ชื่อตุละ  วิบากมาก   ชื่ออตุละ.  บทวา  สมฺภว   ไดแก   เปนเหตุแหง 
สมภพ.  บทวา  ภวสงฺขาร  ไดแก    เครื่องปรุงแตงงานใหม   อธิบายวา 
กรรมท่ีทําใหเปนกอง   ทําใหเปนกอน.   บทวา  อวสฺสชฺชิ   แปลวา 
ปลงแลว.   บทวา  มุนี   ไดแกมุนีคือพระพุทธเจา.   บทวา  อชฺฌตฺตรโต 
ไดแก   ยินดแีลวภายในตน.   บทวา  สมาหิโต   ไดแก   มีจิตต้ังมั่นแลว 
ดวยอุปจารสมาธิ   และอัปปนาสมาธิ.   บทวา   อภนิฺทิ   กวจมิว  ไดแก 
ทําลายแลว    ดุจนักรบทําลายเกราะ.   บทวา   อตฺตสมฺภว   ไดแก 
กิเลสที่เกิดในตน.  ทานกลาวอธิบายไวดังน้ีวา   มุนีสละ   โลกยิกรรม  
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กลาวคือ   ตุละและอตุละซึ่งไดชื่อวา  สัมภวะ  เพราะอรรถวามีวิบาก 
และไดชื่อวา    ภวสังขาร     เพราะอรรถวาปรุงแตงภพ    และเปนผู 
ยินดีภายในตน   มีจิตต้ังมั่น   ทําลายกิเลสที่เกิดในตน   เหมือนนักรบ 
ใหญในสงครามสําคัญ   ทําลายเกราะฉะนั้น.   อีกอยางหน่ึง   บทวา 
อตุลฺจ   สมฺภว   ไดแก   พระนิพพานและภพ.   บทวา  ภวสงฺขาร 
ไดแก   กรรมอันนําสัตวไปสูภพ.   บทวา   อวสฺสชฺชิ   มุน ิ  ความวา 
พระมุนี    คือพระพุทธเจาทรงพิจารณาโดยนัยเปนตนวา   ขันธ  ๕ 
ไมเที่ยง   การดับขันธ  ๕  คือพระนิพพาน  เที่ยง  ทรงเห็นเปนโทษ 
ในภพ    และอานิสงสในพระนิพพานแลว    ทรงและกรรมเครื่องปรุง 
แตงภพอันเปนมูลแหงขันธทั้งหลายนั้น    ดวยอริยมรรคอันกระทํา 
ความส้ินกรรม  ดังกลาวไวอยางนี้วา  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรม 
ดังน้ี.   พระองคทรงยินดีในภายใน   มพีระหฤทัยต้ังม่ัน  ทําลายแดนเกิด 
แหงตนอันเปนดุจเกราะไดอยางไร ?    ความจริงพระองคทรงยินดี 
ในภายในดวยอํานาจวิปสสนา   มีพระหทัยต้ังม่ันดวยอํานาจสมถะ 
ทรงทําลายกิเลสชาติทั้งหมดที่ไดนามวา    อัตตสัมภวะ   เพราะเกิด 
ในตน  ที่หุมหออัตภาพต้ังอยูดุจเกราะดวยกําลังสมถะและวิปสสนา 
จําเดิมแตเบื้องตนดวยอาการอยางนี้    และกรรมทีท่รงทําโดยไมมี 
กิเลส  ชื่อวาทรงสละแลว  เพราะไมมีปฏิสนธิ  พระองคทรงละกรรม 
ดวยละกิเลสได   ดังกลาวมาฉะน้ี   และธรรมดาผูละกิเลสไดแลว 
ยอมไมมีความกลัว  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  พระองคไมทรงกลัว 
ทรงปลงอายุสังขาร    และทรงเปลงอุทานเพ่ือใหโลกรูวาพระองค 
ไมทรงกลัว.  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 628 

         บทวา    ย   มหาวาตา    ความวา โดยสมัยใด หรือในสมัยใด 
ลมพายุพัด   ลมชื่ออุกเขปกวาต  ก็ต้ังข้ึน.  ลมอุกเขปกวาตน้ันก็พัด 
ตัดลมที่รองรับน้ําอันมีความหนาเกาแสนหกหมื่นโยชน.     แตนั้น 
น้ําในอากาศก็ตก  เมื่อนํ้าตก  แผนดินก็ตก  ลม(ที่รองรับน้ํา)  ก็จะอุม 
เอานํ้าไวอีก    ดวยกําลังของตน    เหมอืนอุมน้ําไวในธนกรก    หมอ 
กรองน้ํา  ฉะนั้น    แตนั้น  น้ําก็สูงข้ึน  เมื่อนํ้าสูงข้ึน   แผนดินก็สูงข้ึน. 
น้ําไหลแลวอยางนี้ก็ทําใหแผนดินไหว.    ก็การไหวอยางนี้   ยอมมีมา 
จนถึงทุกวันนี้.    ก็การยุบลงและการนูนข้ึน    ยอมไมปรากฏเพราะ 
แผนดินมาก  บทวา  มหิทธฺิกา  มหานภุาวา  ความวา  ชื่อวามีฤทธิ์มาก 
เพราะมีความสําเร็จมาก    ชื่อวามีอานุภาพมาก    เพราะมีสิ่งท่ีจะพึง 
เสวยมาก. บทวา  ปริตฺตา  ไดแก  มีกําลังเพลา.  บทวา  อปฺปมาณา 
ไดแก   มกีําลัง.  บทวา  โส  อมิ  ปวึ  กมฺเปติ  ความวา สมณะหรือ 
พราหมณนั้นทําฤทธิ์ใหบังเกิดแลว    เมื่อจะใหสลดใจ   จึงทําแผนดิน 
ใหไหว    เหมือนพระมหาโมคคัลลานะ    หรือเมื่อจะทดลองฤทธ์ิก็ทํา 
แผนดินใหไหว     เหมือนสังฆรักขิตสามเณรผูเปนหลานของพระ- 
มหานาคเถระ.   บทวา   สงฺกมฺเปติ   ไดแก   ไหวโดยรอบ.   บทวา 
สมฺปกมฺเปติ  นี้  เปนไวพจนของบทวา  สงฺกมฺเปติ  นั้นนั่นแล.  ดังน้ัน 
บรรดาเหตุปจจัยทําแผนดินไหว   ๘  ประการเหลาน้ี  เหตุปจจัย   ๑ 
เพราะธาตุกําเริบ  ที ่ ๒  เพราะอานุภาพของผูมีฤทธิ์  ที ่  ๓ ที ่ ๔ 
เพราะเดชแหงบุญ  ที่  ๕ เพราะเดชแหงญาณ  ที่  ๓  เพราะอํานาจ 
ใหสาธุการ   ที่   ๗   เพราะความการุณยเปนสภาวะ  ที ่  ๘  เพราะ 
รองหมรองไห.  เมื่อพระมหาสัตวลงสูครรภพระมารดา  และประสูติ  
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จากครรภพระมารดา    แผนดินไหวเพราะเดชแหงบุญของพระ  
มหาสัตวนั้น.  ในสมัยตรสัรูอภิสัมโพธิญาณ   แผนดินถูกเดชของ 
พระญาณชักนําแลว    จึงไดไหว.    ในสมัยประกาศพระธรรมจักร 
แผนดินดํารงนิ่งอยูในภาวะแหงสาธุการ    เมื่อไหสาธุการก็ไหว. 
ในสมัยทรงปลงอายุสังขาร  แผนดินดํารงนิ่งอยูในความเปนผูมีกรุณา 
เปนสภาวะ  แตทนจิตสังขาร (สัคทาเวทนา)  ไมได   ก็ไหว.  ในสมัย 
ปรินิพพาน     แผนดินอาดูรดวยแรงการรองหมรองไห    จึงไดไหว. 
ก็ความน้ี   พึงทราบดวยอํานาจเทวดาประจําปฐวี.  ก็การใหสาธุการ 
เปนตนนั้นยอมไมมีแกแผนดินที่เปนมหาภูต   เพราะแตดินที่เปน 
มหาภูต  ไมมีเจตนา.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล 
                จบ  อรรถกถาภูมิจาลสูตรที่  ๑๐ 
 

                     รวมพระสูตร  มีในวรรคน้ี  คือ 
         ๑.  อิจฉาสูตร   ๒.  อลังสูตร ๘ สูตร  ๓.  สังขิตตสูตร  ๔.  คยา- 
สูตร   ๕.  อภิภายตนสูตร  ๖.  วิโมกขสูตร   ๗.  โวหารสูตรที่     ๑ 
๘.   โวหารสูตรที่ ๒  ๙.   ปริสสูตร   ๑๐.  ภูมิจาบสูตร.  และอรรถกถา 
                                 จบ  จาลวรรคท่ี  ๗  
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                                  ยกมวรรคท่ี  ๓ 
                              ๑.  ปฐมปฏิปทาสูตร 
         [๑๖๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูมีศรัทธา   ไมมีศลี 
อยางนี้    เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น   เธอพึงบําเพ็ญองค 
นั้นใหบริบูรณดวยคิดวา    อยางไรหนอ    เราพึงเปนผูมีศรัทธาและ 
มีศีล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล 
เมื่อน้ัน    เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น     กภิ็กษุทั้งหลาย 
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา  มีศีล   แตไมเปนพหูสูต  อยางนี้  เธอชื้อวาเปน 
ไมบริบูรณดวยองคนั้น    เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
อยางไรหนอ   เราพึงเปนผูมีศรัทธา   มีศีลและเปนพหูสูต   เมือ่ใด 
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา     มศีีลและเปนพหูสูต   เมื่อน้ัน  เธอชื่อวาเปน 
ผูบริบูรณดวยองคนั้น   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูมีศรัทธา 
มีศีลและเปนพหูสูต     แตไมเปนธรรมกถึก  ฯลฯ และเปนธรรมกถึก 
แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ และเขาสูบริษัทได    แตไมแกลวกลาแสดง 
ธรรมแกบรษัิท  ฯลฯ  และแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท  แตไมได 
ตามความปรารถนาไดโดยไมยาก   ไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔  อันมใีน 
จิตยิ่ง    เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   ฯลฯ   เปนผูไดตามความ 
ปรารถนา  ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก  ซึ่งฌาน  ๔  อันมีในจิตย่ิง  เปน 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    แตไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญา- 
วิมุติอันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู    อยางนี้  เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณ  
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ดวยองคนั้น   เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา   อยางไรหนอ  
เราพึงเปนผูมีศรัทธา   มศีีล   เปนพหูสูต   เปนธรรมกถึก  เขาสูบริษัท 
ได      แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท       เปนผูไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งฌาน   ๔  อันมีในจิตย่ิง  เปนเครื่องอยู 
เปนสุขในปจจุบัน    พึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ     ปญญาวิมุติ     อันหา 
อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป     ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน    เขาถึงอยู    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใดแล   ภิกษุเปนผูมี 
ศรัทธา  มีศีล  เปนพหูสูต  เปนธรรมกถึก  เขาสูบริษัทได  แกลวกลา 
แสดงธรรมแกบริษัท     เปนผูไดตามความปรารถนาไดโดยไมยาก 
ไมลําบาก  ซึง่ฌาน  ๔ อันมีในจิตย่ิง  เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน 
ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะ 
ทั้งหลานส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  เมื่อน้ัน 
เธอชื่อวา   เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผู 
ประกอบดวยธรรม   ๘   ประการนี้แล   ยอมเปนผูกอใหเกิดความ 
เลื่อมใสโดยรอบ   และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง. 
                            จบ  ปฐมปฏิปทาสูตรที่  ๑  
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                          ยมกวรรควรรณนาที่  ๓ 
                     อรรถกถาปฐมปฏิปทาสูตรท่ี  ๑ 
         วรรคท่ี   ๘  ปฏิปทาสูตรท่ี  ๑  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา  โน   จ   สีลวา  ไดแก  ผูไมทําใหบริบูรณในศีล.   บทวา 
สมนฺตปาสาทิโก     แปลวา     ใหเกิดความเลื่อมใสรอบดาน.   บทวา 
สพฺพาการปริปูโร    ไดแก    บริบูรณดวยอาการของสมณะ    คือดวย 
สวนแหงสมณธรรมทุกอยาง. 
                        จบ  อรรถกถาปฐมปฏิปทาสูตรที่  ๑  
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                          ๒.  ทุติยปฏิปทาสูตร  
         [๑๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา  แตไมมีศีล 
อยางนี้   เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น   เธอพึงบําเพ็ญ 
องคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา  อยางไรหนอ   เราพึงเปนผูมีศรัทธา 
และมีศีล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล  ภิกษุเปนผูมศีรัทธาและ 
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต แตไม 
เปนธรรมกถกึ  ฯลฯ  เปนธรรมกถึก  แตไมเขาสูบริษัท  ฯลฯ เขาสู 
บริษัทได   แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท   ฯลฯ  แกลวกลา 
แสดงธรรมแกบริษัท  และถูกตองวิโมกขอันสงบ   ไมมีรูป  เพราะ 
ลวงรูปเสียได   ดวยนามกาย   แตไมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ    อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน   เขาถึงอยู    อยางนี้   เธอชื่อวายังเปน 
ผูไมบริบูรณดวยองคนั้น  เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
อยางไรหนอ   เราพึงมีศรัทธา   มีศลี   เปนพหูสูต    เปนธรรมกถึก 
เขาสูบริษัทได   แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท   และพึงถูกตอง 
วิโมกขอันสงบ  ไมมีรูป  เพราะลวงรูปเสียไดดวยนามกาย  พึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญาวิมุติ    อันหาอาสวะมิได    เพราอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน   เขาถึงอยู  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา  มีศลี   เปนพหูสูต 
เปนธรรมกถกึเขาสูบริษัทได    แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท  
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และถูกตองวิโมกขอันสงบ    ไมมีรูป   เพราะลวงรูปเสียได  ดวย 
นามกาย  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ   ปญญาวิมุติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน  เขา 
ถึงอยู    เมื่อน้ัน   เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๘ ประการนี้แล  เปนผูใหกอเกิด 
ความเลื่อมใสโดยรอบ  และบริบูรณดวยอาการท้ังปวง. 
                        จบ  ทุติยปฏิปทาสูตรที่  ๒ 
 
               อรรถกถาทุติยปฏิปทาสูตรท่ี   ๒ 
         ทุติยปฏิปทาสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา   สนฺตา  ความวา   ชื่อวาสงบ  เพราะสงบจากธรรม 
อันเปนขาศึก.  บทวา  วิโมกฺขา  ความวา  และชื่อวาวิโมกข  เพราะ 
หลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึก. 
                    จบ   อรรถกถาทุติยปฏิปทาสูตรที่  ๒  
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                          ๓.  ตติยปฏิปทาสูตร  
         [๑๗๐]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ทีพั่ก 
กอดวยอิฐ  ชือ่นาทิกะ  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
มรณสติอันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  ม ี
อานิสงสมาก    หยั่งลงสูอมตะ    มีอมตะเปนที่สุด   เธอทั้งหลายยอม 
เจริญมรณสติหรือหนอ. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ภิกษุรูปหน่ึงกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคยอม 
เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ  ก็เธอเจริญสมณสติอยางไร. 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ  ในการเจริญมรณสติ  นี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา โอหนอ เราพึงเปนอยูคืนหน่ึงวันหน่ึง พึงมนสิการ 
ถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา    เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขา- 
พระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
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         พ.   ดกูอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร.  
         ภิก.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในการเจริญมรณสตินี้   ขาพระองค  
มีความคิดอยางนี้วา  โอหนอ  เราพึงเปนอยูตลอดวันหน่ึง  พึงมนสิการ 
ถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา    เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขา- 
พระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา  โอหนอ  เราพึงเปนอยูเพียงคร่ึงวัน  พึงมนสิการ 
ถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา    เราไดกระทําคําสอนของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขา- 
พระองคผูเจริญมรณสตินี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองค  แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ. ดกูอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา     โอหนอ     เราพึงเปนอยูเพียงชั่วเวลาบริโภค 
บิณฑบาตม้ือหนึ่ง     พึงมนสิการถึงคําสอนอขงพระผูมีพระภาคเจา 
เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล.  
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         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ   ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา   โอหนอ   เราพึงเปนอยูชั่วเวลาบริโภคบิณฑบาต  
ครึ่งหนึ่ง     พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา     เราได 
กระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ         ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร. 
         ภิ.  ขาแตพระองคเจริญ  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา  โอหนอ  เราพึงเปนอยูชั่วเวลาเค้ียวขาว  ๔-๕ คํา  
แลวกลืนกิน   พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา   เราได 
กระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา    โอหนอ    เราพึงเปนอยูชั่วเวลาเค้ียวขาวได 
คําหนึ่งแลวกลืนกิน    พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  
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เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเจริญมรณสติอยางนี้แล. 
         ภิกษุแมอีกรูปหน่ึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขาพระองคก็เจริญมรณสติ. 
         พ.  ดูกอนภิกษุ  ก็เธอเจริญมรณสติอยางไร. 
         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในการเจริญมรณสตินี้  ขาพระองค 
มีความคิดอยางนี้วา   โอหนอ   เราพึงเปนอยูชั่วเวลาหายใจออกแลว 
หายใจเขา     หรือหายใจเขาแลวหายใจออก   พึงมนสิการถึงคําสอน 
ของพระผูมีพระภาคเจา  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนอันมากหนอ    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคเจริญมรณสติ 
อยางนี้แล. 
         เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอยางนี้แลว     พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุใดเจริญ 
มรณสติอยางนี้วา    โอหนอ    เราพึงเปนอยูตลอดคืนหน่ึงวันหน่ึง 
พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  เราไดกระทําคําสอน 
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ     ภิกษุผูเจริญมรณสติ 
อยางนี้วา   โอหนอ     เราพึงเปนอยูตลอดคืนหน่ึง    พึงมนสิการถึง 
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา     เราไดกระทําคําสอนของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาเปนอันมากหนอ    ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา 
โอหนอ  เราพึงเปนอยูครั้งวัน   พึงมนสิการคําสอนของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก 
หนอ    ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา    โอหนอ    เราพึงเปนอยูชั่ว  
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เวลาบริโภคบิณฑบาตม้ือหนึ่ง     พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี-  
พระภาคเจา  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก 
หนอ    ภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา    โอหนอ    เราพึงเปนอยูชั่ว 
เวลาบริโภคบิณฑบาตครึ่งหนึ่ง    พึงมนสิการถึงคําสอนของพระผูมี- 
พระภาคเจา  เราไดกระทําคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก 
หนอ     และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา   โอหนอ   เราพึงเปนอยู 
ชั่วเวลาเค้ียวขาวได   ๔-๕  คําแลวกลืนกิน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ีเรากลาววาเปนผูประมาทอยู    เจริญมรณสติเพ่ือความ 
สิ้นอาสวะชา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา 
โอหนอ   เราพึงเปนอยูชั่ววาเค้ียวขาวคําหนึ่งกลืนกิน   พึงมนสิการ 
ถึงคําสอนพระผูมีพระภาคเจา   เราไดกระทําคําสอนของพระผูมี- 
พระภาคเจาเปนอันมากหนอ    และภิกษุใดเจริญมรณสติอยางนี้วา 
โอหนอ  เราพึงเปนอยูชั่วเวลาหายใจออกแลวหายใจเขาหรือหายใจ 
เขาแลวหายใจออก    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ีเรากลาวไม 
ประมาทอยู    ยอมเจริญมรณสติเพ่ือความส้ินอาสวะ   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  เรา 
ทั้งหลายจักไมเปนผูประมาทอยู   ก็เจริญมรณสติเพ่ือความส้ินอาสวะ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
                         จบ  ตติยปฏิปทาสูตรที่  ๓  
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                      อรรถกถาปฏิปทาสูตรท่ี  ๓ 
         ตติยปฏิปทาสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ภาเวถ   โน  แกเปน   ภาเวถ  นุ  แปลวา  ทานจงเจริญ 
มรณัสสติสิหนอ.   บทวา   สาสน   ไดแก   การพร่ําสอน.    บทวา 
อาสวาน  ขยาย   ไดแก   เพ่ือพระอรหัตผล. 
                            จบ  อรรถกถาตติยปฏิปทาสูตรที่  ๓  
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                         ๔. จตุตถปฏิปทาสูตร 
         [๑๗๑]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ทีพั่ก 
กอดวยอิฐชื่อนาทิกะ   ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มรณสติอันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก  ม ี
อานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนที่สุด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็มรณสติอันบุคคลเจริญแลวอยางไร    กระทําใหมากแลวอยางไร 
จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เมื่อกลางวันส้ินไป    กลางคืน 
เวียนมายอมพิจารณาดังนี้วา   ปจจัยแหงความตายของเรามีมากหนอ 
คือ   งูพึงกัดเราก็ได   แมลงปองพึงตอยเราก็ได  ตะขาบพึงกัดเราก็ได 
เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา    อันตรายน้ันพึงมีแกเรา     เราพึง 
พลาดลมลงก็ได   อาหารท่ีเราบริโภคแลวไมยอยเสียก็ได     ดขีองเรา 
พึงซานก็ได  เสมหะของเราพึงกําเริบก็ได    ลมมพิีษดังศาตราของเรา 
พึงกําเริบก็ได    มนุษยทัง้หลายพึงเบียดเบียนเราก็ได    พวกอมนุษย 
พึงเบียดเบียนเราก็ได   เพราะเหตุนั้นพึงพิจารณาดังน้ีวา    ธรรมอัน 
เปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได   ทีจ่ะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํา 
กาละในกลางคืน  มีอยูหรือหนอแล  ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
ธรรมอันเปนอกุศลอันเรายังละไมได  ที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผู 
ทํากาละในกลางคืน   มีอยู   ภิกษุนั้นพึงกระทําความพอใจ   ความ 
พยายาม  ความอุตสาหะ   ความเพียร   ความไมทอถอย   สติและ  
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สัมปชัญญะใหยิ่ง   เพ่ือละธรรมอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ันเสีย 
เปรียบเหมือนคนที่มีผาไฟไหม  หรือศีรษะถูกไฟไหม  พึงกระทํา 
ความพอใจ  ความพยายาม   ความอุตสาหะ  ความเพียร  ความไม 
ทอถอย   สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง   เพ่ือดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น 
ฉะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาแหละภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละไมได   ที่จะเปนอันตรายแกเรา 
ผูทํากาละในกลางคืน  ไมมี   ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย 
หม่ันศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทัง้หลายอยู. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เมื่อกลางวัน 
สิ้นไป  กลางวันเวียนมาถึง   ยอมพิจารณาดังนี้วา    ปจจัยแหงความ 
ตายของเรามีมากหนอ   คือ   งูพึงกัดเราก็ได    แมลงปองพึงตอยเรา 
ก็ได     ตะขาบพึงกัดเราก็ได     เพราะเหตุนั้นเราพึงทํากาลกิริยา 
อันตรายน้ันพึงมีแกเรา   เราพึงพลาดลมลงก็ได  อาหารท่ีเราบริโภค 
แลวไมยอยเสียก็ได   ดีของเราพึงซานก็ได   เสมหะของเราพึงกําเริบ 
ก็ได   ลมมีพิษดังศาตราของเราพึงกําเริบก็ได   มนษุยหลายพึง 
เบียดเบียนเราก็ได    พวกอมนุษยพึงเบียดเบียนเราก็ได   เพราะเหตุนั้น 
เราพึงทํากาลกิริยา   อันตรายน้ันพึงมีแกเรา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นพึงพิจารณาดังนี้วา   ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรายังละ 
ไมไดที่จะพึงเปนอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน  มีอยูหรือ 
หนอแล   ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา   ธรรมอันเปนบาปอกุศล 
อันเรายังละไมไดที่จะพึงทําอันตรายแกเราผูทํากาละในกลางวัน 
มีอยู  ภิกษุนัน้พึงกระทําความพอใจ  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  
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ความเพียร   ความไมทอถอย   สติและสัมปชัญญะใหยิ่ง  เพ่ือละธรรม  
อันเปนบาปอกุศลเหลานั้นเสีย      เปรยีบเหมือนบุคคลมีผาถูกไฟไหม 
หรือศีรษะถูกไฟไหม  พึงกระทําความพอใจ   ความพยายาม   ความ 
อุตสาหะ     ความเพียร    ความไมทอถอย    สติและสัมปชัญญะ ใหยิ่ง 
เพ่ือดับไฟไหมผาหรือศีรษะนั้น   ฉะน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถา 
แหละภิกษุพิจารณาอยูอยางนี้วา     ธรรมอันเปนบาปอกุศลอันเรา 
ยังละไมไดที่จะพึงเปนอันตรายแกเรา      ผูทํากาละในกลางวันไมมี 
ภิกษุนั้นพึงเปนผูมีปติและปราโมทย    หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน 
ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มรณสติอันภิกษุ 
เจริญแลวอยางนี้   กระทําใหมากแลวอยางนี้   จึงมีผลมาก   มีอานิสงส 
มาก  หยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนที่สุด. 
                                   จบ ปฏิทาสูตรที ่ ๔  
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                       ๕.  ปญจมปฏิปทาสูตร 
         [๑๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัมปทา   ๘  ประการนี้   ๘ 
ประการเปนไฉน คือ อุฏฐานสัมปทา   ๑  อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณ- 
มิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ สัทธาสัมปทา ๑ ศีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ 
ปญญาสัมปทา  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สัมปทา  ๘  ประการน้ีแล. 
                    คนหมั่นในการทํางาน  ไมประมาท  จัด 
        การงานเหมะสม   เลีย้งชีพพอเหมาะ  รักษาทรัพย 
        ที่หามาได  มีศรัทธา  ถึงพรอมดวยศีล  รูถอยคํา 
        ปราศจากความตระหน่ี  ชําระทางสัมปรายิกัตถ- 
        ประโยชนเปนนิตย  ธรรม  ๘  ประการดังกลาวน้ี 
        ของผูครองเรือน   ผูมีศรัทธา   อนัพระพุทธเจา 
        ผูมีพระนามอันแทจริง   ตรัสวานําสุขมาใหใน 
        โลกท้ังสอง  คือ ประโยชนในปจจุบันนี้และความ 
        สขุในภายหนา  บุญ  คือ  จาคะน้ี  ยอมเจริญแก 
        คฤหัสถ  ดวยประการฉะน้ี. 
                        จบ  ปฏิปทาสูตรที่ ๕  
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                          ๖.  ฉัฏฐปฏิปทาสูตร   
         [๑๗๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัปทา   ๘   ประการนี้   ๘ 
ประการเปนไฉน  คือ อุฏฐานสัปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑ กัลยาณ- 
มิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ 
ปญญาสัมปทา  ๑. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน  กลุบุตรในโลก 
นี้  เลี้ยงชีพดวยความหม่ันประกอบการงาน   คือ  กสิกรรม  พาณิชย- 
กรรม   โครกัขกรรม   รบัราชการฝายทหาร   รับราชการฝายพลเรือน 
หรือศิลปอยางใดอยางหน่ึง   เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานน้ัน 
ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสอง        อันเปนอุบายในการงานน้ัน 
สามารถจัดทําได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวาอุฏฐานสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อารักขสัมปทาเปนไฉน  กุลบุตรในโลก 
นี้      มีโภคะท่ีหามาไดดวยความเพียร     สั่งสมดวยกําลังแขน        ม ี
เหง่ือไหลโทรมตัว   ชอบธรรม    ไดมาโดยธรรม    เขารักษาคุมครอง 
โภคทรัพยเหลาน้ันไวไดพรอมมูล      ดวยทําไวในใจวา      ไฉนหนอ 
พระราชาไมพึงริบโภคทรัพยเหลาน้ีของเรา    โจรไมพึงลัก   ไฟไม 
พึงไหม   น้ําไมพึงพัดไป   ทายาทผูไมเปนที่รักไมพึงลักไป    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวาอารักขสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็กลัยาณมิตตตาเปนไฉน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กลุบุตรในโลกน้ี   อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด    ยอมดํารง 
ตนเจรจาสั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมน้ัน        ซึ่งเปนคฤหบดี  
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หรือบุตรคฤหบดี   เปนคนหนุมหรือคนแก   ผูมีสมาจารบริสุทธิ์ 
ผูถึงพรอมดวยศรัทธา   ศีล   จาคะ  ปญญา   ศึกษาสัทธาสัมปทา  
ตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา   ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวย 
ศีล  ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ ศึกษาปญญาสัมปทา 
ตามผูถึงพรอมดวยปญญา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เรียกวา 
กัลยาณมิตตตา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมชีวิตาเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กุลบุตรในโลกน้ี    รูทางเจริญแหงโภคะ   และรูทางเสื่อมแหงโภคะ 
แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ  ไมใหฟูมฟายนัก    ไมใหฝดเคืองนักดวยคิดวา 
รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย    และรายจายของเราจักตอง 
ไมเหนือรายได     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนคนชั่งตาชั่ง 
หรือลูกมือชัง่ตาชั่ง   ยกตาชั่งข้ึนแลวยอมรูวา   ตองลดออกเทาน้ี 
หรือตองเพ่ิมเขาเทาน้ี   ฉันใด  กลุบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน  รูทางเจริญ 
แหงโภคะ   และรูทางเส่ือมแหงโภคะแลว  เลี้ยงชีพพอเหมาะ  ไมให 
ฟูมฟายนัก  ไมใหฝดเคืองนัก   ดวยคิดวา    รายไดของเราจักตอง 
เหนือรายจาย  และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ถากุลบุตรผูมีรายไดนอย    แตเลี้ยงชวิีตอยางโอโถง 
จะมีผูมีวาเขาไดวา  กุลบุตรผูนี้  ใชโภคะเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเด่ือ 
ฉะน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กถ็ากุลบุตรผูมีรายไดมาก     แตเลี้ยงชีพ 
อยางฝดเคือง  จะมีผูวาเขาวากุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา   แต 
เพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญแหงโภคะ   และรูทางเส่ือมแหงโภคะ 
แลว  เลี้ยงชพีพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก  ไมใหฝดเคืองนัก  ดวยคิดวา  
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รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย      และรายจายของเราจักตอง  
ไมเหนือรายได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาสมชีวิตา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัทธาสมัปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกน้ี 
มีศรัทธาคือ    เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะ 
เหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาองคนั้น   ฯลฯ  เปนผูเบิกบานแลว  เปน 
ผูจําแนกธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาสัทธาสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ศีลสัมปทาเปนไฉน   กุลบุตรในโลกน้ี 
เปนผูงดเวนจากปาณาติบาติ   ฯลฯ   เปนผูงดเวนจาการดื่มนําเมา 
คือ  สุราและเมรัยอันเปนฐานะแหงความประมาท  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวาศีลสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็จาคสัมปทาเปนไฉน   กุลบุตรในโลกน้ี 
มีจิตปราศจากมลทิน   คือ  ความตระหน่ี   อยูครองเรือน  ฯลฯ  ควรแก 
การขอ    ยินดีในการจําแนกทาน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     นี้เรยีกวา 
จาคสัมปทา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน  กุลบุตรในโลกน้ี 
เปนผูมีปญญา  ฯลฯ  ใหถงึความส้ินทุกขโดยชอบ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรียกวาปญญาสัมปทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมปทา   ๘  ประการ 
นี้แล. 
                    คนหมั่นในการทํางาน   ไมประมาท   จัด 
         การงานเหมาะสม   เลี้ยงชีพพอเหมาะ  ตามรกัษา 
         ทรัพยที่หามาได   มีศรัทธา  ถึงพรอมดวยศีล  รู 
         ถอยคํา  ปราศจากความตระหน่ี   ชําระทางสมั-  
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        ปรายิกตัถประโยชนเปนนิตย  ธรรม  ๘ ประการ 
        ดังกลาวนี้  ของผูครองเรือน  ผูมีศรัทธา  อนัพระ- 
        พุทธเจาผูมีพระนามอันแทจริง  ตรัสวานําสุขมา 
        ใหในโลกท้ังสอง  คือ ประโยชนในปจจุบันนี้และ 
        ความสขุในภายหนา  บุญ  คือ  จาคะน้ี  ยอมเจริญ 
        แกคฤหสัถดวยประการฉะนี้. 
                      จบ  ฉัฏฐปฏิปทาสูตรที่  ๖ 
 
                  อรรถกถาปฏิปทาสูตรท่ี   ๔-๖ 
         จตุตถปฏิปทาสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา   ปฏิหิตาย  ไดแก   เมื่อราตรีดําเนินไป   บทวา  โส 
มมสฺสนฺตาโย   ความวา    อันตรายแหงชีวิตน้ันพึงมีแกเรา   คือ  ทั้ง 
อันตรายตอสวรรค   ทั้งอันตรายตอมรรค   พึงมีแกเราผูทํากาลกิริยา 
เยี่ยงปุถุชน.  บทวา   สตฺถกา   วา  เม  วาตา  ความวา  ลมชื่อวา  มีพิษ 
ดังศาตรา   เพราะตัดอวัยวะนอยใหญเหมือนศาตรา.  สูตรท่ี    ๕ 
เปนตน  มีนัยดังกลาวแลวแล. 
                      จบ  อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๔-๕-๖  
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                               ๗.   อจิฉาสูตร 
         [๑๗๔]  ณ   ที่นั้นแล   ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา  
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระสารีบุตรแลว 
ทานพระสารีบุตรไดกลาววา  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   บุคคล   ๘ 
จําพวกนี้มีปรากฏอยูในโลก   ๘  จําพวกเปนไฉน. 
         ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   ชอบสงัด   ไม 
เจริญกรรมฐานใหติดตอเนื่องกันไป    ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือ 
ไดลาภ   เธอยอมหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ    เมื่อเธอหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือใหไดลาภ   ลาภไมเกิดข้ึน   เธอยอมเศราโศก   ลําบาก 
ร่ําไร   ทุบอกคร่ําครวญ   ถึงความหลงใหล   เพราะไมไดลาภน้ัน 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ 
หม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภอยู   แตไมไดลาภ   เศราโศก   ร่าํไร 
และเคลื่อนจากพระสัทธรรม. 
         อน่ึง  ภิกษุในธรรมทวินัยนี้   ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานให 
ติดตอเนื่องกันไป   ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือไดลาภ   เธอยอมหม่ัน 
เพียรพยายามเพื่อไดลาภ    เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพื่อไดลาภ 
ลาภเกิดข้ึน  เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนั้น  ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   หม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภ  ไดลาภแลว    มัวเมาประมาท   และเคลื่อนจาก 
พระสัทธรรม.  
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         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด  ไมเจริญกรรมฐานให  
ติดตอเนื่องกันไป    ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือไดลาภ   เธอไมหม่ัน 
เพียรพยายามเพื่อไดลาภ     เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
ลาภไมเกิดข้ึน  เธอยอมเศราโศก   ลําบาก   ร่ําไร   ทุบอกคร่ําครวญ  
ถึงความหลงใหล     ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความ 
ปรารถนาลาภ ไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ ไมไดลาภ เศราโศก 
ร่ําไร  และเคลื่อนจากพระสัทธรรม. 
         อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด   ไมเจริญกรรมฐานให 
ติดตอเนื่องกันไป    ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือไดลาภ   เธอไมหม่ัน 
เพียรพยายามเพื่อไดลาภ     เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
ลาภเกิดข้ึน    เธอยอมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาภนั้น    ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ  ไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือจะไดลาภ   ไดลาภแลว   มัวเมาประมาท  และเคลื่อนจาก 
พระสัทธรรม. 
         อน่ึง    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐาน 
ใหตอเนื่องกันไป      ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือไดลาภ   เธอหม่ัน 
เพียรพยายามเพื่อไดลาภ     เมื่อเธอหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ 
ลาภไมเกิดข้ึน    เธอไมเศราโศก   ไมลาํบาก   ไมร่ําไร  ไมทุบอก 
คร่ําครวญ    ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภ  นั้น   ดูกอนอาวุโส  
ทั้งหลาย   ภกิษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ   หม่ันเพียรพยายาม 
เพ่ือไดลาภ  ไมไดลาภแลว   ไมเศราโศก   ไมร่ําไร   และไมเคลื่อน 
จากพระสัทธรรม.  
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         อน่ึง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ชอบสงัด     ไมเจริญกรรมฐานให 
ติดตอเนื่องกันไป  ยอมเกดิความปรารถนาเพ่ือไดลาภ   เธอหมั่นเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภ    เมื่อเธอหมั่นเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ   ลาภ 
เกิดข้ึน   เธอไมมัวเมา   ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น   ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุนีเ้รียกวาผูมีความปรารถนาลาภ    หม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภ   ไดลาภแลวไมมัวเมาประมาท   และไมเคลื่อน 
จากพระสัทธรรม. 
        อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด   ไมเจริญกรรมฐานให 
ติดตอเนื่องกันไป    ยอมเกิดความปรารถนาเพ่ือไดลาภ    เธอไมหม่ัน 
เพียรพยายามเพื่อไดลาภ     เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพ่ือไดลาภ 
ลาภไมเกิดข้ึน    เธอไมเศราโศก    ไมลําบาก    ไมร่ําไร    ไมทบุอก 
คร่ําครวญ    ไมถึงความหลงใหลเพราะไมไดลาภน้ัน     ดูกอนอาวุโส  
ทั้งหลาย    ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ    ไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภอยู   ไมไดลาภแลว  ไมเศราโศก  ไมร่ําไร  และ 
ไมเคลื่อนจากพระสัทธรรม. 
        อน่ึง   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ชอบสงัด    ไมเจริญกรรมฐานให 
ติดตอเนื่องกัน   ยอมเกิดความปรารถนาเพื่อไดลาภ   เธอไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภ    เมื่อเธอไมหม่ันเพียรพยายามเพื่อไดลาภ   ลาภ 
เกิดข้ึน   เธอไมมัวเมา   ไมถึงความประมาทเพราะไดลาภนั้น   ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุนี้เรียกวาผูมีความปรารถนาลาภ  ไมหม่ันเพียร 
พยายามเพ่ือไดลาภ   ไดลาภแลว   ไมมัวเมาประมาท   และไมเคลื่อน 
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จากพระสัทธรรม    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   บุคคล   ๘ จําพวกนี้แล 
มีปรากฏอยูในโลกนี.้ 
                              จบ   อิจฉาสูตรที่  ๗ 
 
                           ๘.  ปฐมลัจฉาสูตร 
         [๑๗๕]  ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ  
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม    ๖    ประการ 
เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน 
ธรรม   ๖  ประการเปนไฉน  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย   ๑  เปนผูทรง 
จําธรรมที่ไดฟงแลว  ๑  พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําแลว    
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ๑   เปนผูมีวาจางาม 
กลาวถอยคําไพเราะ      ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวย 
ไมมีโทษ   ใหรูประโยชน   ๑   เปนผูชีแจงพรหมจารีใหเห็นแจงแลว 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ   ราเริง  ๑   ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุ 
ประกอบดวยธรรม   ๖   ประการนี้แล   เปนผูสามารถในอันปฏบิัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน. 
                                จบ  ลัจฉาสูตรที่  ๘  
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                              ๙.  ทุติยลัจฉาสูตร  
         [๑๗๖]   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๕  ประการ  เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
และผูอ่ืน  ธรรม  ๕  ประการเปนไฉน  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  เปนผูไมมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย 
เปนผูทรงจําธรรมท่ีไดฟงแลว  ๑  พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ได 
ทรงจําแลว  ๑   รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ๑ 
เปนผูมีวาจางาม    กลาวถอยคําไพเราะ     ประกอบดวยวาจาของ 
ชาวเมืองอันสละสลวย    ไมมีโทษ  ใหรูปประโยชน  ๑  เปนผูชี้แจง 
สพรหมจารีใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ   ราเริง   ๒  ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๕  ประการน้ีแล  เปน 
ผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตนและผูอ่ืน. 
                               จบ  ลจัฉาสูตรที่  ๙  
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                             ๑๐.  ตติยลัจฉาสูตร   
          [๑๗๗]    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๔  ประการ   เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   ธรรม   ๔ 
ประการเปนไฉน    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปน 
ผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทัง้หลาย    ๑    เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ไดฟงแลว    ๑    พิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ไดทรงจําแลว     ๑ 
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ๑   หาเปนผูมีวาจา 
งามกลาวถอยคําไพเราะ     ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอันสละ- 
สลวย  ไมมโีทษ  ใหรูประโยชนไม  หาชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ราเริงไม     ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุ 
ผูประกอบดวยธรรม   ๔  ประการนี้แล     เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน   แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
                               จบ  ตติยลัจฉาสูตรที่  ๑๐  
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                         ๑๑.  จตุตถลัจฉาสูตร 
         [๑๗๘]   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ    เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน    ธรรม    ๔ 
ประการเปนไฉน   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย    ๑     เปนผูทรงจําธรรมท่ี 
ไดฟงแลว    ๑    แตไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไว 
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม    เปนผูมีวาจา 
งามกลาวถอยคําไพเราะ      ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย   ไมมีโทษ   ใหรูประโยชน   ๑   เปนผูชี้แจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง  ใหสมทาน  ใหอาจหาญ   ราเริง  ๑  ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล    เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน    แตไมสามารถในอันปฏบิัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน. 
                      จบ   จตุตถลลัจฉาสูตรที่  ๑๑  
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                        ๑๒. ปญจมลัจฉาสูตร 
        [๑๗๙]   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๓  ประการ   เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   ธรรม   ๓ 
ประการเปนไฉน  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมเปน 
ผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมทัง้หลาย       เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ไดฟงแลว   ๑   พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไวแลว   ๑ 
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ๑   หาเปนผูมีวาจา 
งาม     กลาวถอยคําไพเราะ     ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย   ไมมีโทษ  ใหรูประโยชนไม   และหาชี้แจงสพรหมจารี 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ราเริงไม  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย 
ภิกษุประกอบดวยธรรม   ๑ ประการนีแ้ล เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน    แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกผูอ่ืน. 
                            จบ  ปญจมลัจฉาสูตรที่  ๑๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 657 

                              ๑๓.  ฉัฏฐลัจฉาสูตร 
         [๑๘๐]  ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๓ 
ประการ   เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน    ธรรม   ๓ 
ประการเปนไฉน    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไม 
เปนผูมีความเขาใจเร็วในกุศลธรรมทัง้หลาย     เปนผูทรงจําธรรม 
ที่ไดฟงแลว   ๑   ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ไดทรงจําไวแลว 
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม   เปนผูมวีาจา 
งามกลาวถอยคําไพเราะ    ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย  ไมมีโทษ ใหรูประโยชน ๑ ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ราเริง   ๑  ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุ 
ผูประกอบดวยธรรม  ๓  ประการน้ีแล    เปนผูสามารถในอันปฏิบัติ 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือ 
ประโยชนเกือ้กูลแกตน. 
                          จบ  ฉัฏฐลัจฉาสูตรที่  ๑๓  
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                          ๑๔. สัตตมลัจฉาสูตร  
         [๑๘๑]  ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุผูประกอบดวยธรรม 
๒  ประการ    เปนผูสามารถในอันปฏบิัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน    ธรรม   ๒ 
ประการเปนไฉน    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไม 
เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย     ไมเปนผูทรงจํา 
ธรรมที่ไดฟงแลว    แตพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําแลว 
รูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม      ๑     ไมเปนผูมี 
วาจางาม   กลาวถอยคําไพเราะ   ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย  ไมมีโทษ  ใหรูประโยชน  ไมชี้แจงสพรหมจารีใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ราเริง  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  ภิกษุประกอบ 
ดวยธรรม  ๒ ประการนี้แล  เปนผูสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
เกื้อกูลแกตน      แตไมสามารถในอันปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
แกผูอ่ืน. 
                           จบ   สัตตมลัจฉาสูตรที่ ๑๔                                         
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                        ๑๕.  อัฏฐมลัจฉาสูตร  
         [๑๘๒]   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๒ 
ประการ    เปนผูสามารถในอันปฏิบติัเธอประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน 
แตไมสามารถในอันปฏิบติัเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน    ธรรม  ๒ 
ประการเปนไฉน    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไม 
เปนผูมีความเขาใจไดเร็วในกุศลธรรมท้ังหลาย    ไมเปนผูทรงจํา 
ธรรมที่ไดฟงแลว   ไมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีไดทรงจําไวแลว 
หารูอรรถรูธรรมแลวปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรมไม     เปนผูมีวาจา 
งาม     กลาวถอยคําไพเราะ    ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองอัน 
สละสลวย   ไมมีโทษ   ใหรูประโยชน   ๑   ชี้แจงสพรหมจารีใหเห็น 
แจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ราเริง   ๑   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย 
ภิกษุประกอบดวยธรรม    ๒   ประการน้ีแล    เปนผูสามารถในอัน 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกผูอ่ืน   แตไมสามารถในอันปฏิบติั 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกตน. 
                         จบ  อัฏฐมลัจฉาสูตรที่  ๑๕  
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                             ๑๖. ปรหิานสูตร 
         [๑๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๘  ประการน้ี  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ   ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน.  คือ 
ความเปนผูยินดีการงาน   ๑   ความเปนผูยินดีในการคุย  ๑  ความเปน 
ผูยินดีในความหลับ  ๑  ความเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมูคณะ  ๑ 
ความเปนไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย    ๑    ความเปนผูไม 
รูจักประมาณในโภชนะ   ๑    ความเปนผูยินดีในธรรมเครื่องของ  ๑ 
ความเปนผูยินดีในธรรมเครื่องใหเนิ่นชา    ๑     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม ๘ ประการนี้แล   ยอมเปนไปเพ่ือความเส่ือมแกภิกษุผูเสขะ. 
                               จบ  ปริหานสูตรที่  ๑๖ 
                      อรรถกถาปริหานสูตรท่ี   ๙ 
         ปริหานสูตรท่ี   ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา   สสคฺคารามตา  ไดแก   ความเปนผูยินดีในธรรมเครื่อง 
ของ  ๕  ประการ.                                                            
                          จบ  อรรถกถาปริหานสูตรที่  ๙  
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                            ๑๗. อปริหานสูตร 
         [๑๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๘  ประการน้ี  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความไมเสื่อมแกภิกษุผูเสขะ   ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน 
คือ  ความเปนผูไมยินดีการงาน  ๑  ความเปนผูไมยินดีในการคุย  ๑ 
ความเปนผูไมยินดีในความหลับ     ๑     ความเปนผูไมยินดีในการ 
คลุกคลีดวยหมูคณะ  ๑  ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย  ๑ 
ความเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ    ๑    ความเปนผูไมยินดีในธรรม 
เครื่องของ    ๑    ความเปนผูไมยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา   ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม   ๘  ประการนี้แล   ยอมเปนไปเพ่ือความไมเสื่อม 
แกภิกษุผูเสขะ. 
                                จบ  อปริหานสูตรที่  ๑๗  
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                          ๑๘. กุสีตวัตถุสูตร 
         [๑๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กสุีตวัตถุ   ๘  ประการน้ี   ๘ 
ประการเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตอง 
ทําการงาน   เธอมีความคิดอยางนี้วา    เราจักตองทําการงาน  ก็เม่ือ 
เราทําการงานอยู  กายจักลําบาก  ผิฉะนั้น  เราจะนอน  เธอนอนเสีย 
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง    เพ่ือบรรลุธรรมที่ 
ยังไมบรรลุ  เพ่ือกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง  นี้เปนกุสีตวัตถุ 
ประการที่  ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุทําการงานแลว   เธอมีความคิดอยางนี้ 
วา   เราแลทําการงานแลว    ก็เม่ือเราทําการงานอยู   กายลําบากแลว 
ผิฉะน้ัน  เราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรม 
ที่ยังไมถึง     เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ    เพ่ือกระทําใหแจงธรรม 
ที่ยังไมทําใหแจง  นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่ ๒. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุตองเดินทาง    เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราจักตองเดินทาง    ก็เม่ือเราเดินทางอยู    กายจักลําบาก     ผิฉะน้ัน 
เราจะนอน   เธอนอนเสีย   ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงทางที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ     เพ่ือทําใหแจงทางที่ยังไมทําใหแจง 
นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่  ๓. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเดินทางแลว    เธอมคีวามคิดอยางนี้วา 
เราไดเดินทางแลว    ก็เม่ือเราเดินทางอยู    กายลําบากแลว   ผิฉะน้ัน  
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เราจะนอน   เธอนอนเสีย   ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงทางที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุทางที่ยังไมบรรลุ     เพ่ือทําใหแจงทางที่ยังไมทําใหแจง 
นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่  ๔. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม 
ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ     เธอ 
มีความคิดอยางนี้วา    เราเที่ยวเดินบิณฑบาตตามบานหรือนิคม 
ไมไดโภชนะอันเศราหมองหรือประณีตพอแกความตองการ     กาย 
ของเราน้ันลําบากแลว    ไมความแกการงาน    ผิฉะนั้น     เราจะนอน 
เธอนอนเสีย    ไมปรารภความเพียร    ฯลฯ    นี้เปนกุสีตวัตถุประการ 
ที่  ๕. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม 
ไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต      พอแกความตามตองการ    เธอ 
มีความคิดอยางนี้วา     เราเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม    ได 
โภชนะเศราหมองหรือประณีต     พอแกความตองการแลว   กายของ 
เรานั้นหนัก   ไมควรแกการงาน   เหมือนถั่วชุมดวยนํ้า    ผิฉะน้ันเรา 
จะนอน   เธอนอนเสีย   ไมปรารภความเพียร   ฯลฯ   นี้เปนกุสีตวัตถุ 
ประการที่ ๖. 
         อีกประการหน่ึง   อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ   เธอมคีวาม 
คิดอยางนี้วา    อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดแกเราแลว    มีขออางเพ่ือจะนอน 
ผิฉะน้ันเราจะนอน  เธอนอนเสีย  ไมปรารภความเพียร   ฯลฯ นี้เปน 
กุสีตวัตถุประการที่ ๗.  
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         อีกประการหน่ึง   ภิกษุหายจากอาพาธแลว  แตยังหายไมนาน  
เธอมีความคิดอยางนี้วา    เราหายจากอาพาธแลว    แตยังหายไมนาน 
กายของเรายังออนเพลีย   ไมควรแกการงาน   ผิฉะนั้นเราจักนอนเสีย 
กอน   เธอนอนเสีย    ไมปรารภความเพียร   เพ่ือถงึการงานท่ียังไมถึง 
เพ่ือบรรลุการงานท่ียังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจง    การงานท่ียังไมได 
ทําใหแจง  นี้เปนกุสีตวัตถุประการที่  ๘  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  กุสีตวัตถุ 
๘ ประการนีแ้ล. 
                                  จบ  กุสีตวัตถุสูตรท่ี  ๑๘  
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                         ๑๙.  อารพัภวัตถุสูตร 
         [๑๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อารัพภวัตถุ   ๘  ประการน้ี 
๘   ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ตองทําการงาน   เธอมีความคิดอยางนี้วา   เราจักตองทําการงานแล 
ก็เม่ือเราทําการงานอยู   ไมพึงทํามนสิการคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายไดงาย   ผิฉะน้ัน   เราจะรีบปรารภความเพียรเสียกอน 
เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง   เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจง 
ธรรมที่ยังไมทําใหแจง   เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง 
นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่  ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุทําการงานแลว    เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราไดทําการงานแลว   ก็เม่ือเราทําการงานอยู    ไมสามารถมนสกิาร 
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายได   ผิฉะน้ัน   เราจะปรารภความ 
เพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง     เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ    เพ่ือ 
ทําใหแจงธรรมท่ียังไมทําใหแจง    เธอปรารภความเพียร   เพ่ือถึง 
ธรรมที่ยังไมถึง   เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงธรรม 
ที่ยังไมทําใหแจง   นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่  ๒. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุตองเดินทาง   เธอมีความคิดอยางนี้วา 
เราจักตองเดินทาง        ก็เม่ือเราเดินทางอยู      ไมพึงกระทํามนสิการ 
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายไดงาย   ผิฉะน้ัน   เราจะปรารภ 
ความเพียร   ฯลฯ  นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่  ๓. 
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         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเดินทางแลว    เธอมคีวามคิดอยางนี้วา   
เราไดเดินทางแลว     ก็เม่ือเราเดินทางอยู     ไมสามารถมนสิการ 
คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายได   ผิฉะน้ัน   เราจะปรารภความ 
เพียร  ฯลฯ   นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่  ๔. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม 
ไมไดโภชนะเศราหมองหรือประณีต    พอแกความตองการ  เธอมี 
ความคิดอยางนี้วา    เราเท่ียวบิณฑบาตตามบานหรือนิคม      ไมได 
โภชนะเศราหมองหรือประณีต    พอแกความตองการ    กายของเรา 
นั้นเบาควรแกการงาน    ผิฉะน้ัน    เราจะปรารภความเพียร    ฯลฯ 
นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๖. 
         อีกประการหน่ึง   อาพาธเล็กนอยเกิดข้ึนแกภิกษุ   เธอมคีวาม 
คิดอยางนี้วา    อาพาธเล็กนอยน้ีเกิดข้ึนแกเรา    การท่ีอาพาธของเรา 
จะพึงกลับกําเริบนั้น    เปนฐานะที่จะมีได   ผิฉะน้ัน    เราจะปรารภ 
ความเพียร  ฯลฯ นี้เปนอารัพภวัตถุประการที่ ๗. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุหายจากอาพาธแลว     แตยังหายไมนาน 
เธอมีความคิดอยางนี้วา    เราหายจากอาพาธแลว    แตยังหายไมนาน 
การท่ีอาการของเราจะพึงกลับกําเริบนั้น  เปนฐานะท่ีจะมีได  ผิฉะนั้น 
จะรีบปรารภความเพียรเสียกอน   เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง   เพ่ือบรรล ุ 
ธรรมที่ยังไมไดบรรล ุ    เพ่ือกระทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหแจง 
เธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง        เพ่ือบรรลุธรรมท่ี  
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ยังไมบรรลุ.  เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมทําใหเเจง  นี้เปนอารัพภวัตถุ  
ประการที่  ๘  ดกูอนภิกษุทั้งหลายอารัพภวัตถุ   ประการน้ีแล. 
                             จบ  อารัพภวัตถุสูตรที่  ๑๙ 
 
               อรรถกถากุสีตารพภวัถุสูตรท่ี  ๑๐ 
         กุสีตารัพภวัตถุสูตรที่   ๑๐  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา  กุสีตวตฺถูนิ  ไดแก วัตถุคือท่ีต้ังแหงคนเกียจคราน  คือ 
คนข้ีเกียจ    อธิบายวา    เหตุแหงความเกียจคราน.    บทวา    กมฺม 
กตฺตพฺพ    โหติ   ไดแก   จําตองทํางานมีการกะจีวรเปนตน.   บทวา 
น  วีริย    อารภติ   ไดแก  ไมปรารภความเพียรท้ัง  ๒  อยาง.  บทวา 
อปฺปตฺตสฺส  ไดแก  เพ่ือถงึธรรม  คือ  ฌาน วิปสสนา  มรรค  และผล 
ที่ยังไมถึง.   บทวา   อนธิคตสฺส   ไดแก   เพ่ือบรรลุธรรม   คือฌาน 
เปนตน   นั้นนั่นแหละที่ยังไมบรรลุ.    บทวา   อสจฉฺิกตสฺส   ไดแก 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรม   คือฌานเปนตนนั้นนั่นแหละ  ที่ยังไมไดทํา 
ใหแจง    บทวา   อิท  ปน  ความวา   การทอถอยอยางนี้วา   เอาเถิด 
เราจะนอน    นี้เปนกุสีตวัตถุเหตุแหงความเกียจครานขอท่ี    ๑.    พึง 
ทราบความในทุกบทโดยนัยนี้.    ก็ในบทวา   มาสาจิต    มฺเ   นี้ม ี
วินิจฉัยตอไปนี้.    ชื่อวาจิตท่ีหลง    เปรียบเหมือนถั่วราชมาสท่ีชุมน้ํา 
อธิบายวา     ถั่วราชมาสท่ีชุมน้ําเปนของหนักฉันใด     ภิกษุก็เปน 
ผูหนักฉันนั้น.  บทวา   คิลานา  วฏ ิโต  โหติ  ความวา  ภิกษุเปนไข 
ภายหลังหายไขแลว.  
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         บทวา  อารพฺภวตฺภูนิ  ไดแก   เหตุแหงความเพียร.  พึงทราบ 
ความแหงเหตุของความเพียรแมนั้นโดยนัยนี้.    คําท่ีเหลือในทุกบท 
งายทั้งน้ันแล.  
      จบ  อรรถกถากุสีตวัตถุสูตรที่ ๑๘ อารัพภวัตถุสูตรที่  ๑๙ 
                จบ  อรรถกถากุสีตารัพภวตถุสูตรที่  ๑๐ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.   ปฏิปทาสูตร ๖ สูตร  ๒.  อิจฉาสูตร  ๓.  ลัจฉาสูตร ๘ สูตร 
๔. ปริหานสูตร ๕. อปรหิานสูตร  ๖. กุสีตวตถุสูตร ๗. อารัพภวัตถุสูตร 
และอรรถกถา 
                                      จบ  ยมวรรคท่ี ๘ 
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                                   สติวรรคท่ี  ๔ 
                                     ๑.  สติสูตร 
         [๑๘๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่สติสัมปชัญญะไมมี   หิริ  
และโอตตัปปะ   ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสติและสัมปชัญญะวิบัติ 
กําจัดเสียแลว  เมื่อหิริและโอตตัปปะไมมี  อินทรยีสังวรชื่อวามีเหตุ 
อันบุคคลผูมีหิริและโอตตัปปะวิบัติกําจัดเสียแลว  เมื่ออินทรียสังวร 
ไมมี      ศีลชือ่วามีเหตุอันบุคคลผูมีอินทรียสังวรวิบัติกําจัดเสียแลว 
เมื่อศีลไมมี   สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีศีลวิบัติกําจัดเสีย 
แลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคล 
ผูมีสัมมาสมาธิวิบัติกําจัดเสียแลว   เมือ่ยถาภูตญาณทัสสนะไมมี 
นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ 
กําจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะ ชื่อวามีเหตุ 
อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติกําจัดเสียแลว     เปรียบเหมือนตนไม 
มีกิ่งและใบวิบัติแลว     แมกะเทาะของตนไมนั้น   ยอมไมบริบูรณ 
แมเปลือก  แมกะพ้ี แมแกนของตนไมนั้นก็ยอมไมบริบูรณ ฉะน้ัน. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อสติสัมปชัญญะมีอยู หิริและโอตตัปปะ 
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ   ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสติและสัมปชัญญะ 
เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู   อินทรียสงัวรชื่อวามีเหตุสมบูรณ    ยอม 
มีแกบุคคลผูสมบูรณดวยหิริและโอตตัปปะ   เมื่ออินทรียสังวรมีอยู 
ศีลชื่อวามีเหตุสมบูรณ   ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอินทรียสังวร  
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เมื่อศีลมีอยู    สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ    ยอมมีแกบุคคลผู 
สมบูรณดวยศีล     เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู     ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวา 
มีเหตุสมบูรณ   ยอมมีแกบุคคลสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ    เมื่อยถา- 
ภูตญาณทัสสนะมีอยู   นพิพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ   ยอมมีแก 
บุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสนนะ     เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู 
วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ    ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณ 
ดวยนิพพิทาวิราคะ       เปรียบเหมือนตนไมที่มีกิ่งและใบสมบูรณ 
แมกะเทาะของตนไมนั้นก็ยอมบริบูรณ   แมเปลือก  แมกะพ้ี  แมแกน 
ของตนไมนั้น   ก็ยอมบรบิูรณฉะน้ัน. 
                                         จบ  สติสูตรที่ ๑ 
 
                             สติวรรควรรณนาท่ี  ๔ 
                              อรรถกถาสติสูตรที่   ๑ 
         วรรคท่ี  ๙ สติสูตรท่ี ๑   มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล. 
                                จบ   อรรถกถาสติสูตรที่  ๑           
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                          ๒. ปุณณยิสูตร 
         [๑๘๘]  ครั้งน้ันแล   ทานพระปุณณิยะเขาเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจายังท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  ที่บางครั้งพระธรรมเทศนาแจมแจง 
กะพระตถาคต    บางครั้งไมแจมแจง. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนปุณณิยะ   ภิกษุเปนผูมี 
ศรัทธา   แตไมเขาไปหาเพียงใด    ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไม 
แจมแจงเพียงนั้น    แตเมื่อใด   ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและเขาไปหา 
เมื่อน้ัน   ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง    ดกูอนปุณณิยะ 
ภิกษุผูมีศรัทธาและเขาไปหา    แตไมเขาไปน่ังใกลเพียงใด  ธรรม 
เทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงน้ัน  แตเมื่อใด ภิกษุเปนผู 
มีศรัทธา...และเขาไปน่ังใกล เมื่อน้ัน ธรรมเทศนาของตถาคตยอม 
แจมแจง    ดกูอนปุณณิยะ  ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...  และเขาไปน่ังใกล 
แตไมสอบถามเพียงใด      ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจง 
เพียงนั้น    แตเมื่อใด    ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...  และสอบถาม  เมื่อน้ัน 
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง  ดูกอนปุณณิยะ  ภิกษุเปนผูมี 
ศรัทธา... และสอบถาม  แตไมเง่ียโสตลงสดับธรรมเพียงใด ธรรม- 
เทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น   แตเมื่อใด  ภิกษุเปนผู 
มีศรัทธา...  และเง่ียโสตลงสดับธรรม   แตฟงธรรมแลวไมทรงจําไว 
เพียงใด  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด  
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ภิกษุเปนผูมีศรัทธา... และฟงแลวทรงจําไว   เมื่อน้ัน  ธรรมเทศนา 
ของตถาคตยอมแจมแจง     ดูกอนปุณณิยะ    ภิกษุเปนผูมีศรัทธา... 
และฟงแลวทรงจําไว  แตไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไว 
เพียงใด   ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น  แตเมื่อใด 
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา...     และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว 
เมื่อน้ัน   ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง  ดูกอนปุณณิยะ ภิกษุ 
เปนผูมีศรัทธา...    และพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว 
แตไมรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเพียงใด 
ธรรมเทศนาของตถาคตยอมไมแจมแจงเพียงนั้น   แตเมื่อใด   ภิกษุ 
เปนผูมีศรัทธา...      และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแก 
ธรรม  เมื่อน้ัน  ธรรมเทศนาของตถาคตยอมแจมแจง   ดูกอนปุณณิยะ 
ธรรมเทศนาของตถาคต  มีปฏิญาณโดยสวนเดียว    อันประกอบดวย 
ธรรมเหลาน้ีแล    ยอมแจมแจง. 
                                  จบ  ปุณณิยสูตรที่  ๒ 
 
                       อรรถกถาปุณณิยสูตรท่ี  ๒ 
         ปุณณิยสูตรท่ี  ๒   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา  สทฺโธ   ไดแก   ผูประกอบดวยศรัทธา  ๒  อยาง. บทวา 
โน  จ  ปยิรุปาสิตา   แปลวา   ไมเขาไปบํารุง.  บทวา โน จ ปรปุิจฺฉิตา  
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แปลวา  ไปสอบถามประโยชนและมิใชประโยชน  เหตุและมิใชเหตุ.   
บทวา     สมนฺนาคโต     เปนปฐมาวิภัติลงในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัติ. 
อธิบายวา   สมนฺนาคตสฺส   ผูประกอบแลว.  บทวา  เอกนฺตปฏิภาณ 
ตถาคต   ธมมฺเทสนา   โหติ  ความวา  ธรรมเทศนาการแสดงธรรมของ 
พระตถาคต    แจมแจงโดยสวนเดียว   อธิบายวา   ยอมแจมแจง   ยอม 
ปรากฏโดยสวนเดียว. 
                            จบ  อรรถกถาปุณณิยสูตรที่  ๒  
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                                   ๓.  มูลสูตร  
         [๑๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาวาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
พึงถามอยางน้ีวา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ธรรมท้ังปวงมีอะไรเปนมูล 
มีอะไรเปนแดนเกิด     มอีะไรเปนสมุทัย      มีอะไรเปนที่ประชุมลง 
มีอะไรเปนประมุข  มีอะไรเปนใหญ  มีอะไรย่ิงกวา  มีอะไรเปนแกน 
เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว             พึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย- 
ปริพาชกเหลาน้ันวาอยางไร. 
         ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมแหง 
ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล    มีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พ่ึงอาศัย  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส   ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจมแจง 
กะพระผูมีพระภาคเจาเถิด  ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจา 
จักทรงจําไว.  
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง  จงใสใจ 
ใหดี      เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาวา  พวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา     ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย    ธรรม 
ทั้งปวง   มีอะไรเปนมูล   มีอะไรเปนแดนเกิด   มอีะไรเปนสมุทัย   ม ี
อะไรเปนที่ประชุมลง   มีอะไรเปนประมุข  มีอะไรเปนใหญ  มีอะไร 
ยิ่งกวา  มีอะไรเปนแกน  เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณ 
แกพวกอัญญเดียรถียปรพิาชกเหลาน้ันอยางนี้วา      ดูกอนอาวุโส  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 675 

ทั้งหลาย  ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนทูล  มีมนสิการเปนแดนเกิด  ม ี 
ผัสสะเปนสมุทัย    มีเวทนาเปนที่ประชุมลง    มสีมาธิเปนประมุข  
มีสติเปนใหญ  มีปญญาเปนยิ่ง  มีวิมุตติเปนแกน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายถูกถามอยางแลว          พึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย- 
ปริพาชกเหลาน้ันอยางนี้. 
                               จบ  มลูสูตรที่  ๓ 
 
                      อรรถกถามูลสูตรท่ี  ๓ 
         มูลสูตรที่  ๓  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สพฺเพ   ธมมฺา  ไดแก  ขันธ  ๕.  บทวา   ฉนฺทมลูกา 
ความวา  ชื่อวา  มีฉันทะเปนมูล  เพราะมีฉันทะคืออัธยาศัยและฉันทะ 
คือความเปนสูใครจะทําเปนมูลของขันธ  ๕  นั้น.  ชื่อวามีมนสิการเปน 
แดนเกิด    เพราะเกิดแตมนสิการ.    ชื่อวามีผัสสะเปนสมุทัย    เพราะ 
เกิด    คือรวมเปนกลุมผัสสะ      ชื่อวา      มีเวทนาเปนที่ประชุมลง 
เพราะประชุมลงในเวทนา.     ชื่อวามีสมาธิเปนประมุข      เพราะมี 
สมาธิเปนประธาน.    ชื่อวามีสติเปนใหญ    เพราะมีสติเปนอธิบดี 
ดวยอรรถวาเจริญท่ีสุด   อธิบายวา   มีสติเปนหัวหนา.  ชื่อวามีปญญา 
เปนยอด     เพราะอรรถวามีปญญาสูงสุด.     ชื่อวามีวิมุตติเปนแกน 
เพราะมีวิมุตติเปนสาระ.  ก็ในท่ีนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสโลกิยธรรม 
ทั้ง   ๔   มีฉันทะเปนมูล    เปนตน  ที่เหลือตรัสคละกันทั้งโลกิยะและ 
โลกุตตระแล. 
                             จบ  อรรถกถามูลสูตรที่  ๓  
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                            ๔.  โจรสูตร 
         [๑๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจรประกอบดวยองค   ๘ 
ประการ  ยอมพลันเสื่อม   ต้ังอยูไมนาน  องค  ๘  ประการเปนไฉน 
คือ    ประหารคนที่ไมประหารตอบ    ๑    ถือเอาส่ิงของไมเหลือ   ๑ 
ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลนบรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย ๑ 
ทํางานใกลถิ่นเกินไป  ๑ ไมฉลาดในการเก็บ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มหาโจรประกอบดวยองค  ๘   ประการน้ีแล   ยอมพลันเสื่อม   ต้ังอยู 
ไมนาน. 
         [๑๙๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจรประกอบดวยองค   ๘ 
ประการ   ยอมไมเสื่อมเร็ว   ต้ังอยูไดนาน  ๘  ประการเปนไฉน คือ 
ไมประหารคนท่ีประหาร  ๑  ไมถือเอาของจนไมเหลือ  ๑  ไมลกัพา 
สตรี   ๑   ไมประทุษรายกุมารี  ๑  ไมปลนบรรพชิต   ๑  ไมปลน 
ราชทรัพย   ๑   ไมทํางานใกลถิ่นเกนิไป   ๑   ฉลาดในการเก็บ   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาโจรประกอบดวยองค  ๘  ประการน้ีแล 
ไมเสื่อมเร็ว   ต้ังอยูไดนาน 
                                   จบ  โจรสูตรที ่ ๔ 
 
                         อรรถกถาโจรสูตรท่ี   ๔ 
         โจรสูตรท่ี  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา    มหาโจโร    ไดแก    มหาโจรผูสามารถประทุษราย 
ราชสมบัติได.  บทวา   ปริยาปชฺชติ  ไดแก    ถึงการยึดครอง  บทวา  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 677 

น  จิรฏ ิติโก  โหติ  ไดแก  ไมสามารถจะรักษาใหดํารงอยูไดนาน 
บทวา   อปฺปหรนฺตสฺส   ปหรติ   ความวา   ประหารบุคคลผูไมมีเวร 
แกตน  ผูไมประหารตน  ไดแก  บุคคลผูมีคุณความดี   คนแก  และ 
คนหนุมผูไมควรประหาร.   บทวา   อนวเสส   อาทิยติ  ไดแก  ยึดเอา 
ไมใหเหลือ.  จริงอยู   ธรรมเนียมของโจรผูฉลาดมีดังนี้ :- ในผา   ๒ 
ผืน  ของคนอ่ืน  ถือเอาแต  ๑ ผืน  เมื่อมี  ๑ ผืน  ใหสวนท่ีชํารุด  ถือเอา 
แตที่ดี   บรรดาหอขาวสุกและขาวสารเปนตน  ใหสวนหนึ่ง   ถอืเอา 
สวนหนึ่ง.   บทวา  อจฺจาสนฺเน  กมมฺ  กโติ  ความวา   กระทําโจรกรรม 
ในที่ใกลชิดคามนิคม   และราชธานี.   บทวา   น  จ  นิธานกุสโล  โหติ 
ความวา   ยอมไมเปนผูฉลาด   จะเก็บฝงทรัพยที่ไดมาลงไวใน 
ทักขิไณยบุคคล   คือ   ไมชําระทางไปสูปรโลก. 
                             จบ  อรรถกถาโจรสูตรที่  ๔  
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                           ๕.  สมณสูตร 
         [๑๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คําวา  สมณะ  เปนชื่อของ 
พระตถาคต   อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   คําวา   พราหมณ   คําวา 
ผูถึงเวท  คําวา   ศัลยแพทย  คําวา  ไมมีมลทิน  คําวา   ผูปราศจาก  
มลทิน  คําวา   ผูมีญาณ  คําวา   หลุดพน  เปนชื่อของพระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
                คุณชาติใด       อันเราผูเปนสมณะ      เปน 
         พราหมณ  อยูจบพรหมจรรย  พึงกระทํา  คุณชาติ 
         ใด    อนัเราผูถึงเวท     ผูเปนศัลยแพทยอยางยอด 
         เย่ียม   พึงบรรลุ    คุณชาติใด   อนัเราผูไมมีมลทิน 
         ผูปราศจากมลทิน   อยูจบพรหมจรรย   พึงบรรล ุ
         และคุณชาติใด  อนัเราผูมีญาณ    ผูหลุดพนแลว 
         อยางยอดเยี่ยม พึงบรรล ุคุณชาตินั้น ๆ เราบรรลุ 
         แลว  เราน้ันชนะสงครามแลว  เปนผูหลุดพนแลว 
         พนจากเครื่องผูกคือมาร  เราเปนผูประเสริฐ  เปน 
         ผูฝกตนช้ันเย่ียม   เปนเสขบุคคลปรินิพพานแลว. 
                               จบ  สมณสูตรที่  ๕  
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                        อรรถกถาสมณสูตรท่ี  ๕  
         สมณสตูรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ย  สมเณน  ความวา   คุณชาติใดอันสมณะพึงถึง. 
บทวา   วุสีมตา   ไดแก  อยูจบพรหมจรรย.  บทวา  มุตฺโต  โมเจม ิ
พนฺธนา   ความวา   เราเปนผูพนจากเครื่องผูกท้ังปวงดวยตนเองแลว 
ยังทํามหาชนใหพนจากเครื่องผูกมีราคะเปนตนดวย.         บทวา 
ปรมทนฺโต   ความวา    เปนผูอันใคร  ๆ  อ่ืนไมไดใหศึกษา  ไมไดให 
โอวาท   รูแจงสยัมภูญาณ   ชื่อวา  เปนผูฝกแลวอยางเยี่ยม   เพราะฝก 
แลวดวยประโยชนอยางยิ่ง.   บทวา   ปรินิพฺพุโต   ไดแก   ปรินพิพาน 
แลวดวยกิเลสปรินิพพาน. 
                                จบ  อรรถกถาสมณสูตรที่  ๕  
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                                  ๖.   ยสสูตร 
         [๑๙๓]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควน- 
โกสัมพีชนบท   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จถึงพราหมณคาม  
แหงชนชาวโกศล  ชื่ออิจฉานังคละ. ไดยินวา  สมัยน้ัน  พระผูมพีระ- 
ภาคเจาประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ     ใกลพราหมณคาม 
ชื่ออิจฉานังคละ. 
         พราหมณและคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ    ไดสดับขาววา 
พระสมณโคดมศากยบุตร   ทรงผนวชจากศากยะตระกูล    เสด็จถึง 
บานอิจฉานังคละ    ประทับอยูที่ไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ    ใกล 
พราหมณคามชื่ออิจฉานังคละ   ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดม 
พระองคนั้นขจรไปอยางนี้วา    แมเพราะเหตุนี้ ๆ    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ  ฯลฯ  ก็การไดเห็น 
พระอรหันต   เห็นปานฉะน้ี   เปนการดีแล    ครั้งน้ัน   พวกพราหมณ 
และคฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละ.    เมื่อลวงราตรีนั้นไป    พากันถือ 
ของเค้ียวของกินเปนจํานวนมาก  เขาไปทางไพรสณฑชื่ออิจฉานังคละ 
ครั้นแลวไดยืนชุมนุมกันสงเสียงอ้ืออึงอยูที่ซุมประตูดานนอก. 
         สมัยนัน้  ทานพระนาคิตะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระนาคิตะวา          ดูกอนนาคิตะ 
ก็พวกใครที่สงเสียงอ้ืออึงอยูนั้นคลายพวกชาวประมงแยงปลากัน 
ทานพระนาคิตะกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  พราหมณและ 
คฤหบดีชาวบานอิจฉานังคละเหลาน้ี     พากันถือของเค้ียวของกิน  
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เปนจํานวนมาก    มายืนชุมนุมกันอยูที่ซุมประตูดานนอก  เพ่ือถวาย 
พระผูมีพระภาคเจาและพระภิกษุสงฆ. 
         พ.  ดูกอนนาคิตะ  เธออยาติดยศ    และยศก็อยาติดเรา   ดูกอน 
นาติตะ     ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา   ไมพึงไดโดยไมยาก 
ไมพึงไดโดยไมลําบาก   ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ   สุขอันเกิดแต 
วิเวก   สุขอันเกิดแตความสงบ   สุขอันเกิดแตการตรัสรู   ที่เราพึงได 
ตามความปรารถนา   ไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   ผูนั้นชื่อวาพึงยินดี 
สุขอันไมสะอาด  สุขในการหลับนอน  และสุขที่อาศัยลาภสักการะ 
และการสรรเสริญ. 
         น.  ขาแตพระองคผูเจริญ     บดันี้    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับ   ขอพระสุคตจงทรงรับ   บัดนี้เปนเวลาที่พระผูมีพระภาคเจา 
จะทรงรับ    พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จไปทางใด  ๆ     พราหมณ 
คฤหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  กจั็กหลั่งไหลไปทางนั้น ๆ  เปรียบ 
เหมือนฝนเม็ดใหญตกลงมา  น้ําก็ยอมไหลไปตามที่ลุม  ฉะน้ัน ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงมีศีลและปญญา. 
         พ.  ดูกอนนาคิตะ    เธออยาติดยศ    และยศอยาติดเรา    ดกูอน 
นาคิตะ    ผูใดแลไมพึงไดตามความปรารถนา   ไมพึงไดโดยไมยาก 
ไมพึงไดโดยไมลําบาก   ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ   สุขอันเกิดแต  
วิเวก   สุขอันเกิดแตความสงบ    สุขอันเกิดแตการตรัสรู  ที่เราพึงได 
ตามความปรารถนา  ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   ผูนั้นชื่อวาพึงยินดี 
ความสุขที่ไมสะอาด      สุขในการหลับนอน     และสุขที่อาศัยลาภ 
สักการะและการสรรเสรญิ   ดูกอนนาคิตะ   แมเทวดาบางพวกก็ไม  
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พึงไดตามความปรารถนา    ไมพึงไดโดยไมยาก    ไมพึงไดโดยไม 
ลําบาก   ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ     สุขอันเกิดแตวิเวก   สุขอันเกิด 
แตความสงบ   สุขอันเกิดแตการตรัส     ที่เราพึงไดตามปรารถนา 
ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   ดูกอนนาคิตะ  แมเธอทั้งหลายมาประชุม 
พรอมหนากัน    ประกอบการอยูดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะ    ยอม 
มีความเห็นอยางนี้วา     ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา 
ไมพึงไดโดยไมยาก    ไมพึงไดโดยไมลําบาก    ซึ่งสุขอันเกิดแต 
เนกขัมมะ  สุขอันเกิดแตการตรัสรู   ที่เราพึงไดตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   แนนอน  กค็วามจริงเปนอยางนั้น  เพราะ 
ทานเหลาน้ีมาประชุมพรอมหนากัน     ประกอบการอยูดวยการ 
คลุกคลีดวยหมูคณะอยู    ดูกอนนาคิตะ  เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรม 
วินัยนี้    ใชนิ้วจ้ีเลนกระซิกกระซี้กันและกันอยู    เรานั้นมีความคิด 
อยางนี้วา    ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา    ไมพึงไดโดย 
ไมยาก   ไมพึงไดโดยไมลําบาก   ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ   สุขอัน 
เกิดแตวิเวก   สุขข้ึนเกิดแตความสงบ    สุขอันเกิดแตการตรัสรู  ที่เรา 
พึงไดตามความปรารถนา  ไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   แนนอน  ความ 
จริงเปนอยางนั้น     เพราะทานเหลาน้ีมัวใชนิ้วจ้ีเลนกระซิกกระซี้ 
กันและกันอยู. 
         ดูกอนนาคิตะ    ก็เราเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   ฉัน 
อาหารเต็มทองพอความตองการแลว     มัวประกอบดวยความสุขใน 
การนอน  สขุในการเอน  สุขในการหลับอยู  เรานัน้มีความคิดอยางนี้ 
วา    ทานเหลาน้ีไมพึงไดตามความปรารถนา    ไมพึงไดโดยไมยาก  
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ไมพึงไดโดยไมลําบาก     ซึ่งสุขอันเกิดแตเนกขัมมะ      สุขอันเกิดแต   
วิเวก   สุขอันเกิดแตความสงบ   สุขอันเกิดแตการตรัสรู   ที่เราพึงได 
ตามความปรารถนา     ไดโดยไมยาก    ไดโดยไมลาํบาก     แนนอน 
ความจริงเปนอยางนั้น    เพราะทานเหลาน้ีฉันอาหารเต็มทองพอความ 
ตองการแลว     มัวประกอบความสุขในการนอน    สุขในการเอน 
สุขในการหลับอยู. 
         ดูกอนนาคิตะ     เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้    นั่งสมาธิอยูที่  
วิหารใกลบาน เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา  บัดนี้   คนวัดหรือสมณุเทส 
จักบํารุงทานผูนี้   ทําใหเธอไปจากสมาธินั้นเสีย   เพราะเหตุนั้น   เรา 
จึงไมพอใจแลว  การอยูใกลบานของภิกษุนั้น. 
         ดูกอนนาคิตะ     ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้    นั่งโงกงวงอยู 
ในปา   เรานัน้มีความคิดอยางนี้วา   บดันี้   ทานผูนี้พอบรรเทาความ 
ลําบากในการนอนหลับนี้ไดแลว   จักกระทําความสําคัญวาอยูในปา 
ไวในไจไดประมาณเทาน้ี    เพราะเหตุนั้น    เราจึงพอใจดวยการอยู 
ในปาของภิกษุนั้น. 
         ดูกอนนาคิตะ   ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้   นั่งไมเปนสมาธิ 
อยูในปา    เราน้ันมีความคิดอยางนี้วา    บัดนี้    ทานผูนี้จักต้ังม่ันจิต  
ที่ยังไมต้ังม่ัน   หรือจักตามรักษาจิตที่ต้ังมั่นแลว  เพราะเหตุนั้น   เรา 
จึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น. 
         ดูกอนนาคิตะ     ก็เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้     ถือการอยูปา 
นั่งสมาธิอยู   เรานั้นมีความคิดอยางนี้วา    บัดนี้    ทานผูนี้จักเปลื้องจิต 
ที่ยังไมหลุดพน    หรือจักตามรักษาจิตท่ีหลุดพนแลว    เพราะเหตุนั้น  
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เราจึงพอใจดวยการอยูในปาของภิกษุนั้น. 
         ดูกอนนาคิตะ   สมยัใด  เราเดินทางไกลไมเห็นอะไร ๆ ขางหนา 
ขางหลังสมัยนั้น เรามีความผาสุก โดยที่สุดการถายอุจาระปสสาวะ. 
                                 จบ   สมณสูตรที่  ๖ 
 
                          อรรถกถายสสูตรท่ี  ๖ 
         ยสสูตรท่ี  ๖   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มา  จ  มยา  ยโส  ความวา  ยศอยาไปกับเราเลย.  บทวา 
อกสิราลาภี  ไดแก  ไดอยางไพบูลย.  บทวา  สีลปฺาณ   ไดแก  ศลี 
และความรูทั่วไป.   บทวา   สงฺคมฺม   แปลวา    ประชุมแลว.   บทวา 
 ิสมาคมม ฺ  แปลวา   มาประชุมกันแลว.   บทวา   สงฺคณิกวิหาร   แปลวา 
การอยูคลุกคลีดวยหมู.    บทวา    นห  นูนเม   ตัดเปน  น  ห ิ นนู  อิเม 
บทวา    ตถา   หิ  ปนเม    ตัดบทเปน    ตถา   หิ  ปน  อิเม.  บทวา 
องฺคุลิปโฏทเกน  ไดแก    ดวยเอานิ้วมือทําตางดามปฏักแลวจ้ี. 
บทวา  สชคฺฆนฺเต  ไดแก  หัวเราะกันดัง.  บทวา  สงฺกีฬนฺเต  ไดแก 
ทําการแหยเยากัน. 
                                   จบ  อรรถกถายสสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  ปตตสูตร 
         [๑๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆหวังอยู   พึงคว่ําบาตรแก  
อุบาสกผูประกอบดวยองค  ๘  ประการ  องค  ๘  ประการเปนไฉน 
คือ  อุบาสกพยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแกภิกษุทั้งหลาย  ๑  พยายาม 
เพ่ือความฉิบหายแกภิกษุทั้งหลาย   ๑   พยายามเพ่ือความอยูไมไดแก 
ภิกษุทั้งหลาย   ๑   ยอมดายอมบริภาษภิกษุทั้งหลาย     ๑    ยุยงภิกษุ 
ทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย  ๑ ติเตียนพระพุทธเจา ๑ ติเตียน 
พระธรรม  ๑  ติเตียนพระสงฆ   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สงฆหวังอยู 
พึงคว่ําบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค   ๘   ประการน้ีแล. 
         [๑๙๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สงฆหวังอยู   พึงหงายบาตรแก 
อุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการ องค ๘ ประการเปนไฉน คือ 
อุบาสกไมพยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแกภิกษุทั้งหลาย  ๑ ไมพยายาม 
เพ่ือความฉิบหายแกภิกษุทั้งหลาย   ๑  ไมพยายามเพ่ือความอยูไมได 
แกภิกษุทั้งหลาย   ๑  ไมดาไมบริภาษภิกษุทั้งหลาย    ๑    ไมยยุงภิกษุ 
ทั้งหลายใหแตกจากภิกษุทั้งหลาย     ๑    สรรเสรญิพระพุทธเจา     ๑ 
สรรเสริญพระธรรม   ๑   สรรเสริญพระสงฆ   ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สงฆหวังอยู  พึงหงายบาตรแกอุบาสกผูประกอบดวยองค ๘ ประการ 
นี้แล. 
                                    จบ  ปตตสูตรที่   ๗  
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                        อรรถกถาปตตสูตรท่ี  ๗ 
         ปตตสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- 
         บทวา  นิกฺกุชฺเชยฺย   ไดแก    พึงควํ่าบาตรดวยกรรมวาจา 
ที่สวดในนิกกุชชนกรรมคว่ําบาตร    เพ่ือไมใหรับไทยธรรมทีอุ่บาสก 
นั้นถวาย   ไมใชควํ่าบาตรโดยควํ่าปากบาตรลง.    บทวา    อลาภาย 
ไดแก   เพ่ือไมใหไดปจจัย   ๔.  บทวา  อนตฺถาย   ไดแก   เพ่ืออันตราย 
คือ  เพ่ือความไมเจริญ.   บทวา    อกฺุกชฺุเชยฺย    ไดแก    พึงหงายบาตร 
ดวยกรรมวาจาที่สวดในอุกกุชชนกรรมหงายบาตร. 
                                จบ   อรรถกถาปตตสูตรที่   ๗  
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                           ๘.  อัปปสาทสูตร 
         [๑๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุบาสกหวังอยู   พึงประกาศ 
ความไมเลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘  ประการ  ธรรม 
๘   ประการเปนไฉน     คือ   ภิกษุพยายามเพ่ือความเสื่อมลาภแก 
คฤหัสถทั้งหลาย ๑ พยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย  ๑ 
ดาบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย  ๑   ยุยงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจาก 
คฤหัสถทั้งหลาย   ๑   ติเตียนพระพุทธเจา  ๑   ติเตียนพระธรรม   ๑ 
ติเตียนพระสงฆ  ๑   และเทวดายอมเห็นภิกษุนั้นโดยประการนั้น  ๑  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุบาสกหวังอยู    พึงประกาศความไมเลื่อมใส 
แกภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๘  ประการน้ีแล. 
         [๑๙๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุบาสกหวังอยู   พึงประกาศ 
ความเลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘  ประการ    ธรรม  ๘ 
ประการไฉน       คือ       ภิกษุไมพยายามเพ่ือความเสื่อมลาภแก 
คฤหัสถทั้งหลาย  ๑   ไมยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย  ๑ 
ไมดาไมบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย   ๑    ไมยุยงคฤหัสถทั้งหลายให 
แตกจากคฤหัสถทั้งหลาย   ๑   สรรเสริญพระพุทธเจา    ๑   สรรเสริญ 
พระธรรม   ๑  สรรเสริญพระสงฆ    ๑   และเพราะเหตุนี้    เทวดา 
ทั้งหลายยอมสรรเสริญอุบาสกน้ัน   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุบาสก 
หวังอยู  พึงประกาศความเลื่อมใสแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม    ๘ 
ประการนี้แล. 
                                จบ   ปสาทสูตรที่   ๘  
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                    อรรถกถาอัปปสาทสูตรท่ี   ๘ 
         อัปปสาทสูตรท่ี   ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   อปฺปสาท    ปเวเทยฺยุ   ไดแก   พึงทําใหเขาเขาใจถึง 
ความเปนผูไมเลื่อมใส.   ถามวา   ก็เม่ือจะประกาศความไมเลื่อมใส 
จะตองทําอยางไร  ?    ตอบวา   ไมลุกจากอาสนะท่ีตนน่ัง   ไมไหว 
ไมออกไปทําการตอนรับ   ไมถวายไทยธรรม.   บทวา    อโคจเร 
ไดแก   อโคจร   ๕   อยาง. 
                        จบ   อรรถกถาอัปปสาทสูตรที่  ๘  
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                       ๙.  ปฏิสารณียสูตร   
         [๑๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สงฆหวังอยู       พึงพระทํา 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๘  ประการ  ธรรม  ๘ 
ประการเปนไฉน        คือ        พยายามเพ่ือความเสื่อมลาภแกคฤหัสถ 
ทั้งหลาย    ๑   พยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย   ๑   ดา 
บริภาษคฤหัสถทั้งหลาย   ๑   ยยุงคฤหัสถทั้งหลายใหแตกจากคฤหัสถ 
ทั้งหลาย  ๑  ติเตียนพระพุทธเจา   ๑   ติเตียนพระธรรม   ๑  ติเตียน 
พระสงฆ   ๑   ไมยังคํารับตอคฤหัสถที่ชอบธรรมใหเปนจริง   ๑ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    สงฆหวังอยู    พึงกระทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
ผูประกอบดวยธรรม   ๘  ประการนี้แล. 
         [๑๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆหวังอยูพึงระงับปฏิสารณีย- 
กรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม    ๘  ประการ  ธรรม   ๘  ประการ 
เปนไฉน        คือ      ภิกษุไมพยายามเพ่ือความเส่ือมลาภแกคฤหัสถ 
ทั้งหลาย    ๑     ไมพยายามเพ่ือความฉิบหายแกคฤหัสถทั้งหลาย    ๑ 
ไมดาไมบริภาษคฤหัสถทั้งหลาย     ๑    ไมยุยงคฤหัสถทั้งหลายให 
แตกจากคฤหัสถทั้งหลาย    ๑    สรรเสริญพระพุทธเจา   ๑  สรรเสริญ 
พระธรรม   ๑   สรรเสรญิพระสงฆ   ๑   และยังคํารับตอคฤหัสถที่ชอบ 
ธรรมใหเปนจริง   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สงฆหวังอยู    พึงระงับ 
ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุผูประกอบดวยธรรม   ๘  ประการนี้แล. 
                              จบ  ปฏิสารณียสูตรที่  ๙  
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                  อรรถกถาปฏิสารณียสูตรท่ี  ๙ 
         ปฏิสารณียสูตรท่ี  ๙   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ธมมฺิกฺจ     คิหิปฏิสฺสว    ความวา    เมื่อคฤหัสถ 
อาราธนาวา      ทานอยูเสียในที่นี้แหละตลอดไตรมาสน้ี     กร็บัคํา 
โดยนัยเปนตนวา    จบเปนอยางนั้นเถิด   ชื่อวาปฏสิวะรับคํา.  บทวา 
น  สจฺจาเปติ   ไดแก   ไมกระทําคําสัตย   คือกลาวใหคลาดเคลื่อน. 
                         จบ  อรรถกถาปฏิสารณียสูตรที่  ๙  
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                                ๑๐.   วัตตสูตร 
         [๒๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูอันสงฆลงตัสสปา- 
ปยสิกากรรม  ตองประพฤติชอบในธรรม  ๘  ประการ  คือ ไมพึงให 
อุปสมบท    ๑   ไมพึงใหนิสัย   ๑  ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก  ๑  ไมพึง 
ยินดีการสมมติตนเปนผูใหโอวาทภิกษุณี   ๑    แมไดรับสมมติแลว 
ก็ไมพึงโอวาทภิกษุณี    ๑  ไมพึงยินดีการไดรับสมมติจากสงฆไร ๆ ๑ 
ไมพึงนิยมในตําแหนงหัวหนาตําแหนงไร     ๑    ไมพึงใหประพฤติ  
วุฏฐานวพิธีเพราะตําแหนงเดิมนั้น   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ  
ผูอันสงฆลงตัสสปาปยสิกากรรมแลว     พึงประพฤติชอบในธรรม 
๘   ประการน้ื. 
                                 จบ   วัตตสูตรที่  ๑๓ 
 
                          อรรถกถาวัตตสูตรท่ี  ๑๐ 
         วัตตสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา     ปจฺเจกฏาเน   ไดแก    ในตําแหนงอธิบดีสงฆ  คือ 
ในตําแหนงหัวหนา.    จริงอยู    (ไม)    ควรทําผูนั้นใหเปนหัวหนาแลว 
ทําสังฆกรรมอะไร  ๆ.  บทวา น  จ  เตน  มูเลน  วฏุาเปตพฺพ  ความวา 
จะทํากรรม   คืออัพภาน  เรียกเขาหมูสงฆและวุฏฐานออกจากครุกาบัติ  
ทําผูนั้นใหเปนมูล    คือหัวหนาไมได   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถ 
งายทั้งน้ันแล. 
                            จบ  อรรถกถาวัตตสูตรที่  ๑๐  
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                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.   สติสูตร   ๒.  ปณุณิยสูตร   ๓.   มลูสูตร   ๔.  โจรสูตร 
๕.  สมณสูตร     ๖.   ยสสูตร     ๗.  ปตตสูตร     ๘.   อัปปสาทสูตร 
๙.   ปฏิสารณียสูตร    ๑๐.   วัตตสูตร. 
                                   จบ   สติวรรคที่  ๙       
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                          สามัญญวรรคท่ี  ๕  
                 นางโพชฌา   นางสิริมา  นางปทุมา  นาง 
         มนุชา   นางอุตตรา   นางมุตตา  นางเขมา  นางรุจี 
         นางจุนที  นางพิมพี  นางสุมนา  นางมัลลิกา  นาง 
         ติสสมาตา  นางโสณมาตา  นางกาณมาตา  นาง 
         อุตตรมาตา  นางวิสาขามิคารมาตา  นางขุชชุตตรา- 
         อุปาสิกา  สามาวตีอปุาสิกา  นางสุปปวาสาโกฬิน-  
         ธีตา  นางสุปปยาอุปาสิกา  นางนกุลมาตาคหปตานี. 
                               จบ  สามัญญวรรคที่  ๕ 
         [๒๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม  ๘ 
ประการ  เพ่ือความรูยิ่งซึ่งราคะ   ธรรม  ๘  ประการเปนไฉน    คือ 
สัมมาทิฏฐิ   ๑   สัมมาสังกัปปะ   ๑  สมัมาวาจา  ๑  สัมมากัมมันตะ  ๑ 
สัมมาอาชีวะ   ๑   สัมมาวายามะ  ๑  สมัมาสติ   ๑   สัมมาสมาธิ    ๑  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม    ๘    ประการน้ี  
เพ่ือความรูยิ่งซึ่งราคะ. 
         [๒๐๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม   ๘ 
ประการเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ     ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน    คือ 
ผูมีรูปสัญญาในภายใน       ยอมเธอรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย 
ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม        ยอมมีความสําคัญอยางน้ีวา 
เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น     ๑    ผูมรีูปสัญญาในภายใน 
เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณมิได   ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมี  
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ผิวพรรณทราม  ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา  เราครอบงํารูปเหลาน้ัน 
แลวจึงรูจึงเห็น    ๑    ผูมีอรูปสัญญาในภายใน    เห็นรูปทั้งหลายใน 
ภายนอกเล็กนอย    ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม     ยอมมี 
ความสําคัญอยางนี้วา     เราครอบงํารูปเหลาน้ันแลวจึงรูจึงเห็น   ๑ 
ผูมีอรูปสัญญาในภายใน     เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกหาประมาณ 
มิได  ทั้งมีผิวพรรณดีทั้งมีผิวพรรณทราม  ยอมมีความสําคัญอยางน้ี 
วา    เราครอบงํารูปเหลานั้นแลวจึงรูจึงเห็น    ๑    ผูมีอรูปสัญญาใน 
ภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว   มีสีเขียว   รัศมีเขียว   แสง 
สวางเขียว    ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา    เราครอบงํารูปทั้งหลาย 
แลวจึงรูจึงเห็น   ๑    ผูมอีรูปสัญญาในภายใน    เห็นรูปทั้งหลายใน 
ภายนอกเหลือง    มีสีเหลอืง   รัศมีเหลอืง  แสงสวางเหลือง  ยอมมี 
ความสําคัญอยางนี้วา     เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น   ๑ 
ผูมีอรูปสัญญาในภายใน    เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง   มสีีแดง 
รัศมีแดง    แสงสวางแดง   ยอมมีความสําคัญ   อยางนี้วา  เราครอบงํา 
รูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น    ๑    ผูมีอรูปสัญญาในภายใน    เห็นรูป 
ทั้งหลายในภายนอกขาว   มีสีขาว   รศัมีขาว     แสงสวางขาว    ยอม 
มีความสําคัญอยางนี้วา     เราครอบงํารูปทั้งหลายแลวจึงรูจึงเห็น   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม    ๘    ประการนี้ 
เพ่ือความรูยิ่งซึ่งราคะ. 
         [๒๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม   ๘ 
ประการ   เพ่ือความรูยิ่งซึ่งราคะ    ธรรม   ๘  ประการเปนไฉน    คือ 
ผูมีรูปยอมเห็นรูปทั้งหลาย    ๑   ผูมีอรูปสัญญาในภายใน   ยอมเห็น  
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รูปทั้งหลายในภายนอก  ๑  ยอมนอมใจเชื่อวางาม  ๑  เพราะลวงรูป 
สัญญาโดยประการท้ังปวง   เพราะดับปฏิฆสัญญา   เพราะไมมนสิการ 
ถึงนานัตตสัญญา    ยอมเขาถึงอากาสานัญจายตนะ   ดวยมนสิการวา 
อากาศหาที่สุดมิได    ๑   เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง   ยอมเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ   ดวยมนสิการวา   วิญญาณ 
หาที่สุดมิได   ๑  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ  โดยประการท้ังปวง 
ยอมเขาถึงอากิญจัญญายตนะ   ดวยมนสิการวาอะไร  ๆ  ยอมไมมี  ๑ 
เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง          ยอมเขาถึง 
เนวสัญญานาสัญญาตนะ  ๑  เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   ยอมเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ   ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายพึงเจริญธรรม  ๘  ประการน้ี  เพ่ือความรูยิ่ง 
ซึ่งราคะ. 
         [๒๐๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม  ๘  
ประการนี้   เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ   เพ่ือความส้ินไป 
เพ่ือความเส่ือมไป   เพ่ือความคลายไป   เพ่ือความดับ    เพ่ือสละ     เพ่ือ 
สละคืนซึ่งราคะ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม    ๘ 
ประการเพื่อความรูยิ่ง    เพ่ือกําหนดรู    เพ่ือความส้ินไปรอบ    เพ่ือละ 
เพ่ือความส้ินไป    เพ่ือความเส่ือมไป   เพ่ือความคลายไป    เพ่ือความดับ 
เพ่ือสละ   เพ่ือสละคืนซึ่งโทสะ  โมหะ  โกธะ   อุปนาหะ   มักขะ 
ปลาสะ   อิสสา  มัจฉริยะ    มายา    สาไถยยะ   ถัมภะ   สารัมภะ 
มานะ   อติมานะ   มทะ  ปมาทะ. 
                                  จบ  อัฏฐกนิบาต  
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         เบื้องหนาแตนี้ไป    ในคําวา   อถโข  โพชฺฌา   อุบาสิกา  ดังนี้ 
เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเฉพาะอุโบสถกรรมอันประกอบ 
ดวยองค  ๘  เทาน้ัน   สําหรับอุบาสิกามีจํานวนเทาน้ี   คือ   โพชฌา- 
อุบาสิกา     สิริมาอุบาสิกา      ปทุมาอุบาสิกา      สุธรรมาอุบาสิกา 
มนุชาอุบาสิกา    อุตราอุบาสิกา    มุตตาอุบาสิกา    เขมาอุบาสิกา 
รุจีอุบาสิกา     จุนทีราชกุมารี     พิมพีอุบาสิกา     สุมนาราชกุมารี 
มัลลิกาเทวี  ติสสมาตาอุบาสิกา  โสณาอุบาสิกา  โสณามาตาอุบาสิกา 
กาณามาตาอุบาสิกา     อุตตรานันทมารดา      วิสาขามิคารมารดา 
ขุชชุตตราอุบาสิกา     สามาวดีอุบาสิกา      สุปปวาสาโกลิยธิดา 
สุปปยาอุบาสิกา    นกุลมาตาคหปตานี.   อันผูปรารถนาพึงกลาว 
ใหพิสดารเถิด.   คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
จบ  มโนรถปูรณี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต 
 

      รวมวรรคที่ไมไดสงเคราะหเขาในปณณาสถ 
         ๑.  สันธานวรรค  ๒.  วาลวรรค  ๓.  ยมกวรรค  ๔.  สติวรรค 
๕.  สามัญญวรรค 
                                   จบ  อัฏฐกนิบาต  
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                      อังคุตตรนิกาย   นวกนิบาต   
                                       ปณณาสก 
                                สมัโพธวรรคท่ี   ๑ 
                                   ๑.  สัมโพธิสูตร 

             วาดวยเหตุเจริญแหงโพธิปกขิยธรรม 
         [๒๐๕]  ขาพเจาสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี  ณ ที่นัน้แล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว        พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสถามวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ถาพวกอัญญเดียรถียปรพิาชก 
พึงถามอยางน้ีวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อะไรเปนเหตุ     ใหธรรม 
อันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ        เธอท้ังหลายถูกถาม 
อยางนี้แลวพึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันวาอยางไร 
ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ      ธรรมของขา- 
พระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล   ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย 
ไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น   เธอทั้งหลายจงฟง  จงใสใจ 
ใหดี     เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาพวกอัญญ-  
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เดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา     ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย    อะไร   
เปนเหตุใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ     เธอ 
ทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว     พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปรพิาชก 
เหลาน้ันอยางนี้วา     ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เปนผูมีมิตร  มีสหายดี มีเพ่ือนดี ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  นี้เปนเหตุ 
ขอท่ี  ๑ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูมีศีล  สํารวมระวังในปาติโมกข 
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร  มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย         ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย 
นี้เปนเหตุขอที่  ๒ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนา    ไดโดย 
ไมยาก   ไมลําบาก   ซึ่งกถาเห็นปานน้ี   อันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส 
เปนที่สบายในการเปดจิต  คือ  อัปปจฉกถา  สันตุฏฐิกถา  ปวิเวกกถา 
อสังสัคคกถา    วิริยารัมภกถา     สีลกถา      สมาธิกถา     ปญญากถา 
วิมุตติกถา  วิมุตติญาณทัสสนกถา  ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย  นี้เปนเหตุ 
ขอท่ี  ๓ ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ. 
         อีกประการหนึ่ง  ภิกษุผูปรารภความเพียร  เพ่ือละอกุศลธรรม 
เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรม    เปนผูมีกําลัง    มีความบากบ่ัน 
มั่นคง   ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม   เปนผูมีกําลัง  มีความบากบั่น 
ขอท่ี  ๔  ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ. 
         อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนผูมีปญญา   ประกอบดวยปญญา 
เครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ      เปนอริยะ     ชําแรก  
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กิเลสใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย   นี้เปนเหตุ 
ขอท่ี  ๕  ใหธรรมอันเปนฝกฝายแหงธรรมเครื่องตรัสรูเจริญ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูมีมิตรดี   มีเพ่ือนดี   พึงหวังขอน้ี 
ไดคือ   ตนจักเปนผูมีศีล    จักสํารวมระวังในปาติโมกข    ถึงพรอม 
ดวยอาจาระและโคจร   มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย   สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย. 
         จักเปนผูไดตามความปรารถนา   ไดโดยไมยาก   ไมลําบากซ่ึง 
กถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส      เปนที่สบายในการเปดจิต      คือ 
อัปปจฉกถา   สันตุฏฐิกถา   ปวิเวกกถา   อสังสัคคกถา  วิรยิารัมภกถา 
สีลกถา  สมาธิกถา   ปญญากถา   วิมุตติกถา   วิมตุติญาณทัสสนกถา. 
         จักเปนผูปรารภความเพียร    เพ่ือละอกุศลธรรม    เพ่ือความ 
ถึงพรอมแหงกุศลธรรม  เปนผูมีกําลัง  มีความบากบ่ันมั่นคง  ไมทอด 
ธุระในกุศลธรรม. 
         จักเปนผูมีปญญา       ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
เห็นความเกิดและความดับ   เปนอริยะ   ชําแรกกิเลส   ใหถึงความ 
สิ้นทุกขโดยชอบ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม   ๕ 
ประการนี้แลว   พึงเจริญธรรม   ๔   ประการใหยิ่งข้ึนไป   คือ  พึงเจริญ 
อสุภะเพ่ือละราคะ   พึงเจริญเมตตาเพ่ือละความพยาบาท   พึงเจริญ 
อานาปานสติเพ่ือเขาไปตัดวิตก   พึงเจริญอนิจจสัญญาเพ่ือถอน 
อัสมิมานะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุ  
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ผูไดอนิจจสัญญา   ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลนุิพพาน   อันถอน 
เสียไดซึ่งอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว. 
                               จบ  สมัโพธิสูตรที่   ๑ 
 
                                  มโนรถปูรณี 

               อรรถกถาอังคุตตรนกิาย   นวกนิบาต 
                        สมัโพธวรรควรรณนาที่  ๑ 
                          อรรถกถาสัมโพธิสูตรท่ี  ๑ 
         สัมโพธวรรคที่  ๑  แหงนวกนิบาต   สัมโพธสิูตรที่  ๑  มวิีนิจฉัย 
ดังตอไปนี้. 
         บทวา    สมฺโพธิกาน   ไดแก   เจริญในฝายแหงธรรมเครื่อง 
ตรัสรูกลาวคือ   มรรค    ๔  อธิบายวา    เปนอุปการะ   ยอมถามมุงถึง 
ธรรม   ๙   ประการ   ซึ่งมาแลวในบาลี.   บทวา    กา  อุปนิสา   ไดแก 
อะไรเปนเหตุคือเปนปจจัย.   กถาชื่อวา    อภิสลฺเลขิกา     เพราะยอม 
ขัดเกลากิเลส.    ชื่อวา    เจโตวิวรณสปฺปยา    เพราะเปนที่สบายและ 
มีอุปการะในการเปดจิตดวยสมณะและวิปสสนา.    ถอยคําท่ีเปนไป 
ปรารภถึงความมักนอย   ชื่อวาอัปปจฉกถา   แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้ 
เหมือนกัน.  
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         บทวา อสุภา ภาเวตพฺพา ราคสฺส ปหานาย เนื้อความพึงอธิบาย 
ใหแจมแจง        ดวยการเปรียบเทียบกับคนผูเกี่ยวขาวสาลีดังตอไปนี้ 
ไดยินวา    บรุุษคนหนึ่งถือเคียวแลวเกี่ยวขาวสาลีทั้งหลาย      ในนา 
ขาวสาลีต้ังแตปลาย.    ตอมา    โคทั้งหลายทําลายรั้วนาขาสาลีนั้น 
แลวเขาไป    เขาวางเคียวถือไมไลโคทั้งหลายออกไปตามทางน้ันแล 
ทํารั้วใหเปนปกติแลว     จึงถือเคียวเกี่ยวขาวสาลีอีก.    ในขอเปรียบ 
เทียบนั้น พึงเห็นพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนนาขาวสาลี พระโย- 
คาวจรเปรียบเหมือนคนผูเกี่ยวขาวสาลี    ปญญาเปรียบเหมือนเคียว 
เวลาทําวิปสสนาเปรียบเหมือนเวลาเก่ียว   อสุภกัมมัฏฐานเปรียบ 
เหมือนไม   ความสํารวมระวังเปรียบเหมือนรั้ว    ความเลินเลอยัง 
ไมทันพิจารณาราคะเกิดข้ึนฉับพลัน  เปรียบเหมือนโคทั้งหลาย 
ทําลายรั้วแลวเขาไป  เวลาท่ีขมราคะไวไดดวยอสุภกัมมัฏฐานแลว 
เริ่มทําวปสสนาอีก  เปรียบเหมือนการวางเคียวถือไมไลโค  ออกไป 
ตามทางท่ีเขามานั้นแล    ทํารั้วใหกลบัเปนปกติแลว   จึงเกี่ยวขาว 
สาลีอีก.  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงเนื้อความน้ี  จึงตรัสวา 
อสุภา  ภาเวตพฺพา  ราคสฺส  ปหานาย  ดังนี้ ในบทเหลาน้ัน บทวา 
ราคสฺส   ไดแก   ราคะประกอบดวยเบญจกามคุณ. 
         เมตตากัมมัฏฐาน    ชื่อวาเมตตา.   บทวา    พฺยาปาทสฺส 
ปหานาย   ไดแก   เพ่ือละความโกรธท่ีเกิดข้ึนโดยนัยที่กลาวแลว. 
บทวา  อานาปานสติ  ไดแก อานาปานสติ (สติกําหนดลมหายใจ 
เขาออก) มีอารมณ  ๑๖. บทวา วิตกฺกูปจฺเฉทาย ไดแก เพ่ือเขาไป 
ตัดวิตกท้ังหลายที่เกิดข้ึนโดยนัยที่กลาวนั้น.   บทวา  อสฺมิมาน-  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 702 

สมุคฺฆาตาย   ไดแก   เพ่ือถอนมานะ  ๙  อยางที่เกิดข้ึนวา  เรา  ดังนี้. 
บทวา อนตฺตสฺฺา สณฺาติ ไดแก เมื่อบุคคลเห็นอนิจจลักขณะแลว 
อนัตตลักขณะก็ไดเห็นแลวเหมือนกัน.     ดวยวา    ในลักขณะสาม 
เหลาน้ัน    เมื่อเห็นลักขณะหน่ึงแลว    สองสักขณะนอกน้ีก็ไดเห็นแลว 
เหมือนกัน  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา อนิจฺจสฺ ิโน 
ภิกฺขเว  อนตฺตสฺา   สณฺาติ   ดังน้ี.   บทวา   ทฏิเว   ธมฺเม   นิพฺพาน 
ความวา  ผูที่ไดอนัตตสัญญา   ยอมถึงการดับสนิทโดยไมมีปจจัย 
ในปจจุบันทีเดียว.   ในสตูรนี้ทานกลาวไว   ทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ. 
                           จบ  อรรถกถาสัมโพธิสูตรที่  ๑  
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                             ๒. นิสสยสูตร   

                        วาดวยนิสัยและอุปนิสัย 
         [๒๐๖]   ครั้งน้ันแล   ภิกษุรูปหน่ึงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ที่เรยีกวา 
ผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย ๆ     ดังน้ี    ขาแตพระองคผูเจริญ     ดวยเหตุ 
เพียงไรหนอ     ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสตอบวา   ถาภิกษุอาศัยศรัทธาแลว   ละอกุศล   เจริญ 
กุศล      อกุศลน้ันเปนอันเธอละไดแลว     ถาอาศัยหิริ...     ถาอาศัย 
โอตตัปปะ....   ถาอาศัยวิริยะ....   ถาภิกษุอาศัยปญญาแลว   ละอกุศล 
เจริญกุศล  อกุศลนั้นเปนอันเธอละไดแลว     ภิกษุใดละอกุศลไดแลว 
ดวยปญญาอันเปนอริยะ  ภิกษุนั้นเปนอันละอกุศลนั้นแลว   ละดีแลว. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูในธรรม  ๕ ประการ 
นี้แลว   พึงอบรมอุปนิสัย   ๔  ประการ  ๔ ประการเปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พิจารณาแลวเสพของอยางหน่ึง 
พิจารณาแลวอดกลั้นของอยางหน่ึง     พิจารณาแลวเวนของอยางหน่ึง 
พิจารณาแลวบรรเทาของอยางหน่ึง     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดวยเหตุ 
อยางนี้แล  ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยท่ีอาศัย. 
                                   จบ  นิสสยสูตรที่  ๒  
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                        อรรถกถานิสสยสูตรท่ี  ๒ 
         นิสสยสูตรท่ี  ๒  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    นิสฺสยสมฺปนฺโน    ไดแก    ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวย 
ที่พ่ึง.   บทวา   สทฺธ  ไดแก   ศรัทธาเหตุสําเร็จ.   บทวา  วิริย  ไดแก 
ความเพียรทางกายและทางใจ.   บทวา   ยส   ตัดบทเปน   ย   อสฺส. 
บทวา   อริยาย   ปฺาย  ไดแก   มรรคปญญากับวิปสสนา.   บทวา 
สงฺขาย  ไดแก   รูแลว.  บทวา  เอก   ปฏิเสวติ  ไดแก   ยอมเสพของที่ 
ควรเสพ.   บทวา   อธิวาเสติ   ไดแก   ยอมอดกลั้นของที่ควรอดกลั้น. 
บทวา  ปริวชฺเชติ  ไดแก   ยอมเวนของที่ควรเวน.   บทวา   วิโนเทติ 
ไดแก  ยอมนําของท่ีควรนําออกไป.  บทวา  เอว โข  ภิกฺข ุ ความวา 
ดูกอนภิกษุ    ดวยเหตุอยางนี้แล    ภิกษุทําการเสพใหเขาใจตลอด 
ประจักษชัดดีไดก็ดวยอํานาจการเรียนและการสอบถาม.     และ 
ดวยอํานาจการกําหนดธรรม   เสพ   อดกล้ัน   เวน   และบรรเทาอยู 
ชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยท่ีพ่ึง   ดวยประการฉะน้ี. 
                    จบ  อรรถกถานิสสยสูตรที่  ๒  
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                              ๓.  เมฆิยสูตร 

           วาดวยอกุศลวิตกและธรรมสําหรับแก 
         [๒๐๗]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  จาลิก- 
บรรพต   ใกลเมืองจาลิกา   ก็โดยสมัยนั้นแล    ทานพระเมฆิยะเปน 
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา   ครั้งน้ันแลทานพระเมฆิยะเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวยืนอยู   ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลว    ไดกราบทลูพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาแตพระองคปรารถนาจะเขาไปบิณฑบาตในชันตุคาม 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนเมฆิยะ   เธอจะสําคัญกาลที่ควร 
ในบัดนี้. 
         ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเชา   ทานพระเมฆิยะครองอันตรวาสก 
แลว  ถือบาตรและจีวร     เขาไปบิณฑบาตยังชันตุคาม   ครั้นเที่ยว 
บิณฑิบาตในชันตุคามเสร็จแลว   กลับจากบิณฑบาตในเวลาภาย 
หลังภัต     เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา    ทานพระเมฆิยะเดินเที่ยว 
พักผอนอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา    ไดเห็นอัมพวันอันนาเลื่อมใส นา 
รื่นรมย  ครัน้เห็นแลว  ไดมีความคิดดังน้ีวา  อัมพวันนี้ชางนาเลื่อมใส 
นารื่นรมยหนอ   ควรเพ่ือบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผูตองการความ 
เพียร   ถาพระผูมีพระภาคเจาพึงอนุญาตเรา  เราพึงมายังอัมพวันนี้ 
เพ่ือบําเพ็ญเพียร   ครั้งน้ันแล   ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 706 

ขอประทานพระวโรกาส    เวลาเชา    ขาพระองคครองอันตรวาสก  
แลว    ถือบาตรและจีวร   เขาไปบืณฑบาตในชันตุคาม    ครั้นเท่ียว 
บิณฑบาตในชันตุคามเสร็จแลว   กลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลัง 
ภัต     เขาไปยังฝงแมน้ํากิมิกาฬา     ขาแตพระองคผูเจริญ     เมือ่ขา 
พระองคเดินเท่ียวพักอยูที่ฝงแมน้ํากิมิกาฬา    ไดเห็นอัมพวันอันนา 
เลื่อมใส  นารื่นรมย  ครัน้เห็นแลว  ขาพระองคไดมีความคิดอยางนี้วา 
อัมพวันนี้นาเลื่อมใส     นารื่นรมยหนอ    ควรเพ่ือบําเพ็ญเพียรของ 
กุลบุตรผูตองการความเพียร    ถาพระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาต  
เรา     เราพึงมายังอัมพวันนี้เพ่ือบําเพ็ญเพียร   ถาพระผูมีพระภาคเจา 
พึงทรงอนุญาตขาพระองค    ขาพระองคพึงไปยังอัมพวันนั้นเพ่ือ 
บําเพ็ญเพียร     เมื่อทานพระเมฆิยะกราบทูลอยางนี้แลว     พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสกะทานพระเมฆิยะวา  ดูกอนเมฆิยะจงรออยูกอน 
เราอยูคนเดียว   เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอ่ืนมาแทนตัว 
         แมครั้งท่ี   ๒   ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาไมมีกิจอะไรท่ีจะทํา 
ใหยิ่ง   ไมมกีารส่ังสมอริยมรรคที่ทรงทําแลว     ขาพระองคยังมีกิจ 
ที่จะพึงทําใหยิ่ง     ยังมกีารสังสมอริยมรรคที่ทําแลว     ถาพระผูมี- 
พระภาคเจาพึงทรงอนุญาตขาพระองค    ขาพระองคพึงไปยังอัมพวัน 
เพ่ือบําเพ็ญความเพียร     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ดกูอนเมฆิยะ 
จงรออยูกอน   เราอยูคนเดียว   เธอจงรออยูจนกวาภิกษุรูปอ่ืนมา 
แทนตัว.  
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         แมครั้งท่ี   ๓   ทานพระเมฆิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาไมมีกิจอะไรท่ีจะ 
พึงทําใหยิ่ง   ไมมีการส่ังสมอริยมรรคที่ทรงทําแลว   สวนขาพระองค 
ยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่ง     ยังมีการส่ังสมอริยมรรคที่ทําแลว     ถา 
พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงอนุญาตขาพระองค    ขาพระองคพึงไปยัง 
อัมพวันนั้นเพื่อบําเพ็ญความเพียร    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนเมฆิยะ     เราจะพึงวาอะไรเธอผูกลาวอยูวา    บําเพ็ญเพียร 
ดูกอนเมฆิยะ เธอจงสําคัญกาลที่ควรในบัดนี้. 
         ครั้งน้ันแล     ทานพระเมฆิยะลุกจากท่ีนั่ง    ถวายบังคมพระ- 
ผูมีพระภาคเจา    กระทําประทักษิณแลว    เขาไปยังอัมพวัน  อาศัย 
อัมพวันนั้น  นั่งพักกลางวันอยู  ณ โคนไมแหงหนึ่ง  ครั้งน้ันแล  เมื่อ 
ทานพระเมฆิยะพักอยู  ณ  อัมพวันนั้น  อกุศลวิตกอันลามก ๓ ประการ 
คือ    กามวิตก    พยาบาทวิตก    วิหิงสาวิตก    ยอมฟุงซานโดยมาก 
ลําดับนั้น   ทานพระเมฆิยะไดมีความคิดดังน้ีวา    ทานผูเจริญ    นา 
อัศจรรยหนอ    ไมเคยมีมาแลวหนอ    กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิต  
ดวยศรัทธา  ก็ยังถูกอกุศลวิตกอันลามก  ๓  ประการ  คือ  กามวิตก 
พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตกครอบงํา. 
         ครั้งน้ันแล      ทานพระเมฆิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอ 
ประทานพระวโรกาส     เมื่อขาพระองคอยูในอัมพวันนั้น     อกุศล 
วิตกอันลามก  ๓ ประการ  คือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 708 

ยอมฟุงซานโดยมาก   ขาพระองคนั้นไดมีความคิดเห็นดังนี้วา 
ทานผูเจริญนาอัศจรรยหนอ  ไมเคยมีมาแลวหนอ  กุลบุตรออกบวช 
เปนบรรพชติดวยศรัทธา    ก็ยังถกูอกศุลวิตกอันลามก  ๓  ประการ 
คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก  ครอบงํา พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   ดูกอนเมฆิยะ   ธรรม  ๕ ประการ     ยอมเปนไปเพ่ือความ 
แกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา   ๕  ประการเปนไฉน 
         ดูกอนเมฆิยะ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีมิตรดี   มีสหายดี 
มีเพ่ือนดี   นีเ้ปนธรรมประการที่   ๑   ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลา 
แหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูมีศีล   สํารวมระวังในปาติโมกข 
ถึงพรอมดวยอาจาระ   และโคจร   มปีกติเห็นภัยในโทษมีประมาณ 
นอย      สมาทานศึกษาอยูในสิกขาทั้งหลาย     นี้เปนธรรมประการ 
ที่  ๒  ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูไดตามความปรารถนาไดโดย 
ไมยาก  ไมลาํบาก   ซึ่งกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส   เปนที่สบาย          
ในการเปดจิต  คือ อัปปจฉกถา  สันตุฏฐิกถา  ปวิเวกกถา อสังสัคค- 
กถา    วิรยิารัมภกถา    นี้เปนธรรมประการที่   ๓   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศล- 
ธรรม  เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรม    เปนผูมีกาํลัง   มีความ 
บากบ่ันมั่นคง   ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม   นี้เปนธรรมประการที่  ๔ 
ยอมเปนไปเพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา.  
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         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเปนผูมีปญญา    ประกอบดวยปญญา  
เครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ     เปนอริยะ     ชําแรกกิเลส 
ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   นี้เปนธรรมประการท่ี  ๕  ยอมเปนไป 
เพ่ือความแกกลาแหงเจโตวิมุติที่ยังไมแกกลา. 
         ดูกอนเมฆิยะ   ภิกษุผูมีมิตรดี   มสีหายดี   มีเพ่ือนดี  พึงหวัง 
ขอน้ีได  คือ  ตนจักเปนผูมีศีล  ฯลฯ   สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
ทั้งหลาย   ตนจักไดตามดวยความปรารถนา  ไดโดยไมยาก ไมลําบาก 
ซึ่งกถาอันเปนไปเพ่ือขัดเกลากิเลส    เปนที่สบายในการเปดจิต    คือ 
อัปปจฉกถา      ฯลฯ     วิมุตติญาณทัสสนกถา      ตนจักปรารภความ 
เพียร   ฯลฯ   ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรม  ตนจักมปีญญา   ฯลฯ   ให 
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบ     ดูกอนเมฆิยะ    ก็แหละภิกษุนั้นต้ังอยูใน 
ธรรม   ๕  ประการน้ีแล  พึงเจริญธรรม   ๔  ประการใหยิ่งข้ึน    คือ 
พึงเจริญอสุภะเพ่ือละราคะ       พึงเจริญเมตตาเพ่ือละความพยาบาท 
พึงเจริญอานาปานสติเพ่ือตัดวิตก       พึงเจริญอนิจจสัญญาเพ่ือถอน 
อัสมิมานะ   ดุกอนเมฆิยะ    อนัตตสัญญายอมปรากฏแกภิกษุผูได 
อนิจจสัญญา    ผูที่ไดอนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพาน   อันถอนเสีย 
ไดซึ่งอัสมิมานะในปจจุบันทีเดียว. 
                                  จบ  เมฆิยสูตรที่  ๓  
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                         อรรถกถาเมฆิยสูตรท่ี  ๓ 
         เมฆิยสูตรท่ี  ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  จาลิกาย  ไดแก   ในเมืองที่มีชื่ออยางนั้น.   นัยวาเมืองนั้น 
ยอมปรากฏคลายเคลื่อนไหว   แกบุคคลทั้งหลายท่ีกําลังแลดู      เพราะ 
เขาไดอาศัยดินเหลวสรางไวแลว    เพราะฉะนั้น.     จึงเรียกวา    เมือง 
จาลิกา.  บทวา  จาลิกาปพฺพเต   ไดแก  ภูเขาแมนั้น  ยอมปรากฏคลาย 
เคลื่อนไหวแกบุคคลกําลังแลดูในวันอุโบสถขางแรม  เพราะขาวปลอด 
เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวา   จาลิกบรรพต.    บุคคลท้ังหลายสรางวิหาร 
ใหญไวบนจาลิกบรรพตนั้น.     พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเมืองนั้น 
ประทับอยูในจาลิกบรรพตมหาวิหาร      ดวยประการฉะนี้.     บทวา 
ชนฺตุคาม   ไดแก      โคจรคามแมอีกแหงหนึ่งซ่ึงมีชื่ออยางนั้นของวิหาร 
นั้นเหมือนกัน  ทานกลาววา   ชนฺคุคาม  ดังนี้บาง. 
         บทวา    ปธานตฺถิกสฺส    ไดแก     ผูทําความเพียร.    บทวา 
ปธานาย  ไดแก  เพ่ือทําสมณธรรม.  บทวา  อาคเมหิ  ตาว  ความวา 
พระศาสดาสดับคําของพระเถระแลว    ทรงใครครวญอยู   ทรงรูวา 
ญาณของพระเถระนั้น  ยงัไมแกกลากอนดังนี้   จึงไดตรัสหามอยางนี้. 
สวนบทน้ีวา   เอกกมหฺิ   ตาว   ไดตรสัแกพระเมฆิยะน้ัน   เพ่ือใหเกิด  
จิตออนดวยทรงดําริวา     พระเมฆิยะน้ี    แมไปแลวอยางนี้     เมื่อ 
กัมมัฏฐานยังไมเสร็จ     หมดความสงสัยจักกลับมาอีกดวยอํานาจ 
ความรักดังน้ี.   บทวา    นตฺถิ   กิฺจิ   อุตฺตรึ  กรณยี   ความวา  ชื่อวา 
กิจท่ีจะพึงทําอ่ืนใหยิ่ง   ยอมไมมี   เพราะพระองคทรงทํากิจ  ๔ ใน  
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สัจจะ ๔ เสร็จแลว.  บทวา  กตสฺส วา ปฏิจโย  ความวา  อนึ่ง ยอม 
ไมมีการส่ังสมอริยมรรคท่ีทรงทําแลวอีก   ก็มรรคท่ีทรงเจริญแลว 
พระองคก็ไมเจริญอีก   กิเลสที่ทรงละไดแลว   ไมมีการละอีก. บทวา 
ปธานนฺติ โข เมฆิย วทมาน กินฺติ วเทยฺยาม  ความวา  เราจะพึงกลาว  
ชื่ออะไรอ่ืนเลากะเธอ  ผูกลาวอยูวาเราจักทําสมณธรรมดังน้ี. 
         บทวา   ทิวาวิหาร   นิสีทิ   ไดแก   นั่งเพ่ือตองพักในกลางวัน 
บุคคลเปนพระราชามาตลอด  ๕๐๐  ชาติตามลําดับในกาลกอน  เมื่อ 
เลนในอุทยาน  มีนักฟอนรํา ๓ พวกเปนบริวาร  นั่งแลวบนแผนมงคล       
ศิลาใด   ทานเมฆิยะ   ไดเปนเหมือนทานทอดท้ิงไป   นับแตเวลาที่ทาน 
นั่งแลว.    บคุคลถือเอาเพศพระราชา    ซึ่งมีนักฟอนรําแวดลอมแลว 
เปนเหมือนนั่ง   ณ  บังลงักใหญที่สมควรในภายใตเศวตฉัตร  เมื่อ 
เปนเชนนั้น    กามวิตกเกิดข้ึนแลวแกบุคคลน้ันผูยินดีสมบัตินั้นอยู. 
ในขณะนั้นน่ันเอง   เขาไดเห็นโจรสองคนถูกแมทัพจับแลวเหมือน 
นํามาไวขางหนา.    พยาบาทวิตก    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลน้ันดวย 
อํานาจการออกคําส่ังฆาโจรคนหนึ่งในโจรเหลาน้ัน   วิหิงสาวิตก 
ยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจการออกคําส่ังจองจําโจรคนหนึ่ง.  บุคคลนั้น 
ถูกอกุศลวิตกแวดลอมยุงยากแลวดวยอกุศล    จึงไดเปนเหมือนตนไม 
ที่ถูกยานเถาวัลยปกคลุมหุมหอ   และเหมือนคนฆาแมลงผ้ึง  เอาน้ําผ้ึง 
ถูกแมลงผ้ึงรุมลอมไวฉะนั้น.      ทานหมายถึงขอนั้น     จึงกลาวคํา 
เปนตนวา  อถโข   อายสฺมโต  เมฆิยสฺส    ดังน้ี.   บทวา  อนฺวาสตฺตา 
ไดแก   เปนผูถูกอกุศลวิตกติดตามแวดลอมแลว.   บทวา  เยน ภควา  
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เตนุปสงฺกมิ   ความวา    ทานเมฆิยะยุงยากแลวดวยอกุศลอันลามก    
อยางนี้  ไมสามารถจะทํากัมมัฏฐานใหเปนที่สบายได   จึงไดกําหนด 
วา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเห็นกาลอันยาวนาน   ทรงเห็นเหตุนี้หนอ 
จึงทรงหามไว       คิดวา        เราจักกราบทูลเหตุนี้แกพระทศพลดังน้ี 
จงลุกจากอาสนะที่นั่งแลว  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
                        จบ  อรรถกถาเมฆิยสูตรท่ี  ๓  
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                                   ๔.  นันทกสูตร 

วาดวยธรรมที่ควรบําเพ็ญใหบริบูรณและอานิสงสการแสดงธรรม 
         [๒๐๘]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระ- 
วิหารเชตวัน  อารามของทานอานาถบิณฑิกเศรษฐี   ใกลพระนคร 
สาวัตถี  ก็สมัยนั้นแล  ทานพระนันทกะชี้แจงภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญราเริงดวยธรรมีกถา   ในอุปฏฐานศาลา. 
         ครั้งน้ัน   เปนเวลาเย็น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ี 
หลีกเรน   เสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา  ประทับยนืรอจนจบกถาอยู 
ณ  ซุมประตูดานนอก   ครั้นทางทราบวากถาจบแลว   ทรงกระแอม 
และเคาะที่ลิ่มประตู    ภิกษุเหลาน้ันเปดประตูใหพระผูมีพระภาคเจา 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา ประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีปูไว  ครั้นแลว ไดตรสักะทานพระนันทกะวา  ดูกอน 
นันทกะ  ธรรมบรรยายของเธอน่ียาวมาก   แจมแจงแกภิกษุ   เรายืน 
รอฟงจนจบกถาอยูที่ซุมประตูดานนอกยอมเม่ือยหลัง. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ทานพระนันทกะ 
รูสึกเสียใจ    สะดุงแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขาพระองคไมทราบเลยวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับยืนอยูที่ซุมประตูดานนอก         ถาขาพระองคพึงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยูที่ซุมประตูดานนอกแลว   แมคํา 
ประมาณเทานี้  ก็ไมพึงแจมแจงแกขาพระองคเลย  ลําดับนั้น พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  ทานพระนันทกะเสียใจ  จึงตรัสกะทาน  
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พระนันทกะวา  ดีแลว ๆ นันทกะ  ขอท่ีเธอทั้งหลายพึงสนทนาดวย  
ธรรมีกถานี้         สมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา   ดกูอนนันทกะ   เธอทั้งหลายผูประชุมกนัพึง 
ทํากิจ  ๒  อยาง  คือ   ธรรมีกถาหรือดุษณีภาพของพระอริยะ ดูกอน 
นันทกะ     ภิกษุเปนผูมีศรัทธา   แตไมมีศีล.  อยางนี้เธอชื่อวายังไม 
บริบูรณดวยองคนั้น      เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
อยางไรหนอ  เราจึงเปนผูมีศรัทธาและมีศีล  เมื่อใดแล  ภิกษุเปนผู 
มีศรัทธาและมีศีล     เมื่อน้ัน     เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น 
ดูกอนนันทกะ ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและมีศีล  แตยังไมไดเจโตสมาธิ 
ในภายใน  อยางนี้เธอชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น  เธอพึงบําเพ็ญ 
องคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา  อยางไรหนอ  เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา 
มีศีล   และไดเจโตสมาธิในภายใน    เมื่อใดแล   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา 
มีศีล   แตไดเจโตสมาธิในภายใน   เมื่อนั้น   เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณ 
ดวยองคนั้น    ดูกอนนันทกะ   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา   มีศลี   ไดเจโต- 
สมาธิในภายใน     แตยังไมไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง 
อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น       ดูกอนนันทกะ 
เปรียบเหมือนสัตว  ๒   เทาหรือ   ๔   เทา   แตเทาขางหน่ึงของมันเสีย 
พิการไป    อยางนี้มันชื่อวา    เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น   ฉันใด 
ดูกอนนันทกะ  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เปนผูมีศรัทธา  มีศีล  และ 
ไดเจโตสมาธิในภายใน   แตยังไมไดการเห็นแจงซึ่งธรรมดวยปญญา 
อันยิ่ง      อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น      เธอพึง 
บําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา      อยางไรหนอ     เราจะพึงมี 
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ศรัทธา  มีศีล ไดเจโตสมาธิในภายใน  และไดการเห็นแจงซ่ึงธรรม 
ดวยปญญาอันยิ่ง   ดูกอนนันทกะ   เมือ่ใดแล   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา 
มีศีล   ไดเจโตสมาธิในภายใน    และไดการเห็นแจงซ่ึงธรรมดวย 
ปญญาอันยิ่ง  เมื่อน้ัน  เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น  พระผู- 
มีพระภาคเจาผูสุคต  ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว  เสด็จลุกจาก 
อาสนะเขาไปยังพระวิหาร. 
         ครั้งน้ันแล   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน 
ทานพระนันทกะกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนอาวุโสทั้งหลาย 
บัดนี้         พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพรหมจรรยอันบรสิุทธิ์ 
สิ้นเชิงดวยบท     ๔    แลว    เสด็จลุจากอาสนะเขาไปยังพระวิหาร 
ดวยพระดํารัสวา   ดูกอนนันทกะ   ภิกษุเปนผูมีศรัทธา  แตไมมีศีล 
อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูยังไมบริบูรณดวยองคนั้น        เธอพึงบําเพ็ญ 
องคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา  อยางไรหนอ  เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา 
และมีศีล เมือ่ใดแลภิกษุเปนผูมีศรัทธา และมีศีล เม่ือน้ัน  เธอชือ่วา 
เปนผูบริบูรณดวยองคนั้น   ดูกอนนันทกะ   ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและ 
มีศีล   แตยังไมไดเจโตสมาธิในภายใน  ฯลฯ  อยางนี้เธอชื่อวายังไม 
บริบูรณดวยองคนั้น   เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา 
อยางไรหนอ   เราจะพึงเปนผูมีศรัทธา   ไดเจโตสมาธิในภายใน  และ   
ไดการเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง   ดูกอนนันทกะ   ภิกษุเปนผู 
มีศรัทธา   มศีีล  ไดเจโตสมาธิในภายใน  และไดการเห็นแจงธรรม 
ดวยปญญาอันยิ่ง   อยางนี้เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น.  
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         ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล 
ในการสนทนาธรรมตามกาล  ๕  ประการน้ี   ๕  ประการเปนไฉน 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ยอมแสดงธรรม  
อันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย 
พรอมท้ังอรรถ    พรอมทั้งพยัญชนะ      บริสุทธิบ์ริบูรณสิ้นเชิง   แก 
ภิกษุทั้งหลาย    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุยอมแสดงธรรม...   แก 
ภิกษุทั้งหลายดวยประการใด ๆ    เธอยอมเปนที่รัก    เปนที่พอใจของ 
พระศาสดาน้ัน  ๆ   เปนที่เคารพสรรเสริญ  ดวยประการน้ันแล  นี้เปน 
อานิสงสประการที่  ๑ ในการฟงธรรมตามกาล  ในการสนทนาธรรม 
ตามกาล. 
         อีกประการหน่ึง      ภิกษุยอมแสดงธรรม  ...  แกภิกษุทั้งหลาย 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุยอมแสดงธรรม   ฯลฯ  แกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยประการใด  ๆ  เธอยอมซาบซ้ึงอรรถ   และซาบซ้ึงธรรมในธรรม 
นั้นดวยประการนั้น  ๆ  นี้เปนอานิสงสประการที่  ๒ ในการฟงธรรม 
ตามกาล ในการสนทนาธรรมตามกาล. 
         อีกประการหน่ึง        ภิกษุยอมแสดงธรรม  ...  แกภิกษุทั้งหลาย 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุนั้นยอมแสดงธรรม ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยประการใด  ๆ    เธอยอมแทงตลอดบทแหงอรรถอันลึกซ้ึงในธรรม 
นั้น   เห็นดวยปญญา   ดวยประการน้ัน ๆ นี้เปนอานิสงสประการที่  ๓ 
ในการฟงธรรมตามกาลในการสนทนาธรรมตามกาล.  
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         อีกประการหน่ึง   ภิกษุยอมแสดงธรรม .... แกภิกษุทั้งหลาย 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุยอมแสดงธรรม  ฯลฯ แกภิกษุทั้งหลาย 
ดวยประการใด    ๆ    เพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายยอมสรรเสริญดวย 
ประการนั้น  ๆ   ยิ่งข้ึนไปวา   ทานผูนี้บรรล ุ  แลวหรือ  กําลังบรรลุ 
เปนแน   นี้เปนอานิสงสประการที่  ๔  ในการฟงธรรมตามกาล  ใน 
การสนทนาธรรมตามกาล. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน 
งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด ประการพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถ 
พรอมท้ังพยัญชนะ บริสทุธิ์บริบูรณสิน้เชิง  แกภิกษุทั้งหลาย  ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย  ภิกษุยอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน    งามใน 
ทานกลาง  งามในท่ีสุด ประการพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถ พรอม 
ทั้งพยัญชนะ   บริสุทธิ์บรบิูรณสิ้นเชิง  แกภิกษุทั้งหลายดวยประการ 
ใด  ๆ  ในภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุเหลาใดเปนพระเสขะ  ยังไมบรรลุอรหัต 
ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู    ภิกษุเหลาน้ัน 
ฟงธรรมนั้นแลว    ยอมปรารภความเพียร   เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง 
เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ียังไมทํา 
ใหแจง   สวนภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย 
ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระไดแลว  บรรลปุระโยชนของตน 
แลว   มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพส้ินสุดแลว    หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ  ภิกษุเหลาน้ันฟงธรรมนั้นแลว    ยอมประกอบธรรม 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   นี้เปนอานิสงสประการที่  ๕  ในการฟง 
ธรรมตามกาล   ในการสนทนาธรรมตามกาล  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  
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อานิสงสในการฟงธรรมตามกาล  ในการสนทนาธรรมตามกาล   ๕ 
ประการนี้. 
                                 จบ  นันทกสูตรที่  ๔ 
 
                        อรรถกถานันทกสูตรท่ี  ๔ 
         นันทกสูตรท่ี  ๔  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา อุปฏานสาลาย ไดแก  หอฉัน. บทวา  เยนุปฏานสาลา 
ความวา     พระศาสดาสดับเสียงการแสดงธรรมอันพระนันทกเถระ 
เริ่มแลวดวยเสียงอันไพเราะ   จึงตรัสถามวา  อานนท    นั่นใครแสดง 
ธรรมดวยถอยคําอันไพเราะ   ในอุปฏฐานศาลา    ทรงสดับวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญวันนี้เปนวาระของพวกนันทกเถระผูเปนธรรมกถึก 
ไดตรัสวา   อานนท   ภิกษุนั่นแสดงธรรมไพเราะยิ่งนัก  แมเราจักไป 
ฟงดังน้ี    จึงเสด็จเขาไปยังอุฏฐานศาลา.    บทวา    อุปสงฺกมิตฺวา 
พหิทฺวารโกฏเก  อฏาสิ  ไดแก  ทรงปดบังฉัพพัณณรังสีไวในกลีบ 
จีวรแลว  ประทับยืนดวยเพศที่ควรไมรูจัก.  บทวา    กถาปริโยสาน 
อาคมยมาโน  ความวา  ประทับยืนฟงธรรมกถาอยูถึงกถาสุดทายนี้วา 
อิทมโวจ   ดงัน้ี.   ครั้งน้ัน   ทานพระอานนท   ไดทลูถวายสัญญาแด 
พระศาสดาเม่ือเลยปฐมยามไปแลววา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ปฐม- 
ยามลวงไปแลว   พระองคทรงพักผอนสักหนอย  ดังน้ี.    พระศาสดา 
ประทับยืนอยู  ณ  ที่นั้นนัน่แล   ครั้นตอมา  เมื่อเลยมัชฌิมยามไปแลว 
ทานพระอานนท   ไดกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระองค 
ทรงเปนขัตติยสุขุมาลชาติโดยปกติ  ทรงเปนพุทธสุขุมาลชาติ  ทรงเปน  
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สุขุมาลชาติอยางยิ่ง   แมมัชฌิมยามกล็วงไปแลว  ขอจงทรงพักผอน   
สักครูเถิดดังน้ี.    พระศาสดาประทับยืนอยู  ณ  ทีน่ั้นนั่นเอง.  รุงอรุณ 
ปรากฏแลวแกพระศาสดาพระองคนั้น   ผูทรงประทับยืนอยูนั่นแล. 
อรุณข้ึนก็ดี   การจบกถาถึงบทวา   อิทมโวจ   ของพระกถาก็ดี  การ 
เปลงฉัพพรรณรังสีของพระทศพลก็ดี   ไดมีคราวเดียวกันนั่นเอง. 
บทวา    อคฺคฬ   อาโกเฏสิ   ไดแก    ทรงเอาปลายพระนขา เคาะ 
บานประตู. 
         บทวา    สารขฺชายมานรูโป  ไดแก  ระอา  เกรงกลัว  หวาดหว่ัน 
สวนพระนันทกเถระน้ัน        ไมมีความหวาดสะดุงดวยความเสียใจ. 
บทวา   เอตฺตกป   โน  นปฺปฏิภาเสยฺย   ความวา  ผูไดปฏิสัมภิทา  ชื่อวา 
หมดปฏิภาณ  ยอมไมมี.   แตทานแสดงวา  เราไมพึงกลาวคําประมาณ 
เทาน้ี.   บทวา   สาธุ   สาธุ   ไดแก   ทรงราเริงกับการแสดงธรรมของ 
พระเถระ  จึงไดตรัสแลว.  ก็ในขอน้ีมีความหมายดังน้ีวา   ธรรมเทศนา 
ทานถือเอาความไดดี   และแสดงไดดีแลวดังน้ี.   บทวา   กุลปุตฺตาน 
ไดแก  กลุบตุรมีมรรยาท  และกลุบุตรมีชาติตระกูล.  บทวา  อรโย วา 
ตุณฺหีภาโว    ไดแก  ตรัสหมายเอาสมาบัติในทุติยฌาน. 
         บทวา   อธิปฺญธมมฺวิปสฺสนาย    ไดแก    วิปสสนาญาณ 
กําหนดสังขาร.   บทวา   จุตปฺปาทโก    ไดแกเปรียบเหมือนสัตวมี  มา 
โค  และลาเปนตน.   บทวา  อิท  วตฺวา  ไดแก    ตรัสธรรมนี้ประกอบ 
ดวยองค   ๔.  บทวา   วิหาร   ปาวิสิ  ไดแก   เสด็จเขาไปสูพระคันธกุฏี. 
         บทวา   กาเลน   ธมมฺสฺสวเน  ไดแก   ในการฟงธรรมตามกาละ. 
บทวา   ธมมฺสากจฺฉาย  ไดแก   ในการกลาวถามกัน.   บทวา   คมฺภีร  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 720 

อตฺถปท   ไดแก   อรรถทีลุ่มลึก   คือ  ลี้ลับ.  บทวา  ปฺาย  ไดแก  
มรรคปญญาพรอมดวยวิปสสนา   ปญญาท่ีรูแจงแทงตลอดดวยการ 
พิจารณาก็ดี  ปญญาท่ีเกิดแตการเยนและการสอบถามก็ดี  ยอม 
ควรท้ังน้ัน.   บทวา  ปตฺโต  วา  คจฺฉติ  วา  ความวา  เขายอมสรรเสริญ 
ดวยความสรรเสริญคุณอยางนี้วา    ทานผูนี้บรรลแุลวหรือจักบรรล ุ
อรหัตดังน้ี.   บทวา   อปฺปตฺตมานสา    ไดแก  ชื่อวา   อปฺปตฺตมานสา 
เพราะยังไมบรรลุอรหัต    หรือพวกภิกษุเหลาน้ันมีใจยังไมบรรล ุ
อรหัตดังน้ีก็มี.   ในบทวา   ทิฏธมฺมสุขวิหาร   นี้  ไดแก   ธรรมเปน 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน   ทั้งโลกิยะ  ทั้งโลกุตตระ   ยอมควร. 
                          จบ  อรรถกถานันทกสูตรที่  ๔  
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                                  ๕.  พลสูตร 

                         วาดวยกําลัง  ๔  กับภัย  ๕ 
         [๒๐๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กําลัง  ๔  ประการน้ี  ๔  ประการ    
เปนไฉน   คือ  กําลัง  คือ  ปญญา  ๑   กําลัง  คือ  ความเพียร ๑  กําลัง 
คือ การงามอันไมมีโทษ  ๑  กําลัง คือ การสงเคราะห  ๑. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กก็ําลัง   คือ   ปญญาเปนไฉน    ธรรม 
เหลาใดเปนกุศล  นับวาเปนกุศล   ธรรมเหลาใดเปนอกุศล  นับวาเปน 
อกุศล     ธรรมเหลาใดมีโทษ    นับวามีโทษ    ธรรมเหลาใดไมมีโทษ 
นับวาไมมีโทษ      ธรรมเหลาใดดํา     นับวาดํา      ธรรมเหลาใดขาว 
นับวาขาว     ธรรมเหลาใดไมควรเสพ    นับวาไมควรเสพ      ธรรม 
เหลาใดควรเสพ    นับวาควรเสพ   ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความ 
เปนพระอริยะ     นับวาไมสามารถทําความเปนอริยะ     ธรรมเหลาใด  
สามารถทําความเปนพระอริยะ   นับวาสามารถทําความเปนพระอริยะ 
ธรรมเหลาน้ันเปนธรรมอันบุคคลเห็นแจง      ประพฤติไดดวยปญญา 
นี้เรียกวากําลัง   คือ  ปญญา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็กําลัง  คือ   ความเพียรเปนไฉน   ธรรม 
เหลาใดเปนอกุศล   นับวาเปนอกุศล   ธรรมเหลาใดมีโทษ   นบัวามีโทษ 
ธรรมเหลาใดดํา   นับวาดํา   ธรรมเหลาใดไมควรเสพ  นับวาไมควรเสพ 
ธรรมเหลาใดไมสามารถทําความเปนพระอริยะ      นับวาไมสามารถ 
ทําความเปนพระอริยะ      บุคคลยังฉันทะใหเกิด      พยายามปรารภ 
ความเพียร  ประคองจิต  ต้ังจิตไว  เพ่ือละธรรมเหลาน้ัน ธรรมเหลาใด   
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เปนกุศล   นบัวาเปนกุศล     ธรรมเหลาใดไมมีโทษ   นับวาไมมีโทษ 
ธรรมเหลาใดขาว  นับวาขาว   ธรรมเหลาใดควรเสพ  นับวาควรเสพ 
ธรรมเหลาใดสามารถทําความเปนพระอริยะ     นบัวาสามารถทํา 
ความเปนพระอริยะ    บุคคลยอมยังฉันทะใหเกิด   พยายาม  ปรารภ 
ความเพียร   ประคองจิต    ต้ังจิตไว   เพ่ือไดธรรมเหลาน้ัน   นี้เรียกวา 
กําลัง  คือ ความเพียร.  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กก็ําลัง  คือ การงานอันไมมีโทษเปนไฉน 
อริยสาวกใน   ธรรมวินัยนี้    เปนผูประกอบดวยกายกรรม    วจีกรรม 
มโนกรรม  อันหาโทษมิได  นี้เรียกวากําลัง  คือ การงานอันไมมีโทษ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็กําลัง   คือ    การสงเคราะหเปนไฉน 
สังควัตถุ   ๔   ประการนี้   คือ   ทาน  ๑   เปยยวัชชะ   ๑   อัตถจริยา  ๑ 
สมานัตตตา   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมทานเลิศกวาทานทั้งหลาย 
การแสดงธรรมบอย  ๆ  แกบุคคลผูตองการ  ผูเง่ียโสตลงสดับ   นี้เลิศ 
กวาการพูดถอยคําอันเปนท่ีรัก        การชักชวนคนผูไมมีศรัทธาให 
ต้ังม่ันดํารงอยูในศรัทธาสัมปทา    ชักชวนผูทุศีลใหต้ังม่ันดํารงอยู 
ในศีลสัมปทา        ชักชวนผูตระหน่ีใหต้ังม่ันดํารงอยูในจาคสัมปทา 
ชักชวนผูมีปญญาทรามใหต้ังม่ันดํารงอยูในปญญาสัมปทา    นี้เลิศ 
กวาการประพฤติประโยชนทั้งหลาย   พระโสดาบันมีตนเสมอกับ 
พระโสดาบัน    พระสกทาคามีมีตนเสมอกับพระสกทาคามี     พระ- 
อานาคามีมีตนเสมอกับพระอนาคามี     พระอรหันตมีตนเสมอกับพระ- 
อรหันต  นี้เลิศกวาความมีตนเสมอท้ังหลาย    นี้เรียกวากําลัง    คือ 
การสงเคราะห   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กําลัง   ๔  ประการน้ีแล.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง   ๔  
ประการนี้แล  ยอมกาวลวงภัย  ๕ ประการ ภัย  ๕ ประการเปนไฉน 
คือ  อาชีวิตภัย  ๑   อสิโลกภัย  ๑   ปรสิสารัชภัย   ๑  มรณภัย    ๑ 
ทุคติภัย   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกน้ันแล    พิจารณาเห็น 
ดังน้ีวา  เราไมกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต     ไฉนเราจักกลัวตอภัย 
อันเนื่องดวยชีวิตเลา   เรามีกําลัง  ๔  ประการ   คือ  กําลังปญญา 
กําลังความเพียร    กําลังการงานอันไมมีโทษ   กําลังการสงเคราะห 
คนที่มีปญญาทรามแล  จึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต  คนเกียจคราน 
จึงกลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต   คือ   กลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิตเพราะ 
การงานทางกาย  ทางวาจาและทางใจท่ีมีโทษ   คนที่ไมสงเคราะหใคร 
ก็กลัวตอภัยอันเนื่องดวยชีวิต   เราไมกลัวตอภัย   คือ การติเตียน  ฯลฯ 
เราไมกลัวตอภัยคือการสะทกสะทอนในบริษัท...    เราไมกลัวตอภัย 
คือความตาย...     เราไมกลัวตอภัยคือทุคติ     ไฉนเราจักกลัวตอภัย  คือ 
ทุคติเลา    เพราะเรามีกําลัง   ๔   ประการ  คือ  กําลงัปญญา   กําลัง 
ความเพียร   กําลังการงานอันไมมีโทษ   กําลังการสงเคราะห   คนที่มี 
ปญญาทรามแล    จึงกลัวตอภัยคือทุคติ    คนเกียจครานแล  จึงกลัวตอ 
ภัยคือทุคติ   คือ  กลัวตอภัยคือทุคติเพราะการงานทางกาย   ทางวาจา 
และทางใจที่มีโทษ   คนที่ไมสงเคราะหใคร  ก็กลวัภัยคือทุคติ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูประกอบดวยกําลัง   ๔   ประการนี้แล 
ยอมกาวลวงภัย   ๕   ประการน้ี. 
                                       จบ  พลสูตรท่ี  ๕  
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                         อรรถกถาพลสูตรท่ี  ๕ 
         พลสูตรท่ี  ๕  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         พึงเห็นปญญาพละเปนตน    เพราะไมหว่ันไหวในเพราะ 
อวิชชา   ความเกียจคราน   การกลาวโทษ   และความไมเชื่อ.  บทวา 
อกุสลสงฺขาตา  ไดแก   รูวาเปนอกุศล.   ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้.   บทวา 
นาลมริยา   ไดแก   ธรรมท่ีไมสามารถทําความเปนพระอริยา   หรือ 
ไมสมควรแกพระอริยะ.   บทวา   โวทิฏา   ไดแก   ธรรมท่ีบคุคล  
เห็นแลวดวยดี.  บทวา โวจริตา ไดแก  ธรรมที่ปรากฏอยูในมโนทวาร. 
บทวา    อตฺถิกสฺส     ไดแก     ผูตองการดวยการแสดงธรรม.    บทวา 
อาชีวิตภย   ไดแก    ภัยทีเ่ปนไปในชีวิต.   บทวา     อสิโลกภย   ไดแก 
ภัยแตการติเตียน.   บทวา   ปริสสารชฺชภย   ไดแก    ภัยที่ถึงบรษัิท 
แลวเกิดการสะทกสะทาน.   ในสูตรนี้ทานกลาวทั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะไว. 
                           จบ  อรรถกถาพลสูตรที่  ๕  
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                                ๖.  เสวนาสูตร 

                             วาดวยการมอง  ๒  ฝาย 
         [๒๑๐]  ณ  ที่นั้นแล  ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย  ฯลฯ  
ทานพระสารีบุตรไดกลาววา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   แมบุคคลก็พึง 
ทราบโดยสวน  ๒  คือ ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี แมจีวรก็ควรทราบ 
โดยสวน   ๒   คือ  ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี    แมบิณฑบาตก็ควร 
ทราบโดยสวน   ๒   คือ   ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี    แมเสนาสนะ 
ก็พึงทราบโดยสวน  ๒  คือ  ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี  แมคามนิคม 
ก็พึงทราบโดยสวน   ๒   คือ  ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี   แมชนบท 
และประเทศก็พึงทราบโดยสวน   ๒  คือ  ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี. 
         ก็คําท่ีเรากลาววา  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย  แมบุคคลก็พึงทราบ 
โดยสวน    ๒  คือ   ควรเสพก็มี    ไมควรเสพก็มี    นั้นเราอาศัยอะไร 
กลาวแลว  ในบุคคล  ๒  จําพวก  พึงรูบุคคลใดวา  เมื่อเราเสพบุคคลน้ี 
อกุศลธรรมยอมเจริญ   กศุลธรรมยอมเส่ือม   บรขิารแหงชีวิตเหลาใด 
แล    คือ    จีวร    บิณฑบาต     เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว              บริขารแหงชีวิตเหลาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก    และเราออกบวชเปนบรรพชิตเพ่ือประโยชน 
แหงความเปนสมณะใด    ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น 
ยอมไมถึงความบริบูรณดวยภาวนา    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    บุคคล 
นั้นรูในกลางคืน ก็ไมตองลา พึงหลีกไปเสียในกลางวัน ไมพึงติดตาม  
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บุคคลน้ัน  พึงรูบุคคลใดวา   เมื่อเราเสพบุคคลผูนี้   อกุศลธรรมยอม   
เสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ   ก็แลบริขารแหงชีวิตเหลาใด   คือ   จีวร 
บิณฑบาต    เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร     อันเราผูเปน 
บรรพชิตพึงรวบรวมไว   บริขารแหงชีวิตเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนโดย 
ไมยาก    และเราออกบวชเปนบรรพชิต   เพ่ือประโยชนแหงความเปน 
สมณะใด   ประโยชนแหงความเปนสมณะของเรานั้น  ยอมถึงความ 
ปริบูรณดวยภาวนา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   บุคคลนั้นรูแลว    พึง 
ติดตามไปจนตลอดชีวิต    ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย    พึงรูบุคคลใดวา 
เมื่อเราเสพบุคคลน้ี   อกุศลธรรมยอมเสื่อม      กุศลธรรมยอมเจริญ 
และบริขารแหงชีวิตเหลาใด   คือ  จีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร         อันเราผูเปนบรรพชิตพึงรวบรวมไว       
บริขารแหงชีวิตเหลาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก    และเราออกบวช 
เปนบรรพชติเพ่ือประโยชนแหงความเปนสมณะใด    ประโยชนแหง 
ความเปนสมณะของเรานั้น            ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   บุคคลน้ันแมถูกขับไลก็พึงติดตามบุคคลน้ัน 
ไปจนตลอดชีวิต    ไมพึงหลีกเลี่ยงไปเสีย   คําท่ีเรากลาววา   ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย   แมบุคคลก็พึงทราบโดยสวน   ๒  คือ  ควรเสพก็มี 
ไมควรก็มี  นั้นเราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็คําท่ีเรากลาววา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    แมจีวรก็พึงทราบ 
โดยสวน  ๒ คือ ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี  นั้นเราอาศัยอะไรกลาว 
แลว  ในจีวร  ๒  อยาง  พึงรูจีวรใดวา   เมื่อเราเสพจีวรนี้  อกุศลธรรม 
ยอมเจริญ   กุศลธรรมยอมเส่ือม   จีวรเห็นปานน้ีไมควรเสพ   พึงรู  
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จีวรใดวา   เมื่อเราเสพจีวรนี้  อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอม   
เจริญ  จีวรเห็นปานน้ีควรเสพ   คําท่ีเรากลาววา   ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย 
แมจีวรก็พึงทราบโดยสวน    ๒    คือ    ควรเสพก็มี    ไมควรเสพก็มี 
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว. 
         ก็คําท่ีเรากลาววา   แมบิณฑบาตก็พึงทราบโดยสวน  ๒  คือ 
ควรเสพก็มี     ไมควรเสพก็มี      นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว     ใน 
บิณฑบาต   ๒  อยางนี้  พึงรูบิณฑบาตใดวา  เมื่อเราเสพบิณฑบาตน้ี 
อกุศลธรรมยอมเจริญ     กุศลธรรมยอมเส่ือม   บิณฑบาตเห็นปานนี้ 
ไมควรเสพ  พึงรูบิณฑบาตใดวา  เมื่อเราเสพบิณฑบาตน้ี  อกุศลธรรม 
ยอมเสื่อม      กุศลธรรมยอมเจริญ       บิณฑบาตเห็นปานน้ีควรเสพ 
คําท่ีเรากลาววา      ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย      แมบณิฑบาตก็พึงทราบ 
โดยสวน   ๒   คือ   ควรเสพก็มี     ไมควรเสพก็มี     นั้นเราอาศัยขอน้ี 
กลาวแลว. 
         ก็คําท่ีเรากลาววา   แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน   ๒   คือ 
ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี  นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ 
๒ อยางนั้น พึงรูเสนาสนะใดวา  เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้  อกุศลธรรม 
ยอมเจริญ      กุศลธรรมยอมเสื่อม    เสนาสนะเห็นปานน้ีไมควรเสพ 
พึงรูเสนาสนะใดวา    เม่ือเราเสพเสนาสนะน้ี   อกุศลธรรมยอมเสื่อม 
กุศลธรรมยอมเจริญ   เสนาสนะเห็นปานน้ีควรเสพ   คําท่ีเรากลาววา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    แมเสนาสนะก็พึงทราบโดยสวน    ๒    คือ 
ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี  นั้นเราอาศัยขอน้ีกลาวแลว.  
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         ก็คําท่ีเรากลาววา  ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   แมคามนิคมก็พึง 
ทราบโดยสวน   ๒  คือ   ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี   นั้นเราอาศัย 
อะไรกลาวแลว  ในคามนิคม  ๒  อยางนั้น  พึงรูคามนิคมใดวา  เมื่อ 
เราเสพคามนิคมน้ี     อกศุลธรรมยอมเจริญ     กศุลธรรมยอมเส่ือม 
คามนิคมเห็นปานน้ีไมควรเสพ     พึงรูคามนิคมใดวา    เม่ือเราเสพ 
คามนิคมน้ี  อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ  คามนิคม 
เห็นปานน้ีควรเสพ    คําท่ีเรากลาววา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   แม 
คามนิคมก็พึงทราบโดยสวน   ๒  คือ   ควรเสพก็มี  ไมควรเสพก็มี 
นั้นเราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    แมชนบท 
และประเทศพึงทราบโดยสวน   ๒  คือ   ควรเสพก็มี   ไมควรเสพก็มี 
นั้นเราอาศัยอะไรกลาวแลวในชนบทและประเทศ     ๒    อยางนั้น 
พึงรูชนบทและประเทศใดวา     เมื่อเราเสพชนบทและประเทศน้ี 
อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ   ชนบทและประเทศ 
เห็นปานน้ีควรเสพ    คําท่ีเรากลาววา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  แม 
ชนบทและประเทศก็พึงทราบโดยสวน ๒ คือ  ควรเสพก็มี  ไมควร 
เสพก็มี  นั้นเราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
                                 จบ  เสวนาสูตรที่   ๖  
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                     อรรถกถาเสวนาสูตรท่ี  ๖ 
         พึงทราบวินิจฉัยในเสวนาสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   ชีวิตปริกฺขารา   ไดแก  เปนสิ่งเกื้อกูลแกชีวิต.  บทวา 
สมุทาเนตพฺพา   ไดแก  บรรพชิต    พึงรวบรวมไว.  บทวา  กสิเรน 
สมุทาหรนฺติ   ไดแก    ยอมเกิดข้ึนไดโดยความลําบาก.    ในบทวา 
รตฺติภาค วา ทิวสภาค วา นี้ บุคคลน้ันรูในกลางคืน  พึงหลีกไปเสีย 
ในกลางคืนทีเดียว     เมือ่อันตรายมีสัตวรายเปนตนมีอยูในกลางคืน 
พึงรอถึงดวงอาทิตยข้ึน    รูในกลางวัน   พึงหลีกไปเสียในกลางวัน 
เมื่ออันตรายมีอยูในกลางวัน  พึงรอถึงดวงอาทิตยตก.  บทวา  สงฺขาป 
ไดแก    รูเหตุรายความเต็มดวยภาวนาของความเปนสมณะ.    สวน 
บท  โส   ปุคฺคโล    พึงสัมพันธดวยบทน้ีวา   นานุพนฺธิตพฺโพ  บทวา 
อนาปุจฺฉา   ความวา     แตในที่นี้    พึงหลีกไปไมตองลาบุคคลนั้น. 
บทวา   อป ปนุชฺชมาเนน ไดแก ถกูคราออกไป.  ก็บุคคลเห็นปานน้ี 
ลงโทษใหยกมัดฟนหน่ึงรอย  หมอน้าํหนึ่งรอย  หรือหมอทรายหน่ึงรอย 
หรือใหไลออกไปดวยกลาววา  ทานอยาอยูในที่นี้ แมใหผูนั้นขอโทษ 
แลว   พึงติดตามคือไมพึงทอดทิ้งบุคคลน้ันไปตลอดชีวิต 
                         จบ  อรรถกถาเสวนาสูตรที่  ๖ 
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                             ๗.  สุตวาสูตร  

            วาดวยฐานะที่พระอรหันตไมลวงละเมิด 
         [๒๑๑]   สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภูเขา 
คิชฌกูฏ   ใกลพระนครราชคฤห   ครั้งน้ันแล   สุตวาปริพาชกเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ัง    ณ   ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  เขาแต 
พระองคผูเจริญ    สมัยหนึ่งขาพระองคและพระผูมีพระภาคเจาอยู 
ที่เมืองคิริพชะ   ใกลกรุงราชคฤหนี่แหละ  ณ ที่นั้นแล  ขาพระองค    
ไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา   ดูกอนสุตวะ 
ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทํา 
เสร็จแลว  ปลงภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ 
มีกิเลสเครื่องผูกสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว       หลุดพนแลวเพราะรู 
โดยชอบ  ภกิษุนั้นไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ  ๕  ประการ  คือ 
ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว     ๑    ไมควรถือเอาสิ่งของท่ี 
เจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย    ๑   ไมควรเสพเมถุน 
ธรรม    ๑   ไมควรกลาวเท็จท้ังรู    ๑   ไมควรทําการส่ังสมบริโภค 
กามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน    ๑    ขาแตพระองคผูเจริญ 
คําน้ีขาพระองคฟงมาดีแลว  รับมาดีแลว   ใสใจไวดีแลว   ทรงทาํไว 
ดีแลว  และหรือ.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   จริงละ   คําน้ีทานสดับมาดีแลว 
รับเอามาดีแลว   ใสใจไวดีแลว   ทรงจําไวดีแลว   ดูกอนสุตวะ  ครั้ง 
กอนและบัดนี้   เราก็กลาวอยางนี้วา  ภิกษุใดเปนอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว  ม ี
ประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลาํดับ   มีกิเลสเครื่องประกอบ 
สัตวไวในภพส้ินรอบแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   ภิกษุนั้น 
เปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ   ๙  ประการ    คือภิกษุผูขีณาสพ 
ไมควรแกลงฆาสัตว  ๑   ไมควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดอันเปน 
สวนแหงความเปนขโมย   ๑   ไมควรเสพเมถุนธรรม  ๑  ไมควรกลาว 
เท็จท้ังรู   ๑   ไมควรทําการส่ังสมบริโภคกามคุณเหมือนคฤหัสถ 
ในกาลกอน   ๑   ไมควรลุอํานาจฉันทาคติ    ๑   ไมควรลุอํานาจโทสา- 
คติ  ๑  ไมควรลุอํานาจโมหาคติ   ๑  ไมควรลุอํานาจภยาคติ   ๑  ดูกอน 
สุตวะ   ครั้งกอนและบัดนี้  เราก็กลาวอยางนี้วา    ภิกษุใดเปนพระ- 
อรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย    ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลง 
ภาระแลว   มีประโยชนแหงตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ    มีกิเลสเครื่อง 
ประกอบสัตวไวในภพส้ินรอบแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ  ๙  ประการน้ี. 
                               จบ   สุตวาสูตรที่  ๗                          
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                                อรรถกถาสุตวาสูตร 
         สุตวาสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปฺจ  านานิ อชฺฌาจริตุ ไดแก  ภิกษุไมควรลวงเหตุ  ๕. 
บทวา   ปาณ   ไดแก   โดยท่ีสุดมดดํามดแดง.   บทวา   อทินฺน  ไดแก 
ของผูอ่ืนโดยที่สุดแมเสนหญา.   บทวา    เถยฺยสงฺขาต    ไดแก   แมมี 
จิตขโมย.  บทวา  สนฺนิธิการก  กาเม  ปริภฺุชิตุ  ไดแก  ไมควรทําการ 
สั่งสอนคือ    เวนบริโภควัตถุกามและกิเลสกาม.    ขอน้ัน    ทานกลาว 
หมายเอากามคุณซ่ึงเปนอกัปปยะ (ไมควร).   บทวา   พุทฺธ   ปจฺจกฺขาตุ 
ไดแก   เพ่ือหามอยางนี้วา   คนนี้มิใชเปนพุทธะดังนี้.    แมในธรรม 
เปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.   ขอน้ันมาแลวในอรรถกถากอนอยางนี้ 
สวนในสูตรนี้กลาวถึงความไมลําเอียง. 
                           จบ  อรรถกถาสุตวาสูตรที่   ๗  
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                              ๘.  สชัฌสูตร 

          วาดวยฐานะที่พระอรหันตไมลวงละเมิด  

         [๒๑๒] สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ภูเขา 
คิชฌกูฏใกลพระนครราชคฤห   ครั้งน้ันแล   สัชฌปริพาชกเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ     สมัยหนึ่ง     ขาพระองคและพระผูมีพระภาคเจา 
อยูเมืองคิริพชะ  ใกลกรุงราชคฤหนี้แหละ  ณ  ที่นัน้แล  ขาพระองค 
ไดสดับรับฟงเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาวา     ดกูอน 
สัชฌะ  ภิกษุผูเปนพระอรหันตขีณาสพ    อยูจบพรหมจรรย    ทํากิจ 
ที่ควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว  มีประโยชนแหงตนอันบรรลแุลว 
โดยลําดับ  มกีิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพส้ินรอบแลว หลุดพน 
แลวเพราะรูโดยชอบ    ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ 
๕  ประการ  คือ   ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลงฆาสัตว  ๑ ไมควรถือ 
เอาส่ิงของท่ีเจาของไมใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย   ๑  ไม 
ควรเสพเมถุนธรรม   ๑    ไมควรกลาวเท็จท้ังรู    ๑   ไมควรทําการ 
สั่งสมบริโภคกามคุณเหมือนเปนคฤหัสถในกาลกอน  ๑  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  คําน้ีขาพระองคฟงมาดีแลว   รับมาดีแลว    ใสใจไวดีแลว 
ทรงจําไวดีแลวแลหรือ.  
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         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     จริงละ    คําน้ีทานฟงมาดีแลว 
รับมาดีแลว     ใสใจไวดีแลว      ทรงจําไวดีแลว     ครั้งกอนและบัดนี้ 
เราก็กลาวอยางนี้วา     ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ   อยูจบพรหม 
จรรย...    หลดุพนแลวเพราะรูโดยชอบ   ภิกษุนั้นเปนผูที่ไมควรเพ่ือ 
ประพฤติลวงฐานะ   ๙   ประการ   คือ   ภิกษุผูขีณาสพไมควรแกลง 
ฆาสัตว      ฯลฯ     ไมควรกลาวคือพระพุทธเจา    ไมควรกลาวคืน 
พระธรรม  ไมควรกลาวคืนพระสงฆ   ไมควรกลาวคืนสิกขา   ดูกอน 
สัชฌะ    ครัง้กอนและบัดนี้เราก็กลาวอยางนี้วา    ภิกษุใดเปนพระ- 
อรหันตขีณาสพ    อยูจบพรหมจรรย   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลง 
ภาระแลวมีประโยชนแหงตนอันบรรลแุลวโดยลําดับ   มีกิเลสเครื่อง 
ประกอบสัตวไวในภพส้ินรอบแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือประพฤติลวงฐานะ  ๙  ประการน้ี. 
                                จบ  อัชฌสูตรที่  ๘ 
 
                 อรรถกถาสัชฌสูตรท่ี   ๘ 
         ในสัชฌสูตรท่ี   ๘   ทานกลาวจําเพาะพระพุทธเจาเปนตน. 
                            จบ  อรรถกถาสัชฌสูตรที่  ๘  
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                                ๙.  ปุคคลสูตร  

                         วาดวยบุคคล   ๙  จําพวก 
         [๒๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคล  ๙  จําพวกนี้   มีปรากฏ 
อยูในโลก  ๙ จําพวกเปนไฉน  คือ  พระอรหันต ๑ ทานผูปฏิบัติเพ่ือ 
ความเปนพระอรหันต   ๑  พระอนาคามี   ๑   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอนาคามิผล   ๑   พระสกทาคามี   ๑   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล  ๑   พระโสดาบัน   ๑   ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  ๑  ปุถชุน  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล  ๙ 
จําพวกเหลานี้แล   มีปรากฏอยูในโลก. 
                                     จบ  ปุคคลสูตรที่  ๙ 
 
                            อรรถกถาปุคคลสูตรที่  ๙ 
         ใน  ปุคคลสูตรท่ี   ๙   ทานกลาววา   อาหุเนยฺยา  เปนผูควร 
ของคํานับ   
                                จบ  อรรถกถาปุคคลสูตรที่  ๙  
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                          ๑๐.  อาหเุนยยสูตร  

             วาดวยบุคคลผูเปนนาบุญ   ๙  จําพวก 
         [๒๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคล   ๙  จําพวกนี้  เปนผูควร 
ของคํานับ   เปนผูควรของตอนรับ   เปนผูควรของทําบุญ   เปนผู 
ควรกระทําอัญชล ี  เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ๙ 
จําพวกเปนไฉน   คือ   พระอรหันต   ๑   ทานผูปฏบิัติเพ่ือความเปน 
พระอรหันต  ๑  พระอนาคามี  ๑  ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึง 
อนาคามิผล  ๑  พระสกทาคามี  ๑  ทานผูปฏิบัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งสกทาคามิผล  ๑  พระโสดาบัน  ๑  ทานผูปฏบิัติเพ่ือกระทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล  ๑  โคตรภูบุคคล  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคล  ๙  
จําพวกนี้แล   เปนผูควรของคํานับ  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก   ไมมี 
นาบุญอ่ืนยิ่งกวา. 
                                       จบ  สูตรที่  ๑๐ 
 
                            อรรถกถาอหุเนยยสูตร 
         อาหุเนยยสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โคตฺรภู   ไดแกเปนผูประกอบดวยวิปสสนาจิตท่ีมี 
กําลังถึงท่ีสุด   โดยอนันตรปจจัยแหงโสดาปตติมรรค.   บทที่เหลือ 
ในวาระท้ังปวง   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                        จบ   อรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่  ๑๐  
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                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สัมโพธิสูตร   ๒.  นิสสยสูตร  ๓.  เมฆิยสูตร  ๔.  นนัทกสูตร 
๕.  พลสูตร  ๖.  เสวนาสูตร  ๗.  สุตวาสูตร  ๘.  สชัฌสูตร  ๙.  ปุคคล- 
สูตร  ๑๐.  อาหุเนยยสูตรและอรรถกถา. 
                                  จบ   สัมโพธวรรคที่  ๑  
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                          สีหนาทวรรคท่ี  ๒ 
                                 ๑.  วฏุฐิสูตร 

            วาดวยคุณสมบัติของผูเจริญกายคตาสติ 
          [๒๑๕] สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระ- 
วิหารเชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลพระนคร 
สาวัตถี   ครัง้น้ัน     ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับถวายบังคมแลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา        ขาแตพระองคเจริญ      ขา- 
พระองคจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถีแลว    ขาพระองคปรารถนา 
จะหลีกจาริกไปในชนบท  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนสารีบุตร 
เธอจงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด    ลําดับนั้น    ทานพระสารีบุตร 
ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     กระทําประทักษิณ 
แลวหลีกไป. 
         ครั้งน้ันแล    เมื่อทานพระสารีบุตรหลีกไปแลวไมนาน    ภิกษุ 
รูปหน่ึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว  ไมขอโทษ  หลีกจาริกไป 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งวา     ดกูอน 
ภิกษุ  เธอจงมานี่   จงไปเรียกสารีบุตรตามคําของเราวา  ดูกอนอาวุโส 
สารีบุตร    พระศาสดารับส่ังใหหาทาน    ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมี- 
พระภาคเจาแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู   แลวไดกลาว  
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กะทานพระสารีบุตรวา   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร  พระศาสดารับสั่ง  
ใหหาทาน    ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว  ก็สมัยนัน้แล 
ทานพระมหาโมคคัลลานะและทานพระอานนท    ถือลูกดานเที่ยว 
ประกาศไปตามวิหารวา    ทานผูมีอายุทั้งหลาย    จงรีบออกเถิด ๆ 
บัดนี้ทานพระสารีบุตรจะบันลือสีหนาทเฉพาะพระพักตรพระผูมี- 
พระภาคเจา. 
         ครั้งน้ันแล     ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา    ดูกอนสารบีุตร 
เพ่ือนพรหมจรรยรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้    กลาวหาเธอวา    ขาแต 
พระองคเจริญ    ทานพระสารีบุตรกระทบขาพระองคแลว    ไม 
ขอโทษหลีกจาริกไปแลว.  
         ส.  ขาแตพระองคผูเจริญ   กายคตาสติ  อันภิกษุใดไมเขาไป 
ต้ังไวแลวในกาย    ภิกษุนัน้กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึง 
ในธรรมวินัยนี้    ไมขอโทษแลว    พึงหลีกจาริกไปเปนแน   ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ชนทั้งหลายท้ิงของสะอาดบาง    ไมสะอาดบาง 
คูถบาง   มูตรบาง    น้ําลายบาง    น้ําหนองบาง   โลหิตบาง   ลงบน 
แผนดิน  แผนดินก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น  แมฉันใด 
ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล     มใีจเสมอดวยแผนดินอันไพบูลย 
กวางใหญ  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    กายคตาสติ    อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย  
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ภิกษุนั้น    กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้.  
แลวไมขอโทษ   พึงหลกีจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคเจริญ      ชนทั้งหลายยอมลางของสะอาดบาง 
ไมสะอาดบาง  คูถบาง  มตูรบาง  น้ําลายบาง  น้ําหนองบาง โลหิต 
บาง  ลงในน้ํา  น้ําก็ไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น  แมฉันใด 
ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  มีใจเสมอดวยนํ้าอันไพบูลยกวาง 
ใหญ   ไมมปีระมาณ   ไมมีเวร   ไมมคีวามเบียดเบียนอยู   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    กายคตาสติ  อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย  ภิกษุนั้น 
กระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว   ไมขอโทษ 
พึงหลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ไฟยอมเผาของสะอาดบาง  ไมสะอาด 
บาง      คูถบาง     มูตรบาง     น้ําลายบาง     น้ําหนองบาง     โลหิตบาง 
ไฟยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น  แมฉันใด   ขาพระองค 
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   มใีจเสมอดวยไฟอันไพบูลย   กวางใหญ   ไม 
มีประมาณ  ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ 
กายคตาสติ   อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย   ภิกษุนั้นกระทบ 
เพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรปูหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว   ไมขอโทษ   พึง 
หลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ลมยอมพัดซึ่งของสะอาดบาง      ไม 
สะอาดบาง    คูถบาง   มตูรบาง  น้ําลายบาง   น้ําหนองบาง   โลหิตบาง 
ลมยอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวยส่ิงนั้น   แมฉันใด   ขาพระองค 
ก็เหมือนกันฉันนั้นแล   มีใจเสมอดวยลมอันไพบูลย     กวางใหญ  ไมม ี 
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ประมาณ   ไมมีเวร   ไมมคีวามเบียดเบียนอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ   
กายคตาสติ   อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย  ภิกษุนั้นกระทบ 
เพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรปูหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว        ไมขอโทษ 
พึงหลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ผาสําหรับเช็ดธุลี   ยอมชําระของ 
สะอาดบาง  ไมสะอาดบาง   คูถบาง   สูตรบาง  น้ําลายบาง  น้ําหนอง 
บาง    โลหิตบาง    ผาเช็ดธุลียอมไมอึดอัดระอาหรือเกลียดชังดวย 
สิ่งน้ัน   แมฉันใด    ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   มีใจเสมอดวยผา 
สําหรับเช็ดธุลีอันไพบูลย    กวางใหญ    ไมมีประมาณ    ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียนอยู     ขาแตพระองคผูเจริญ   กายคตาสติ   อัน 
ภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย    ภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรย 
รูปใดรูปหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว ไมขอโทษ พึงหลีกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   กุมารหรอืกุมาริกาของคนจัณฑาล 
ถือตะกรา  นุงผาเกา ๆ  เขาไปยังบานหรือนิคม  ยอมต้ังจิตนอบนอม 
เขาไป   แมฉันใด    เขาพระองคก็ฉันน้ันเหมือนกันแล    มใีจเสมอดวย 
กุมารหรือกุมาริกาของคนจัณฑาล     อันไพบูลยกวางใหญ      ไมมี 
ประมาณ   ไมมีเวร   ไมมคีวามเบียดเบียนอยู      ขาแตพระองคผูเจริญ 
กายคตาสติ   อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย    ภิกษุนั้นกระทบ 
เพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรปูหน่ึงในธรรมวินัยนี้แลว        ไมขอโทษ 
พึงหลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   โคเขาขาด    สงบเสง่ียม   ไดรับฝกดีแลว 
ศึกษาดีแลว   เดินไปตามถนนหนทาง  ตามตรอกเล็กซอกนอย   ก็ไม  
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เอาเทาหรือเขากระทบอะไร ๆ     แมฉันใด     ขาพระองคก็ฉันนั้น 
เพ่ือนกันแล  มีใจเสมอดวยโคเขาขาด  อันไพบูลย  กวางใหญ ไมมี 
ประมาณ  ไมมีเวร   ไมมคีวามเบียดเบียนอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ 
กายคตาสติ   อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย   ภิกษุนั้นกระทบ 
เพ่ือนพรหมจรรยรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้แลว    ไมขอโทษ    พึง 
หลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ    สตรีหรอืบุรุษรุนหนุมสาว    เปนคน 
ชอบประดับตบแตง   พึงอึดอัดระอาเกลียดชังดวยซากศพงู    หรือ 
ซากศพสุนัขท่ีเขาผูกไวที่คอแมฉันใด    ขาพระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
แล   ยอมอึดอัดระอาและเกลียดชังดวยกายอันเปอยเนาน้ี    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   กายคตาสติ     อันภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย 
ภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรยรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนีแ้ลว 
ไมขอโทษ   พึงหลีกจาริกไปเปนแน. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ    คนประคองภาชนะมันขน   มรีทูะลุ 
เปนชองเล็กชองใหญ  ไหลเขาไหลออกอยู    แมฉันใด   ขาพระองค 
ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    ยอมบริหารกายน้ีมีรูทะลุเปนชองเล็กชองนอย 
ใหญ   ไหลเขาไหลออกอยู  ขาแตพระองคผูเจริญ   กายคตาสติ   อัน 
ภิกษุใดไมเขาไปต้ังไวแลวในกาย    ภิกษุนั้นกระทบเพ่ือนพรหมจรรย 
รูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้แลว  ไมขอโทษ   พึงหลีกไปเปนแน. 
         ลําดับนั้น    ภิกษุนัน้ลุกจากอาสนะ    กระทําผาอุตราสงค 
เฉวียงบาขางหน่ึง   หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา   แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ     โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล     เปนคนหลง 
เปนคนไมฉลาดอยางไร     ที่ขาพระองคไดกลาวตูทานพระสารีบุตร 
ดวยคําอันไมมี    เปลา   เท็จ    ไมเปนจริง    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงโปรดรบัโทษของขาพระองคนั้น   โดยความเปนโทษ   เพ่ือความ 
สํารวมตอไปเถิด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดกูอนภิกษุ   โทษได 
ครอบงําเธอผูเปนคนพาล  คนหลง  ไมฉลาดอยางไร  ที่เธอไดกลาวตู 
สารีบุตรดวยคําอันไมมี     เปลา     เท็จ    ไมเปนจริง    แตเพราะเธอ 
เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว     กระทําคืนตามธรรม     เรายอมรับ 
โทษของเธอน้ัน    ดูกอนภิกษุ    ขอท่ีภิกษุเห็นโทษโดยความเปนโทษ 
แลวทําคืนตามธรรม     ถงึความสํารวมตอไป     นีเ้ปนความเจริญ 
ในวินัยของพระอริยเจา     ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะ 
ทานพระสารีบุตรวา    ดกูอนสารีบุตร    เธอจงอดโทษตอโมฆบุรุษ 
ผูนี้   มิฉะน้ัน    เพราะโทษน้ันนั่นแล    ศีรษะของโมฆบุรุษน้ีจักแตก 
๗  เสี่ยง. 
         ส. ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคยอมอดโทษตอทาน 
ผูมีอายุนั้น   ถาผูมีอายุนั้น   กลาวกะขาพระองคอยางนี้วา   ขอทาน 
ผูมีอายุนั้นจงอดโทษแกขาพเจาดวย. 
                                 จบ   วุฏฐิสูตรที่  ๑  
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                    สีหนาทวรรควรรณนาที่  ๒ 
                             อรรถกถาวุฏ ิสูตร 
         วุฏฐกสิูตรท่ี  ๑  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมิ   ความวา  ทานพระสารีบุตร 
คิดวา    ถาพระศาสดา    ทรงประสงคจะหลีกไปสูที่จาริก    พึงทรง 
หลีกไปในกาลน้ี.      เอาเถิดเราจะทูลลาพระศาสดาเพ่ือไปสูที่จาริก 
ดังน้ี    เปนผูอันหมูภิกษุหอมลอมเขาไปเฝาแลว.    บทวา   อายสฺมา 
น  ภนฺเต   ความวา.   นัยวาภิกษุนั้น  เห็นพระเถระมาดวยภิกษุบริวาร 
เปนอันมาก    คิดวา    พวกภิกษุเหลานี้ทิ้งพระตถาคตแลว    ออกไป 
แวดลอมพระสารีบุตร     เราจักทูลหามการไปของพระเถระนั้นเสีย 
ดังน้ี    ผูกความโกรธโดยมิใชฐานะ     จึงไดกราบทูลแลวอยางนั้น. 
บทวา  ตตฺถ   อาสชฺช  ไดแก  กระทบ.   บทวา   อปฺปฏินิสฺสชฺช  ไดแก 
ไมขอโทษ   คือไมแสดงความผิด.    ถามวา   ก็ภิกษุนั้น    ผูกอาฆาต 
ในเพราะเหตุอะไร ?    ตอบวา    ชายจีวรของพระเถระผูกําลังลุกข้ึน 
ไปไหวพระทศพลถูกตัวของภิกษุนั้นเขา.   บางทานกลาววา   ลมพัด  
ไปถูกเอาดังนี้ก็มี.        ทานผูกอาฆาตดวยเหตุประมาณเทาน้ีแลว 
เมื่อไดเห็นพระเถระไปดวยบริวารเปนอันมากเกิดริษยา     จึงได 
กลาวอยางนี้วา  เราจักทูลหามการไปของพระเถระน้ันเสียดังน้ี. 
         บทวา  เอห   ตฺว   ภกิฺขุ   ความวา   พระศาสดาสดับคําของ 
ภิกษุนั้นแลว    ทรงรูวา    เมื่อใครพูดคานวา   พระสารีบุตรมิได  
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ประหารภิกษุนั้น    เธอจะทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระองค 
เขาขางฝายของพระอัครสาวกของพระองคอยางเดียว     มิไดเขาขาง 
ขาพระองคดังน้ี      พึงเจ็บใจในเราแลวเกิดในอบายดังน้ี   ไดตรัส 
สั่งกะภิกษุรูปหน่ึงวา  ใหเรียกสารีบุตรมา   เราจักถามเรื่องนี้   ดังน้ี 
จึงไดตรัสแลวอยางนี้. 
         บทวา  อปาปุรณ  อาทาย  ไดแก  ถือกุญแจ.  บทวา   สีหนาท 
ไดแก  บันลอืประเสริฐเฉพาะพระพักตร  ไมเปลีย่นแปลง  ภิกษุสงฆ 
อันพระมหาเถระทั้งสองรูปประกาศแลวอยางนี้   ก็พากันลา   ทิ้งท่ีพัก 
กลางคืนและท่ีพักกลางวัน    ไดไปยังสํานักของพระศาสดา.    บทวา 
ขียธมมฺ ไดแก   ธรรมกถา.  บทวา   คูถคต  คือ  คูถ.  ถึงในบทท่ีเหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  ปฐวีสเมน  ไดแก  ชื่อวามีใจเสมอดวยแผนดิน  เพราะ 
ไมโกรธ    เพราะไมประทุษราย.   แทจริง   แผนดนิ   จะไมทําความ 
ทุกขใจวา    ชนทั้งหลายท้ิงของสะอาดลงบนเราดังนี้    จะไมทําความ 
ทุกขใจวา   ชนทั้งหลายท้ิงของไมสะอาดลงดังน้ี  ทานแสดงวา   ถึง 
จิตของขาพระองค  ก็เห็นปานนั้น.    บทวา  วิปูเลน  ไดแก  ไมนอย. 
บทวา   มหคฺคตน   ไดแก   ถึงความกวางใหญ.   บทวา   อปฺปมาเณน 
ไดแก   ขยายออกไปไดไมมีประมาณ.   บทวา   อเวเรน   ไดแก   เวน 
แลวจากเวรตออกุศลและเวรตอบุคคล.   บทวา   อพฺยาปชฺเฌน  ไดแก 
ไมมีทุกข  คือ  ปราศจากโทมนัส.  บทวา  โส  อิธ  ไดแก  ภิกษุนั้น 
เปนผูมีกายานุปสนาสติปฏฐาน    ไมเขาไปต้ังไวแลว     พึงกระทํา 
อยางนี้   ขาแตพระองคผูเจริญ   บุคคลผูเปนเชนขาพระองค   จักทํา  
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กรรมเห็นปานน้ันไดอยางไรดังน้ัน    ทานจึงบันลือแลวซ่ึงสีหนาท   
เปนครั้งแรก. พึงทราบการประกอบในบทท้ังปวงอยางนี้. 
         บทวา    รโชหรณ   ไดแก    ราชตระกูลพวกเขาไมกวาดดวย 
ไมกวาด     แตพวกเขาเช็ดดวยทอนผา.    นั่นเปนชื่อของรโชหรณะ 
(ผาเช็ดธุลี).  บทวา  กโฬปหตฺโถ   ไดแก  เปนผูมีมือถือตะกรา  หรือ 
ถือหมอขาว.   บทวา   นนฺติกวาสี   ไดแก   เปนผูนุงผาเกาชายขาด.   
บทวา    สรุโต    ไดแก    เปนผูมีปกติแจมใสประกอบดวยความสงบ 
เสง่ียม.  บทวา  สุทนฺโต  ไดแก ไดรับการฝกดีแลว.  บทวา  สุสกิฺขิโต 
ไดแก เปนผูศึกษาดีแลว. บทวา  น  กฺจิ หึสติ ไดแก ไมเบียดเบียน 
ใคร ๆ   แมจะจับที่เขาเปนตน   แมจะลูบคลําหลัง.   บทวา     อสุภจฺ- 
ฉินฺนวิสาณสาเมน ไดแก เชนกับจิตของโคุสภะเขาขาด.               
         บทวา  อฏฏิเยยฺย  ไดแก  พึงเปนผูมีอาการคือ   ถูกเบียดเบยีน  
บทวา  หราเยยฺย  ไดแก  ละอาย.  บทวา  ชิคุจฺเฉยฺย  ไดแก  ถึงความ 
เกลียดชัง.  บทวา  เมทกถาลิก  ไดแก  ภาชนะที่บุคคลทําไวสําหรับ 
สุนัขเจาะเปนรูไวในที่นั้น ๆ     เพ่ือการไหลออกของน้ําแกง     เรียก 
ภาชนะมันขน.  บทวา  ปริหเรยฺย  ไดเก  คนพึงบรรจุใหเต็มดวยเนื้อ 
แลวยกข้ึนเดินไป.  บทวา  ฉิทฺทาวฉิททฺ  ไดแก  ประกอบดวยชองนอย 
ชองใหญ.   บทวา   อคุฆรนฺต   ไดแก   น้ําแกงไหลลงทางรูที่เปนชอง 
ขางบน.   บทวา   ปคฺฆรนฺต   ไดแก   น้ําแกงไหลออกทางรูที่เปนชอง 
ขางลาง.      รางกายทั้งส้ินของเขาพึงเปอนดวยนํ้าแกงดวยอาการ 
อยางนี้.    บทวา    ฉิทฺทาวฉิทฺท    ไดแก    เปนชองนอยชองใหญจาก   
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ปากแผลท้ัง    ๙.     ในขอน้ี    พระเถระกลาวแลวซ่ึงความท่ีตนไมมี  
ฉันทราคะในรางกาย   ดวยองคที่แปดหรือที่เกาดวยอาการอยางนี้  
         บทวา    อถ โข โส  ภิกฺขุ    ความวา   ลําดับนัน้แล   ภิกษุนั้น 
เมื่อพระเถระบันลือสีหนาทดวยเหตุเกาอยางนี้แลว.   บทวา   อจจฺโย 
ไดแก  ความผิด.  บทวา  ม  อจฺจคมา  ไดแก  ขาพเจายอมรับ  (โทษ) 
ที่ไดเปนไปแลว.  บทวา  ปฏิคฺคณฺหาตุ   ไดแก  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงโปรดอดโทษดวยเถิด.   บทวา   อายตึ    สวราย   ไดแก   เพ่ือความ 
สํารวมในอนาคต  คือเพ่ือไมทําความผิดเห็นปานน้ีอีก. 
         บทวา  ตคฺฆ  คือ  โดยแนนอน.  บทวา    ยถาธมฺม   ปฏิกโรสิ 
ไดแกเธอไดทําตามธรรมท่ีต้ังอยูแลว    ทานอธิบายวา   ใหเราอดโทษ 
ดังน้ี.   บทวา    ตนฺเต  มย  ปฏิคฺหคณหฺาม  ความวา   เราจะไมเอาความ 
ผิดนั้นกับเธอ.  บทวา    วุฑฺฒิ  เหสา  ภิกฺข ุ  อริยสฺส   วินเย   ความวา 
ดูกอนภิกษุ     นีช้ื่อวาความเจริญในวินัยของพระอริยะ.    คือในศาสนา 
ของพระผูมีพระภาคเจา.    ถามวา    ความเจริญเปนไฉน ?.    ตอบวา 
การเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว           ทําคืนตามธรรมถึงความ 
สํารวมตอไป.      ก็เม่ือพระเถระจะทําเทศนาใหเปนปุคคลาธิฏฐาน 
จึงกลาววา   โย   อจฺจย   อจฺจยโต   ทสิฺวา    ยถาธมฺม   ปฏิกโรติ  อายตึ 
สวร  อาปชฺชติ  ดังนี้. 
         บทวา    ผลติ    ความวา    ก็ถาพระเถระไมพึงอดโทษไซร 
ศีรษะของภิกษุนั้นพึงแตกเจ็ดเสียงในเพราะโทษน้ันแล    เพราะฉะน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงไดตรัสอยางนั้น.  บทวา   สเจ   ม   โส  ความวา 
ถาภิกษุนี้กลาวกะขาพเจาอยางนี้วา   ทานอดโทษเถิด   ดังน้ี.   บทวา  
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ขมตฺ  จ   เม  โส   ความวา   พระเถระยกโทษแกภิกษุนั้นอยางนี้ดวย 
คิดวา    ก็ทานผูมีอายุนี้อดโทษแกขาพเจาดังน้ี   ใหภิกษุนั้นขอโทษ 
เฉพาะพระพักตรของพระศาสดาแมดวยตนเองดังน้ี. 
                              จบ  อรรถกถาวุฏฐิสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 749 

                            ๒.  สอปุาทิเสสสูตร 

                   วาดวยสอุปาทิเสสบุคคล  ๙  จําพวก 
         [๒๑๖]   สมัยหน่ึง   พระผุมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระ- 
วิหารเชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลพระนคร 
สาวัตถี. 
         ครั้งน้ันแล    เวลาเชา   ทานพระสารีบุตรนุงแลว   ถือบาตรและ 
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี       ทานพระสารีบุตรมีความ 
คิดดังน้ีวา    การเท่ียวไปบิณฑบาติในพระนครสาวัตถียังเชาเกินไป 
ผิฉะน้ัน   เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถยีปริพาชกกอนเถิด 
ลําดับนั้น    ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถีย 
ปริพาชก     ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ัง    ณ  ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง    ก็สมัยนัน้   อัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ันกําลังน่ัง 
ประชุมสนทนากันในระหวางวา   ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย   ผูใดผูหน่ึง 
ที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ   กระทํากาละ   ผูนั้นลวนไมพนจากนรก   ไม 
พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ไมพนจากเปรตวิสัย    ไมพนจากอบาย 
ทุคติ    และวินิบาต. 
         ครั้งน้ัน   ทานพระสารีบุตรไมยินดีไมคันคานถอยคําท่ี 
อัญญเดียรถยีปริพาชกเหลาน้ันกลาว      ครั้นแลวลกุจาอาสนะ 
หลีกไปดวยคิดวา    เราจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตน้ีในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจา   ลําดับนั้น   ทานพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาต  
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ในพระนครสาวัตถี    กลบัจากบิณฑบาต  ภายหลังภัต  เขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลว   นั่ง   ณ   ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขอประทานพระวโรกาส    เวลาเชา    ขาพระองค 
นุงแลว   ถือบาตรจีวร    เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี    ขา 
พระองคผูมีความคิดอยางนี้วา    การเท่ียวบิณฑบาตในพระนคร 
สาวัตถี    ยังเชาเกินไป    ผิฉะน้ัน    เราพึงเขาไปยังอารามของพวก 
อัญญเดียรถยีปริพาชกกอนเถิด     ลําดับนั้น    ขาพระองคเขาไปยัง 
อารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก    ไดปราศรัยกับพวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลว   นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ก็สมัยนัน้แล   พวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชกเหลาน้ันกําลังน่ังประชุมสนทนากันอยูในระหวาง 
วา  กอนอาวุโสท้ังหลาย  ผูใดผูหน่ึงที่ยังเปนสอุปาทิเสสะ  กระทํา 
กาละ  นั้นลวนไมพนจากนรก  ไมพนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ไม 
พันจากเปรตวิสัย  ไมพนจากอบาย  ทุคติ   และวินบิาต  ขาพระองค 
ไมยินดีไมคัดคานถอยคําที่พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน 
กลาวแลว  ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป  ดวยคิดวา  เราจักรูทั่ว 
ถึงเนื้อความแหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนสารีบุตร    อัญญเดียรถีย 
ปริพาชกบางพวกโงเขลา  ไมฉลาด  อยางไรจักรูผูที่เปนสอุปาทิเสสะ 
วา   เปนสอุปาทิเสสะ   หรือจักรูผูที่เปนอนุปาทิเสสะวา   เปนอนุปา- 
ทิเสสะ   ดูกอนสารีบุตร   บุคคล   ๙   จําพวกนี้   ที่เปนสอุปาทิเสสะ  
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กระทํากาละ   พนจากนรก   พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   พนจาก 
เปรตวิสัย   พนจากอบาย  ทุคติ   และวินิบาต   ๙  จําพวกเปนไฉน. 
         ดูกอนสารีบุตร  บคุคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูกระทําใหบริบูรณ 
ในศีล    ในสมาธิ     กระทําพอประมาณในปญญา     บุคคลนั้นเปน 
อันตราปรินิพพายี    เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน    ๕  สิ้นไป   ดูกอน 
สารีบุตร    นีบุ้คคลจําพวกท่ี   ๑   ผูเปนสอุปาทิเสสะ    กระทํากาละ 
พนจากนรก    พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน    พนจากเปรตวิสัย    พน 
จากอบาย   ทุคติ  และวินิบาต. 
         อีกประการหน่ึง    บุคคลคนในโลกน้ี    เปนผูกระทําได 
บริบูรณในศลี   ในสมาธิ   กระทําพอประมาณในปญญา  บุคคลน้ัน 
เปนอุปหัจจปรินิพพายี   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  สิ้นไป  ดูกอน 
สารีบุตร   นีบุ้คคลจําพวกท่ี  ๒.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้   เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี    ในสมาธิ    กระทําพอประมาณในปญญา    บุคคลนั้น 
เปนอสังขารปรินิพพายี    เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน     ๕      สิน้ไป 
ดูกอนสารีบุตร  นี้บุคคลจําพวกท่ี    ๓.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้   เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี    ในสมาธิ   กระทําพอประมาณในปญญา    บุคคลนั้น 
เปนสสังขารปรินิพพายี   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน     ๕    สิ้นไป 
ดูกอนสารีบุตร   นี้บุคคลจําพวกที่   ๔.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี   ในสมาธิ   กระทําพอประมาณในปญญา  บุคคลน้ัน  
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เปนอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  สิน้ไป 
ดูกอนสารีบุตร   นี้บุคคลจําพวกที่  ๕.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี  กระทําพอประมาณในสมาธิ   ในปญญา   บุคคลน้ัน 
เปนสกทาคามี   เพราะสังโยชน   ๓  สิน้ไป   เพราะราคะ  โทสะและ 
โมหะเบาบาง  กลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว   จะทําท่ีสุดแหงทุกข 
ได   ดกูอนสารีบุตร  นี้บคุคลจําพวกท่ี  ๖.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี    กระทําพอประมาณในสมาธิ      ในปญญา   บคุคล  
นั้นเปนเอกพีชี   เพราะสังโยชน   ๓  สิ้นไป   บังเกิดยังภพมนุษยนี้ 
ครั้งเดียว จะทําท่ีสุดแหงทุกขได ดูกอนสารีบุตร นีบุ้คคลจําพวกท่ี ๗...  
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี   กระทําพอประมาณในสมาธิ  ในปญญา  บุคคลน้ัน 
เปนโกลังโกละ  เพราะสังโยชน ๓ สิน้ไป ทองเท่ียวอยู  ๒-๓ ตระกูล 
แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได   ดกูอนสารีบุตร  นี้บคุคลจําพวกท่ี ๘.... 
         อีกประการหน่ึง   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนผูกระทําให 
บริบูรณในศลี  กระทําพอประมาณในสมาธิ   ในปญญา  บุคคลน้ัน 
เปนสัตตักขัตตุปรมโสดา    เพราะสังโยชน  ๓  สิน้ไป    ทองเท่ียวอยู 
ในเทวดาและมนุษย   ๗  ครั้งเปนอยางยิ่ง   แลวจะทําท่ีสุดแหงทุกขได 
ดูกอนสารีบุตร   นี้บุคคลจําพวกที่   ๙   ผูเปนสอุปาทิเสสะ    กระทํา 
กาละ    พนจากนรก   พนจากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  พนจากเปรตวิสัย 
พนจากอบาย   ทุคติ    และวินิบาต    ดูกอนสารีบุตร    อัญญเดียรถีย  
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ปริพาชกบางคน  โงเขลา  ไมฉลาด  อยางไรจักรูบุคคลผูเปนสอุปา- 
ทิเสสะวา     เปนสอุปาทิเสสะ     หรือจักรูบุคคลผูเปนอนุปาทิเสสะวา 
เปนอนุปาทิเสสะ      ดูกอนสารีบุตร    บุคคล   ๙   จําพวกนี้แล   เปน 
สุปาทิเสสะ    กระทํากาละ    พนจากนรก    พนจากกําเนิด     สัตว. 
ดิรัจฉานพนจากเปรตวิสัย   พนจากอบาย  ทุคติและวินิบาต. 
         ดูกอนสารีบุตร   ธรรมปริยายน้ี     ยังไมแจมแจงแกภิกษุ 
ภิกษุ    อุบาสก    อุบาสกิากอน   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะผูฟง 
ธรรมปริยายที่เรากลาวดวยความอธิบายปญหานี้แลว     อยาถึง 
ความประมาท. 
                         จบ  สอุปาทิเสสสูตรที่  ๒ 
 
                       อรรถกถาสอุปาทิเสสสูตร 
         สอุปาทิเสสสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สอุปาทิเสส  ไดแก  เปนผูยังมีเบญจขันธเหลือ.  บทวา 
อนุปาทิเสส    ไดแก    เปนผูมีเหลืออุปาทาน    คือหมดความยึดถือ. 
บทวา  มตฺตโสการี ไดแก เปนผูทําพอประมาณ คือไมทําใหับริบูรณ. 
บทวา   น   ตาวาย   สาริปุตฺต   ธมมฺปรยิาโย  ปฏิภาสิ   ความวา  ก็ใน 
ขอน้ีไดความหมายดังน้ีวา     ธรรมดาความไมแจมแจง     ยอมไมมี 
แกพระผูมีพระภาคเจา    เราจักไมกลาวธรรมปริยายนี้กอน.    บทวา 
มายิม  ธมมฺปริยาย  สุตฺวา  ปมาท  อาหรึสุ  ความวา  บุคคลท้ังหลาย 
เมื่อไมทําความเพียรเพื่ออรหัตในเบ้ืองบน        อยางความประมาท  
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ดวยเขาใจวา     นัยวาเราท้ังหลาย     พนแลวจากอบาย   ๔  ดงัน้ี.   
บทวา  ปฺหาธิปฺปาเยน  ภาสิโต  ทานแสดงวา   เรากลาววา  เรา 
กลาวตามปญหาที่ทานถามแลวดังน้ี. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทําเหตุนั้นเทาน้ันใหเกิด    เพ่ือ 
บรรเทาฉันทราคะในภพท้ังหลายของบุคคล   ๙  จําพวกเหลาน้ีแลว 
จึงไดตรัสพระสูตรนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คูถแมมีประมาณนอย 
ยอมมีกลิ่นเหม็นแมฉันใด      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราไมกลาวซึ่ง 
ภพแมมีประมาณนอยโดยท่ีสุด    แมเพียงชั่วลัดนิ้วมือฉันนั้นเหมือนกัน. 
มิใชอยางเดียว   มิเปนที่ไปของบุคคล   ๙  จําพวกเหลาน้ันก็ติดตอกัน. 
สรณะ  ๓  ศลี  ๕   สลากภัตหน่ึง   ปกขิกภัตหนึ่ง   วัสสาวาสิกะหนึ่ง 
สระโบกขรณีหน่ึง    อาวาสหนึ่ง    บุญท่ีเนื่องกันเห็นปานน้ี    มีอยู 
แกตระกูลทัง้หลายเหลาใด      ทางดําเนินแมของตระกูลทั้งหลาย 
เหลาน้ันก็เน่ืองกัน    ตระกูลทั้งหลายเหลาน้ัน    เปนเชนกับโสดาบัน 
บุคคลน่ันเอง. 
                    จบ  อรรถกถาสอุปาทิเสสสูตรที่  ๒  
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                             ๓. โกฏฐิตสูตร 

              วาดวยกรรมและการใหผลของกรรม  

         [๒๑๗]  ครั้งน้ันแล     ทานพระมหาโกฏฐิตะเขาไปหาทาน 
พระสารีบุตรถึงท่ีอยู    ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร    ครั้นผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไดแลว   นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลว      ไดถามทานพระสารีบุตรวา      ดูกอนอาวุโสสารีบุตร 
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือประโยชน 
นี้วา   กรรมในท่ีใหผลในปจจุบัน  ขอกรรมนั้นจงใหผลในสัมปรายภพ 
แกเรา  ดังนี้ ไดหรือหนอ. 
         ทานพระสารีบุตรกลาววา   ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้. 
         ม.   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    ก็บคุคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือประโยชนนี้วา     กรรมใดท่ีใหผลใน 
สัมปรายภพ   ขอกรรมนัน้จงใหผลในปจจุบันแกเรา   ดังน้ี   ไดหรือ 
หนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส   ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    กบ็ุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือประโยชนนี้วา      กรรมใดใหผลเปนสุข 
ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนทุกขแกเรา  ดังนี้  ไดหรอืหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    กบ็ุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือประโยชนนี้วา    กรรมใดใหผลเปนทุกข  
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ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา  ดังนี้  ไดหรือหนอ.   
         สา.  ดกูอนอาวุโส   ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    บคุคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือประโยชนนี้วา     กรรมใดใหผลเสร็จแลว 
ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา  ดังนี้  ไดหรือหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส ไมใชอยางนี้. 
         ม.   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    ก็บคุคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือประโยชนนี้วา   กรรมใดยังไมใหผล 
เสร็จแลว  ขอกรรมนั้นจงใหผลเสร็จแลวแกเรา  ดังน้ี  ไดหรอืหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    แกบุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา       เพ่ือประโยชนนี้วา      กรรมใดใหผลมาก 
ขอกรรมนั้นจงใหผลนอยแกเรา  ดงัน้ี  ไดหรือหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    กบ็ุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือประโยชนนี้วา     กรรมใดใหผลนอย 
ขอกรรมนั้นจงใหผลมากแกเรา  ดังนี้  ไดหรือหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้. 
         ม.    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    กบ็ุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือประโยชนนี้วา   กรรมใดยังใหผล   ขอ 
กรรมน้ันจงไมใหผลแกเราดังน้ี   ไดหรือหนอ.  
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         สา.  ดกูอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้. 
         ม.   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร   ก็บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย 
ในกรรมผูมพีระภาคเจา   เพ่ือประโยชนนี้วา   กรรมใดไมใหผล  ขอ 
กรรมน้ันจงใหผลแกเราดังน้ี   ไดหรือหนอ. 
         สา.  ดกูอนอาวุโส   ไมใชอยางนี้. 
         ม.   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    เมื่อเราถามทานวา   ดูกอนอาวุโส 
สารีบุตร         บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือประโยชนนี้วา   กรรมใดใหผลในปจจุบัน     ขอกรรมนั้นจงใหผล 
ในสัมปรายภพแกเรา  ดังนี้   ไดหรือหนอ   ทานตอบวา   ดูกอนอาวุโส 
ไมใชอยางนี้     เมื่อเราถามวา     ดูกอนอาวุโสสารีบุตร     ก็บุคคลอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา        เพ่ือประโยชนนี้วา 
กรรมใดใหผลในสัมปรายภพ   ขอกรรมน้ันจงใหผลในปจจุบันแกเรา 
ดังน้ี    ไดหรอืหนอ    ทานก็ตอบวา     ดูกอนอาวุโส      ไมใชอยางนี้ 
เมื่อเราถามวา     บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือประโยชนนี้วา    กรรมใดใหผลเปนสุข     ขอกรรมน้ันจงใหผล 
เปนทุกขแกเรา  ดังนี้   ไดหรือหนอ   ทานตอบวา     ดูกอนอาวุโส 
ไมใชอยางนี้    เมื่อเราถามวา    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร    บุคคลอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา      เพ่ือประโยชนนี้วา 
กรรมใดใหผลเปนทุกข    ขอกรรมนั้นจงใหผลเปนสุขแกเรา   ดงัน้ี 
ไดหรือหนอ  ทานก็ตอบวา  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้  เมื่อเรา 
ถามวา     ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรย  
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ในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือประโยชนนี้วา    กรรมใดใหผลเสร็จแลว   
ขอกรรมนั้นจงไมใหผลเสร็จแลวแกเรา   ดังน้ี    ไดหรือหนอ    ทานก ็
ตอบวา     ดกูอนอาวุโส    ไมใชอยางนี้   เมื่อเราถามวา    ดูกอนอาวุโส  
สารีบุตร      บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือประโยชนนี้วา     กรรมใดไมใหผลเสร็จแลว     ขอกรรมนัน้จงให 
ผลเสร็จแลวแกเรา   ดังน้ี    ไดหรือหนอ   ทานก็ตอบวา   ดูกอนอาวุโส 
ไมใชอยางนี้    เมื่อเราถามวา    ดกูอนอาวุโสสารีบุตร     บุคคลอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือประโยชนนี้วา 
กรรมใดใหผลมาก  ขอกรรมน้ันจงใหผลนอยแกเรา  ดังนี้  ไดหรือหนอ 
ทานก็ตอบวา     ดูกอนอาวุโส   ไมใชอยางนี้   เมื่อเราถามวา   ดูกอน 
อาวุโสสารีบุตร   บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือประโยชนนี้วา    กรรมใดใหผลนอย    ขอกรรมน้ันจงใหผลมาก 
แกเรา  ดังนี้  ไดหรือหนอ  ทานก็ตอบวา  ดูกอนอาวุโส  ไมใชอยางนี้ 
เมื่อเราถามวา   ดูกอนอาวุโสสารีบุตร   บุคคลออยูประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา    เมื่อประโยชนนี้วา    กรรมใดยังใหผล    ขอ 
กรรมน้ันจงไมใหผลแกเรา  ดังนี้  ไดหรือหน   ทานก็ตอบวา   ดูกอน 
อาวุโส     ไมใชอยางนี้     เมื่อเราถามวา      ดูกอนอาวุโสสารีบุตร 
บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือประโยชน 
นี้วา  กรรมใดไมใหผล  ขอกรรมนั้นจงใหผลแกเรา  ดังนี้   ไดหรือหนอ 
ทานก็ตอบวา    ดูกอนอาวุโส   ไมใชอยางนี้   ดูกอนอาวุโส   ก็เม่ือเปน 
เชนนั้น    บคุคลจะอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือประโยชนอะไร.  
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         ส.  ดูกอนอาวุโส   สิ่งใดแล  ที่ยงัไมรู   ไมเห็น  ไมบรรล ุ
ไมกระทําใหแจง   ไมตรัสรู    บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือรู  เพ่ือเห็น  เพ่ือบรรล ุ  เพ่ือกระทําใหแจง 
เพ่ือตรัสรูสิ่งนั้น     ดูกอนอาวุโส    สิ่งท่ียังไมรู    ไมเห็น    ไมบรรล ุ
ไมกระทําใหแจง   ไดตรัสรูวา   นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี- 
พระภาคเจา   เพ่ือรู   เพ่ือเห็น   เพ่ือบรรลุ   เพ่ือกระทําใหแจง   เพ่ือ 
ตรัสรูสิ่งน้ัน    ดูกอนอาวุโส     สิ่งน้ีแลท่ียังไมรู   ไมเห็น  ไมบรรล ุ
ไมกระทําใหแจง    ไมตรสัรู     บุคคลอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือรู   เพ่ือเห็น   เพ่ือบรรล ุ  เพ่ือกระทําใหแจง 
เพ่ือตรัสรู   สิ่งน้ัน. 
                                จบ   โกฏฐิตสูตรที่   ๓ 
 
                     อรรถกถาโกฏฐิตสูตร 
         โกฏฐิตสูตรท่ี   ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทิฏธมฺมเวทนิย    ไดแก   กรรมที่ใหผลในอัตภาพน้ี 
เทาน้ัน.   บทวา   สมฺปรายเวทนิย   ไดแก    กรรมที่ใหผลในอัตภาพ 
ที่สอง     บทวา    สขุเวทนิย    ไดแก     กรรมแตงใหเกิดสุขเวทนา.  
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บทวา  ทุกฺขเวทนิย  ไดแก  กรรมแตงใหเกิดทุกขเวทนา.   บทวา 
ปริปกฺกเวทนิย   ไดแก   กรรมใหผลสําเร็จแลวคราวหนึ่ง.  บทวา 
อปริปกฺกเวทนิย   ไดแก   กรรมใหผลยงัไมสําเร็จแลวคราวหนึ่ง. 
บทวา   พหุเวทนิย   ไดแก     กรมใหผลมาก.   บทวา   อปฺปเวทนิย 
ไดแก   กรรมใหผลไมมาก.   บทวา  เวทนิย    ไดแก  กรรมยังใหผล. 
บทวา  อเวทนิย   ไดแก  กรรมยังไมใหผล.  วัฏฏและวิวัฏฏะตรัสแลว 
ในพระสูตรนี้. 
                            จบ   อรรถกถาโกฏฐิตสูตรที่  ๓  
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                             ๔. สมทิธิสูตร 

                                     วาดวยวิตก 
         [๒๑๘]  ครั้งน้ันแล    ทานพระสมิทธิเขาไปหาทานพระ- 
สารีบุตรถึงท่ีอยู   อภิวาทแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ทานพระ- 
สารีบุตรไดถามทานพระสมิทธิวา     ดูกอนทานสมิทธิ     วิตกอันเปน 
ความดําริของบุรุษ    มีอะไรเปนอารมณเกิดข้ึน    ทานพระสมิทธิ 
ตอบวา    วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ    มีนามรปูเปนอารมณ 
เกิดข้ึน   ทานผูเจริญ. 
         สา. ดูกอนทานสมิทธิ    ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น    ยอมถึง 
ความตางกันในอะไร. 
         ส. ในธาตุทั้งหลาย   ทานผูเจริญ 
         สา.  ดกูอนทานสมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น    มีอะไร 
เปนสมุทัย. 
         ส. มีผัสสะเปนสมุทัย   ทานผูเจริญ. 
         สา.  ดกูอนทานสมิทธ ิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น   มีอะไร 
เปนที่ประชุมลง. 
         ส.  มีเวทนาเปนที่ประชุมลง  ทานผูเจริญ. 
         สา.    ดูกอนทานสมิทธิ    ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น    มีอะไร 
เปนประมุข. 
         ส.  มีสมาธิเปนประมุข  ทานผูเจริญ.  
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         สา. ดูกอนทานสมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น   มีอะไร   
เปนใหญ. 
         ส.  มีสติเปนใหญ   ทานผูเจริญ. 
         สา.  ดกูอนทานสมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น   มีอะไร 
เปนยิ่ง. 
         ส.  มีปญญาเปนยิ่ง ทานผูเจริญ. 
         สา. ดูกอนทานสมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น      มีอะไร 
เปนแกน. 
         ส.  มีวิมุตติเปนแกน ทานผูเจริญ. 
         สา.  ดกูอนทานสมิทธิ    ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น   มีอะไร 
เปนที่หยั่งลง. 
         ส.  มีอมตะเปนที่หยั่งลง  ทานผูเจริญ. 
         สา. ดูกอนทานสมิทธิ   เมื่อเราถามทานวา    ดกูอนทานสมิทธิ 
วิตกอันเปนความดําริของบุรุษ     มีอะไรเปนอารมณเกิดข้ึน    ทาน 
ตอบวา   มีนามรูปเปนอารมณ   ทานผูเจริญ   เมื่อเราถามวา    ดกูอน 
ทานสมิทธิ     ก็วิตกอันเปนความดํารินั้นถึงความตางกันในอะไร 
ทานตอบวา   ในธาตุทั้งหลาย   ทานผูเจริญ   เมื่อเราถามวา  ดูกอน 
ทานสมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น  มีอะไรเปนสมุทัย   ทานตอบ 
วา   มีผัสสะเปนสมุทัย  ทานผูเจริญ  เมื่อเราถามวา   ดูกอนทานสมิทธิ 
ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น  มีอะไรเปนที่ประชุมลง    ทานตอบวา 
มีเวทนาเปนท่ีประชุมลง    ทานผูเจริญ    เมื่อเราถามวา    ดูกอนทาน 
สมิทธิ   ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น   มอีะไรเปนประมุข   ทานตอบวา  
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มีสมาธิเปนประมุข    ทานผูเจริญ    เมื่อเราถามวา    ดูกอนทานสมิทธิ   
ก็วิตกอันเปนความดํารินั้น     มีอะไรเปนใหญ    ทานตอบวา     มีสติ 
เปนใหญ   ทานผูเจริญ     เมื่อเราถามวา    ดูกอนทานสมิทธิ      วิตก 
อันเปนความดํารินั้น   มีอะไรเปนยิ่ง   ทานตอบวา   มีปญญาเปนยิ่ง 
ทานผูเจริญ    เมื่อเราถามวา    ดกูอนทานสมิทธิ   กวิ็ตกอันเปนความ 
ดํารินั้น  มีอะไรเปนแกน   ทานตอบวา   มีวิมุตติเปนแกน  ทานผูเจริญ 
เมื่อเราถามวา    ดูกอนทานสมิทธิ    กวิ็ตกอันเปนความดํารินั้น    ม ี
อะไรเปนที่หยั่งลง   ทานตอบวา   มีอมตะเปนที่หยั่งลง   ทานผูเจริญ 
ดูกอนทานพระสมิทธิ    ดีละ  ดลีะ    เปนการดีแลว   ทานอันเราถาม 
ปญหาก็แกได    แตทานอยาทะนงตน  ดวยการแกปญหานั้น. 
                                 จบ  สมิทธิสูตรที่  ๔ 
 
                       อรรถกถาสมิทธิสูตร 
         สมิทธสิูตรท่ี   ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สมิทฺธ ิ ไดแก  พระเถระมีพระเถระผูเปนสัทธิวิหาริก 
ไดชื่อวาอยางนี้ เพราะความสําเร็จของอัตภาพ.   บทวา   กิมารมฺมณา 
ไดแก   มีอะไรเปนปจจัย.   บทวา   สงฺกมฺปวิตกฺกา  ไดแก   วิตกเปน 
ความดําริ.    บทวา   นามรูปารมฺมณา   ไดแก   มีนามรูปเปนปจจัย. 
ทานแสดงวา   ดวยบทน้ี   อรูปขันธิ   ๔  รูปและอุปาทายรูป   เปน 
ปจจัยของวิตกทั้งหลาย.    บทวา    กวนฺานตฺต    คจฺฉนฺติ     ความวา  
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ยอมถึงความตาง ๆ  กันเปนสภาพ   คือความแปลกในท่ีไหน.  บทวา 
ธาตูสุ    คือ    ในรูปธาตุเปนตน.   ดวยวา    ความตรึกในรูปเปนอยางหน่ึง 
ความตรึกในเสียงเปนตน   เปนอยางหน่ึง    ดวยประการฉะน้ี.   บทวา 
ผสฺสสมุทยา      ไดแก    เปนปจจัยแกผูสละประกอบกัน.        บทวา 
เวทนาสโมสรณา   ไดแก    มีเวทนา   ๓   เปนที่รวม.    ทานกลาวกุศล 
และอกุศลรามกันแลวดวยเหตุประมาณเทาน้ี.     สวนธรรมเปนตน 
วา    สมาธิปฺปมุขา   พึงทราบวาเปนธรรมฝายกําจัดกิเลสใหสิ้นไป. 
ในบทนั้น   วิตกชื่อวา   สมาธิปฺปมุขา  เพราะอรรถวา  มีสมาธิเปน 
ประมุขดวยอรรถวาเปนประธาน        หรือดวยอรรถวาเปนใหญ. 
ชื่อวา    สตาธิปเตยฺยา     เพราะอรรถวามีสติเปนใหญ    ดวยอรรถวา 
เปนเหตุของผูเปนใหญ.   ชื่อวา    ปฺุตฺตรา     เพราะมีมรรคปญญา 
เปนยอดเยี่ยม.   ชื่อวา   วมิุตฺติสารา   เพราะอรรถวา   มีการบรรลุผล 
วิมุตติเปนแกน.  ชื่อวา    อมโตคธา    เพราะอรรถวา   หยั่งลงสูอมต- 
นิพพาน  คือต้ังอยูในอมตนิพพานน้ันแลวดวยอํานาจอารมณ.  บทวา 
เตน  วา  มา  มฺ ิ   ความวา  ทานอยาทําความเยอหยิ่ง  หรือความ 
โออวดดวยการแกนั้นวา  อัครสาวกถามปญหาแลว   เราแกไดแลว 
ดังน้ี. 
                         จบ   อรรถกถาสมิทธิสูตรที่  ๔  
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                              ๕.   คัณฑสูตร   

                         วาดวยปากแผล  ๙ แหง 
         [๒๑๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนฝที่เกิดข้ึนหลายป 
ฝนั้นพึงมีปากแผล   ๙  แหง   มีปากแผลที่ยังไมแตก  ๙  แหง  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งจะพึงไหลออกจากปากแผลน้ัน     สิ่งน้ันเปนของไมสะอาด 
มีกลิ่นเหม็น   นาเกลียดทัง้น้ัน   สิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงไหลเขา   สิ่งน้ันเปน 
ของไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็น   นาเกลียดทั้งน้ัน   ฉันใด    คําวาฝนี้แล 
เปนชื่อของกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป   ๔   นี้    มีมารดาบิดา 
เปนแดนเกิด     เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด      มีความไมเที่ยง 
ตองลูบไลนวดฟน     มีความกระจัดกระจายเปนธรรมดา    กายน้ัน 
มีปากแผล   ๙   แหง   มปีากแผลท่ียังไมแตก   ๙   แหง   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ยอมไหลออกจากปากแผลน้ัน   สิ่งน้ันเปนของไมสะอาด   มีกลิ่นเหม็น 
นาเกลียดทั้งน้ัน   ฉันนั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแหละ 
เธอทั้งหลายจงเบ่ือหนายในกายน้ี. 
                                     จบ   คัณฑสูตรที่   ๕ 
 
                                   อรรถกถาคัณฑสูตร 
         คัณฑสูตรท่ี   ๕   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         สามป    สี่ป     ชื่อการนับป.   ชือ่อเนกวสฺสคณิโก   เพราะอรรถ 
วา     นั้นเกิดข้ึนแลวนับไดหลายป.    บทวา     ตสฺสสฺส      ตัดบทเปน  
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ตสฺส   ภเวยฺยุ  แปลวา  พึงมีแกฝนั้น.  บทวา  อเภทนมุขานิ  ความวา  
มิใชแตกเพราะถูกคนใดคนหน่ึงทําแลว      แตเปนปากแผลท่ีเกิดแต 
กรรมอยางเดียวแท ๆ.    บทวา    เชคุจฉฺิยเยว     ไดแก    นาเกลยีดคือ 
เปนของปฏิกูลทั้งน้ัน.  บทวา   จาตุมฺมหาภูติกสสฺ  ไดแก  กายสําเร็จ 
ดวยมหาภูตรูป    ๔.   บทวา   โอทนกุมฺมาสุปจยสฺส  ไดแก  กายสะสม 
คือเจริญเติบโตแลวดวยขาวสุกและขนมสด. 
         บทวา    อนิจฺจุจ ฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส   ความวา 
มีความไมเที่ยงเปนธรรมดา    ดวยอรรถวามีแลวไมมี.    มีการปกปด 
เปนธรรมดาดวยการลูบไล    เพ่ือกําจัดกลิ่นเหม็น   มีการนวดฟนเปน 
ธรรมดา        ดวยแขนเพ่ือบรรเทาความเจ็บไขที่อังคาพยพนอยใหญ. 
อีกอยางหนึ่ง    ไมเวลาเปนหนุมมีการนวดฟนเปนธรรมดา    ดวยการ 
ทายาและบีบเปนตน    เพ่ือใหอวัยวะนอยใหญเหลาน้ัน ๆ    ทีต้ั่งอยู 
ไมดีสมบูรณดวยการใหนอนบนขาทั้งสองอยูในหอง   ก็มีความแตก 
ทําลายเปนธรรมดา   แมบริหารแลวอยางนี้   อธิบายวา   มีความแตก 
กระจัดกระจายเปนสภาพ    ก็ในขอน้ี    ทานกลาวความดับแหงกาย 
นั้น    ดวยบทวาไมเที่ยง    และดวยบทวาแตกและทําลาย    ทานกลาว 
ความเกิดดวยบทที่เหลือ.    บทวา    นพฺิพินทถ    ทานแสดงวา   เธอ 
ทั้งหลาย  จงระอา  คือละทิ้งกายนี้เสียเถิดดังน้ี.  ในสูตรนี้  ทานกลาว 
ถึงวิปสสนามีกําลังดวยประการฉะน้ี. 
                             จบ   อรรถกถาคัณฑสูตรที่  ๕ 
          



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 767 

                               ๖.  สญัญาสูตร 

                             วาดวยสัญญา   ๙  อยาง 
         [๒๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัญญา  ๙ ประการน้ี  อันบุคคล 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก   หยั่ง 
ลงสูอมตะ  มีอมตะเปนท่ีสุด  ๙ ประการเปนไฉน  คือ อสุภสัญญา  ๑ 
มรณสัญญา  ๑  อาหาเรปฏิกูลสัญญา   ๑  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  ๑ 
อนิจจสัญญา    ๑     อนิจเจทุกขสัญญา     ๑      ทกุเขอนัตตสัญญา   ๑  
ปหานสัญญา   ๑  วิราคสัญญา   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัญญา     ๙ 
ประการนี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก   หย่ังลงสูอมตะ   มีอมตะเปนที่สุด.  
                                จบ   สัญญาสูตรที่  ๖ 
 
                        อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๖ 
         สัญญาสูตรท่ี   ๖    มีนัยอันทานกลาวแลว.   แตในสูตรนี้  ทาน 
กลาวญาณเทาน้ัน   โดยมีสัญญาเปนใหญ. 
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                                     ๗.   กุลสูตร   

      วาดวยตระกูลประกอบดวยองค  ๙ ประการ 
         [๒๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลประกอบดวยองค  ๙ 
ประการ    ภิกษุยังไมเขาไปก็ไมควรเขาไป    หรือเขาไปแลวก็ไม 
ควรน่ัง  องค  ๙  ประการเปนไฉน  คือ ไมตอนรับดวยความพอใจ  ๑ 
ไมไหวดวยความพอใจ   ๑   ไมใหอาสนะดวยความพอใจ  ๑  ปดบัง 
ของท่ีมีอยู   ๑   ของมีมากใหนอย   ๑   มีของประณีตก็ใหของเลว   ๑ 
ใหดวยความไมเคารพ    ไมใหดวยความเคารพ    ๑    ไมนั่งใกลเพ่ือ 
ฟงธรรม   ๑   ไมยินดีภาษิตของภิกษุนั้น    ๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ตระกูลประกอบดวยองค   ๙    ประการน้ีแล    ภิกษุยังไมเขาไปก็ไม 
ควรเขาไป   หรือเขาไปแลวก็ไมควรน่ัง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลประกอบดวยองค    ๙   ประการ 
ภิกษุยังไมเขาไปก็ควรเขาไป     หรือเขาไปแลวควรน่ัง     องค    ๙ 
ประการเปนไฉน   คือ  ตอนรับดวยความพอใจ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พอใจ    ๑   ใหอาสนะดวยความพอใจ  ๑  ไมปดบงัของท่ีมีอยู   ๑ ของ 
มีมากก็ใหมาก   ๑   มีของประณีตก็ใหของประณีต   ๑  ใหดวยความ 
เคารพ   ไมใหดวยไมเคารพ   ๑   นั่งใกลเพ่ือฟงธรรม    ๑   ยินดีภาษิต  
ของภิกษุนั้น   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตระกูลประกอบดวยองค   ๙ 
ประการนี้แล  ภิกษุยังไมเขาไปก็ควรเขาไป หรือเขาไปแลวควรนั่ง. 
                                 จบ  กุลสูตรที่  ๗  
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                            อรรถกถากุลสูตรท่ี  ๗ 
         พึงทราบวินิจฉัยในกุลสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  น  มนาเปน  ปจฺจุปฏเนฺติ   ความวา  ลุกจากอาสนะแลว 
ยอมไมทําการตอนรับดวยความเจริญใจ         คือโดยอาการติดใจ. 
บทวา  น  มนาเปน  อภิวาเทนฺติ   ความวา   ยอมไมไหวดวยเบญจางค- 
ประดิษฐ.   บทวา    อสกกฺจฺจ    เทนฺติ    ความวา   ยอมใหดวยความ 
ไมนับถือ.  บทวา   โน   สกฺกจฺจ   ความวา  ยอมไมใหดวยมือของตน. 
บทวา  น  อปุนิสีทนฺติ   ธมฺมสฺสวนาย   ความวา  ยอมไมนั่งในท่ีใกล 
ดวยคิดวา   เราทั้งหลายจักฟงธรรม.   บทวา   น   รสิยนติ    ความวา 
ยอมไมยินดี  คือยอมไปไมกลับเหมือนนํ้าทีรดบนหลังตุมใหญฉะน้ัน. 
                                จบ  อรรถกถากุลสูตรที่  ๗  
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                                  ๘.  สัตตสูตร 

            วาดวยการรักษาอุโบสถท่ีมีผลานิสงสมาก 
         [๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุโบสถประกอบดวยองค  ๙ ประการ 
อันบุคคลเขาอยูแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   มีความรุงเรือง 
มาก  มีความแพรหลายมาก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อุโบสถประกอบ 
ดวยองค    ๙  ประการ    อันบุคคลเขาอยูแลวอยางไร    จึงมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก  มีความรุงเรืองมาก  มคีวามแพรหลายมาก  อรยิสาวก 
ในธรรมวินัยนี้    ยอมตระหนักชัดดังน้ีวา    พระอรหันตทั้งหลายละ 
ปาณาติบาต    งดเวนจากปาณาติบาต    วางทอนไม   วางศาตรา   ม ี
ความละอาย    เอ้ือเอ็นดู    อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตวอยูตลอดชีวิต 
ในวันนี้   แมเราก็ละปาณาติบาต  งดเวนจากปาณาติบาต   วางทอนไม 
วางศาตรา    มีความละอาย   เอ้ือเอ็นดู    อนุเคราะหเกื้อกูลสรรพสัตว 
อยูตลอดคืนและวันนี้    เราชื่อวากระทําตามพระอรหันตแมดวยองคนี้ 
และอุโบสถชื่อวาจักเปนอันเราเขาอยูแลว      อุโบสถประกอบดวย 
องคที่   ๑   นี ้ ฯลฯ   พระอรหันตทั้งหลายละการน่ังการนอนบนท่ีนั่ง 
ที่นอนสูงใหญ     งดเวนจากการน่ังการนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
สําเร็จการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า     คือ     บนเตียงหรือเครื่อง 
ปูลาดดวยหญาตลอดชีวิต    ในวันนี้    แมเราก็ละการน่ังการนอน 
บนที่นั่งท่ีนอนสูงใหญ    งดเวนจากการสงการนอนบนที่นั่งที่นอน 
สูงใหญ    สาํเร็จการน่ังการนอนบนที่นั่งที่นอนตํ่า    คือ    บนเตียง 
หรือเครื่องปูลาดดวยหญา      ตลอดคืนและวันนี้   เราชื่อวากระทํา  
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ตามพระอรหันตแมดวยองคนี้      และอุโบสถจักเปนของเราเขาอยู   
แลว  อุโบสถประกอบดวยองคที่    ๘   นี้   บุคคลมีใจประกอบดวย 
เมตตา  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  ทิศที่  ๒ ที่  ๓  และที่  ๔ ก็เหมือนกัน 
โดยนัยนี้    ทั้งเบ้ืองบน    เบ้ืองลาง    เบื้องขวาง     แผไปตลอดโลกท่ัว 
สัตวทุกเหลา    ในที่ทุกสถาน   ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย 
ถึงความเปนใหญ   หาประมาณมิได   ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน 
อยู    อุโบสถชื่อวา     ประกอบดวยองคที่     ๙    นี้    ดวยประการดังนี้ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อุโบสถประกอบดวยองค   ๙   ประการ   อัน 
บุคคลเขาอยูแลวอยางนี้จึงมีผลมาก        มีอานิสงสมาก        มคีวาม 
รุงเรื่องมาก  มีความแพรหลายมมาก. 
                                     จบ  สัตตสูตรที่  ๘  
 
                     อรรถกถาสัตตสูตรท่ี  ๘ 
         ในสัตตสูตรท่ี   ๘     ทานกลาววาอุโบสถประกอบดวยองค 
เพ่ิมเมตตาภาวนาดวยอํานาจอัธยาศัยของเวไนยบุคคล 
                               จบ  อรรถกถาสัตตสูตรที่  ๘  
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                               ๙.  เทวตาสูตร  

             วาดวยผลแหงการตอนรับพระสงฆ 
         [๒๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กใ็นราตรีนี้    เมื่อปฐมยาม 
ลวงไปแลว   เทวดาเปนอันมาก   มีผิวพรรณงดงาม   ยังวิหารเชตวัน 
ทั้งส้ิน    ใหสวางไสว    เขามาหาเราถึงท่ีอยู    ไหวเราแลวยืนอยู    ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
บรรพชิตท้ังหลายเขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อเปน 
มนุษยอยูในกาลกอน    ขาพระองคเหลาน้ันลุกรับ     แตไมกราบไหว 
ขาพระองคเหลาน้ันมีการงานยังไมบริบูรณ      มคีวามกินแหนงใจ 
มีความเดือดรอนตามในภายหลัง  เขาถึงหมูเทวดาช้ันเลว. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก    เขา 
มาหาเราแลวไดกลาววา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรพชิตท้ังหลาย 
เขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน 
ขาพระองคเหลาน้ันลุกรบั   กราบไหว  แตไมใหอาสนะ   ขาพระองค 
เหลาน้ันมีการงานไมสมบูรณ   มีความกินแหนงใจ   มีความเดือดรอน 
ตามในภายหลัง  เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก    เขา 
มาหาเราแลวไดกลาววา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรพชิตท้ังหลาย 
เขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลาย    เมื่อเปนมนุษยอยูในกาลกอน 
ขาพระองคเหลาน้ันลุกรบั    กราบไหวและใหอาสนะ    แตไมแบงปน 
ของใหตามสามารถ  ตามกําลัง.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก   เขา 
มาหาเราแลวไดกลาววา    ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรพชิตท้ังหลาย 
เขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน 
ขาพระองคเหลาน้ันลุกรบั  กราบไหว  ใหอาสนะ  และแบงปนของให 
ตามสามารถ  ตามกําลัง   แตไมเขาไปน่ังใกลเพ่ือฟงธรรม   ฯลฯ 
         ...  ขาพระองคเหลาน้ันลุกรับ  กราบไหว     ใหอาสนะ  แบงปน 
ของใหตามสามารถ   ตามกําลัง   และเขาไปน่ังใกลเพ่ือฟงธรรม    แต 
ไมเง่ียโสตลงสดับธรรม  ฯลฯ 
         ...  ขาพระองคเหลาน้ันลุกรับ   กราบไหว  ใหอาสนะ   แบงปน 
ของใหตามสามารถ   ตามกําลัง   และเง่ียโสตลงสดับธรรม   แตฟงแลว 
ไมทรงจําธรรมไว  ฯลฯ 
         ...  ขาพระองคเหลาน้ันลุกรับ  กราบไหว  ใหอาสนะ.  แบงปน 
ของใหตามสามารถ    ตามกําลัง    เง่ียโสตลงฟงธรรม    และฟงแลว 
ทรงจําธรรมไว    ไมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงจําไว   ฯลฯ 
         ...  ขาพระองคเหลาน้ันลุกรับ    กราบไหว ใหอาสนะ   แบงปน 
ของใหตามสามารถ    ตามกําลัง    เขาไปน่ังใกลเพ่ือฟงธรรม    และ 
พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว          แตหารูอรรถรูธรรม 
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมไม    ขาพระองคเหลาน้ันมีการงาน 
ไมบริบูรณ     มีความกินแหนงใจ    มคีวามเดือดรอนตามในภายหลัง 
เขาถึงหมูเทวดาชั้นเลว. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เทวดาอีกพวกหนึ่งเปนอันมาก     เขา                                                                        
มาหาเราแลวไดกลาววา  ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรพชิตท้ังหลาย  
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เขามายังเรือนของขาพระองคทั้งหลายเมื่อยังเปนมนุษยในกาลกอน 
ขาพระองคเหลาน้ันลุกรบั   กราบไหว    ใหอาสนะ   แบงปนสิง่ของ 
ใหตามสามารถ   ตามกําลัง    เขาไปน่ังใกลเพ่ือฟงธรรม    เง่ียโสตลง 
สดับธรรม     ฟงแลวทรงจําธรรมไว    พิจารณาเนื้อความแหงธรรม 
ที่ทรงจําไว      และรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 
ขาพระองคเหลาน้ันมีการงานบริบูรณ        ไมมคีวามกินแหนงใจ 
ไมมีความเดือดรอนตามในภายหลัง    เขาถึงหมูเทวดาชั้นประณีต 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นั่นโคนไม  นั่นเรือนวาง  เธอท้ังหลายจงเพง 
อยาประมาทเลย  อยามีความเดือดรอนใจในภายหลัง   เหมือนเทวดา 
พวกตน  ๆ  เหลาน้ัน. 
                                  จบ  เทวตาสูตรที่  ๙ 
 
                          อรรถกถาเทวตาสูตรที่   ๙ 
         เทวตาสูตรท่ี  ๙   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    วิปฺปฏิสารนิิโย    ความวา   ขาพระองคทั้งหลาย   ถึง 
ความเดือดรอนคือ  ความเปนผูเกอเขิน.   บทที่    หีน   กาย   ความวา 
หมูเทวดาชั้นตํ่า   ทานเรียกวาเลว    ก็เพราะอาศัยเทวโลกชั้นสงู. 
บทวา  โน จ โข  ยถาสตฺติยถาพล  สวิภชิมฺหา  ความวา  ขาพระองค 
ทั้งหลาย   ยังไมแบงของใหแกทานผูมีศีลท้ังหลายตามสามารถ   คือ 
ตามสมควรแกกําลังของตน   บริโภคเสียแลว. 
                         จบ  อรรถกถาเทวตาสูตรที่  ๙  
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                                ๑๐. เวลามสูตร 

                       วาดวยการใหทานที่มีผลมาก 
         [๒๒๔] สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระ- 
วิหารเชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเครษฐี    ใกลประนคร 
สาวัตถี    ครัง้น้ันแล    ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา    ดูกอน 
คฤหบดีในตระกูลของทาน  ยังใหทานอยูบางหรือหนอ. 
         ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ในตระกูลของขาพระองคยังใหทานอยู   แตทานนั้นเปนของเศราหมอง 
เปนปลายขาว มีน้ําผักดองเปนที่สอง. 
         พ. ดกูอนคฤหบดี  บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม 
แตใหทานน้ันโดยไมเคารพ    ไมทําความนอบนอมให   ไมใหดวยมือ 
ตนเอง   ใหของท่ีเหลือ   ไมเชื่อกรรมและผลของกรรมใหทาน   ทาน 
นั้น  ๆ  ยอมบังเกิดผลในตระกูลใด  ๆ  ในตระกลูน้ัน  ๆ   จิตของผูให 
ทานยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี     ยอมไมนอมไปเพื่อ 
บริโภคผาอยางดี     ยอมไมนอมไปเพื่อบริโภคยานอยางดี     ยอมไม 
นอมไปเพื่อบริโภคกามคุณ   ๕   อยางดี    แมบรวิารชนของผูใหทาน 
นั้น  คือ  บุตร  ภรรยา  ทาส  คนใช  คนทํางาน ก็ไมเชื่อฟง ไมเง่ียหูฟง 
สงจิตไปท่ีอ่ืนเสีย    ขอน้ันเพราะเหตุไร    ทั้งน้ีเปนเพราะผลแหงกรรม 
ที่ตนกระทําโดยไมเคารพ.  
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         ดูกอนคฤหบดี  บุคคลใหทานอันเศราหมองหรือประณีตก็ตาม  
แตใหทานน้ันโดยเคารพ    ทําความนอบนอมให    ใหดวยมือตนเอง 
ใหของท่ีไมเหลือ    เชื่อกรรมและผลของกรรมใหทาน    ทานน้ัน  ๆ 
บังเกิดผลในตระกูลใด  ๆ     ในตระกลูนั้น ๆ     จิตของใหทานยอม 
นอมไปเพื่อบริโภคอาหารอยางดี   ยอมนอมไปเพื่อบริโภคผาอยางดี 
ยอมนอมไปเพ่ือบริโภคยานอยางดี    ยอมนอมไปเพ่ือบริโภคกามคุณ 
๕  อยางดี   แมบริวารชนของผูใหทานนั้น  คือ  บุตร  ภรรยา  ทาส 
คนใช   คนทํางาน   ก็เชื่อฟงดี    เง่ียหูฟง   ไมสงจิตไปท่ีอ่ืน   ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร ทั้งน้ีเปนเพราะผลของกรรมที่ตนกระทําโดยเคารพ. 
         ดูกอนคฤหบดี     เรื่องเคยมีมาแลว     มีพราหมณชื่อเวลามะ 
พราหมณผูนั้นไดใหทานเปนมหาทานอยางน้ี    คือ    ไดใหถาดทอง 
เต็มดวยรูปยะ  ๘๔,๐๐๐   ถาด  ถาดรปูยเต็มดวยทอง   ๘๔,๐๐๐  ถาด 
ถาดสําริดเต็มดวยเงิน    ๘๔,๐๐๐   ถาด   ใหชาง   ๘๔,๐๐๐๐    เชือก 
มีเครื่องประดับลวนเปนทอง    มีธงทอง    คลุมดวยขายทอง    ใหรถ 
๘๔,๐๐๐   คัน   หุมดวยหนังราชสีห   หนังเสือโครง   หนังเสือเหลือง 
ผากัมพลเหลือง    มีเครื่องประดับลวนเปนทอง    มธีงทอง    คุมดวย 
ขายทอง  ใหแมโคนม  ๘๔,๐๐๐  ตัว มีน้ํานมไหลสะดวก  ใชภาชนะเงิน 
รองน้ํานม   ใหหญิงสาว     ๘๔,๐๐๐    คน     ประดับดวยแกวมณีและ 
แกวกุณฑล   ใหบัลลังก   ๘๔,๐๐๐    ที่   ลาดดวยผาโกเชาว     ลาดดวย   
ขนแกะสีขาว       เครื่องลาดมีสัณฐานเปนชอดอกไม       มีเครื่องลาด 
อยางดีทําดวยหนังชมด     มีเครื่องลาดเพดาน   มีหมอนขางแดงทั้งสอง 
ใหผา  ๘๔,๐๐๐ โกฏ ิ เปนผาเปลือกไม   ผาแพร  ผาฝาย  เนื้อละเอียด  
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จะปวยกลาวไปไยถึงขาว   น้ํา   ของเค้ียว   ของบรโิภค   เครื่องลูบไล  
ที่นอน    ไหลไปเหมือนแมน้ํา     ดูกอนคฤหบดี    ก็ทานพึงมีความคิด  
อยางนี้วา       สมัยนั้น      ผูอ่ืนไมใชเวลามพราหมณที่ใหทานเปน 
มหาทานน้ัน     ดูกอนคฤหบดี     แตทานไมควรเห็นอยางดี   สมัยนั้น 
เราเปนเวลาพราหมณ    เราไปใหทานน้ันเปนมหาทาน    ก็ในทาน 
นั้น  ไมมีใครเปนพระทักขิเณยยบุคคล  ใคร ๆ  ไมชําระทักขิณานั้น 
ใหหมดจด     กอนคฤหบดี   ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญทานผูถึงพรอมดวย 
ทิฏฐิผูเดียวบริโภค     มีผลมากกวาทานท่ีเวลาพราหมณใหแลว 
ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฏฐิรอยทานบริโภค    ม ี
ผลมากกวาทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวยทิฏฐิรอยทาน 
บริโภค     มผีลมากกวาทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวย 
ทิฏฐิผูเดียวบริโภค     ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีเดียว 
บริโภค     มผีลมากกวาทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหทานผูถึงพรอมดวย 
ทิฏฐิรอยทานบริโภค  ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทาน 
บริโภค     มผีลมากกวาทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีเดียว 
บริโภค    ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหพระอนาคามีผูเดียวบริโภค  มีผล 
มากกวาทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญใหพระสกทาคามีรอยทานบริโภค 
ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีรอยทานบริโภค     มีผลมากกวา 
ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญพระอนาคามีเดียวบริโภค     ทานท่ีบุคคลถวาย 
ใหพระอรหันตผูเดียวบริโภค   มีผลมากกวาทานที่บุคคลเชื้อเชิญ 
ใหพระอนาคามีรอยทานบริโภค  ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันต 
รอยทานบริโภค     มีผลมากกวาทานที่บุคคลถวายใหพระอรหันต  
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ผูเดียวบริโภค  ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธิเจารูปเดียว  
บริโภค     ผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตรอยรูป 
บริโภค   ทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูปบริโภค 
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารูปเดียว 
บริโภค  ทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาบริโภค  
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระปจเจกพุทธเจารอยรูป 
บริโภค  ทานท่ีบุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข 
บริโภค   มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาบริโภค    การท่ีบคุคลสรางวิหารถวายสงฆผูมาจากจาตุรทิศ 
มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลถวายใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุขบริโภค  การท่ีบคุคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม 
และพระสงฆเปนสรณะ    มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลสรางวิหาร 
ถวายสงฆอันมาจากจาตุรทิศ     การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทาน 
สิกขาบท   คือ   งดเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ  จากการด่ืมน้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท     มผีลมากกวาการท่ี 
บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา    พระธรรมและพระสงฆเปน 
สรณะ     การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดย ที่สุดแมเพียงเวลาสูดดม 
ของหอม  มีผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท 
คือ  งดเวนจากปาณาติบาต  ฯลฯ  ดูกอนคฤหบดี ทานท่ีบุคคลเชื้อเชิญ 
ใหทานผูถึงพรอมดวยทิฏฐิผูเดียวบริโภค     มีผลมากกวามหาทานท่ี 
เวลามพราหมณใหแลว ...     การท่ีบุคคลเจริญเมตตาจิตโดยที่สุด 
แมเพียงเวลาสูดดมของหอม   มีผลมากกวาการท่ีบุคคลมีจิตเลื่อมใส  
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สมาทานสิกขาบท   คือ   งดเวนจากปาณาติบาต...  และการที่บคุคล 
เจริญอนิจจสัญญาแมเพียงเวลาลัดนิ้วมือ     มีผลมากกวาการท่ีบุคคล 
เจริญเมตตาจิตโดยที่สุด   แมเพียงเวลาสูดดมของหอม. 
                             จบ  เวลามสูตรที่๑๐ 
 
                    อรรถกถาเวลามสูตร 
         เวลามสูตรท่ี  ๑๐   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อป   นุ  เต  คหปติ   กุเล   ทาน   ทิยฺยติ   ความวา  นี้ 
พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสถามถึงทานที่ทานถวายแกภิกษุสงฆ 
แทจริง      ในเรือนของเศรษฐียังใหทานอันประณีตเปนประจําแก 
ภิกษุสงฆ   พระศาสดาจะไมทรงรูถึงขอน้ัน    ก็หามิได  สวนทานท่ี 
ใหแกโลกิยมหาชน  ทานน้ันเศราหมอง  เศรษฐีไมเอิบอ่ิมใจ  จึงตรัส 
ถามทานน้ัน.   บทวา     กาณาชก   ความวา    ขาวสารปนกับราํ   คือ 
หุงแลวดวยขาวสารกากนิดหน่ึงปนกับรํา.  บทวา   พิลงฺคทุติย    คือ  
มีน้ําผักดองเปนที่สอง. 
         บทวา   อสกฺกจฺจ   เทติ   ไดแก  จะใหไมทําการเคารพ. บทวา 
อปจิตฺตึ    กตฺวา    เทติ   ความวา   ใหโดยไมนับถอื   คือโดยไมเคารพ 
ในทักขิไณยบุคคล.   บทวา  อสหตฺถา  เทติ   ความวา  ไมใหดวยมือ 
ของตน   ใหดวยมือของคนอ่ืน   อธบิายวา  ยอมกระทําเพียงสั่งเทาน้ัน 
เอง.  บทวา   อปวิฏ   เทติ   ความวา   ยอมไมใหติดตอกัน   คือใหเปน  
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เหมือนคนใครจะท้ิงเสีย     เหมือนคนจับเห้ียใสในจอมปลวก     เหมือน  
เครื่องเซนของนักเลงเหลาประจําปฉะนั้น.    บทวา     ทานมทาสิฏ ิโก 
เทติ  ความวา ไมเชื่อกรรมและผลใหทาน. 
         บทวา   ยตฺถ  ยตฺถ  ไดแก  บรรดากุลสัมปทาท้ังสาม ในตระกูล 
ใด ๆ.  ในบทเปนตนวา   น   อุฬาราย   ภตฺตโคคาย  มีวินิจฉัยดังนี้  เมื่อ 
เขานอมโภชนะแหงขาวสาลีหอม     ซึ่งมีรสอรอยตาง ๆ     เขาไปแลว 
เขาจะไมนอมจิตไป   (เพ่ือจะบริโภค)   ยังกลาววา   ทานจงนําไปเถิด 
นั่นโรคกําเริบ  ดังนี้  ชอบบริโภคขาวปนรํากับผักดอง  เหมือนอมตะ. 
เมื่อเขานอมผาอยางดี        มีผากาสีเปนตนเขาไปแลว        ก็กลาววา 
ทานจงนําไปเถิด    ผาเหลาน้ี   ยอมไมสามารถแมปดบังได   ยอมไม 
ติดอยูแมที่รางกายของบุคคลผูหน่ึงอยูดังน้ี       ชอบนุงผาเนื้อหยาบ 
เชนกับเปลือกของมะพราวทําเปนผาดวยคิดวา          ผูนุงผาเหลาน้ี 
ยอมรูสึกวานุงหมแลว       ผาเหลาน้ันยอมปกปดแมสิ่งท่ีควรปกปด 
ดังน้ี  เมื่อเขานอมยานชาง   ยานมา   ยานรถหรือวอทองเปนตน  เขา 
ไปใหก็กลาววา    ทานจงนําไปเถิด      ยานเหลาน้ัน    ใคร  ๆ ไมอาจ 
เพ่ือจะนั่งเปนสุขในยานน้ีได     ดังน้ี     เมื่อเขานอมรถเกาคร่ําครา 
เขาไปใหก็กลาววา    รถน้ีเปนรถไมกระเทือน   ในรถนี้นั่งไดเปนสุข 
ดังน้ี   ยอมยนิดีรถนั้น.    บทวา    น   อุฬาเรสุ   ปฺจสุ    กามคุเณสุ 
ความวา     เขาไดเห็นหญิงทั้งหลาย     เปนผูมีรูปซึ่งประดับตกแตง 
แลวคิดวา   เห็นจะเปนนางยักษิณี   นางยักษิณีเหลาน้ัน   เปนผูใคร 
จะกิน    ประโยชนอะไรดวยหญิงท้ังหลายเหลาน้ัน   ดังน้ี   ยอมให 
เวลาลวงไปตามความผาสุก.  บทวา  น  สุสฺสูสนติ  ความวา  บริวาร  
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ชนทั้งหลาย  ยอมไมปรารถนาเพ่ือจะฟง  อธิบายวา  ยอมไมเชื่อดังน้ี 
ก็มี.   บทวา  น โสต  โอทหนฺติ   ความวา  ยอมไมเง่ียโสตประสาทลง 
เพ่ือฟงคําท่ีเขากลาวแลว.     บทวาตนวา     สกฺกจฺจ      พึงทราบโดย 
ปริยายตรงขามกับที่กลาวแลว. 
         บทวา    เวลาโม   ความวา    เปนนามท่ีไดแลวอยางนี้   เพราะ 
ประกอบดวยคุณท้ังหลายอันยิ่งใหญลวงเขตแดน    ชาติ   โคตร   รูป 
โภคะ   ศรัทธาและปญญาเปนตน.  ในบทวา  โส  เอวรูป ทานมทาสิ 
มหาทาน  นี ้ มีอนุปุพพิกถาดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา  ในอดีต   เวลามพราหมณนั้น    ไดถือปฏิสนธิแลว 
ในเรือนของปุโรหิต    ( พราหมณที่ปรึกษาในทางขนบธรรมเนียม 
ประเพณี )   กรุงพาราณสี   พวกญาติไดต้ังชื่อใหเขาวา   เวลามกุมาร     
กรุงพาราณสี  ในเวลาอายุ  ๑๖ ป.  คนแมทั้งสองน้ัน  ปรารถนาแลว 
ซึ่งศิลปะในสํานักของอาจารยทิสาปาโมกข.       พวกเขาปรารถนา 
แลวฉันใด  สวนราชกุมารแปดหมื่นสี่พันคนแมเหลาอ่ืนในชมพูทวีป 
ก็ปรารถนาแลวฉันนั้น.     พระโพธิสัตว     วาที่ตําแหนงที่ตนไดรับ 
ก็เปนอาจารยคนหลัง     จึงใหกุมารแปดหมื่นสี่พันศึกษาอยู   ตนเอง 
เรียนศีลปะ  ๓  ปจบ   ซึ่งเขาเรียนกัน  ๑๖  ป.  อาจารยรูวาศิลปะของ 
เวลามกุมารคลองแคลวแลว  จึงกลาววา  ดูกอนลูกท้ังหลาย   เวลามะ 
ยอมรูศิลปะทั้งหมดท่ีเราไดรูแลว    พวกเจาทุกคนพรอมใจกันไป 
เรียนศิลปะในสํานักของเวลามะ   ดังน้ีจึงมอบกุมารแปดหมื่นสีพันคน 
ใหแกพระโพธิสัตว.    พระโพธิสัตว   ไหวอาจารยแลว   เปนผูมีกุมาร  
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แปดหม่ืนสี่พันแวดลอมออกไปแลว   ถึงเมืองซึ่งอยูใกลแหงหน่ึง   
จึงใหราชกุมารผูเปนเจาของเมืองนั้นเรียน    เมื่อเขาชํานาญในศิลปะ 
แลว   จึงใหเขากลับไปอยูในเมืองนั้นแหละ   พระโพธิสัตวไปยังเมือง 
แปดหม่ืนสี่พันเมืองโดยอุบายน้ันแลว   ใหฝกศิลปะของราชกุมาร 
แปดหม่ืนสี่พันคนชํานาญแลว  จึงใหราชกุมารน้ัน  ๆ  กลับไปอยูใน 
เมืองนั้น ๆ   แลวก็พาเอาราชกุมารกรงุพาราณสีกลับมายังกรุง- 
พาราณสี.   คนทั้งหลายในกรุงพาราณสีนั้น  จึงไดอภิเษกราชกุมาร 
กรุงพาราณสีผูเรียนจบศิลปะแลวไวในราชสมบัติ     ไดใหตําแหนง 
ปุโรหิตแกเวลามะ.  ราชกุมารแปดหมื่นสี่พันแมเหลาน้ัน  ไดอภิเษก 
แลวในราชสมบัติทั้งหลายของตน    กย็ังพากันมาบํารุงพระเจากรุง- 
พาราณสีทุกป.   พระราชกุมารเหลาน้ัน   เฝาพระราชาแลว   ไดไปยัง 
สํานักของเวลามะกลาววา  ขาแตทานอาจารย   เมือ่ขาพเจาท้ังหลาย 
ดํารงอยูแลวในราชสมบัติ   ทานประสงคดวยส่ิงใด   พึงบอกแลวก ็
พากันไป   เมื่อราชกะมารเหลาน้ัน  พาเอาเกวียน   รถ  แมโค  โคผู  ไก 
และสุกรเปนตน   ในเวลาไปและเวลามา  ชนบทกถ็ูกเบียดเบียนอยาง 
หนัก.   มหาชนประชุมพรอมกันแลว   เรียกรองอยูที่พระลานหลวง. 
พระราชารับสั่งใหเรียกเวลามะมาแลว    ตรัสวาขาแตทานอาจารย 
ชนบทถูกเบียดเบียน  พระราชาทั้งหลาย   ยอมกระทําการปลนใหญ 
ในเวลาไปและเวลามา   คนทั้งหลาย   ยอมไมสามารถเพ่ือดํารงอยู 
สงบได   ทานทําอุบายอยางหน่ึงเพ่ือใหชนบทสงบจากความเบียด- 
เบียนดังนี้.   เวลามะ   กราบทูลวา   ขาแตมหาราชศิละ   ขาพระองค 
จักทําอุบาย  พระองคมีความตองการดวยชนบทมีประมาณเทาใด  พระองค  
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ทรงกําหนดซ่ึงชนบทนั้นแลวถือเอา.   พระราชาไดทรงกระทํา  
อยางนั้นแลว. เวลามะ เที่ยวตรวจดูในชนบทของพระราชาแปดหมื่น 
สี่พันแลว    จึงใหรวมเขามาอยูในชนบทของพระราชา    เหมือน 
รวบรวมซี่ลอไวที่ดุมลอฉะนั้น.   จําเดิมแตนั้น   พระราชาทั้งหลาย 
เหลาน้ัน   เสด็จมาก็ดี    เสด็จไปก็ดี    ยอมทองเที่ยวไปตามชนบท 
ของพระองค ๆ  เทาน้ัน    ไมทรงทําการปลนดวยทรงดําริวา   ชนบท 
ของเราท้ังหลายดังน้ี    ไมทรงเบียดเบียนแมชนบทของพระราชา 
ดวยความเคารพตอพระราชา.     ชนบทท้ังหลายก็สงบเงียบไมมีเสียง 
ขอรอง.   พระราชาทั้งปวงทรงราเริงยินดี   ทรงปวารนาวา   ขาแต 
ทานอาจารย    ทานตองการดวยส่ิงใด    ทานจงบอกส่ิงนั้นแกขาพเจา 
ทั้งหลายดังนี้.    เวลามะสนานศีรษะแลว   ใหเปดประตูหองเต็มดวย 
รัตนะ   ๗  ในนิเวศนของตน   ตรวจดูทรัพยที่เก็บไวถึง  ๗  ชั่วแหง 
ตระกูล    พิจารณาแลวซ่ึงความเจริญและความเสื่อม   คิดวาเราควร 
ใหทานใหกระฉอนไปทั่วท้ังชมพูทวีปดังนี้แลว   ไดกราบทูลแด 
พระราชาใหสรางเตาแถวไวประมาณ  ๑๒ โยชนใกลฝงแมน้ําคงคา 
ใหสรางเรือนคลังใหญไวแลวเพ่ือตองการเก็บเนยใส น้ําผ้ึง น้ําออย 
น้ํามัน  งา  และขาวสารเปนตนในที่นั้น  ๆ  ไดจัดคนท้ังหลายไววา 
ในที่นั้น ๆ  ใชคนประมาณเทาน้ี ๆ   ชวยจัดแจงของอยางใดอยางหน่ึง 
ที่ชื่อวาพวกมนุษยจะพึงไดมีอยู  แมเมื่อของอยางหน่ึงไมมีจากของน้ัน 
ทานท้ังหลายพึงบอกแกเราดังน้ี       จึงใหคนตีกลองเดินไปในเมือง 
วา   ขอชนท้ังหลาย   จงบริโภคทานของเวลาพราหมณ   เริ่มแตวันโนน 
ดังน้ี     เมื่อบุคคลผูจัดการทานบอกวา     โรงทานสําเร็จแลว      นุงผา  
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ราคาหน่ึงพัน  ผาเฉวียงบาราคาหารอยแตงแลวดวยเครื่องประดับ   
ทุกอยาง   ใสน้ําซ่ึงมีสีแกวผลึกใหเต็มสุวรรณภิงคาร  (เตาน้ําทอง) 
แลวเพ่ือทดลองทานนํ้าสุจจกิริยาวา  ถาในโลกน้ี  ยังมีทักขิเณยยบุคคล 
ผูสมควรรับทานน้ี   ขอนํ้าน้ีไหลออกแลว   จงซึมแผนดิน   ถาไมมี 
จงต้ังอยูอยางนี้    ไดเอียงปากสุวรรณภิงคารลงแลว.   น้ําไดเปนแลว 
เหมือนกับธมกรกถกูอุดไวแลว.    พระโพธิสัตวมิไดเดือดรอนวา 
โอทานผูเจริญ   ชมพูทวีปวางเปลา     ยอมไมมีแมบุคคลคนเดียวที่ควร 
รับทักษิณาดังน้ี   คิดแลววา     ถาทักขิณาจักบริสุทธ์ิฝายทายก   ขอ 
น้ําไหลออกแลว   จึงซึมแผนดินไปดังน้ี.    น้ําคลายสีแกวผลึกไหล 
ออกแลว   ซมึแผนดินไปแลว.   คราวน้ีเขาไปแลวยังโรงทานดวย 
คิดวา   จักใหทาน   ตรวจดูทานแลว   ใชใหคนใหขาวตมในเวลา 
ขาวตม    ใหของเค้ียวในเวลาของเค้ียว    ใหอาหารในเวลาอาหาร 
แลว.   พระโพธิสัตวไดใหทานทุก  ๆ  วันโดยทํานองน้ีนั่นแล.   ก็แล 
ในโรงทานนี้   ไมมีคําท่ีจะพึงพูดวา   ชื่อส่ิงน้ีมี   ชื่อส่ิงน้ีไมมี.   ทานน้ี 
จักไมจบดวยเหตุเพียงเทาน้ี   ดังน้ันจึงใหนําทองแดงออกไปทํา 
ถาดทองแลว   สงขาวสาสนไปแกพระราชา   ๘๔,๐๐๐   ถาดเปนตน. 
พระราชาทั้งหลาย   ทรงดําริวา   เราทั้งหลายอันอาจารยไดอนุเคราะห 
มานานแลวดังน้ี    จึงเมื่อใหทานอยูนั่นลวงไปแลว   ๗   ป   ๗  เดือน. 
ตอมาพราหมณคิดวา    เราจักแบงเงินออกใหทานดังน้ีแลว   จึงใหจัด 
ทานเตรียมไวในโอกาสอันสําคัญ   ครัน้เตรียมเสร็จแลว   ไดใหแลว 
จากปลายถึงถาดทอง  ๘๔,๐๐๐  ถาดเปนเบ้ืองตน.  
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         ในบทน้ัน บทวา  รปูยปูรานิ ไดแก  เต็มดวยถาดเงิน ภาชนะเงิน  
และมาสกเงิน   ก็ถาดทั้งหลาย   ใคร  ๆ   ไมควรกําหนดวาเล็ก.   ถาด  
๔   ใบ  ต้ังอยูแลวในภูมิภาคกําหนดไดหน่ึงกรีส.  พุมถาดเปนรัตนะแท. 
ต้ังแตขอบปากเปนรัตนะ   ๘    รถมาอาชาไนย  ซึ่งประกอบไวพรอม 
แลวเพ่ือขอบปากถาด    ยอมว่ิงวนไปรอบ.     ไดใหถาด    ๘๔,๐๐๐ 
ถาดอยางนี้วา   เมื่อใหตามปกติจัดปฏิคคาหกไวเปนหมู ๆ   มีทายสุด  
อยูขางนอก    ใสในถาดเสร็จแลว    ยกสงใหตอกันไปปลายแถว   แม 
ในบทเปนตนวา   รูปยปาติ   ก็มีนัยนีเ้หมือนกัน    ก็แมในบทน้ี  บทวา 
สุวณฺณปูรานิ     ไดแก     เต็มดวยถาดทองภาชนะทองและมากทอง 
บทวา    หิรฺปูรานิ   ไดแก    เต็มดวยรัตนะ    ๗    อยาง.    บทวา 
โสวณฺณาลงฺการานิ  ไดแก   เครื่องประดับเปนทอง. บทวา  กสุปธารณานิ 
ไดแก    ภาชนะทําดวยเงินรับน้ํานม.    สวนเขาท้ังหลายของแมโคนม 
ทั้งหลายเหลาน้ัน    ไดสวมแลวดวยปลอกทอง    ที่คอไดประดับซึ่ง 
พวงมะลิ   ทีเ่ทาท้ัง   ๔   ไดประดับซึ่งเครื่องประดับเทา    ที่หลังคลุม 
ดวยผาเนื้อดีอยางประเสริฐ   ที่คอผูกระฆังทอง.   บทวา  วตฺถโกฏิ- 
สหสฺสานิ   ไดแก  ผา  ๒๐  คู  ชาวโลกเรียก  เอกโกฏิ  แตในทีน่ี้ 
ผา  ๒๐  เรียกวาเอกโกฏิ.    ในบทเปนตนวา โขมสุขุมาน  พึงทราบ 
วินิจฉัยดังนี้   บรรดาผาเปลือกไมเปนตน   ผาใด  ๆ  เปนผามีเนื้อ 
ละเอียด   ไดใหแลวซ่ึงผานั้น  ๆ  เทาน้ัน.    สวนทานเหลาใด   ที่เห็น 
แลววา  มิใชทานคืออิตถีทาน   (การใหสตรีเปนทาน)  อุสภทาน 
(การใหโคอุสภะเปนทาน)    มชัชทาน     (การใหน้ําเมาเปนทาน) 
สมัชชทาน   (การใหการเลนมหรสพเปนทาน)  เวลามะน้ีไดใหทาน  
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แมเหลาน้ัน    เพ่ือเปนบริวารเพ่ือตัดคําพูดวา  ชื่อวาส่ิงน้ี  ใหเหตุ 
แหงทานของเวลามะยอมไมมี.   บทวา   นชฺโช  มฺเ  วิสฺสนฺทนฺติ 
ไดแก  ยอมไหลไปเหมือนแมน้ํา. 
         พระศาสดาตรัสทานของเวลามะดวยเหตุประมาณเทาน้ีแลว 
ตรัสวา    ดกูอนคฤหบดี     คนอ่ืนมิไดใหแลวซ่ึงมหาทานน้ัน  เราได 
ใหแลว    ก็เราแมเม่ือใหทานเห็นปานนั้น    หาไดบุคคลสมควรเพื่อ 
จะรับไม    ทานไดใหทานเมื่อพระพุทธเจาผูเชนเราปรากฏอยูในโลก 
เพราะเหตุไร   จึงคิดเลาดังน้ี    เมื่อทรงเทศนาออกใหกวางแกเศรษฐี 
จึงไดตรัสคําเปนตนวา  สิยา  โข  ปน  เต  ดังนี้.   ถามวา  ก็รูป  เวทนา 
สัญญา  สังขาร   ละวิญญาณเหลาใด  ไดมีแลวในกาลนั้น   รูปเปนตน 
เหลาน้ัน    ดบัแลวมิใชหรือ   เพราะเหตุไร.   พระผูมีพระภาคเจา   จึง 
ตรัสวา  สมัยน้ัน  เราเปนพราหมณชื่อเวลามะดังน้ี.  ตอบวา  เพราะ 
ตัดประเพณีไมขาด.  ดวยวารูปเปนตนเหลาน้ัน  เมื่อดับ  ใหปจจัยแก 
ธรรมมีเวทนา  เปนตนเหลาน้ีแลว  จึงดับ  พระผูมพีระภาคเจา   ตรัส  
อยางนี้หมายถึงประเพณี    (คือธรรม )   ที่สืบตอกันไมขาด.    บทวา 
น   ต  โกจิ   ทกฺขิณ  โสเธติ    ความวา  ไมมีใคร ๆ   พึงกลาววาใคร 
เปนสมณะ.  หรือพราหมณ  เทวดาหรือมาร    ลุกข้ึนแลว  ยอมชําระ 
ทักษิณาใหบริสุทธิ์.    กโ็ดยสูงสุดพระพุทธเจาพึงชําระทักษิณานั้น 
ใหบริสุทธิ์.   บทวา   ทฏิสมฺปนฺน   ไดแก  ทานผูเปนโสดาบัน   ถึง 
พรอมทัสนะ (โสดาปตติมรรค). วา อทิ ตโต มหปุผลตร ความวา ทานท่ี 
ใหแลวแกทานผูเปนโสดาบันนี้     มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลบริจาค 
เงินและทองประมาณเทานี้ใหแลวแกโลกียมหาชนสิ้น ๗ ป  ๗ เดือน  
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         ในบทน้ีวา   โย   จ  สต  ทิฏสมฺปนฺนาน   ความวา  พึงพราบ  
การนับโสดาบันถึงทานผูเปนโสดาบันเกินรอยไปคนหน่ึง     ดวย 
อํานาจทานผูเปนสกทาคามีคนหน่ึง.    โดยอุบายน้ี   พึงทราบการนับ 
บุคคลถึงจะคูณดวยรอยโดยลําดับทีบ่นแลวในหนหลังในวาระทั้งปวง. 
         ในบทวา    พุทฺธปฺปมุข   นี ้  สงฆทําพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เปนพระสังฆเถระนั่งแลว     พึงทราบวา     สงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข   ดังนี้.   ในบทนีว้า    จาตุทฺทสิ  สงฺฆ  อุททฺิสฺส    ความวา 
เจดียยอมประดิษฐานอยู     การฟงธรรมพวกเขายอมกระทํากันในที่ 
ซึ่งมีวิหารท่ีบุคคลสรางถวายสงฆผูมาจากทิศทั้ง    ๔   ภิกษุทัง้หลาย 
มาจากทิศทั้ง   ๔   และจากทิศนอยแลว   ไมตองถกูถาม ลางเทาแลว 
เอากุญแจเปดประตู      ทาํความสะอาดเสนาสนะเสร็จอยูแลว    ยอม 
ไดซึ่งความผาสุก    วิหารน้ัน    โดยท่ีสุดแมเปนบรรณศาลา    ที่เกิด  
แกตนอยูใน   ๔  ทิศ   เขาก็เรียกวา   วิหารท่ีบุคคลสรางถวายสงฆ 
ผูมาจากทิศท้ัง  ๔  เหมือนกัน. 
         ในบทน้ีวา   สรณ   คจฺเฉยฺย   ทานหมายถึงสรณะอันไมหัน 
กลับมาแลวโดยมรรค.    สวนอาจารยอีกพวกหนึ่ง    กลาว   ชือ่ 
สรณคมน  เพราะมอบตนใหแลว  ทานอธิบายวามีผลมากกวาทานน้ัน. 
บทวา   สิกฺขาปท   สมาทิเยยฺย    ไดแก   พึงรับเบญจศีล.  แมศลี  ทาน 
กลาวหมายเอาศีลอันไมหันกลับเทาน้ัน    ซึ่งมาแลวในมรรค.     สวน 
อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา     ชื่อวาศีล     เพราะตนใหอภัยทานแลว 
แกสัตวทั้งปวง   ทานอธิบายวา   มีผลมากกวาสรณคมนนั้น.   บทวา 
คนฺธูหนมตฺต   ไดแก    เปนเพียงดําริในของหอม    คือเปนเพียงเอาน้ิว  
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ทั้งสองจับกอนขาวหอมเขามาสูดดม.   สวนอาหารอีกพวกหนึ่ง  กลาว 
พระบาลีวา   โคโทหนมตฺต   แลว   จึงไดกลาวความหมายวา   เพียง 
น้ํานมหยาดเดียวของแมโคนม. 
         บทวา   เมตฺตจิตฺต   ไดแกจิตท่ีแผตามไปเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง. 
แตจิตน้ันทานถือเอาแลวดวยอํานาจอัปปนาเทาน้ัน.  บทวา  อจิจฺจสฺ 
ไดแก     วิปสสนาที่มีกําลังถึงท่ีสุดโดยความเปนอนันตรปจจัยแก 
มรรค.     สวนบุญท้ังหลายมีทานเปนตนเหลาน้ี    พึงทราบโดยอุปมา 
อยางนี้.    ก็แมถาวา    เขาทําชมพูทวีปใหเปนพ้ืนเสมอกัน    เชนกับ 
หนากลองปูลาดบัลลังกต้ังแตตนแลว พึงใหพระอริยบุคคลน่ัง  ณ ที่นั้น 
มีโสดาบันบุคคล    ๑๐    แถว,   สกทาคามีบุคคล   ๕   แถว,   อนาคามี 
บุคคล  สองแถวครึ่ง, พระขีณาสพ  หน่ึงแถวครึ่ง  พระปจเจกพุทธเจา 
พึงมีหน่ึงแถว,     พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทาน้ัน    ทานท่ี  
บุคคลถวายจําเพาะแดพระสัมมาสัมพุทธเจา         มีผลมากกวาทาน 
ที่ถวายแลวแกชนประมาณเทาน้ี. สวนทานนอกน้ี. 
                 คือวิหารทาน บิณฑบาต  สกิขา การเจรญิ 
         เมตตา  ยอมไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๖  ของทานผูพิจารณา 
         โดยความส้ินไป. 
         ดวยเหตุนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา   จึงไดตรัสไวในสมัย 
จะปรินิพพานวา     การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเปนการบูชา 
สูงสุด.  บทที่เหลือในบททั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                        จบ  อรรถกถาเวลามสูตรที่  ๑๐  
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                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  วุฏฐสูตร  ๒.  สอุปาทิเสสสูตร  ๓.  โกฏฐิตสูตร  ๔.  สมัทธิ- 
สูตร    ๕.   คัณฑสูตร    ๖.   สัญญาสูตร    ๗.   กุลสูตร    ๘.   สัตตสูตร 
๙.   เทวตาสูตร   ๑๐.   เวลามสูตร.   และอรรถกถา. 
                                  จบ  สีหนาทวรรคท่ี  ๒  
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                              สัตตาวาสวรรคท่ี  ๓ 
                                     ๑.  ฐานสูตร 

            วาดวยฐานะที่เทวดามนุษยประเสริฐกวากัน 
         [๒๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป ประเสริฐ 
กวาเทวดาชั้นดาวดึงสและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป    ดวยฐานะ    ๓ 
ประการ   ๓  ประการเปนไฉน  คือไมมีทุกข  ๑  ไมมีความหวงแหน  ๑ 
มีอายุแนนอน     ๓    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีป 
ประเสริฐกวาพวกเทวดาช้ันดาวดึงส      และพวกมนุษยชาวชมพูทวีป 
ดวยฐานะ  ๓ ประการนีแ้ล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวดาชัน้ดาวดึงส    ประเสริฐกวาพวก 
มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีป     ดวยฐานะ 
๓  ประการ  ๓  ประการเปนไฉน  คือ  อายุทิพย   ๑  วรรณทิพย   ๑ 
สุขทิพย  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เทวดาชั้นดาวดึงส  ประเสริฐกวา 
พวกมนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและพวกมนุษยชาวชมพูทวีปดวยฐานะ 
๓    ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มนุษยชาวชมพูทวีป  ประเสริฐกวาพวก 
มนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส  ดวยฐานะ  ๓ ประการ 
๓   ประการเปนไฉน   คือเปนผูกลา   ๑   เปนผูมีสติ   ๑   เปนผูอยู 
ประพฤติพรหมจรรยอันเยี่ยม   ๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มนุษยชาว-  
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ชมพูทวีปประเสริฐกวาพวกมนุษยชาวอุตตรกุรุทวีปและพวกเทวดา  
ชั้นดาวดึงส  ดวยฐานะ  ๓  ประการน้ีแล. 
                                   จบ  ฐานสูตรที่  ๑ 
 
                      สัตตาวาสรรควรรณนาท่ี  ๓ 
                                อรรถกถาฐานสูตร 
         สัตตาวาสวรรคท่ี  ๓  ฐานสูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุตฺตรกุรุกา   ไดแก   คนท้ังหลาย   ชาวอุตตรกุรุทวีป 
บทวา อธิคณฺหนฺติ  ไดแก ยอมเปนใหญ คือเปนผูยิ่ง เปนผูประเสริฐ 
ผูเจริญท่ีสุด.  บทวา อมฺมา ไดแก ไมมตัีณหา. สวนในอรรถกถาทาน 
กลาววา  ไมมีทุกข.  บทวา  อปริคฺคหา  ไดแก  เวนความหวงแหนวา 
สิ่งน้ีของเรา.   บทวา   นิยตายุกา   ความวา   ก็คนท้ังหลายเหลานั้น 
มีอายุพันปเทากันทั้งน้ัน   แมคติก็เทากัน   คนเหลาน้ัน  ตายจากน้ัน 
แลว  ยอมเกดิในสวรรคเทาน้ัน.  บทวา  สติมนฺโต   ความวา   ก็พวก 
เทวดายอมมีสติไมแนนอน    เพราะมีความสุขโดยสวนเดียว.    พวก 
สัตวนรก   กไ็มแนนอน   เพราะมีความทุกขโดยสวนเดียว.  สวนคน 
เหลาน้ีชื่อวามีสติมั่นคงเพราะมีทั้งสุขทั้งทุกขปนกันแลว.       บทวา 
 อิธ   พฺรหฺมจริยวาโส   ความวา   แมการอยูประพฤติมรรคพรหมจรรย 
ประกอบดวยองคแปด    ยอมมีในที่นี้เทาน้ัน   เพราะพระพุทธเจาและ 
พระปจเจกพุทธเจา   อุบัติข้ึนในชมพูทวีป. 
                                 จบ  อรรถกถาฐานสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  ขฬุงคสูตร 

            วาดวยมาดีมากระจอก  คนดีคนกระจอก 
         [๒๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราจักแสดงมากระจอก   ๓   
ประเภท  คนกระจอก ๓ ประเภท มาดี ๓ ประเภท  คนดี  ๓ ประเภท 
มาอาชาไนยตัวเจริญ   ๓  ประเภท   และบุรุษอาชาไนยผูเจริญ   ๓ 
ประเภท เธอท้ังหลายจงฟง. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็มากระจอก    ๓    ประเภทเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มากระจอกในโลกน้ีบางตัวมีฝเทาดี    สไีมดี 
ใชขับข่ีไมได  ๑ บางตัวมีฝเทาดี  สีดี  และใชขับข่ีไมได ๑  และบางตัว 
มีฝเทาดี  สีดี   ทั้งใชขับข่ีได   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มากระจอก 
๓   ประเภทน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็คนกระจอก   ๓      ประเภทเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนกระจอกในโลกน้ี บางคนสมบูรณดวยเชาวนดี 
ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ    ใชไมได  ๑   บางคนสมบูรณดวยเชาวน 
สมบูรณดวยคุณสมบัติ   แตใชไมได  ๑   และบางคนสมบูรณดวยเชาวน 
สมบูรณดวยคุณสมบัติ    และใชไมได   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คน 
กระจอก   ๓  ประเภทน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน 
ไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ    ใชไมไดอยางไร     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมรูชัดตามเปนจริงวาน้ีทุกข     นี้ทกุขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ    นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ขอน้ีเรากลาววาเปนเชาวน  
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ของเธอ   และเม่ือเธอถูกถาม  หาในอภิธรรม  ในอภิวินัยก็แกได   
แตใหสําเร็จประโยชนไมได    ขอน้ีเรากลาววาไมเปนคุณสมบัติ 
ของเธอ  และเธอไมไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปจจัย- 
เภสัชบริขาร นี้เรากลาววาใชไมได  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย คนกระจอก 
สมบูรณดวยเชาวน     แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ    และใชไมได 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน 
สมบูรณดวยคุณสมบัติ     แตใชไมไดอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัย   ยอมรู  ตามเปนจริงวา   นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ    นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ขอน้ีเรากลาววาเปนเชาวน 
ของเธอ    และเมื่อเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม    ในอภิวินัยก็แกได 
และใหสําเร็จประโยชนได    ขอน้ีเรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ 
แตเธอไมไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
ขอน้ีเรากลาววา  ใชไมไดของเธอ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนกระจอก 
สมบูรณดวยเชาวน สมบูรณดวยคุณสมบัติ   แตใชไมได  อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็คนกระจอกท่ีสมบูรณดวยเชาวน 
สมบูรณดวยคุณสมบัติและใชไดอยางไร      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ     นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ขอน้ีเรากลาววาเปน 
เชาวนของเธอ      และเธอเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม    ใน 
อภิวินัย  ก็แกได   และใหสําเร็จประโยชนได  ขอน้ีเรากลาววา  เปน 
คุณสมบัติของเธอและเธอไดจีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ  และคิลาน-  
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ปจจัยเภสัชบริขาร  ขอน้ีเรากลาววาใชไดของเธอ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คนกระจอกสมบูรณดวยเชาวน    สมบูรณดวยคุณสมบัติ     และใชได 
อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็มาดี  ๓  ประเภทเปนไฉน   ดูกอภิกษุ 
ทั้งหลาย   มาดีในโลกน้ี   บางตัวมีฝเทาดี   สีไมดี   ใชขับข่ีไมได  ๑ 
บางตัวมีฝเทาดี    สีดี    แตใชขับข่ีไมได   ๑   และบางตัวฝเทาดี   สีด ี
ทั้งใชขับข่ีได   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาดี ๓ ประเภทนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนดี   ๓  ประเภทเปนไฉน   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     คนในโลกน้ีบางคนสมบูรณดวยเชาวน    ไมสมบรูณดวย 
คุณสมบัติ    ใชไมได  ๑   บางคนสมบูรณดวยเชาวน   สมบรูณดวย 
คุณสมบัติ   แตใชไมได  ๑  และบางคนสมบูรณดวยเชาวน  สมบูรณ 
ดวยคุณสมบัติ   และใชได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็คนดีทีส่มบูรณดวยเชาวน    สมบูรณ 
ดวยคุณสมบัติและใชไดอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕   สิ้นไป   เปนอุปปาติกะ   จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น    มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา    ขอน้ี 
เรากลาววาเปนเชาวนของเธอ   และเม่ือเธอถูกถามปญหาในอภิธรรม 
ในอภิวินัย    ก็แกได   และยังประโยชนใหสําเร็จได   ขอน้ีเรากลาววา 
เปนคุณสมบัติของเธอ    และเธอไดจีวร    บิณฑบาต    เสนาสนะและ 
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร         ขอน้ีเรากลาววาเปนการใชไดของเธอ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       คนดีที่สมบูรณดวยเชาวน       สมบูรณดวย  
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คุณสมบัติและใชได  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนดี  ๓ ประเภท 
นี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็มาอาชาไนยตัวเจริญ   ๓   ประเภท 
เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   มาอาชาไนยตัวเจริญในโลกน้ี   บางตัว 
มีฝเทาดี  สีไมดี   ใชขับข่ีไมได   ๑   บางตัวมีฝเทาดี   สีดี   แตใชขับข่ี 
ไมได   ๑  บางตัวฝเทาดี   สีดี   และใชขับข่ีได  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
มาอาชาไนยตัวเจริญ   ๓  ประการนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรุษอาชาไนยผูเจริญ    ๓   ประเภท 
เปนไฉน      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรุุษอาชาไนยผูเจริญในโลกน้ี 
บางคนสมบูรณดวยเชาวน    แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ   และใช 
ไมได  ๑ บางคนสมบูรณดวยเชาวน   สมบูรณดวยคุณสมบัติ  แตใช 
ไมได  ๑  บางคนสมบูรณดวยเชาวน  สมบูรณดวยคุณสมบัติและ 
ใชได   ๑.  
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรุษอาชาไนยผูเจริญท่ีสมบูรณดวย 
เชาวน   แตไมสมบูรณดวยคุณสมบัติ   และใชไมได  อยางไร   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      บรุุษอาชาไนยผูเจริญในโลกน้ี      กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   ปนหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะทั้งหลาย 
สิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   ขอน้ีเรากลาววา 
เปนเชาวนของเธอ  เธอถูกถามปญหาในอภิธรรม  ในอภิวินัย  ก็แกได 
แตไมยังประโยชนใหสําเร็จ         ขอนี้เรากลาววาไมเปนคุณสมบัติ 
ของเธอและเธอไมไดจีวร  บิณฑบาต    เสนาสนะ   และคิลานปจจัย- 
เภสัชบริขาร      ขอน้ีเรากลาววาเปนการใชไมไดของเธอ      ดกูอน  
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ภิกษุทั้งหลาย    บรุุษอาชาไนยผูเจริญ    สมบูรณดวยเชาวน   แตไม   
สมบูรณดวยคุณสมบัติ   และใชไมได อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บรุุษอาชาไนยผูเจริญ    สมบรูณดวย 
เชาวน   และสมบูรณดวยคุณสมบัติ    แตใชไมไดอยางไร    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     บุรุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี้...ขอน้ีเรากลาววา     เปน 
คุณสมบัติของเธอ   แตเธอไมไดจีวร...   ขอน้ีเรากลาววา   เปนการใช 
ไมไดของเธอ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บุรุษอาชาไนยสมบูรณดวย 
เชาวนและสมบูรณดวยคุณสมบัติ   แตใชไมได  อยางนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บรุุษอาชาไนยผูเจริญในโลกนี ้ สมบูรณ 
ดวยเชาวน   สมบูรณดวยคุณสมบัติ     และใชไดอยางไร   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บุรษุอาชาไนยผูเจริญในโลกน้ี  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป   ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   ขอน้ีเรากลาววาเปนเชาวน 
ของเธอ    เธอเมื่อถูกถามปญหาในอภิธรรม    ในอภิวินัย     ก็แกได 
ยังประโยชนใหสําเร็จได     ขอน้ีเรากลาววาเปนคุณสมบัติของเธอ 
และเธอไดจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
ขอน้ีเรากลาววา   เปนการใชไดของเธอ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุรุษ 
อาชาไนยผูเจริญ    สมบรูณดวยเชาวน   สมบูรณดวยคุณสมบัติ   และ 
ใชไดอยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บรุุษอาชาไนยผูเจริญ    ๓ 
ประเภทน้ีแล. 
                                  จบ  ขฬุงคสูตรที่  ๒  
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                             อรรถกถาขฬุงคสูตร 
         ขฬุงคสูตรท่ี  ๒  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    ชวสมฺปนฺโน    ไดแกถึงพรอมดวยเทาเร็ว.    บทวา 
นวณฺณสมฺปนฺโน    ไดแกไมสมบูรณดวยผิวกาย.    ในบุรุษกระจอก 
มีเนื้อความดังตอไปนี้    บทวา     ชวสทฺปนฺโน    ไดแกบุรุษกระจอก 
ถึงพรอมดวยเชาวน  คือญาณ.  บทวา    น  คุณวณณฺสมฺปนฺโน  ไดแก 
ไมถึงพรอมดวยวรรณ   คือคุณ.   บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยแหงบาลี 
นั้นเถิด.   กใ็นสูตรนี้ควรจะกลาวถึงขอใด  ขอน้ัน  ทานอธิบายไวแลว 
ในอรรถกถาติกนิบาตหมดแลว. 
                              จบ  อรรถกถาขฬุงคสูตรที่  ๒  
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                             ๓.  ตัณหาสูตร 

          วาดวยธรรมมีตัณหาเปนมูล  ๙ ประการ 
         [๒๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันมีตัณหา 
เปน   ๙  ประการ   เธอทัง้หลายจงฟง  ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมอันมีตัณหาเปนมูล   ๙   ประการเปนไฉน   การแสวงหาเพราะ 
อาศัยตัณหา   ๑   การไดเพราะอาศัยการแสวงหา   ๑   การวินิจฉัย 
เพราะอาศัยการได   ๑  ฉันทราคะเพราะอาศัยการวินิจฉัย  ๑ ความ 
หมกมุนเพราะอาศัยฉันทราคะ  ๑   ความหวงแหนเพราะอาศัยความ 
หมกมุน  ๑  ความตระหน่ีเพราะอาศัยความหวงแหน  ๑   การจัดการ 
อารักขาเพราะอาศัยความตระหนี่      ๑     ธรรมอันเปนบาปอกุศล 
หลายประการ   คือ   การจับทอนไม  จับศาตรา   การทะเลาะ   การ 
แกงแยง   การวิวาท   กลาววาจาสอเสียวามึง ๆ    และพูดเท็จ   ยอม 
เกิดข้ึน  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมมีตัณหาเปนมูล  ๙ ประการ 
นี้แล. 
                                จบ  ตัณหาสูตรที่  ๓ 
 
                     อรรถกถาตัณหาสูตรท่ี  ๓ 
         ตัณหาสูตรท่ี  ๓  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ตณฺห  ปฏิจจฺ   ไดแกตัณหา  ๒  อยาง  คือ  เอสนตัณหา 
(ตัณหาในการแสวงหา)  ๑  เอสิตตัณณหา (ตัณหาในการแสวงหาไดแลว) 
๑.  บุคคลเดนิไปตามทางแพะและทางท่ีมีตอไมเปนตน   เสาะแสวง  
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หาโภคะดวยตัณหาใด   ตัณหานี้ชื่อวา   เอสนตัณหา.   ตัณหาใดเม่ือ 
บุคคลเสาะแสวงหาไดโภคะแลว    ตัณหานี้ชื่อวา    เอสิตตัณหา.  แต 
ในสูตรนี้พึงเห็นวา   ไดแก  เอสนตัณหา.   บทวา  ปริเยสนา   ไดแก 
การแสวงหาอารมณมีรูปเปนตน   ก็เม่ือ  เอสนตัณหา  มีอยูการแสวง 
หานั้นก็ยอมมี.    บทวา    ลาโภ    ไดแกการไดอารมณมีรูปเปนตน 
ก็เมื่อการแสวงหามีอยู  การไดก็ยอมมี. 
         ก็วินิจฉัย  (การไตรตรอง)  มี  ๔  อยาง  คือ   ญาณวินิจฉัย   ๑ 
ตัณหาวินิจฉัย  ๑  ทิฏฐิวินิจฉัย  ๑  วิตักกวินิจฉัย   ๑.  ในวินิจฉัย  ๔ 
อยางนั้น  บุคคลรูถึงสุขวินิจฉัยในขอท่ีทานกลาววา  พึงรูถึงสุขวินิจฉัย 
ดังน้ีแลว   พึงบําเพ็ญใหถึงความสุขในภายใน   นีช้ือ่วา  ญาณวินิจฉัย. 
บทวา    วินิจฉฺยา  ไดแก  วินิจฉัยสองอยาง  คือ  ตัณหาวินิจฉัย    และ 
ทิฏฐิวินิจฉัย.   ตัณหาวิจริต   ๑๐๘  ชื่อวา  ตัณหาวินิจฉัย.  ทิฏฐ ิ ๖๒ 
ชื่อวา   ทิฏฐวิินิจฉัย.    แตในที่นี้   ทานกลาวถึงวินิจฉัยไดแก   วิตก 
เทาน้ัน   ดังท่ีมาในสูตรวา   ฉนฺโท  โข  เทวานมินทฺ  วิตกฺกนิทาโน 
ความวา    ดกูอนจอมเทพ   ฉันทะแลมีวิตกเปนที่เกิด   ดังน้ี.  บุคคล 
แมไดลาภแลว  ก็ยังไตรตรองถึงส่ิงท่ีนาพอใจ  และไมนาพอใจ  ถึง 
สิ่งดีและไมดีดวยวิตกวา     เทาน้ีจักมีเพ่ือรูปารมณแกเรา     เทาน้ี 
จักมีเพ่ือสัททารมณ    เทาน้ีจักมีแกเรา    เทาน้ีจักมีแกผูอ่ืน   เราจัก 
บริโภคเทาน้ี   เราจักเก็บไวเทาน้ี   ดังน้ี  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
ลาภ  ปฏิจฺจ   วินิจฺฉโย  ไตรตรองอาศัยลาภดังนี้. 
         บทวา    ฉนฺทราโค    ความวา    ราคะอยางออนและราคะอยาง 
แรง    ยอมเกิดข้ึนในวัตถุที่ตรึกดวยอกุศลวิตกอยางนี้    จริงอยูบทวา  
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ฉนฺโท  ในสูตรนี้เปนชื่อของราคะอยางออน.  บทวา  ปริคฺคโห  ไดแก   
ทําการยึดถือดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ.     บทวา      มจฺฉริย     ไดแก 
ทนตอความเปนของท่ัวไปแกผูอ่ืนไมได.     ดวยเหตุนั้นนั่นเอง    ทาน 
โบราณาจารยจึงกลาวความแหงถอยคําอยางนี้ของ       มัจฉริยะน้ันวา 
ความอัศจรรยนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     มัจฉริยะ     เพราะเปน 
ไปแลวในความวา     ขอความอัศจรรยจงมีแกเราเทาน้ัน     ขอจงอยา 
มีแกคนอ่ืนเลยดังน้ี.    บทวา    อารกฺขา    ไดแก    การรักษาไวดวยดี 
โดยปดประตูและเก็บรักษาไวในหีบเปนตน.     ชือ่อธิกรณะเพราะ 
ทําใหยิ่ง  บทนั้นเปนชื่อของเหตุ.  บทวา  อารกฺขาธิกรณ  เปนนปุงสก- 
ลิงคภาวสาธนะ อธิบายวา  เหตุแหงการอารักขา. ในบทวา ทณฺฑาทาน 
เปนตน    พึงทราบวินิจฉัยดังนี้    การถือทอนไมเพ่ือกั้นผูอ่ืน   ชื่อวา 
ทณฺฑาทาน     การถือศัตรามีคมขางเดียวเปนตน   ชื่อวา   สตฺถาทาน. 
การทะะเลาะกันดวยกายก็ดี     การทะเลาะกันดวยวาจาก็ดี     ชื่อวา 
กลโห.     ตอนแรกเปนวิคคหะ      ตอนหลังเปนวิวาท.   บทวา  ตุวตุว 
ไดแก  พูดข้ึนมึงข้ึนกู โดยไมเคารพกัน. 
                             จบ  อรรถกถาตัณหาสูตรที่  ๓  
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                      ๔.  ววัตถสัญญาสูตร 

                    วาดวยสัตตาวาส  ๙  ประการ 
         [๒๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตตาวาส   ๙  ชั้น  ๙  ชัน้เปน 
ไฉน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวพวกหน่ึงมีกายตางกัน  มีสัญญา 
ตางกัน    เหมือนมนุษย    เทวดาบางพวกและวินิปาติกสัตวบางพวก 
นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่  ๑. 
         สัตวพวกหน่ึงมีกายตางกัน    มสีัญญาอยางเดียวกัน  เหมอืน 
เทวดาผูอยูในชั้นพรหม     ผูเกิดในภูมิปฐมฌาน   นี้เปนสัตตาวาส 
ชั้นที่  ๒.  
         สัตวพวกหน่ึงมีกายอยางเดียวกัน    มีสัญญาตางกัน   เหมือน 
เทวดาชั้นอาภัสสระ  นี้เปนสัตตาวาสช้ันที่  ๓. 
         สัตวพวกหน่ึงมีกายอยางเดียวกัน    มีสัญญาอยางเดียวกัน 
เหมือนเทวดาชั้นสุภกิณหะ   นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่  ๔. 
         สัตวพวกหน่ึงไมมีสัญญา  ไมเสวยเวทนา  เหมือนเทวดาผูเปน 
อสัญญีสัตว   นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่  ๕. 
         สัตวพวกหน่ึงผูเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ      โดยคํานึง 
เปนอารมณวา       อากาศหาที่สุดมิได        เพราะลวงรูปสัญญาโดย 
ประการทั้งปวง     เพราะดับปฏิฆสัญญา    เพราะไมใสใจถึงนานัตต- 
สัญญา   นี้เปนสัตตาวาสช้ันที่   ๖. 
         สัตวพวกหน่ึงผูเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ     โดยคํานึง 
เปนอารมณวา  วิญญาณหาที่สุดมิได  เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ  
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โดยประการทั้งปวง  นี้เปนสัตตาวาสช้ันที่  ๗. 
         สัตวพวกหน่ึงผูเขาถึงชั้นอากิญจัญญายตนะ      โดยคํานึง 
เปนอารมณวา   อะไรหนอยหน่ึงไมมี   เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   นี้เปนสัตตาวาสชั้นที่  ๘. 
         สัตวพวกหน่ึงผูเขาถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญยตนะ   เพราะ 
ลวงอากัญจัญญายตนะโดยประการท้ังปวง    เปนสัตตาวาสชั้นที่  ๙ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายสัตตาวาส   ๙  ชั้นน้ีแล. 
                         จบ  ววัตถสัญญาสูตรที่  ๔ 
 
                  อรรถกถาสัตตสัญญาสูตรที่  ๔ 
         สัตตสัญญาสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สตฺตาวาสา   ไดแกที่อยูของสัตวทั้งหลาย    อธิบายวา 
ที่เปนที่อยู.     ในบทนั้นแมสุทธาวาสก็เปนสัตตาวาสเหมือนกัน  แต 
ทานมิไดจัดไว    เพราะสุทธาวาสมิไดมีตลอดกาลท้ังหมด.     ดวยวา 
สุทธาวาสเปนเชนกับที่พักของพระพุทธเจาท้ังหลาย       เมื่อพระ- 
พุทธเจามิไดทรงอุบัติตลอดอสงไขยกัป     ที่นั้นก็วางเปลา     เพราะ 
เหตุนั้น     ทานจึงไมจัดไวเพราะสุทธาวาสมิไดมีตลอดกาลท้ังหมด. 
บทที่เหลือในสูตรนี้    พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว    ในวิญญาณฐิติ 
นั้นแล.  
                     จบ  อรรถกถาสัตตสัญญาสูตรที่  ๔  
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                                ๕.  สลิายูปสูตร   

                       วาดวย (ปฐม) ผูจบพรหมจรรย 
         [๒๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลใดแล   ภิกษุอบรมจิต 
ใหดีดวยปญญา  ในกาลนั้น    ควรเรยีกภิกษุนั้นวา     ยอมรูชดัวา 
ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว   กิจ 
อ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุอบรมจิตใหญดวยปญญาอยางไร 
ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยปญญาอยางน้ีวา      จิตของเราปราศจาก 
ราคะแลว    จิตของเราปราศจากโทสะเเลว     จิตของเราปราศจาก 
โมหะแลว    จิตของเราไมมีราคะเปนธรรมดา    จิตของเราไมมีโทสะ 
เปนธรรมดา    จิตของเราไมมีโมหะเปนธรรมดา    จิตของเราไมเวียน 
มาเพ่ือรูปราคะเปนธรรมดา      จิตของเราไมเวียนมาเพื่อรูปราคะ 
เปนธรรมดา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใดแล  ภิกษุอบรมจิต  
ใหดีดวยปญญาแลว   ในกาลน้ัน   ควรเรียกภิกษุนั้นวา   ยอมรูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจท่ีควรทํา     ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ี  มิไดมี. 
                            จบ  ปฐมสิลายูปสูตรที่  ๕  
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                     อรรถกถาปฐมสิลายูปสูตรท่ี  ๕ 
          ปฐมสิลายูปสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
          บทวา   ยโต   แปลวา  ในกาลใด.  บทวา  สปริจิต  โหติ  ไดแก 
อบรมดีแลวคือ   เจริญดีแลว.   บทวา   กลฺล   วจนาย     ไดแกควรเพ่ือ 
จะกลาว.  บทวา  วีตราค  ไดแกปราศจากราคะ.   บทวา  อสคาคธมฺน 
ไดแกหมดสภาพที่จะใหยินดีดวยราคะ.   บทวา     อนาวตฺติธมฺม 
ไดแกหมดสภาพที่จะกลับมา    คือไมควรเกิดตอไป    อธิบายวา    ม ี
สภาพดับสนิท    โดยไมมีปฏิสนธิอีกตอไปนั่นเอง.    ในสูตรนี้ทาน 
กลาวถึงพระขีณาสพเทานั้น. 
                                    จบ  ปฐมสิลายูปสูตรที่  ๕  
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                            ๖. ทุติยสิลายูปสูตร 

                            วาดวยผูจบพรหมจรรย 
         [๒๓๐]  สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรแหละทานพระจันทิกาบุตร 
อยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห 
ณ   ที่นั้นแล   ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอน 
อาวุโสท้ังหลาย           พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้วา    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ในกาลใดแล  ภิกษุอบรมจิตใหดี  
ดวยจิต  ในกาลน้ัน  ควรพยากรณภิกษุนั้นวา  ยอมรูชัดวา  ชาติสิ้น 
แลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
         เมื่อทานพระจันทิกาบุตรกลาวอยางนี้แลว     ทานพระสารีบุตร 
ไดกลาวกะทานพระจันทิกาบุตรวา          ดูกอนอาวุโสจันทิกาบุตร 
พระเทวทัตมิไดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางน้ีวา        ดกูอน 
อาวุโสท้ังหลาย   ในกาลใด      ภิกษุอบรมจิตใหดวยจิต  ในกาลน้ัน 
ควรพยากรณภิกษุนั้นวา   ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรย 
อยูจบแลว     กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี     ดกูอนอาวุโสจันทิกาบุตร     แตพระเทวทัตแสดงธรรมแก 
ภิกษุทั้งหลายอยางน้ีวา    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ในกาลใดแล  ภิกษุ  
อบรมจิตใหดีดวยจิต   ในกาลน้ันควรพยากรณภิกษุนั้นวา   ยอมรูชัด  
วา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสรจ็แลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี.  
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         แมครั้งท่ี  ๒...   
         แมครั้งท่ี    ๓    ทานพระจันทิกาบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย     พระเทวทัตยอมแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้วา   ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย   ในกาลใดแล   ภิกษุอบรมจิตใหดี  
ดวยจิต  ในกาลน้ัน  ควรพยากรณภิกษุนั้นวา    ยอมรูชัดวา    ชาติสิ้น 
แลว    พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี   แมครั้งท่ี  ๓  ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะ 
ทานพระจันทิกาบุตรวา    ดูกอนอาวุโสจันทิกาบุตร   พระเทวทัตมิได 
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางนี้วา     ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย. 
ในกาลใดแล   ภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิต    ในกาลน้ัน   ควรพยากรณ 
ภิกษุนั้นวา      ยอมรูชัดวา     ชาติสิ้นไปแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว  
กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   ดูกอน 
อาวุโสจันทิกาบุตร        แตพระเทวทัตแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย 
อยางนี้วา      ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   ในกาลใดแล   ภิกษุอบรมจิตใหดี 
ดวยจิต    ในกาลน้ันควรพยากรณภิกษุนั้นวา   ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้น 
แลว    พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี. 
         ดูกอนอาวุโสแกภิกษุอบรมจิตใหดีดวยจิตอยางไร  คือ  อบรม 
จิตใหดีดวยจิตอยางนี้วา    จิตของเราปราศจากราคะแลว    จิตของเรา 
ปราศจากโทสะแลว   จิตของเราปราศจากโมหะแลว   จิตของเราไมมี 
ราคะเปนธรรมดา     จิตของเราไมมีโทสะเปนธรรมดา     จิตของเรา 
ไมมีโมหะเปนธรรมดา    จิตของเราไมเวียนมาในกามภพเปนธรรมดา  
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จิตของเราไดเวียนมาในรูปภพเปนธรรมดา   จิตของเราไมเวียนมา 
ในอรูปภพเปนธรรมดา        ดูกอนอาวุโส    ถึงแมรูปที่จะพึงรูแจง 
ดวยจักษุอยางหยาบ  ๆ   ผานมาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิต 
หลุดพนโดยชอบอยางนี้  รูปเหลาน้ันก็ครอบงําจิตเธอไมได  จิต  
ของเธอไมเจือดวยรูปเหลาน้ัน    เปนจิตม่ัน   ถึงความไมหว่ันไหว 
และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูปนั้น  ถึงแมเสียงที่จะ 
พึงรูแจงดวยหู   ฯลฯ  กลิน่ที่จะพึงรูแจงดวยจมูก  ฯลฯ  รสท่ีพึงจะ 
แจงดวยลิ้น ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย  ฯลฯ ธรรมารมณ 
ที่จะพึงรูแจงดวยใจอยางหยาบ  ๆ      ผานมาทางคลองใจแหงภิกษุ  
ผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้    ธรรมารมณนั้นก็ครอบงําจิตของ 
เธอไมได    จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้น    เปนจิตม่ัน   ถึง 
ความไมหว่ันไหว      และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหง 
ธรรมารมณนั้น  ดูกอนอาวุโส  เปรียบเหมือนเสาหิน  ยาว  ๑๖ ศอก 
หยั่งลงไปในหลุม   ๘    ศอก    ขางบนหลุม   ๘  ศอก  ถึงแมลมพายุ 
อยางแรงพัดมาทางทิศบูรพา  เสาหินนั้นไมพึงสะเทือนสะทานหวั่นไหว 
ถึงแมลมพายุอยางแรงพัดมาทางทิศประจิม     ทศิอุดร    ทิศทักษิณ 
เสาหินนั้นก็ไมพึงสะเท้ือนสะทานหว่ันไหว     ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะหลุมลึกและเพราะเสาหินฝงลึก  ฉันใด   ดูกอนอาวุโสฉันนั้น 
เหมือนกันแล       ถึงแมรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอยางหยาบ ๆ ผาน 
มาทางคลองจักษุแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้   ก็ครอบงํา 
จิตของเธอไมได    จิตของเธอไมเจือดวยรูปเหลาน้ัน   เปนจิตม่ันถึง 
ความไมหว่ันไหว    และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงรูป  
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นั้น     ถึงแมเที่ยงที่จะพึงรูแจงดวย      ฯลฯ     กลิน่ที่จะพึงรูแจงดวย 
จมูก   ฯลฯ    รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น  ฯลฯ  โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจง 
ดวยกาย  ฯลฯ  ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจอยางหยาบ  ๆ   ผาน 
มาทางคลองใจแหงภิกษุผูมีจิตหลุดพนโดยชอบอยางนี้    ก็ครอบงํา 
จิตของเธอไมได    จิตของเธอไมเจือดวยธรรมารมณนั้น   เปนจิตม่ัน 
ถึงความไมหว่ันไหว      และเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมแหง 
ธรรมารมณนั้น. 
                          จบ  ทุติยสิลายูปสูตรที่  ๖ 
 
                อรรถกถาทุติยสิลายูปสูตรท่ี   ๖ 
         ทุติยสิลายูปสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  จนฺทิกาปุตฺโต   ไดแกพระเถระชื่อจันทิกาปุตตะ  ปรากฏ 
ชื่อตามมารดา.  บทวา  เจตสา  จิต  สปุริจิต  โหติ   ความวา       ระเบียบ 
ความประพฤติของจิตอันภิกษุอบรมดีแลว   คือ  เจริญดีแลว  ใหสูง   ๆ 
ข้ึนไป   ดวยระเบียบความประพฤติของจิต.     บทวา      เนวสฺสจิตฺต 
ปริยาทิยนฺติ      ไดแกอารมณเหลาน้ันไมสามารถเพ่ือหนวงเหนี่ยว.  
จิตตุบาทของพระขีณาสพนั่นใหสิ้นไป  แลวต้ังอยูได. บทวา  อมิสฺสีกต   
ไดแกจิตไมคลุกเคลาดวยอารมณเหลาน้ัน   เพราะอารมณเหลานั้น 
ไมติดอยู.   บทวา   อาเนฺชปฺปตฺต   ไดแกถึงความไมหว่ันไหว   คือ  
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ความไมดิ้นรน. บทวา สลิายูโป ไดแก เสาหิน. บทวา โสนัสกุกฺกุโก 
ไดแก  ยาว  ๑๖  ศอก.  บทวา   เหฏฐาเนมงฺคมา  ไดแก   หยั่งลงไป 
ใตหลุม.   บทวา    อุปริเนมสฺส   ไดแก   บนหลุม.  บทวา  สุนขิาตตฺตา 
ไดแก   เอาสากเหล็กตอก  ฝงจนลึก.   ในบทวา  เอวเมวโข  นี้  พึงเห็น 
พระขีณาสพดุจเสาหิน   กิเลสอันเกิดข้ึนในทวาร      ๖     ดุจลมพายุ 
พึงทราบความท่ีกิเลสอันเกิดข้ึนในทวาร       ๖    ไมสามารถยังจิต 
ของพระขีณาสพใหหว่ันไหวได    ดุจความที่ลมอันพัดมาจาก  ๔ ทิศ 
ไมสมารถใหเสาหินหว่ันไหวไดฉะนั้น.    แมในสูตรนี้พระผูมีพระ- 
ภาคเจาก็ตรัสพึงพระขีณาสพเทาน้ัน. 
                     จบ  อรรถกถาทุติยสิลายูปสูตรที่  ๖ 
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                         ๗.  ปฐมเวรสูตร   

                   วาดวยองคคุณของผูสิ้นอบาย 
         [๒๓๑] ครั้งน้ันแล   ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมแลวน่ัง    ณ    ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา 
ดูกอนคฤหบดี  ในกาลใดแล  อริยสาวกสงบระงับภัยเวร   ๕ ประการ 
และประกอบดวย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ ในกาลน้ัน อริยสาวก 
นั้นหวังอยู    พึงพยากรณตนดวยตนเองวา    เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว 
มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว    มีเปรตวิสัยสิ้นแลว     มีอบาย    ทุคติ 
และวินิบาตส้ินแลว     เราเปนโสดาบัน     มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
         อริยสาวกสงบระงับภัยเวร ๕ ประการเปนไฉน ดูกอนคฤหบดี 
บุคคลผูมักฆาสัตวยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน   แมในสัมปรายภพ 
และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ     เพราะปาณาฑิบาตเปนปจจัย 
อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต       ยอมไมประสบภัยเวรแมใน 
ปจจุบัน  แมในสัมปรายภพ    และไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ 
อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต      ยอมสงบระงับภัยเวรน้ันดวย 
ประการอยางนี้    ดูกอนคฤหบดี     บคุคลผูมักถือเอาสิ่งของท่ีเจาของ 
เขาไมให   ฯลฯ   ผูมักประพฤติผิดในกาม  ฯลฯ   ผูมักพูดเท็จ   ฯลฯ 
ผูมักดื่มน้ําเมาคือ          สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน    แมในสัมปรายภพ    และยอมเสวย  
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ทุกขโทมนัสทางใจ     เพราะผูดื่มน้ําเมา     คือ     สุราและเมรัยอันเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาทเปนปจจัย           อริยสาวกผูงดเวนจากการ 
ดื่มน้ําเมา    คือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท      ยอม 
ไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน     แมในสัมปรายภพ    และยอมไมได 
เสวยทุกขโทมนัสทางใจ     อริยสาวกผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา     คือ 
สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท       ยอมสงบระงับภัยเวร 
นั้นดวยอาการอยางน้ี อริยสาวกสงบระงับภัยเวร   ๕ ประการนี้. 
         อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ   ๔  ประการ 
เปนไฉน    ดกูอนคฤหบดี   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา     แมเพราะเหตุนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น...   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนก 
ธรรม  ๑  ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม 
วา    พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดแีลว...     อันวิญูชน 
จะพึงรูไดเฉพาะตน    ๑    ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระสงฆวา    พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติแลว...   เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ๑ 
ยอมประกอบดวยศีลอันพระอริยเจาพอใจ ไมขาด  ไมทะลุ  ไมตาง 
ไมพรอม    เปนไทย   อันวิญูชนสรรเสริญ   อันตัณหาและทิฏฐิไม 
ถูกตอง   เปนไปเพ่ือสมาธิ  ๑   อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตา- 
ปตติยังคะ   ๔  ประการน้ี. 
         ดูกอนคฤหบดี  ในกาลใดแล  อริยสาวกสงบระงับภัยเวร  ๕ 
ประการนี้  และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ   ๔   ประการนี ้ อริย-  
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สาวกน้ันหวังอยู   พึงพยากรณตนดวยตนเองวา    เราเปนผูมีนรก   
สิ้นแลว   มีกาํเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว  มีเปรตวิสัยสิ้นแลว  มอีบาย 
มีทุคติ  และวินิบาตสิ้นแลว  เปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
                                       จบ  ปฐมสูตรที่  ๗ 
 
                   อรรถกถาปฐมเวรสูตรท่ี  ๗ 
         ปฐมเวรสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    ภย    เวร   ปสวติ    ไดแกประสบภัยเกิดจากจิตสะดุง 
และเวรเกิดจากบุคคล.     บทวา     เจตสิก    ไดแกอาศัยจิต.     บทวา 
ทุกฺข   ไดแก  มีกายเปนที่ต้ัง. บทวา โทมนสฺส  ไดแก ทุกขอันสัมปยุต 
ดวยความแคน. ในสูตรนี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงโสดาปตติมรรค.  
                                  จบ  อรรถกถาปฐมเวรสูตรที่  ๗  
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                              ๘.   ทติุเวรสูตร 

                    วาดวยองคคุณของผูสิ้นอบาย 
         [๒๓๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลในแล   อริยสาวกสงบ 
ระงับภัยเวร   ๕  ประการ   และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ   ๔ 
ประการ    ในกาลน้ัน   อริยสาวกน้ันหวังอยู   พึงพยากรณตนดวย 
ตนเองไดวา   เรามีนรกส้ินแลว   มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว   ม ี
เปรตวิสัยสิ้นแลว   มีอบาย   ทุคติ   และวินิบาตสิ้นแลว  เราเปนพระ- 
โสดาบัน   มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงแทที่จะตรัสรู 
ในเบื้องหนา. 
         ก็อริยสาวกระงับภัยเวร    ๕  ประการเปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูมักฆาสัตว  ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน 
แมในสัมปรายภพ    และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ   เพราะ 
ปาณาติบาติเปนปจจัย    อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต   ยอม 
ไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน    แมในสัมปรายภพ   และไมไดเสวย 
ทุกขโทมนสัทางใจ    อรยิสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต    ยอมสงบ 
ระงับภัยเวรดวยประการอยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลผูมัก 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมให  ฯลฯ   ผูมักประพฤติในกาม  ฯลฯ 
ผูมักพูดเท็จ  ฯลฯ  ผูมักดื่มน้ําเมา   คือ  สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาท   ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน  แมในสัม- 
ปรายภพ   และยอมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ   เพราะดื่มน้ําเมา คือ 
สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท      อริยสาวกผูงดเวน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 814 

จากการด่ืมน้ําเมา   คือ     สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  
ยอมไมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน    แมในสัมปรายภพ    และยอม 
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสทางใจ    อริยสาวกผูงดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา 
คือ    สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท      ยอมสงบระงับ 
ภัยเวรดวยประการอยางนี้        อริยสาวกยอมสงบระงับภัยเวร      ๕ 
ประการนี้.                                
         อริยสาวกเปนผูประกอบดวยโสตาปตติยังคะ     ๔    ประการ 
เปนไฉน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้    เปนผู 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา     แม 
เพราะเหตุนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบาน 
แลว   เปนผูจําแนกธรรม  ๑   เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระธรรมวา    พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ดีแลว  ฯลฯ   อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน  ๑ ประกอบดวยความ 
เลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระสงฆวา     พระสงฆสาวกของพระผูมี- 
พระภาคเจา   เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลกไมมีนาบุญ 
อ่ืนยิ่งไปกวา     ผูเปนประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาพอใจ   ไมขาด 
ไมทะลุ   ไมตาง   ไมพรอย   เปนไทย   อันวิญูชนสรรเสรญิ   อัน 
ตัณหาและทิฏฐิไมถูกตอง  เปนไปเพ่ือสมาธิ  ๑ อริยสาวกสงบระงับ 
ดวยโสตาปตติยังคะ  ๔  ประการน้ี. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลใดแล    อริยสาวกสงบระงับ 
ภัยเวร  ๕  ประการน้ี    และประกอบดวยโสตาปตติยังคะ  ๔ ประการ 
นี้    ในกาลนั้น    อริยสาวกน้ันหวังอยู    พึงพยากรณตนดวยตนเอง  
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ไดวา    เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว    มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว     ม ี
เปรตวิสัยสิ้นแลว   มีอบาย    ทุคติ   และวินิบาตส้ินแลว  เราเปนพระ- 
โสดาบัน     มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปน 
เบื้องหนา. 
                              จบ  ทติุยเวรสูตรที่  ๘ 
 
                         อรรถกถาทุติยเวรสูตรท่ี  ๘ 
         ทุติเวรสูตรท่ี     ๘    พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกหมูภิกษุ 
แตในสูตรนี้ทานกลาววา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระโสดาบัน 
เทาน้ัน. 
                           จบ  อรรถกถาทุติยเวรสูตรที่  ๘  
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                        ๙.  ปฐมอาฆาตสูตร 

                    วาดวยอาฆาตวัตถุ  ๙  ประการ 
         [๒๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาฆาตวัตถุ   ๙  ประการเปน 
ไฉน  คือ   บคุคลยอมผูกความอาฆาตวา   คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใช 
ประโยชนแกเราแลว    ๑   คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกเรา    ๑   คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา   ๑  ยอมผูก 
ความอาฆาตวา     คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกคนที่รัก 
ที่ชอบใจของเราแลว     ๑    คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกคนที่รักที่ชอบใจของเรา  ๑  คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกคนที่รักที่ชอบใจของเรา   ๑    ยอมผูกความอาฆาตวา    คนโนน 
ไดประพฤติประโยชนแกคนไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเราแลว     ๑ 
คนโนนยอมประพฤติประโยชนแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของ 
เรา    ๑    คนโนนจักประพฤติประโยชนแกคนไมเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของเรา   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาฆาตวัตถุ   ๙  ประการนี้แล. 
                             จบ  ปฐมอาฆาตสูตรที่  ๙ 
 

                   อรรถกกถาปฐมอาฆาตสูตรที่ ๙ 
         ปฐมอาฆาตสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อาฆาตวัตฺถูนิ   ไดแก   เหตุแหงความอาฆาต. 
บทวา    อาฆาต   พนฺธติ   ไดแกผูกความโกรธ   คือทําความโกรธให 
เกิดข้ึน.  
                           จบ  อรถรกถาปฐมอาฆาตสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐.  ทุติยอาฆาตสูตร   

           วาดวยเหตุกําจัดความอาฆาต  ๙ ประการ 
         [๒๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต  ๙ 
ประการนี้  ๑   ประการเปนไฉน  คือ   บุคคลยอมกําจัดความอาฆาต  
ไดดวยคิดวา       คนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเราแลว 
เพราะเหตุนั้น    ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคล 
นี้เลา     ๑    คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา     เพราะ 
เหตุนั้น   ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลน้ีเลา  ๑ 
คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชนแกเรา    เพราะเหตุนั้น   ที่ไหน 
เราจะพึงไดการประพฤติประโยชนในบุคคลน้ีเลา     ๑     บุคคลยอม 
กําจัดความอาฆาต  ดวยคิดวาคนโนนไดประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว     เพราะเหตุนั้น     ที่ไหน 
เราจะพึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของเราในบุคคลน้ี    ๑    คนโนนยอมประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา     เพราะเหตุนั้น    ที่ไหนเรา 
จะพึงไดการประพฤติประโยชนแกบคุคลผูเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของเราในบุคคลน้ีเลา    ๑    คนโนนจักประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา    เพราะเหตุนั้น   ไหนเราจะ 
พึงไดการประพฤติประโยชนแกบุคคลผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา 
ในกาลน้ีเลา   ๑   บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตดวยคิดวา   คนโนน 
ไดประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  
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แลว  เพราะเหตุนั้น  ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา     ๑     คนโนน 
ยอมประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา 
เพราะเหตุนั้น     ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งท่ีมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา     ๑     คนโนน 
จักประพฤติประโยชนแกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา 
เพราะเหตุนั้น    ที่ไหนเราจะพึงไดการประพฤติสิ่งมิใชประโยชน 
แกบุคคลผูไมเปนที่รักที่ชอบใจของเราในบุคคลน้ีเลา    ๑     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เหตุเครื่องกําจัดความอาฆาต  ๙  ประการน้ีแล. 
                         จบ  ทุติยอาฆาตสูตรที่  ๑๐ 
 
               อรรถกถาทุติยอาฆาตสูตรท่ี  ๑๐ 
         ทุติยอาฆาตสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อาฆาตปฏิวินยา   ไดแกเหตุแหงการกําจัดความอาฆาต. 
บทวา  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา   ความวา  เราจะพึงไดในบุคคลน้ีแตไหน  คือ 
เราสามารถจะไดดวยเหตุไรวา     การประพฤติไมเปนประโยชนนั้น 
อยาไดมีแลวดังน้ี.    อธิบายวา    บุคคลคิดอยางนี้วา    ธรรมดาคนอ่ืน 
จะทําความฉิบหายแกคนอ่ืนตามความชอบใจของตน    ดังนี้แลวกําจัด 
ความอาฆาตเสียได.     อีกอยางหนึ่ง    หากเราพึงทําความโกรธตอบ  
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การทําความโกรธน้ันเราจะพึงไดในบุคคลน้ีแตไหน     อธิบายวา   
เราสามารถจะไดดวยเหตุไร.    ปาฐะวา    ต   กุโต   ลาภา   ดังน้ีก็มี. 
ความวา   หากเราพึงทําความโกรธในบุคคลน้ี   ในการทําความโกรธ 
ของเราน้ัน   จะพึงไดอะไรแตไหน  อธิบายวา   ชื่อวา  จะพึงไดอะไร 
มา.  บทวา   ต   ในอรรถนี้ เปนเพียงนิบาตเทาน้ัน. 
                   จบ  อรรถกถาทุติยอาฆาตสูตรที่  ๑๐  
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                  ๑๑.  อนุปุพพนิโรธสูตร 

               วาดวยอนุปุพพนิโรธ  ๙  ประการ 
         [๒๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนุปุพพนิโรธ   ๙  ประการ 
นี้  ๙  ประการเปนไฉน   คือ   อามิสสัญญาของผูเขาปฐมฌานยอม 
ดับไป  ๑  วิตกวิจารของ  ผูเขาทุติยฌานยอมดับไป ๑ ปติของผูเขา 
ตติยฌานยอมดับไป    ๑    ลมอัสสาสปสสานะของผูเจาจตุตถฌาน 
ยอมดับไป   ๑    รูปสญัญาของผูเขาอากาสานัญจายตนฌานยอมดับ 
ไป    ๑    อากาสานัญจายตนสัญญาของผูเขาวิญญาณัญจายตนฌาน 
ยอมดับไป    ๑    วิญญาณัญจายตนสัญญาของผูเขาอากิญจัญญาย- 
ตนฌานยอมดับไป   ๑  อากิญจัญญายตนสัญญาของผูเขาเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌานยอมดับไป  ๑  สัญญาและเวทนาของผูเขาสัญญา- 
เวทยิตนิโรธยอมดับไป   ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนุปุพพนิโรธ  ๙ 
ประการนี้แล. 
                           จบ  อนปุุพพนิโรธสูตรที่  ๑๑ 
 
                 อรรถกถาอนุปุพพนิโรธสูตรท่ี  ๑๑ 
         อนุปุพพนิโรธสูตรท่ี  ๑๑  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อนุปุพฺพนิโรธา   ไดแกดับไปตามลําดับ.   คําท่ีเหลือ 
ในบททั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
                     จบอรรถกถาอนุปุพพนิโรธสูตรที่  ๑๑  
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                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ฐานสูตร   ๒.  ขฬุงคสูตร   ๓.  ตัณหาสูตร   ๔.  ววัตถ- 
สัญญาสูตร   ๕.  ปฐมสิลายูปสูตร   ๖.  ทุติยสิลายปูสูตร  ๗.  ปฐม- 
เวรสูตร   ๘.  ทุติยเวรสูตร   ๙.  ปฐมอาฆาตสูตร   ๑๐.  ทุติยอาฆาตสูตร 
๑๑.  อนุปุพพนิโรธสูตร   และอรรถกถา 
                                    จบ  สัตตาวาสวรรคท่ี  ๓  
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                              มหาวรรคที่  ๔ 
                           ๑.  ปฐมวิหารสูตร 

                 วาดวยอนุปุพพวิหาร   ๙  ประการ 
         [๒๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนุปุพพวิหาร   (ธรรมเปน 
เครื่องอยูตามลําดับ)    ๙    ประการนี้   ๙   ประการเปนไฉน   คือ 
ปฐมฌาน  ๑  ทุติยฌาน  ๑  ตติยฌาน  ๑  จตุตถฌาน  ๑ อากาสานัญ- 
จายตนฌาน  ๑ วิญญาณัญจายตนฌาน  ๑  อากิญจัญญายตนฌาน  ๑ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   ๑   สญัญาเวทยิตนิโรธ    ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย อนุปุพพวิหาร  ๙ ประการน้ีแล. 
                             จบ  ปฐมวิหารสูตรที่  ๑ 
 
                        มหาวรรควารณนาที่  ๔ 
                    อรรถกถาปฐมวิหารสูตรท่ี  ๑ 
         มหาวรรคที่  ๔  ปฐมวิหารสูตรที่  ๑ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนุปุพฺพวิหารา  ไดวิหารธรรมอันควรเขาถึงตามลําดับ  
                               จบ  อรรถกถาปฐมวิหารสูตรที่  ๑  
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                             ๒. ทุติยวิหารสูตร 

         วิหารอนุปุพพวิหารสมบัติ   ๙  ประการ 
         [๒๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงอนุปุพพวิหาร 
สมาบัติ   ๙  ประการนี้  เธอท้ังหลายจงฟง  ฯลฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็อนุปุพพวิหารสมาบัติ    ๙   ประการเปนไฉน    เรากลาววา      กาม 
ทั้งหลายยอมดับในที่ใด      และทานเหลาใดดับกามท้ังหลายไดแลว ๆ 
อยู    ในที่นัน้   ทานเหลาน้ันไมมีความหิว   ดับแลว   ขามไดแลว   ถึง 
ฝงแลว   ดวยองคฌานน้ันเปนแน   ผูใดพึงถามอยางนี้วา   กามทั้งหลาย 
ยอมดับในที่ไหน  และใครดับกามท้ังหลายไดแลว  ๆ  อยู   เราไมรูผูนี้ 
เราไมเห็นผูนี้     เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา     ดูกอนอาวุโส 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม     สงัดจากอกุศลธรรม    บรรล ุ
ปฐมฌาน    มีวิตกวิจาร    มีปติและสุขเกิดแกวิเวกอยู    กามท้ังหลาย 
ยอมดับในปฐมฌานน้ี   และทานเหลานั้นดับกามไดแลว ๆ  อยู  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย       เธอไมเปนผูโออวดไมมีมารยาเปนแน     พึงชื่นชม 
ยินดีภาษิตวา     ดีแลว    ดแีลว     พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไป 
นั่งใกล.                                              
         เรากลาววา    วิตกและวิจารยอมดับในที่ใด      และทานเหลาใด 
ดับวิตกวิจารไดแลว  ๆ   อยูในที่นั้น   ทานเหลาน้ันไมมีความหิว   ดับ 
สนิทแลว    ขามไดแลว    ถึงฝงแลว    ดวยองคฌานนั้นเปนแน    ผูใด 
พึงถามอยางน้ีวา     วิตกและวิจารยอมดับในที่ไหน     และใครดับ  
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วิตกวิจารแลว  ๆ  อยู   เราไมรูผูนี้   เราไมเห็นผูนี้   เธอทั้งหลาย   
พึงตอบผูนั้นอยางนี้วา   ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรล ุ
ทุติยฌาน  มคีวามผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมี 
วิตกวิจาร     เพราะวิตกวิจารสงบไป     มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู 
วิตกวิจารยอมดับในองคฌาน     และทานเหลาน้ันดับวิตกวิจาร 
ไดแลว  ๆ  อยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมารยา 
เปนแน  พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา   ดีแลว  ครั้นแลวพึงนมัสการ  กระทํา 
อัญชลีเขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา     ปติยอมดับในที่ใด      และทานเหลาใดดับปติได 
แลว  ๆ  อยู   ทานเหลาน้ันไมมีความหิว    ดับสนทิแลว    ขามไดแลว 
ถึงฝงแลว    ดวยองคฌานนั้นเปนแน     ผูใดพึงถามอยางนี้วา     ก็ปติ 
ดับในที่ไหน    และใครดับปติไดแลว ๆ   อยู   เราไมรูผูนี้   ไมเห็นผูนี้ 
เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา    ดูกอนอาวุโส  ภิกษุในธรรมวินัย  
นี้   มีอุเบกขา  มีสติ   มีสมัปชัญญะ   เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติ 
สิ้นไป     บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา      ผูได 
ฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข    ปติยอมดับในองคฌานน้ี 
และทานเหลาน้ันดับปติไดแลว  ๆ   อยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอเปน 
ผูไมโออวด    ไมมีมารยาเปนแน    พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา    ดีแลว 
ครั้นแลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา     อุเบกขาและสุขดับในที่ใด      และทานเหลาใด  
ดับอุเบกขาและสุขไดแลว ๆ   อยูในทีน่ั้น  ทานเหลาน้ันไมมีความหิว  
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ดับสนิทแลว   ขามไดแลว   ถึงฝงแลว  ดวยองคฌานน้ันเปนแน ผูใด 
พึงถามอยางน้ีวา     ก็อุเบกขาและสุขยอมดับในที่ไหน    และใครดับ 
อุเบกขาและสุขไดแลว  ๆ  อยู  เราไมรูผูนี้  เราไมเห็นผูนี้  เธอท้ังหลาย 
พึงตอบผูนั้นอยางนี้วา     ดูกอนอาวุโส    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรล ุ
จตุตถฌาน    ไมมีทุกขไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
โทมนัสกอน ๆ     ได   มอุีเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู     อุเบกขา 
และสุขดับในองคฌานน้ีแล         ทานเหลาน้ันดับอุเบกขาและสุขได 
แลว  ๆ  อยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอเปนผูไมโออวด  ไมมีมารยา 
เปนแน  พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา  ดีแลว  ครั้นแลว  พึงนมัสการกระทํา 
อัญชลีเขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา     รูปสญัญาดับในทีใ่ด     และทานเหลาใดดับรูป 
สัญญาไดแลว ๆ   อยูในทีน่ั้น   ทานเหลาน้ันไมมีความหิว   ดับสนิท 
แลว   ขามไดแลว   ถึงฝงแลว  ดวยองคฌานน้ันเปนแน    ผูใดพึงถาม 
อยางนี้วา    รูปสัญญาดับในท่ีไหนและใครดับรูปสัญญาไดแลว  ๆ อยู 
เราไมรูผูนี้       เราไมเห็นผูนี้   เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา 
ดูกอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการ 
ทั้งปวง    เพราะดับปฏิฆสัญญา     เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา 
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน    เพราะคํานึงเปนอารมณวา    อากาศ 
ไมมีที่สุด   รปูสัญญายอมดับในองคฌานนี้   และทานเหลาน้ันดับ 
รูปสัญญาไดแลว ๆ  อยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอเปนผูไมโออวด 
ไมมีมารยาเปนแน   พึงชื่นชมยินดีภาษิตวา  ดีแลว   ครั้นแลว   พึง 
นมัสการกระทําอัญชลีเขาไปน่ังใกล.  
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         เรากลาววา   อากาสานัญจายตนสัญญาดับในที่สุด    และทาน   
เหลาใดดับอากาสานัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ    อยูในที่นั้น    ทาน 
เหลาน้ันไมมีความหิว     ดับสนิทแลว    ขามไดแลว  ถึงฝงแลว  ดวย 
องคฌานน้ันเปนแน  ผูใดพึงถามอยางน้ีวา  อากาสานัญจายตนสัญญา 
ดับในที่ไหน    และใครดับอากาสานัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ   อยู 
เราไมรูผูนี้     เราไมเห็นผูนี้     เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา 
ดูกอนอาวุโส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวง    บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน    โดยคํานึงเปน 
อารมณวา   วิญญาณไมมีที่สุด   อากาสานญจายตนสัญญาดับในองค 
ฌานน้ี   และทานเหลาน้ันดับอากาสานัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ อยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอเปนผูไมโออวด  ไมมีมารยาเปนแน   พึง 
ชื่นชมยินดีภาษิตวา    ดีแลว   ครั้นแลว    พึงนมัสการกระทําอัญชล ี
เขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา    วิญญาณัญจายตนสัญญาดับในทีใ่ด     และทาน 
เหลาใดดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ    อยูในที่นั้น    ทาน 
เหลาน้ันไมมีความหิว   ดับสนิทแลว  ขามไดแลว   ถึงฝงแลว  ดวย 
องคฌานน้ีเปนแน    ผูใดพึงถามอยางนี้วา    วิญญาณัญจายตนสัญญา 
ดับในที่ไหน    และใครดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ    อยู 
เราไมเห็นผูนี้     เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา     ดูกอนอาวุโส 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง    บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน    โดยคํานึงเปนอารมณวา 
อะไร ๆ    หนอยหน่ึงไมมี    วิญญาณัฌจายตนสัญญายอมดับในองค  
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ฌานนี้    และทานเหลาน้ันดับวิญญาณัญจายตนสัญญาไดแลว ๆ   อยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอเปนผูไมโออวด    ไมมีมารยาเปนแน     พึง 
ชื่นชมยินดีภาษติวา    ดีแลว    ครั้นแลว    พึงนมัสการกระทําอัญชล ี
เขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา    อากิญจัญญายตนสัญญาดับในทีใ่ด    และทาน 
เหลาใดดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลว ๆ     อยูในที่นั้น    ทาน 
เหลาน้ันไมมีความหิว  ดับสนิทแลว    ขามไดแลว     ถึงฝงแลวดวย 
องคฌานน้ีเปนแน    ผูใดพึงถามอยางนี้วา    อากิญจัญญายตนสัญญา 
ดับในที่ไหน   และใครดับอากิญจัญญายตนสัญญาไดแลว  ๆ อยู เรา 
ไมรูผูนี้    เราไมเห็นผูนี้     เธอทั้งหลายพึงตอบผูนั้นอยางนี้วา  ดูกอน 
อาวุโส    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวง    บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน    อากิญ- 
จัญญายตนสัญญาดับในองคฌานน้ี     และทานเหลาน้ันดับอากิญ- 
จัญญายตนสัญญาไดแลว ๆ    อยู    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เธอเปนผู 
ไมโออวด  ไมมีมารยาเปนแน   พึงชืน่ชมยินดีภาษิตวา   ดีแลว  ครั้น 
แลว พึงนมัสการกระทําอัญชลีเขาไปน่ังใกล. 
         เรากลาววา     เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาดับในที่ใด 
และทานเหลาใดดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลว ๆ      อยู 
ทานเหลาน้ันไมมีความหิว     ดับสนทิแลว     ขามใดแลว   ถงึฝงแลว 
ดวยองคฌานนี้เปนแน     ผูใดพึงถามอยางนี้วา     เนวสัญญานา- 
สัญญายตนสัญญาดับในที่ไหน  และใครดับเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สัญญาไดแลว  ๆ  อยู  เราไมรูผูนี้  เราไมเห็นผูนี้   เธอทั้งหลายพึงตอบ  
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ผูนั้นอยางนี้วา     กอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เพราะลวง 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง     บรรลุสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ   เนวสัญญานาสัญญาตนสัญญา    ดับในนิโรธน้ี 
และทานเหลาน้ันดับเนวสัญญานาสัญญายตนสัญญาไดแลว      อยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอเปนผูไมโออวด    ไมมีมารยาเปนแน  พึง 
ชื่นชมยินดีภาษิตวา    ดีแลว   ครั้นแลว   พึงนมัสการกระทําอัญชล ี
เขาไปน่ังใกล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อนุปุพพวิหารสมาบัติ    ๙ 
ประการนี้แล. 
                           จบ  ทุติยวิหารสูตรที่  ๒ 
 
              อรรถกถาทุติยวิหารสูตรท่ี  ๒ 
         ทุติยวิหารสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ยตฺถ  กามา   นิรุชฺฌนฺติ   ไดแก   กามท้ังหลายยอมสงบ 
ไปในที่ใด.   บทวา   นิโรเธตฺวา    ไดแก   ไมกลับมาอีกแลว.  บทวา 
นิจฺฉาตา   ไดแกหมดอยาก    เพราะไมมีความอยากคือ   ตัณหาและ 
ทิฏฐิตอไป.   บทวา   นิพฺพุตา  ความวา   ดับสนิทแลว  เพราะไมมี  
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กิเลส  เครื่องทําใหเรารอนในภายใน.  บทวา  ติณฺโณ  ไดแก  ขามพน 
กามท้ังหลาย.   บทวา   ปารคตา  ไดแกไปเลยฝงแหงกาม.     บทวา 
ตทงฺเคน   ไดแกดวยองคฌานน้ัน.    บทวา   เอตฺถ   กามา  นิรชฺุฌนฺติ 
ไดแก   กามท้ังหลายยอมดับในปฐมฌานน้ี.   บทวา   เต   จ   ไดแก 
ผูใดเขาถึงปฐมฌาน   นัน้ชื่อวาดับกามอยู.    บทวา     ปฺชลโก 
ไดแก  ประคองอัญชลี. บทวา  ปยิรูปาเสยฺย  แปลวา  พึงเขาไปหา. 
พึงทราบเน้ือความในบทท้ังปวงโดยทํานองนี้. 
                         จบ  อรรถกถาทุติยวิหารสุตรที่  ๒  
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                              ๓.   นพิพานสูตร        

                       วาดวยนิพพานเปนสุขอยางย่ิง 
         [๒๓๘]  สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบุตรอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห  ณ  ที่นัน้แล  ทานพระ- 
สารีบุตรกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา     ดกูอนอาวุโสท้ังหลาย    นพิพาน 
นี้เปนสุข    ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย   นิพพานน้ีเปนสุข   เมื่อทานพระ- 
สารีบุตรกลาวอยางนี้แลว    ทานพระอุทายีไดกลาวกะทานพระ- 
สารีบุตรวา     ดูกอนอาวุโสสารีบุตร    นิพพานน้ีไมมีเวทนา   จะเปน 
สุขไดอยางไร. 
         ทานพระสารีบุตรกลาววา     ดูกอนอาวุโส    นิพพานน้ีไมมี 
เวทนาน่ันแหละเปนสุข    ดูกอนอาวุโส   กามคุณ   ๕  ประการน้ี   ๕ 
ประการเปนไฉน   คือ   รปูที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ   อันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   เปนที่รัก   ยั่วยวน  ชวนใหกาํหนัด    เสียงท่ีจะพึง 
รูแจงดวยหู  ฯลฯ   กลิ่นทีจ่ะพึงรูแจงดวยจมูก   ฯลฯ  รสที่จะพึงรูแจง 
ดวยลิ้น   ฯลฯ   โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย     อันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   เปนที่รัก   ยั่วยวนชวนใหกําหนัด    กามคุณ  ๕ 
ประการนี้แล     ดูกอนอาวุโส    สุขโสมนัสยอมเกิดข้ึน   เพราะอาศัย 
กามคุณ  ๕ ประการนี้  นี้เรียกวากามสุข. 
         ดูกอนอาวุโส  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม  ฯลฯ บรรล ุ
ปฐมฌานอยู  ถาเม่ือภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี  สัญญามนสิการ  
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อันสหรคตดวยกามยอมฟุงซาน  ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ เปรียบ   
เหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข    เพียงเพ่ือเบียด 
เบียน   ฉันใด   สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกามเหลาน้ัน    ยอม 
ฟุงซานแกภิกษุนั้น   ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ   ฉันนั้นเหมือนกัน 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข 
ดูกอนอาวุโส   นิพพานเปนสุขอยางไร    ทานจะพึงทราบไดโดย 
ปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุทติุยฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป   ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี    สัญญามนสิการ 
อันสหรคตดวยวิตกยอมฟุงซาน  ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ  เปรียบ 
เหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข            เพียงเพ่ือ 
เบียดเบียน   ฉันใด    สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิตกเหลานั้น 
ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น    ขอน้ันเปนอาพาธน้ันวาเปนทุกข   ดกูอน 
อาวุโส   นิพพานเปนสุขอยางไร   ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุตติยฌาน  ฯลฯ  ถาเมื่อภิกษุนั้น 
อยูดวยวิหารธรรมขอน้ี    สัญญามนสิการอันสหรคตดวยปติยอม 
ฟุงซาน  ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ  เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิด 
ข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข    เพียงเพ่ือเบียดเบียนฉันใด   สัญญามนสิการ 
อันสหรคตดวยปติ    ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น    ขอน้ันเปนอาพาธ 
ของเธอ   ฉันนั้นเหมือนกัน   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธ 
นั้นวาเปนความทุกข  ดูกอนอาวุโส   นิพพานเปนสุขอยางไร    ทาน  
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         อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุจตุตฌาน  ฯลฯ   ถาเมื่อภิกษุนั้น   
อยูดวยวิหารธรรมขอน้ี   สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขา 
ยอมฟุงซาน   ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ   เปรียบเหมือนความทุกข 
พึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข     เพียงเพ่ือเบียดเบียน   ฉันใด 
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขา    ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น 
ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ซึง่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกอาพาธน้ันวาเปนความทุกข  ดูกอนอาวุโส  นิพพานเปนสุข 
อยางไร  ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง  เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง  ฯลฯ 
ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน           โดยคํานึงเปนอารมณวา 
อากาศไมมีที่สุด   ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี    สญัญา- 
มนสิการอันหรคตดวยรูปยอมฟุงซาน   ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข     เพียง 
เพ่ือเบียดเบียน    ฉันใด    สัญญามนสิการอันสหรคตดวยรูปยอม 
ฟุงซานแกภิกษุนั้น   ขอนั้นเปนอาพาธของเธอ   ฉันนั้นเหมือนกัน 
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธนั้นวาเปนความทุกข 
ดูกอนอาวุโส   นิพพานสุขอยางไร   ทานพึงทราบไดโดยปรยิาย 
แมนี้. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ฯลฯ 
เมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี   สัญญามนสิการอันสหรคต 
ดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน    ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข   เพียง  
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พึงทราบไดโดยปริยายแมนี้. 
เพ่ือเบียดเบียน   ฉันใด   สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสา- 
ณัญจายตนะ  ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น   ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
ฉันนั้นเหมือนกัน    ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธนั้น 
วาเปนความทุกข    ดูกอนอาวุโส    นพิพานเปนสุขอยางไร  ทาน 
พึงทราบโดยปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ฯลฯ 
ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี      สัญญามนสิการอัน 
สหรคตดวยวิญญาณัญจายตนะยอมฟุงซาน  ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
เปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข        เพียง 
เพ่ือเบียดเบียน    ฉันใด   สัญญามนสิการอันสหรคตดวยวิญญา- 
ณัญจายตนะยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น     ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
ฉันนั้นเหมือนกัน      ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธนั้นวา 
เปนความทุกข   ดูกอนอาวุโส  นิพพานเปนสุขอยางไร  ทานพึงทราบ 
ไดปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ฯลฯ    ถาเมื่อภิกษุนั้นอยูดวยวิหารธรรมขอน้ี    สญัญามนสิการอัน 
สหรคตดวยอากิญจัญญายตนะยอมฟุงซาน   ขอน้ันเปนอาพาธของ 
เธอเปรียบเหมือนความทุกขพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูมีความสุข    เพียง 
เพ่ือเบียดเบียน       ฉันใด    สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญ- 
ญายตนะ       ยอมฟุงซานแกภิกษุนั้น      ขอน้ันเปนอาพาธของเธอ 
ฉันนั้นเหมือนกัน   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอาพาธนั้นวา 
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เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น  ๆ  ได  ในเมื่อ 
เหตุมีอยู  ๆ  ถาเธอหวังวา   เราพึงแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง   คือ 
คนเดียวเปนหลายคนได   เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยาน 
เปนความทุกข   ดูกอนอาวุโส   นิพพานเปนสุขอยางไร  ทานพึง 
ทราบไดโดยปริยายแมนี้. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ  เพราะลวง 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง   อาสวะทั้งหลาย 
ของเธอส้ินรอบแลว   เพราะเห็นดวยปญญา   ดูกอนอาวุโส  นิพพาน     
เปนสุขอยางไร   ทานพึงทราบไดโดยปริยายแมนี้. 
                                 จบ  นิพพานสูตรที่  ๓ 
 
                            อรรถกถานิพพานสูตร 
         นิพพานสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุทายี   ไดแก   พระโลฬทุายีเถระ.  บทวา   เอตเทว 
เขฺวตฺถ   ตัดบทเปน  เอตเทว  โข   เอตฺถ  ไดแก  ไมมีความสุขนั้นแล 
ในที่นี้.   บทวา  กามสหคตา   คืออาศัยกาม.   บทวา   สมุทาจรนติฺ 
ไดแก   ทองเท่ียวไปในมโนทวาร.   บทวา   อาพาธาย  ไดแก   เพ่ือ 
เบียดเบียนคือเพ่ือบีบค้ัน.   บทวา  ปรยิาเยน   แปลวา   โดยเหตุ. 
พึงทราบเน้ือความในวาระทั้งหมดอยางนี้.   ในสูตรนี้พระสารีบุตร 
กลาวถึง   อเวทยิตสุข. 
                        จบ  อรรถกถานิพพานสูตรที่  ๓  
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                               ๔.   คาวีสูตร 

วาดวยอุปมาการหาอาหารของแมโคกับการปฏิบัติของภิกษุ 
         [๒๓๙]  ดูกอนภิกษุนั้นหลาย    แมโคเที่ยวไปตามภูเขา   เปน 
โคโง   ไมฉลาด   ไมรูจักเขตท่ีหากิน  ไมเขาใจท่ีจะไปเท่ียวบนเขา 
อันขรุขระ   แมโคนั้นพึงคิดอยางนี้วา   ผิฉะน้ัน   เราพึงไปยังทิศที่ไม 
เคยไป   พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน  และพึงดื่มน้ําท่ียังไมเคยดื่ม 
แมโคนั้นยันเทาหนาก็ไมดีเสียแลว  พึงยกเทาหลังอีก  ก็คงจะไป 
ยังทิศที่ยังไมเคยไปไมได  กินหญาท่ียังไมเคยกินไมได  และดื่มน้ํา 
ที่ยังไมเคยดื่มไมได  แมโคนั้นยืนอยูในที่ใดพึงคิดอยางนี้วา  ผิฉะนั้น 
เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป  พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน  และพึงด่ืม 
น้ําท่ียังไมเคยดื่ม  มันกลบัมายังท่ีนั้นอีกโดยสวัสดีไมได  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะแมโคนั้นเที่ยวไปบนภูเขา  เปนคนโง  ไมฉลาด 
ไมรูจักเขตท่ีหากิน  ไมเขาใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ  ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัย 
นี้เปนคนโง   ไมฉลาด  ไมรูจักเขต  ไมเขาใจเพ่ือสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลกรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติอันและสุขอัน 
เกิดแตวิเวกอยู  เธอไมเสพโดยมาก  ไมเจริญ  ไมกระทําใหมาก 
ซึ่งนิมิตน้ัน  ไมอธิษฐานนิมิตน้ันใหดี  เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา 
ผิฉะน้ัน  เราพึงบรรลุทุติฌาน   มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน    ไมมีวิตก     ไมมีวิจาร     เพราะวิตกวิจารสงบไป    
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มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู     เธอไมอาจเพ่ือบรรลุทุติยฌาน  ฯลฯ   
เธอยอมมีความคิดอยางนี้วา    ผิฉะนั้น    เราพึงสงัดจากกาม    สงัด 
จากอกุศล    บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิตก  มีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแต 
วิเวกอยู  เธอยอมไมอาจเพ่ือสงัดจากกาม  ฯลฯ    บรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนี้เรากลาววา    มชีื่อเสียงปรากฏพลาด 
เสื่อมจากผลท้ังสอง   ๒   แลว    เปรียบเหมือนแมโคเที่ยวไปบนภูเขา 
เปนโคโง   ไมฉลาด    ไมรูจักเขตท่ีหากิน   ไมเขาใจท่ีจะเที่ยวไปบน 
เขาอันขรุขระ ฉันนั้น.                                               
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมโคที่เที่ยวไปบนภูเขา    เปนโคฉลาด 
เฉียบแหลม  รูจักที่เที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ.   แมโคนั้นพึงมีความคิด  
อยางนี้วา  ผิฉะนั้น    เราพึงไปยังทิศท่ีไมเคยไป    พึงกินหญาท่ียัง 
ไมเคยกิน    และพึงดื่มน้ําท่ียังไมเคยด่ืม    แมโคนั้นยังเทาหนาไวดีแลว 
พึงยกเทาหลัง     แมโคนัน้พึงไปยังทิศที่ไมเคยไป   พึงกินหญาท่ียัง 
ไมเคยกิน และพึงดื่มน้ําที่ยังไมเคยดื่ม  เมื่อยืนอยูในที่ใด พึงคิดอยางนี้ 
วา   ผิฉะน้ัน   เราพึงไปยังทิศที่ไมเคยไป   พึงกินหญาท่ียังไมเคยกิน 
พึงดื่มน้ําท่ียังไมเคยดื่ม    และพึงกลับมายังท่ีนั้นโดยสวัสดี    ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะแมโคเที่ยวไปบนภูเขา  เปนโคฉลาด   เฉียบแหลม 
รูจักเขตท่ีหากิน    เขาใจที่จะเที่ยวไปบนภูเขาอันขรุขระ    ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันน้ันเหมือนกัน    ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  
เปนบัณฑิต    ฉลาด   รูจักเขต   เขาใจท่ีจะสงัดจากกาม  สงัดจาก  
อกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน...  เสพโดยมาก  เจริญ    กระทําใหมาก  
ซึ่งนิมิตน้ัน    อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี,  
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         เธอมีความคิดอยางนี้วา     ผิฉะน้ัน     เราพึงบรรลุทุติยฌาน   
มีความผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน    ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
เธอเสพโดยมากซึ่งนิมิตน้ัน    เจริญ    กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน 
อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี. 
         เธอมีความคิดดังน้ีวา ผิฉะน้ัน เราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป     บรรลุตติฌานท่ีพระอริยเจา 
ทั้งหลายสรรเสริญวา    ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข 
เธอยังไมยินดีเพียงตติฌานที่ไดบรรล ุ    ฯลฯ      เธอเสพโดยมาก 
เจริญ  กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันใหดวยดี. 
         เธอมีความคิดอยางนี้วา     ผิฉะน้ัน     เราพึงบรรลุจตุตถฌาน 
ไมมีทุกข   ไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส    โทมนัส  
กอน ๆ   ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    เธอยังไมยินดี 
เพียงจตุตถฌานท่ีไดบรรลุนั้น    เธอเสพโดยมาก   เจริญ    กระทํา 
ใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี, 
         เธอมีความคิดอยางนี้วา  ผิฉะนั้น   เรา   เพราะลวงรูปสัญญา 
โดยประการทั้งปวง   เพราะดับปฏิฆสัญญา     เพราะไมใสใจถึง 
นานัตตสัญญา    พึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน     โดยคํานึงเปน 
อารมณวา    อากาศไมมีที่สุด      เธอยงัไมยินดีเพียงอากาสานัญ- 
จายตนฌานท่ีไดบรรลุนัน้  เธอเสพโดยมาก   เจรญิ   กระทําใหมาก 
ซึ่งนิมิตน้ัน   อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี.  
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         เธอมีความคิดอยางนี้วา   ผิฉะน้ัน   เรา    เพราะลวงอากาสา-   
นัญจาญตนฌาน  โดยประการท้ังปวง พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน 
โดยคํานึงเปนอารมณวา    วิญญาณไมมีที่สุด      เธอยังไมยินดีเพียง 
วิญญาณัญจายนฌานที่ไดบรรลุนั้น    เธอเสพโดยมาก     เจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี. 
         เธอมีความคิดอยางนี้วา  ผิฉะนั้น  เรา  เพราะลวงวิญญาณัญ- 
จายตนฌานโดยประการท้ังปวง    พึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
โดยคํานึงเปนอารมณวา    อะไร ๆ   หนอยหน่ึงไมมี   เธอไมยินดีเพียง 
อากิญจัญญายตนะท่ีไดบรรลุนั้น   เธอเสพโดยมาก   เจริญ   กระทํา 
ใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน   อธิษฐานนิมิตน้ันใหมั่นดวยดี, 
         เธอมีความคิดอยางนี้วา    ผิฉะนั้น    เรา    เพราะลวงอากิญ- 
จัญญายตนะโดยประการทั้งปวง  พึงบรรลุเนวสญัญานาสัญญาตนะ 
เธอไมยินดีเพียงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานท่ีไดบรรลุนั้น    เธอ 
เสพโดยมาก   เจริญ     กระทําใหมากซ่ึงนิมิตน้ัน   อธิษฐานนิมิตน้ัน 
ใหมั่นดวยดี. 
         เธอมีความคิดอยางนี้วา     ผิฉะน้ัน    เราลวงเนวสัญญานา- 
สัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง    พึงบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ  
เธอไมยินดีเพียงสัญญาเวทยิตนิโรธที่ไดบรรลุนัน้. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลใดแล    ภิกษุเขาก็ดี    ออกก็ดี  
ซึ่งสมาบัตินั้น ๆ  ในกาลนั้น  จิตของเธอเปนจิตออน  ควรแกการงาน 
เธอมีสมาธิอันหาประมาณมิได   เจรญิดีแลว    ยอมโนมนอมจิตไป 
เพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด      ที่ควรกระทําใหแจงดวยอภิญญา  
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ในธรรมน้ัน  ๆ  ได  ในเมือ่เหตุมีอยู   ๆ  ถาเธอหวังวา  เราพึง 
ฟงเสียงสองอยาง   คือ  เสียงทิพย  เสียงมนุษย  ทั้งที่ไกลและใกล 
ดวยโสตธาตุอันเปนทิพย   ฯลฯ   ในเมือ่เหตุมีอยู  ๆ  ถาเธอหวังวา 
เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือ   จิตมีราคะ 
ก็พึงรูวา   จิตมีราคะ   หรอืจิตปราศจากราคะก็พึงรูวา   จิตปราศจาก 
ราคะ  จิตมีโทสะก็พึงรูวา    จิตมีโทสะ   หรือจิตปราศจากโทสะก็พึง 
รูวา  จิตปราศจากโทสะ  จิตมีโมหะก็พึงรูวา   จิตมีโมหะ   หรอืจิต 
ปราศจากโมหะก็พึงรูวา   จิตปราศจากโมหะ   จิตหดหูก็พึงรูวา 
จิตหดหู   หรอืจิตฟุงซาน   ก็พึงรูวา    จิตฟุงซาน   จิตเปนมหัคคต 
ก็พึงรูวา  จิตเปนมหัคคตหรือจิตไมเปนมหัคคตก็พึงรูวา  จิตไมเปน 
มหรคต  จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็พึงรูวา  จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    หรือจิต 
ไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็พึงรูวา  จิไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา   จิตเปนสมาธิก็พึง 
รูวา  จิตเปนฯสมาธิ  หรอืจิตไมเปนสมาธิก็พึงรูวา  จิตไมเปนสมาธิ 
จิตหลุดพนก็พึงรูวา  จิตหลุดพน   หรอืจิตไมหลุดพนก็พึงรูวา  จิต 
ไมหลุดพน  เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ได  
ในเมื่อเหตุมีอยู  ๆ  ถาเธอหวังวา  เราพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
อันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง  ฯลฯ  พึงระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ    ดวย 
ประการดังน้ี   เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น  ๆ  
ได  ในเมื่อเหตุมีอยู ๆ  ถาเธอหวังอยูวา    เราพึงเห็นหมูสัตว   ฯลฯ 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย   พึงรูชัดซึ่งหมูสัตว 
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ผูเปนไปตามกรรม  ฯลฯ  เธอยอมถึงความเปนผูควรเปนพยาน 
ในธรรมน้ัน  ๆ  ได  ในเมือ่เหตุมีอยู  ๆ  ถาเธอหวังวา  เราพึงกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ   ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   เธอ 
ยอมถึงความเปนผูควรเปนพยานในธรรมนั้น ๆ ได ในเมื่อเหตุมีอยู ๆ. 
                                    จบ   คาวีสูตรที่  ๔ 
 
                        อรรถกถาคาวีสูตรท่ี  ๔ 
         คาวีสูตรท่ี  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปพฺพเตยฺยา   ไดแก   แมโคมักเท่ียวไปบนภูเขา.   บทวา 
น  สุปติฏ ิต    ปติฏาเปตฺวา  ไดแก   ไมยันเทาหนาไวใหดี.  บทวา 
ต  นิมิตฺต  ไดแกนิมิต   กลาวคือปฐมฌานน้ัน.    บทวา  น  สวฺาธิฏ ิต 
อธิฏาติ   ไดแก   ไมต้ังใจไวดวยดี.     บทวา   อนภิหิสมาโน  ไดแก 
ใหสําเร็จ.   บทวา   มุท ุ จิตฺต   โหติ   กมฺมนิย    ความวา   วิปสสนาจิต 
ออนในขณะแหงโลกกุตตรมรรค เปนจิตทนตอการงาน คือควรประกอบ 
การงานฉันใด          จิตในจตุตถฌานมีอภิญญาเปนบาทของภิกษุนั้น 
ยอมเปนจิตออนควรแกการงานฉันนั้น.   บทวา   อปฺปมาโณ    สมาธิ 
ความวา   สมาธิในพรหมวิหาร  ๔  ก็ดี  สมาธิในมรรคผลกด็ี  ชื่อวา 
สมาธิ  หาประมาณมิได  แตในสูตรนี้  หมายถึงอารมณอันหาประมาณ  
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มิได เพราะเหตุนั้น พึงเห็นวา สมาธิคลองแคลวดวยดี เปนอัปปมาณ- 
สมาธิ  โดยปริยายน้ี.  บทวา  โส   อปฺปมาเณน    สมาธินา   สุภาวิเตน 
ความวา        ภิกษุนี้เจริญวิปสสนาในฐานะน้ีแลวจึงบรรลุพระอรหัต. 
บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงลําดับแหงอภิญญาของ 
พระขีณาสพจึงตรัสคํามีอาทิวา  ย  ยสฺเสว  ดังนี้. 
                          จบ  อรรถกถาคาวีสูตรที่   ๔  
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                                  ๕.  ฌานสูตร 

       วาดวยฌานสมาบัติและสัญญาเวทนิตนิโรธ 
         [๒๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย      เพราะอาศัยปฐมฌานบาง  ทุติฌานบาง ตติยฌาน 
บาง  จตุตฌานบาง  อากาสนัญจายตนฌานบาง    ฯลฯ     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะอาศัย 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานบาง. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวความสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย   เพราะอาศัยปฐมฌานบาง   ดังน้ีนั้น   เราอาศัย 
อะไรกลาวแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้      สงัด 
จากกาม   ฯลฯ   บรรลุปฐมฌาน  เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย 
คือ  รูป  เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   อันมอียูในขณะแหง 
ปฐมฌานน้ัน   โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนโรค  เปน 
ดังหัวฝ   เปนดังลูกศร   ไมมีสุข    เปนอาพาธ  เปนของผูอ่ืน   เปนของ 
ชํารุด   วางเปลา     เปนอนัตตา       เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรม 
เหลาน้ัน    ครั้นแลว   เธอยอมโนมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา  นั่นสงบ   
นั่นประณีต   คือ  ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง   ความสละ 
คืนอุปธิทั้งปวง   ความส้ินตัณหา   ความคลายกําหนัด   ความดับ 
นิพพาน   เธอต้ังอยูในปฐมฌานน้ัน    ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
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ทั้งหลาย   ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เธอยอม 
เปนอุปปาติกะ   จักปรินพิพาน   ในภพนั้น   มีอันไมกลับจากโลกน้ัน 
เปนธรรมดา   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕  สิ้นไป    ดวยความยินดี 
เพลิดเพลินในธรรมน้ัน    ๆ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือน 
นายขมังธนู   หรือลูกมือของนายขมังธนู   เพียรยิงรูปหุนที่ทําดวย 
หญาหรือกองกอนดิน   ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล   ยิงไมพลาด  และ 
ทําลายรางใหญ  ๆ  ไดแมฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุกฉั็นนั้น 
เหมือนกันแล   สงัดจากกาม  ฯลฯ    บรรลุปฐมฌาน    เธอยอมพิจารณา 
เห็นธรรมท้ังหลาย   คือ  รูป  เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ   อันม ี
อยูในขณะแหงปฐมฌานน้ัน  โดยความเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข... 
วางเปลาเปนอนัตตา        เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูดวยธรรมเหลาน้ัน 
ครั้นแลวยอมนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา  นั่นสงบ   นั่นประณีต   คือ 
ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง...   นิพพาน    เธอต้ังอยูในปฐมฌาน 
นั้น   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย      ถายังไมถึงความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เธอยอมเปนอุปปาติกะ  จักปรินิพพาน 
ในภพน้ัน  มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา   เพราะโอรัมภาคิย- 
สังโยชน   ๕  สิ้นไป   ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมน้ัน  ๆ  ขอท่ี 
เรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลายเพราะอาศัยปฐมฌานบาง   ดังน้ีนั้น   อาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวความสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย    เพราะอาศัยทุติยฌานบาง   ฯลฯ   เพราอาศัย 
ตติยฌานบาง  ฯลฯ  เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง  ดังน้ีนั้น  เราอาศัย  
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อะไรกลาวแลว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรล ุ
จตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัส 
โทมนัสกอน  ๆ  ได   มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   เธอยอม 
พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย   คือ  รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณ   อันมีอยูในขณะแหงจตุตถฌานน้ัน  โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  เปนทุกข... วางเปลา   เปนอนัตตา  เธอยอมยังจิตใหต้ังอยู 
ดวยธรรมเหลาน้ัน  ครั้นแลว  ยอมนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา นั่นสงบ 
นั่นประณีต   คือ  ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง...   นิพพาน 
เธอต้ังอยูในจตุตถฌานน้ัน   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เธอยอมเปนอุปปติกะ 
จักปรินิพพานในภพนั้น   มีอันไมกลบัจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน   ๕  สิ้นไป   ดวยความยินดีเพลิดเพลิน 
ในธรรมน้ัน ๆ  ดุกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนนายขมังธนู 
หรือลูกมือของนายขมังธนู   เพียรยิงธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญา 
หรือกองดิน   ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล   ยิงไมพลาด  และทําลาย 
รางใหญ ๆ ได  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือน 
กันแล  บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย 
คือ  รูป   เวทนา   ฯลฯ   มอัีนไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา  ขอ 
ที่เรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวความส้ินแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย    เพราะอาศัยจตุตถฌานบาง    ดังน้ีนั้น     เราอาศัยขอน้ี 
กลาวแลว  
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         ก็ขอท่ีเรากลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวความสิ้นไป 
แหงอาสวะท้ังหลาย   เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง  ดังนี้ 
นั้น   เราอาศัยอะไรกลาวแลว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้     เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง      เพราะดับ 
ปฏิฆสัญญา   และเพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา    บรรลุอากา- 
สานัญจายตนฌาน     โดยคํานึงเปนอารมณวา      อากาศไมมีที่สุด 
เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย   คือ   เวทนา   สัญญา   สังขาร 
วิญญาณ   อันมีอยูในขณะแหงอากาสานัญจายตนฌานนั้น  โดยความ 
เปนของไมเที่ยง   เปนทกุข...   วางเปลา   เปนอนัตตา   เธอยอมยังจิต 
ใหต้ังอยูดวยธรรมเหลาน้ัน   ครั้นแลว   ยอมนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุ 
วา   นั่นสงบ   นั่นประณีต   คือ   ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง... 
นิพพาน    เธอต้ังอยูในอากาสานัญจายตนฌานนั้น    ยอมถึงความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ถายังไมถงึความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย    เธอยอมเปนอุปปาติกะ   จักปรินิพพานในภพนั้น   มีอัน 
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน    ๕ 
สิ้นไป   ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น  ๆ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนนายขมังธนู     หรือลูกมือของนายขมังธนู      เพียรยิง 
ธนูไปยังรูปหุนที่ทําดวยหญาหรือกองดิน   ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล 
ยิงไมพลาด  และทําลายรางใหญ  ๆ ได แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง 
เพราะดับปฏิฆสัญญา     เพราะไมใสใจถึงนานัตตสัญญา     บรรล ุ
อากาสานัญจายตนฌาน...   เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย  ฯลฯ  
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มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขอท่ีเรากลาววา  เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เพราะ 
อาศัยอากาสานัญจายตนฌานบาง ดังนี้นั้น เราอาศัยขอน้ีกลาวแลว. 
         ก็ขอท่ีเรากลาววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เพราะอาศัยวิญญาณัญจายตนฌาน 
บาง ฯลฯ อากิญจัญญายตนฌานบาง  ดังนี้นั้น  เราอาศัยอะไรกลาว 
แลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะลวงวิญญา- 
ณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง   บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
โดยคํานึงเปนอารมณวา     อะไร  ๆ   หนอยหน่ึงไมมี    เธอยอม 
พิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย   คือ  เวทนา  สัญญา  สงัขาร   วิญญาณ 
อันมีอยูในขณะแหงอากิญจัญญายตนฌานน้ัน   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  เปนทุกข... วางเปลา  เปนอนัตตา  เธอยอมยังจิตใหต้ังอยู 
ดวยธรรมเหลาน้ัน   ครั้นแลว    ยอมนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา  นั่น 
สงบ  นั่นประณีต   คือ  ธรรมเปนที่สงบแหงสังขารท้ังปวง... นพิพาน 
เธอต้ังอยูในอากิญจัญญายตนะน้ัน   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย     ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย     เธอยอม 
เปนอุปปาติกะ  จักปรินพิพานในภพน้ัน  มีอันไมกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา   เพราโอรัมภาคิยสังโยชน    ๕   สิ้นไป    ดวยความ   
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือน  
นายขมังธนูหรือลูกมือของนายขมังธนู     เพียรยิงธนูไปยังรูปหุน 
ที่ทําดวยหญาหรือกองดิน  ตอมาเขาเปนผูยิงไดไกล  ยิงไมพลาด 
และทําลายรางใหญ ๆ ได  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุก็    
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ฉันนั้นเหมือนกันแล  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง       บรรลกุิญจัญญายตนฌาน      โดยคํานึงเปนอารมณวา 
อะไร   ๆ    หนอยหน่ึงไมมี    เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย 
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  อันมีอยูในขณะแหงอากิญ- 
จัญญายตนฌานน้ัน โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข... วางเปลา 
เปนอนัตตา   เธอยอมยังจิตใหต้ังอยูในธรรมเหลานั้น    ครั้นแลว 
ยอมนอมจิตไปเพ่ืออมตธาตุวา  นั่นสงบ  นั่นประณีต  คือ  ธรรม 
เปนที่สงบสังขารทั้งปวง... นิพพาน  เธอต้ังอยูในอากิญจัญญายตน- 
ฌานน้ัน   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย    ถายังไมถึงความ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เธอยอมเปนอุปปาติกะ   จักปรินิพพาน 
ในภพน้ัน   มีอันไมพึงกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา    เพราะโอรัม- 
ภาคิยสังโยชน  ๕  สิ้นไป  ดวยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมน้ัน ๆ 
ขอท่ีเรากลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวความสิ้นไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย    เพราะอาศัยอากิญจัญญายตนฌานบาง   ดังนี้นั้น 
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ดวยประการดังน้ีแล 
สัญญาสมาบัติมีเทาใด  สัญญาปฏิเวธก็มีเทาน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อายตนะ  ๒   เหลาน้ี   คือ   เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ     ๑ 
สัญญาเวทยิตนโรธ  ๑  ตางอาศัยกัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาว 
วา  อายตนะ   ๒   ประการน้ี   อันภิกษุผูเขาฌานผูฉลาดในการเขา 
สมาบัติ   และฉลาดในการออกจากสมาบัติ   เขาแลวออกแลว   พึง 
กลาวไดโดยชอบ. 
                                 จบ   ฌานสูตรที่  ๕  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 848 

                       อรรถกถาฌานสูตรท่ี  ๕ 
         ฌานสูตรท่ี  ๕   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อาสวาน  ขย  ไดแก   พระอรหัต.  บทวา  ยเทว  ตตฺถ 
โหติ   รูปคต   ความวา   ธรรมดารูปใดยอมเปนไปในขณะปฐมฌาน 
นั้นดวยวัตถุก็ดี   ดวยมีจิตเปนสมุฏฐานก็ดี.   พึงทราบเวทนาเปนตน 
ดวยสามารถสังยุตตเวทนา  (เวทนาท่ีประกอบกัน   เปนตน).  บทวา 
เต  ธมฺเม   ไดแก   ธรรม  คือ  เบญจขันธ   มีรูปเปนตนเหลาน้ัน. 
         ในบทท้ังหลายมีอาทิวา   อนิจฺจโต   พึงทราบความตอไปนี้ 
ชื่อวา   โดยเปนของไมเที่ยง   เพราอาการมีแลวไมมี   ชื่อวา   โดย 
เปนทุกขเพราะอาการบีบค้ัน   ชื่อวา    โดยเปนโรคเพราะอาการ 
เสียดแทง   ชือ่วา   โดยเปนฝเพราะเจ็บปวดภายใน   ชื่อวา  โดยเปน 
ลูกศร    เพราะเสียบเขาไปและเพราะเชือดเขาไป    ชื่อวา   โดยเปน 
ความลําบากเพราะทนไดยาก    ชื่อวา    โดยอาพาธเพราะถูกเบียด- 
เบียน    ชื่อวา    โดยเปนอ่ืนเพราะไมใชเปนของตน    ชื่อวา   โดยเปน 
ของทําลายเพราะผุพังไป     ชื่อวา     โดยเปนของสูญเพราะไมเปน       
เจาของ   ชื่อวา   โดยเปนอนัตตาเพราะไมอยูในอํานาจ.     บทวา  
สมนุปสฺสติ    ไดแก   เห็นดวยวิปสสนาญาณอันแกกลา.   บทวา 
เตหิ   ธมฺเมหิ   ไดแกดวยธรรมคือ   เบญจขันธเหลาน้ัน.    บทวา 
ปติฏาเปติ  ไดแกกลับไปดวยความเบ่ือหนาย. บทวา  อมตาย ธาตุยา 
ไดแก  นิพพานธาตุ. บทวา จิตฺต อุปสหรติ ไดแก เห็นดวยวิปสสนา- 
ญาณอันแกกลา   คือเห็นอานิสงสดวยญาณแลวหยั่งลง.    บทวา  
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สนฺต    ไดแก    ชื่อวา     สงบเพราะสงบจากกิเลสอันเปนขาศึก. 
บทวา  ปณีต  ไดแก ไมเดอืดรอน.  บทวา  โส  ตตฺถ   ิโต  อาสวาน 
ขย     ปาปุณาติ   ความวา    ภิกษุนั้นต้ังอยูในปฐมฌานนั้น    เจริญ 
วิปสสนาแกกลา  ยอมบรรลุพระอรหัต. 
         พึงทราบอีกนัยหน่ึง.    บทวา     โส   เตห ิ  ธมฺเมห ิ   ความวา 
เพราะในบทวา    อนิจฺจโต   เปนตน    ทานกลาวถงึอนิจจลักษณะ 
ดวยสองบท    คือ    อนิจจโต    ปโลกโต    กลาวถงึทุกขลักษณะดวย 
หกบท    มีบทวา    ทุกขฺโต    เปนตน   กลาวถึงอนัตตลักษณะดวย 
สามบท   คือ   ปรโต   สฺุโต  อนตฺตโต   ฉะนั้น  ภิกษุนั้นยกข้ึนสู 
พระไตรลักษณอยางนี้ดวยธรรม    คือเบญจขันธในภายในสมาบัติ 
ที่ตนเห็นแลวเหลาน้ัน    บทวา  จิตฺต  ปติฏาเปติ   ไดแก  รวบรวม 
นอมนําจิตเขาไป.    บทวา   อุปสหรติ   ความวา   ภิกษุนอมเขาไป 
ซึ่งวิปสสนาจิตโดยอสังขตธาตุ    อมตธาตุอยางนี้วา   นิพพานสงบ 
ดวยท่ีอยู  ดวยการสรรเสริญ   ดวยปรยิัติ   และดวยบัญญัติ   ภิกษุ 
ยอมกลาวถึงนิพพานอันเปนมรรคจิตอยางนี้วา     นี้สงบน้ีประณีต  
ดวยทําใหเปนอารมณเทานั้น   อธิบายวา  โดยประการน้ีภิกษุแทง 
ตลอดธรรมน้ัน นอมจิตเขาไปในธรรมนั้นดังน้ี. บทวา โสตตฺถ  ิโต 
ความวา   ภิกษุต้ังอยูในวิปสสนาอันมีพระไตรลักษณเปนอารมณนั้น. 
บทวา   อาสวาน   ขย   ปาปุณาติ  ความวา  ภิกษุเจริญมรรค  ๔ ตาม 
ลําดับแลวบรรลุพระอรหัต. 
         บทวา  เตเนว   ธมมฺราเคน   ไดแก    ฉันทราคะในธรรม  คือสมถะ 
และวิปสสนา.    บทวา  ธมฺมนนฺทิยา   เปนไวพจนของบทวา  ธมฺมราเคน      
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นั้นนั่นเอง.     จริงอยู    ภิกษุเมื่อสามารถจะครอบงําฉันทราคะใน   
สมถะและวิปสสนาไดโดยประการท้ังปวง    ยอมบรรลุพระอรหัตได 
เมื่อไมสามารถ  ก็เปนพระอานาคามี. บทวา  ติณปุริสรูปเก  วา ไดแก 
มัดหญาเปนรูปคน.   ชื่อวา  ทูเรปาติ   เพราะยิงลูกศรใหตกไปไกล. 
ชื่อวา   อกขฺณเวธี   เพราะยิงไมพลาด. 
         ในบทวา     ยเทว   ตตฺถ   โหติ   เวทนาคต    นี้  ไมถือเอารูป 
ถามวา   เพราะเหตุไร.   ตอบวา   เพราะเลยไปแลว.   จริงอยู  ภิกษุนี้ 
เขาถึงรูปาวจรฌานในภายหลัง   ครั้นลวงเลยรูปไปแลว   แมเขาถึง 
อรูปาวจรสมาบัติ   ภายหลังพิจารณารูปอันลวงเลยรูปไปแลว   
ดวยอรูปาวจรสมาบัตินั้นดวยสมถะ   ครั้นลวงเลยรูปไปแลว  ใน 
บัดนี้ยอมพิจารณาอรูป   ดวยเหตุนั้นรูปจึงลวงเลยไปแลวดวยอรูป 
นั้น   แมดวยวิปสนา   ก็ในอรูปยอมไมมีรูปแมโดยประการท้ังปวง 
เพราะฉะนั้นแมทานหมายถึงรูปนั้น   แตในที่นี้ไมถือเอารูป.  ถามวา 
เมื่อเปนเชนน้ัน     เพราะเหตุไรจึงไมถือเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
เลา.   ตอบวา   เพราะเปนของสุขุม.   จริงอยูในเนวสัญญานาสัญญย-     
ตนะนั้น  แมอรูปขันธ   ๔   ก็สุขุม   ไมเหมาะที่จะพิจารณา   สมดังท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  อิติ  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อฺาปฏิเวโธ. 
ขอน้ีมีอธิบายดังน้ี       ชือ่วา        สจิตตกสมาบัติมีอยูประมาณเทาใด 
การแทงตลอดถึงพระอรหัต        ยอมมีแกผูพิจารณาธรรมอันยิ่ง 
ประมาณเทานั้น       เขายอมถึงพระอรหัต       แต       เนวสัญญานา- 
สัญญายตนะทานไมกลาววา    เปนสัญญาสมาบัติ          เพราะความ 
เปนของสุขุม.  
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         บทวา    ฌายี   เหเต     ความวา   อายตนะสองเหลาน้ีอันผูเพง 
คือผูยินดีในฌานควรกลาวถึงโดยชอบ    บทวา    วุฏหิตฺวา    ไดแก 
ออกจากสมาบัตินั้น.  บทวา   สมมฺทกขฺาตพฺพานิ   ไดแก   พึงกลาว 
โดยชอบ.    บุคคลพึงกลาว    พึงชม    พึงสรรเสรญิเนวสัญญายตน 
สมาบัติ     และสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยางเดียววา       สงบ 
ประณีตดังน้ี. 
                               จบ อรรถกถาฌานสูตรที่  ๕  
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                        ๖.   อานันทสูตร 

                       วาดวยผูไมเสวยอายตนะ 
         [๒๔๑]  สมัยหน่ึง   ทานพระอานนทอยู   ณ   โฆสิตาราม 
ใกลกรุงโกสัมพี  ณ  ที่นัน้แล  ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย    ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระอานนทแลว 
ทานพระอานนทกลาววา     กอนอาวุโสท้ังหลาย    นาอัศจรรย   ไม 
เคยมีมาแลว    ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูทรงรู   ทรงเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ไดตรัสรูการบรรลโุอกาส  เพ่ือ 
ความบริสุทธ์ิแหงสัตวทั้งหลาย     เพ่ือกาวลวงความโศกความรํ่าไร 
เพ่ือดับเสียซึ่งทุกขและโทมนัส    เพ่ือบรรลญุายธรรม    เพ่ือกระทํา 
ใหแจงซ่ึงนิพพาน   จักษุชื่อวาจักเปนจักษุนั้นแล    คือ    รูปเหลาน้ัน 
จักไมเสวยอายตนะนั้น    และอายตนะนั้นจักไมเสวยรูปเหลาน้ัน   หู 
ชื่อวาจักเปนหูนั้นแล     คือ    เสียงเหลาน้ันจักไมเสวยอายตนะนั้น 
และอายตนะน้ันจักไมเสวยเสียงเหลาน้ัน    จมูกชื่อวาจักเปนจมูก 
นั้นแล    คือกลิ่นเหลาน้ันจักไมเสวยอายตนะนั้น    และอายตนะนั้น 
จักไมเสวยกลิ่นเหลาน้ัน   ลิ้นชื่อวาจักเปนลิ้นนั้นแล   คือ  รสเหลาน้ัน 
จักไมเสวยอายตนะนั้น    และอายตนะนั้นจักไมเสวยรสเหลาน้ัน 
กายชื่อวาจักเปนกายน้ันแล    คือ  โผฏฐัพพะเหลานั้น   จักไมเสวย 
อายตนะนั้น     และอายตนะนั้นจักไมเสวยโผฏฐัพพะเหลาน้ัน   เมื่อ 
ทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว     ทานพระอุทายีไดถามทาน  
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พระอานนทวา  ดูกอนอาวุโสอานนท   ผูมีสัญญาหรือไมมีสัญญาหนอ 
ยอมไมเสวยอายตนะน้ัน  ทานพะอานนทตอบวา  ดูกอนอาวุโส  ผู 
มีสัญญาแล       ยอมไมเสวยอายตนะนั้น          ผูมีสญัญาไมเสวย 
อายตนะนั้น. 
         อุ.  ดูกอนอาวุโส  กผู็มีสัญญาอยางไร  จึงไมเสวยอายตนะน้ัน. 
         อา.  ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เพราะลวงรูปสัญญา 
โดยประการทั้งปวง      เพราะดับปฏิฆสัญญา      เพราะไมใสใจถึง 
นานัตตสัยญา     บรรลุอากาสานัญจายจนฌาน      โดยคํานึงเปน 
อารมณวา    อากาศไมมีที่สุด   ดูกอนอาวุโส    แมผูมีสัญญาอยางน้ี 
ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุ   เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวง   บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน    โดยคํานึงเปน 
อารมณวา   อะไรหนอยหนึ่งไมมี    ดูกอนอาวุโส   แมผูมีสัญญา 
อยางนี้ก็ไมเสวยอายตนะนั้น. 
         ดูกอนอาวุโส  สมัยหนึ่ง  ผมอยู  ณ  อัญชนมคิทายวัน  ใกล 
เมืองสาเกต   ครั้งน้ันแล   ภิกษุณีชื่อชฏิลภาคิกา   เขาไปหาผมถึง 
ที่อยู ไหวแลวยืนแลว ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว ไดถามผมวา 
ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ     สมาธิใดอันบุคคลยังไมนอมไป  
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แลว     ไมนาํไปปราศแลว    มีการขมการหามซึ่งธรรมอันเปนไป 
กับสังขารไมได      ต้ังม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส  เปนสันโดษ 
เพราะต้ังม่ัน ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ สมาธินี้ พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา     มอีะไรเปนผล     เมื่อชฏิลภาคิกาภิกษุณีกลาวอยางนี้แลว 
ผมไดกลาวกะภิกษุณีนั้นวา   ดูกอนนองหญิง   สมาธิใดอันบุคคล 
ไมนอมไปแลว    ไมนําไปปราศแลว    มีการขมการหามซ่ึงธรรม 
อันเปนไปกับสังขารไมได       ต้ังม่ันแลวเพราะหลุดพนจากกิเลส  
เปนสันโดษเพราะต้ังม่ัน   ไมสะดุงเพราะเปนสันโดษ   สมาธินี ้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  มีอรหัตเปนผล  ดูกอนอาวุโส  แมผูที่ 
มีสัญญาอยางน้ีแล   ก็ไมเสวยอายตนะน้ัน. 
                                  จบ  อนันทสูตรที่  ๖ 
 
               ๖.  อรรถกถาอานันทสูตรท่ี   ๖ 
         อานันทสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     สมฺพาเธ   ไดแกในที่คับแคบ   คือกามคุณ   ๕. บทวา 
โอกาสาธิคโม   ไดแก   ถงึโอกาส.   บทวา    สตฺตาน     วิสุทฺธิยา 
ไดแก    เพ่ือใหสัตวทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์.  บทวา   สมติกกฺมาย 
ไดแก   เพ่ือประโยชนแกการลวงไป.    บทวา   อตฺถงฺคมาย   ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการดับไป.    บทวา      ายสฺส   อธิคมาย   ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการบรรลุมรรคพรอมดวยวิปสสนา.    บทวา 
นิพฺพานสฺส   สจฺฉิกิริยาย   ไดแก   เพ่ือประโยชนแกการทํานิพพาน  
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อันหาปจจัยมิไดใหประจักษ.   บทวา  ตเทว  นาม  จกฺขุ   ภวิสสฺติ   
ไดแก   จักษุนั่นเอง   คือปสาทจักษุ    จักแตกตางกันไปก็หามิได. 
บทวา  เต  รปูา  ไดแกรูปารมณนั้นเอง  จักมาสูคลอง (ปสาทจักษุ). 
บทวา  ตฺจายตน   โน  ปฏิสเวทิสฺสติ  ไดแก   บคุคลผูไมมีสัญญา 
จักไมรูรูปายตนน้ัน.   แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา อุทายี  ไดแกพระกาฬุทายิเถระ. บทวา สฺเมว นุ โข 
ไดแก   เปนผูมีจิตหรอืหนอ.  ม  อักษรเปนเพียงบทสนธิ.  บทวา 
กึ  สฺ ี  ไดแก  เปนผูมีสัญญาดวยสัญญาชนิดใหน  บทวา  สพฺพโส 
รูปสฺาน   เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง   ความวา 
ถามวา   เพราเหตุไร    พระอานนทจึงถือเอารูปญญาน้ี  การเสวย 
อารมณมีรูปารมณเปนตน     ยอมมีแกทานผูพรอมเพรียงดวย 
ปฐมฌานเปนตนหรือ.  ตอบวา ไมมี  ก็กสิณรูปยังเปนอารมณอยู 
เพียงใด  รูปชื่อวา  ยังไมลวงไปอยูเพียงนั้น  รูปนัน้จักอาจเพ่ือเปน 
ปจจัย  เพราะยังไมลวงไป  แตก็รูปนัน้  เพราะยังไมลวงไปจึงชื่อวา 
ไมมี   พระอานนทถือเอาคําน้ีนั่นแลเพ่ือแสดงวา  เพราะรูปไมมี 
จึงไมอาจเปนปจจัยได. 
         บทวา   ชฏิลคาหิยา  ไดแก   ภิกษุณีผูอยูในเมืองชฏิลคหะ. 
ในบทวา   น  จาภิณโต   เปนตน   พึงทราบเนื้อความตอไปนี้  สมาธิ 
ชื่อวา  ขมหามดวยการชักชวนไมได   เพราะไมนอมไปดวยอํานาจ 
ของราคะ  ไมนําออกไปดวยอํานาจของโทสะ  ขมหามกิเลสทั้งหลาย 
แลวต้ังอยูดวยการชักชวน   ดวยการประกอบไมได   แตเกิดข้ึนได 
ในเมื่อตัดกิเลสไดแลว.   บทวา   วิมุตฺตตฺตา    ิโต   ไดแกชื่อวาต้ัง  
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อยูแลว   เพราะพนจากกิเลสทั้งหลาย. บทวา   ิตตฺตา  สนฺตุสิโต 
ไดแก  ชื่อวา   สันโดษ   เพราะต้ังมั่นแลวน่ันเอง.  บทวา  สนฺตุสิตตฺตา 
โน   ปริตสฺสติ   ไดแก    ไมถึงความสะดุงเพราะเปนผูสันโดษแลว. 
ดวยบทวา   อย  ภนฺเต   อานนฺท   สมาธิ   กึผโล  นี ้ พระเถรถีือเอา 
สมาธิในอรหัตผลแลวถามวา    ขาแตทานพระอานนท    สมาธินี้ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนผูของอะไร     ดุจถือเอาผลตาล 
แลวถามวา    ผลนี้ชื่อผลอะไรดังน้ี.    บทวา  อฺา  ผโล  วุตฺโต 
ความวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระอรหัตวา      อฺา 
ชื่อวา   สมาธิในอรหัตผลน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว. บทวา 
เอวสฺ ีป   ความวา   แมมีสัญญาดวยสัญญาในอรหัตผลน้ี   ก็ไม 
เสวยอายตนะน้ัน    เพราะเหตุนั้นในพระสูตรนี้  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสถึงสมาธิในอรหัตผลดวยประการฉะน้ี.  
                              จบ  อรรถกถาอานันทสูตรที่  ๖  
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                        ๗.   พราหมณสูตร 

                    วาดวยโลกและผูถึงที่สุดโลก 
         [๒๔๒]  ครั้งน้ันแล    พราหมณผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะ 
๒   คน   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ไดปราศรยักับ 
พระผูมีพระภาคเจา       ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว  นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถามพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ปรูณกัสสปเปนผูรู 
สิ่งท้ังปวง   เห็นสิ่งทั้งปวง   ปฏิญาณการรูการเห็นอันไมมีสวนเหลือ 
วา  เมื่อเราเดิน   ยืน  หลับ   และต่ืนอยู   ญาณทัสสนะปรากฏติดตอ 
เนื่องกันไป  ปูรณกัสสปนั้นกลาวอยางน้ีวา  เรารูเราเห็นโลกอันไมมี 
ที่สุด   ดวยญาณอันไมมีที่สุด   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   แมนิครณฐ- 
นาฏบุตรก็เปนผูรูสิ่งทั้งปวง   เห็นสิ่งท้ังปวง  ปฏิญาณการรูการเห็น 
ไมมีสวนเหลือวา   เมื่อเราเดิน   ยืน   หลับ   และต่ืนอยู   ญาณทัสนะ 
ปรากฏติดตอเนื่องกันไป      นิครณฐนาฏบุตรนั้นกลาวอยางนี้วา 
เรารูเราเห็นโลกอันไมมีที่สุด  ดวยญาณอันไมมีที่สุด  ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญคนทั้ง   ๒  ตางก็พูดอวดรูกัน   มีวาทะเปนขาศึกกัน  ใครจริง 
ใครเท็จ. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนพราหมณ   อยาเลย   ขอ 
ที่คนทั้ง   ๒  นี้ตางพูดอวดรูกัน   มีวาทะเปนขาศึกกัน  ใครจริง  ใคร 
เท็จน้ัน   พักไวกอนเถิด   ดูกอนพราหมณ   เราจักแสดงธรรมแกทาน 
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ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   พราหมณ  
เหลาน้ัน    รบัพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนพราหมณ  เปรียบเหมือนชาย   ๔ คน  ยืนอยูใน   ๔  ทิศ  ตาง 
ก็มีฝเทาในการเดินและมีฝเทาในการวิ่งเปนเยี่ยมพอ ๆ  กัน  เปรียบ 
เหมือนนายขมังธนูถือธนูไวอยางมั่น    ศึกษามาเจนฝมือแลว    ผาน 
การประลองฝมือแลว     จะพึงใชลูกธนูอยางเบายิงตนตาลท่ีเรียงแถว 
ใหทะลุโดยงาย      และยิงไดเร็วกวาการว่ิงดังกลาวมาน้ัน     เปรยีบ 
เหมือนมหาสมุทรในทิศประจิม    ตรงขามมหาสมุทรทิศบูรพา    ถา 
คน  ๆ  หน่ึง    ยืนอยูทางทิศบูรพาจะพึงกลาวอยางนี้วา     เราจะเดิน 
ไปใหถึงท่ีสุดโลก   เขาเวนการดื่ม   การกิน   การลิม้   เวนการถาย 
อุจจาระปสสาวะ     และเวนจากการหลับและการพัก    เขามีอายุ 
๑๐๐  ป  เปนอยู  ๑๐๐ ป เดินไปตลอด  ๑๐๐ ป  ยังไมทันถึงท่ีสุด 
โลกเลย  ก็พึงกระทํากาละลงในระหวาง  ถาคน ๆ หน่ึง  ยืนอยูใน 
ทิศประจิม   ฯลฯ    ถาคน  ๆ  หน่ึงยืนอยูในทิศทักษิณ  จะพึงกลาว 
อยางนี้วา   เราจะเดินไปใหถึงท่ีสุดโลก  เขาเวนจากการด่ืม การกิน 
การลิ้ม    เวนจากการถายอุจจาระปสสาวะ     และเวนจากการหลับ 
และการพัก  เขามีอายุ ๑๐๐ ป เปนอยู ๑๐๐ ป เดินไปตลอด ๑๐๐ ป 
ยังไมถึงท่ีสุดโลกเลย     พึงกระทํากาละในระหวาง     ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร   เพราะเราไมกลาววา   บุคคลจะพึงรูจะพึงเห็น  จะพึงถึงท่ีสุด 
ของโลกดวยการว่ิงเห็นปานนั้น      และเรายังไมถึงท่ีสุดแหงโลก 
ก็ไมกลาวการกระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
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         ดูกอนพราหมณ   กามคุณ   ๕  ประการนี้  เรียกวาโลกในวินัย  
ของพระอริยเจา  กามคุณ  ๕  ประการเปนไฉน  คือ   รูปที่จะพึงรูแจง 
ดวยจักษุ   อันนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   เปนที่รัก   ยั่วยวน 
ชวนใหกําหนัด     เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู   ฯลฯ    กลิ่นที่จะพึงรูแจง 
ดวยจมูก  ฯลฯ  รสที่จะพึงรูแจงดวยลิ้น  ฯลฯ  โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจง 
ดวยกาย    อันนาปรารถนา    นาใคร    นาพอไจ    เปนที่รัก    ยั่วยวน 
ชวนใหกําหนัด   ดูกอนพราหมณ  กามคุณ  ๕  ประการน้ีแล  เรียกวา 
โลกในวินัยของพระอริยเจา. 
         ดูกอนพราหมณ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม    สงัด  
จากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตกวิจาร   มปีติและสุขเกิดแต 
วิเวกอยู    ภิกษุนี้เรียกวา    ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว     และอยูในที่สุด 
แหงโลก  คนเหลาอ่ืนกลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา  แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่อง 
อยูในโลก  ยงัสลัดตนไมพนไปจากโลก  ดูกอนพราหมณ   เปนความ 
จริง      แมเราก็กลาวอยางนี้วา      แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก 
ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุ   บรรลุทติุยฌาน   ฯลฯ  บรรลุตติย- 
ณาน  ฯลฯ   บรรลุจตุตถฌาน   ฯลฯ  ภิกษุนี้เรียกวา   ไดถึงท่ีสดุแหง 
โลก     และอยูในที่สุดแหงโลก    แตชนเหลาอ่ืนกลาวภิกษุนั้นอยางนี้ 
วา     แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก    ยังสลัดตนไมพันไปจากโลก 
ดูกอนพราหมณ   เปนความจริง   แมเราก็กลาวอยางนี้วา   แมภิกษุ 
นี้ก็ยังนับเนืองอยูในโลก   ยังสลัดตนไมพนไปจากโลก.  
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         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการ 
ทั้งปวง...   บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน...   ภิกษุนี้เรียกวา   ไดถึง 
ที่สุดแหงโลกแลว   และอยูในที่สุดแหงโลก   แตชนเหลาอ่ืนกลาว 
ภิกษุนั้นอยางนี้วา    แมภิกษุนี้ก็ยังนับเนื่องอยูในโลก    ยังสลัดตน 
ไมพนไปจากโลก   ดูกอนพราหมณ   เปนความจริง  แมเราก็กลาว 
อยางนี้วา    แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก    ยังสลัดตนไมพนไป 
จากโลก. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวง  บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ฯลฯ เพราะลวง 
วิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง       บรรลุอากิญจัญ- 
ญายตนฌาน    ฯลฯ    เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการ 
ทั้งปวง   บรรลุเนวสัญญานาสัญญาตนฌาน   ฯลฯ  ภิกษุนี้เรียกวา 
ไดถึงท่ีสุดโลกแลว   และอยูในที่สุดโลกแหงโลก   แตชนเหลาอ่ืน 
กลาวภิกษุนั้นอยางนี้วา    ภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก  ยังสลัดตน 
ไมพนไปจากโลก    ดกูอนพราหมณ   เปนความจริง   แมเราก็กลาว 
อยางนี้วา     แมภิกษุนี้ยังนับเนื่องอยูในโลก    ยังสลัดตนไมพนไป 
จากโลก. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุ   เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานโดยประการท้ังปวง   บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ   อาสวะของเธอ 
สิ้นรอบแลว    เพราะเห็นดวยปญญา     ดูกอนพราหมณ    ภิกษุนี้ 
เรียกวา   ไดถึงท่ีสุดแหงโลกแลว   และอยูในที่สุดแหงโลก   ขามพน 
ตัณหาเครื่องของในโลกน้ีแลว. 
                                จบ   พราหมณสูตรที่  ๗  
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                        อรรถกถาพรหมณสูตรที่  ๗   
         พราหมณสูตรท่ี  ๗   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โลกายติกา  ไดแก  หพราหมณผูสอนคัมภรโลกายตะ 
(คัมภีรที่ไมนาเชื่อถือ).   บทวา   สตต   คือในกาลทุกเม่ือ.    บทวา 
สมิต ไดแก  ไมมีระหวางค่ัน. บทวา ติฏฐเตต ตัดบทเปน ติฏุ เอต 
แปลวา   ขอนี้ยกไวกอน   คือ  พวกทานอยาเริ่มถึงเรื่องนี้เลย  ไมมี 
ประโยชนอะไรแกพวกทานดอก.    บทวา    ธมมฺ   โว  พราหมณา 
เทเสสฺสามิ   ความวา   เราจักแสดงจตุสัจธรรมแกพวกทาน.  บทวา 
ทฬฺหธมฺโม   ไดแก   นายธนถือธนูหนักยืนอยู.   บทวา   ธนุคฺคโห 
ไดแกนายธนู.     ชื่อวาธนูหนัก     ทานกลาววาตองใชกําลังคนถึง 
สองพันคนยก.     ชื่อวาใชกําลังคนถึงสองพันคนก็ถือสายธนูเปน 
โลหะ  เมื่อจะยกก็จับคัน  ยกข้ึนจนถึงคอ  จึงจะพนแผนดิน.  บทวา 
สิกฺขิโต   ไดแกเรียนศิลปะในสํานักอาจารยตลอด   ๒๒.  ป. 
         บทวา   คตหตฺโถ   ไดแกนายธนูผูหน่ึงศึกษาศิลปะเทาน้ัน 
ยังมิไดประลองฝมือ  แตนายธนูผูนี้ไดประลองฝมือแลว  คือมีความ 
ชํานาญมาก.  บทวา   กตุปาสโน  ไดแก   ไดแสดงฝมือในราชตระกูล 
มาแลว.   บท  ลหุเกน  อสเนน     ไดแกดวยลูกศรที่เบา   ทําขางใน 
ใหเปนโพรง    เอานุนเปนตน    ยัดจนเต็ม    ทําเปนเครื่องหมายไว. 
จริงอยู    ลูกศรธรรมดาทีท่ํากันยิงแลนไปเพียง  ๑  อุสภะ   แตลูกศร 
ของนายธนูแลนไปได  ๒ อุสภะ ฯลฯ ลูกศรธรรมดาแลนไป ๘ อุสภะ 
แตของนายธนูแลนไปได   ๑๖   อุสภะ.   บทวา   อปฺปกสิเรน    คือ 
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โดยไมลําบาก.    บทวา   อติปาเตยฺย   คือ  ลวงเลยไปได  (ทะล)ุ 
ทานอธิบายวา  นายธนูนั้นกาวขามเงาประมาณ  ๑  คืบ  ๔ นิ้ว ได 
ฉับพลันทันที   ฉันใด   บุคคลมีฝเทาเร็วสามารถกาวเลยสกลจักรวาล 
ไดฉับพลันฉันนั้น.    บทวา     สนฺธาวนิกาย    ไดแก   ว่ิงไปดวยเทา. 
บทวา    เอวมาหสุ   แปลวา   ไดกลาวแลวอยางนี้. 
                       จบ  อรรถกถาพราหมณสูตรที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 863 

                             ๘.   เทวสูตร 

          วาดวยเทวาสุรสงครามกับการผจญมาร 
         [๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องเคยมีมาแลว    สงคราม 
ระหวางเทวดากับอสูรไดประชิดกัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ใน 
สงครามครั้งนั้น พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ และพวกเทวดาท่ีแพ 
ไดพากันหนีไป   พวกอสรูลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร  ครั้งน้ัน 
แล   พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา   พวกอสูรลุกไลติดตามมา 
จําเราจะทําสงครามกับพวกอสูรครั้งที่  ๒  อีก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมครั้งท่ี  ๒   พวกเทวดาก็ทําสงคราม 
กับพวกอสูรอีก   พวกอสูรชนะ   พวกเทวดาแพ     และพวกเทวดา 
ที่แพไดพากันหนีไป       พวกอสูรลุกไลติดตามมุงไปทางทิศอุดร 
ครั้งน้ันแล      พวกเทวดาไดมีความคิดอยางนี้วา    พวกอสูรลุกไล 
ติดตามมา  จําเราจะทําสงครามกับอสูรครั้งที่   ๓  อีก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมครั้งท่ี  ๓   พวกเทวดาทําสงคราม 
กับพวกอสูรอีก   พวกอสูรชนะ   พวกเทวดาแพ     และพวกเทวดา 
ที่แพกลัวพากันหนีเขาไปในเทพบุรี   ก็แหละพวกเทวดาที่หนีเขาไป 
ยังเทพบุรี    ไดมีความคิดอยางนี้วา   บัดนี้  พวกเรามีตนไดที่พ่ึงแลว 
พวกอสูรจะทําอะไรเราไมได   แมพวกอสูรก็มีความคิดอยางนี้วา 
บัดนี้   พวกเทวดามีตนไดที่พ่ึงแลว  พวกเราจะทําอะไรไมได.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรื่องเคยมีมาแลว    สงครามระหวาง  
เทวดากับพวกอสูรไดประชิดกัน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ในสงคราม 
ครั้งน้ัน   พวกเทวดาชนะ   พวกอสูรแพ   และพวกอสูรท่ีแพไดพากัน 
หนีไป    พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ    ครั้งน้ันแล 
พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา    พวกเทวดาลุกไลติดตามมา    จํา 
เราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งที่ ๒ อีก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมครั้งท่ี  ๒  พวกอสูรก็ทําสงครามกับ 
พวกเทวดาอีก    พวกเทวดาชนะ    พวกอสูรแพ   และพวกอสูรท่ีแพ 
ไดพากันหนีไป    พวกเทวดาลุกไลติดตามมุงไปทางทิศทักษิณ 
ครั้งน้ันแล    พวกอสูรไดมีความคิดอยางนี้วา    พวกเทวดาลุกไล 
ติดตามมา จําเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาแมครั้งท่ี ๓ อีก. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมครั้งท่ี  ๓   พวกอสรูก็แพไดพากันหนี 
เขาไปยังอสูรบุรี     ก็แหละพวกอสูรท่ีพากันหนีเขาไปในอสูรบุร ี
ไดมีความคิดอยางนี้วา   บัดนี้   พวกเรามีตนไดที่พ่ึงแลว   พวกเทวดา 
จะทําอะไรเราไมได    แมพวกเทวดาก็มีความคิดอยางนี้วา     บดันี้ 
พวกอสูรมีตนเปนที่พ่ึงแลว  พวกเราทําอะไรไมได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล  สมัยใด  ภิกษุ 
สงัดจากกาม...    บรรลุปฐมฌาน...   สมัยนั้น   ภิกษุมีความคิดอยางนี้ 
วา    บัดนี ้  เรามีตนไดที่พ่ึงแลว    มารจะทําอะไรเราไมได  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    แมมารผูลามกก็มีความคิดอยางนี้วา  บัดนี้   ภิกษุ 
มีตนไดที่พ่ึงแลว   เราจะทําอะไรไมได.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ บรรล ุ
ตติยฌาน ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดอยาง 
นี้วา    บัดนี ้  เรามีตนไดที่พ่ึงแลว  มารจะทําอะไรเราไมได   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     แมมารผูลามก็มีความคิดอยางนี้วา    บัดนี้   ภิกษุ 
มีตนไดที่พ่ึงแลว   เราจะทําอะไรไมได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยใด  ภิกษุ   เพราะลวงรูปสัญญา 
โดยประการทั้งปวง  บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน... สมัยนั้น ภิกษุ 
นี้เรียกวา   ไดทํามารใหเปนที่สุด  ใหติดตามไมได   ปดตามารสนิท 
มารมองไมเห็น. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยใด   ภิกษุ   เพราลวงอากาสานัญ- 
จายตนฌานโดยประการท้ังปวง  บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ฯลฯ 
บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน    ฯลฯ    บรรลุเนวสญัญานาสัญญาย- 
ตนฌาน  ฯลฯ  บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ  อาสวะของเธอส้ินรอบ 
แลวเพราะเห็นดวยปญญา    สมัยนั้น    ภิกษุนี้เรียกวา   ไดกระทํา 
มารใหเปนที่สุด  ใหติดตามไมได  ปดตามารสนิท มารมองไมเห็น 
                                    จบ  เทวสูตรที ่ ๘  
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                      อรรถกถาเทวสูตรท่ี  ๘    
         เทวสูตรท่ี   ๘   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   สมุปพฺยุฬฺโห    อโหสิ     คือไดประจัญหนากันแลว. 
บทวา สงฺคาเมยฺยาม  ไดแก ทําสงครามคือรบกัน. บทวา อปสฺสึเสวฺว 
ไดแก  พวกเทวดาพากันหนีไป.   บทวา   อุตฺตราภิมุขา   คือบายหนา 
ไปทางทิศอุดร.   บทวา   อภิภยนฺเตว   ไดแก    รกุไลตามไป.   บทวา 
ภีรุตฺตาณคเตน   ไดแก   ไปหาท่ีพ่ึงตอตานความกลา    คือหามความ 
กลัว.   บทวา    อกรณิยา   ไดแก   พวกอสูรทําการรบไมได. 
         ถามวา  ก็เพราะเหตุไร พวกเทวดาและอสูรจึงรบกัน  ตอบวา 
เพราะพวกอสูรเคยอยูในภพดาวดึงสมากอน        ครั้นถึงเวลาดอก- 
จิตตปาตลิบาน   พวกอสรูระลึกถึงดอกปาริฉันตตกะอันเปนทิพย 
แตนั้นพวกอสูรเกิดโกรธขึ้นมากลาววา        พวกทานจงจับเทวดา 
ก็พากันออกมา.    การรบของเทวดาและอสูรเหลาน้ัน   เปนเหมือน 
กับเด็กเลี้ยงโค    เอาทอนไมทุบตีกันและกัน.   ทาวสักกเทวราช 
ต้ังอารักขาไวในที่   ๕   แหงเบ้ืองลาง    สวนในเบื้องบนทรงต้ังรูป 
เปรียบเหมือนพระองค   พระหัตถทรงวชิราวุธ   แวดลอมเทวบุรีไว. 
พวกอสูรผานข้ึนไปถึงท่ี  ๕  แหง  เบือ้งลาง   เห็นอินทปฏิมา  (รูป 
พระอินทรีย)   จึงพากันกลับไปอสูรบุรีทันที. 
         บทวา   ทกฺขิเณน  มขุา  ไดแก   บายหนาไปทางทิศทักษิณ. 
บทวา   อปท     พนฺธิตฺวา    ไดแก    ไมใหเหลือรอยเทาไว.   บทวา  
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อทสฺสน   คโต   ความวา   แมมารก็รูจิตของภิกษุผูเขารูปาวจร- 
จตุตถฌานอันมีวัฏฏะเปนบาท   รูจิตของภิกษุผูเขาสมาบัติ  อันมี 
วิปสสนาเปนบาทน่ันเอง   มารยอมไมรูจิตของภิกษุผูเขารูปาวจร- 
สมาบัติ  อันมีวัฏฏะเปนบาท  หรือมีวิปสสนาเปนบาท  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อทสฺสน   คโต   ปาปมโต  ดังน้ี. 
                          จบ  อรรถกถาเทวสูตรที่  ๘  
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                                   ๙.  นาคสูตร 

วาดวยอุปมาการหาความสงบของพญาชางกับการปฏิบัติของภิกษุ 
         [๒๔๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมัยใด    เมื่อชางตัวประเสริฐ 
อยูในปาเที่ยวหากิน    ชางพลายบาง    ชางพังบาง    ชางสะเท้ินบาง 
ลูกชางบาง  เดินไปขางหนา   กัดปลายหญาไวดวน    ชางตัวประเสริฐ 
นั้น    ยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทําน้ัน     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สมัยใด  เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาเที่ยวหากิน  ชางพลาย 
บาง   ชางพังบาง   ชางสะเท้ินบาง   ลกูชางบาง   กัดกินกิ่งไมที่ชาง 
ตัวประเสริฐหักลงไว    ชางตัวประเสริฐนั้น     ยอมอิดหนาระอาใจ 
รังเกียจเพราะการกระทํานั้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยใด   เม่ือชาง 
ตัวประเสริฐอยูในปาลงสูสระ    ชางพลายบาง    ชางพังบาง    ชาง- 
สะเท้ินบาง     ลูกชางบาง    เดินออกหนา    เอางวงสูบน้ําใหขุน  ชาง 
ตัวประเสริฐน้ันยอมอิดหนาระอาใจรังเกียจเพราะการกระทําน้ัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมยัใด    เมื่อชางตัวประเสริฐอยูในปาข้ึนจาก 
สระ     ชางพลายท้ังหลายยอมเดินเสียดสีกายไป     ชางตัวประเสริฐ 
ยอมอิดหนาระอาใจ    รังเกียจเพราะการกระทําน้ัน     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     สมัยนั้น    ชางตัวประเสริฐนั้นยอมมีความคิดอยางนี้วา 
บัดนี้    เราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย    ชางพัง    ชางสะเท้ินและ 
ลูกชาง    เรากินหญายอดดวน    กินกิง่ไมที่ชางท้ังหลายกินแลว ๆ 
ดื่มน้ําท่ีขุนมัว   และเมื่อเราข้ึนจากสระ   ชางพังท้ังหลายยอมเดิน  
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เสียดสีกายไป   ผิฉะน้ัน   เราพึงหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียวเถิด   
สมัยตอมา   ชางตัวประเสริฐนั้น   หลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว 
กินหญายอดไมดวน   กินกิ่งไมที่ไมมีชางอ่ืนเล็ม  ดื่มน้ําที่ไมขุนมัว 
เมื่อข้ึนจากสระ ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกาย  สมัยนัน้ ชางตัวประเสริฐ 
ยอมมีความคิดอยางนี้วา   เมื่อกอนเราเกลื่อนกลนไปดวยชางพลาย 
ชางพัง  ชางสะเท้ิน  และลูกชาง  กินหญายอดดวน  กินกิ่งไมที่ชาง 
อ่ืนเล็มแลว  ๆ   ดื่มน้ําขุนมัว   และเมื่อเราข้ึนจากสระ   ชางพังยังเดิน 
เสียดสีกายเราไป   บัดนี้   เราหลีกออกจากโขลงอยูตัวเดียว    กนิหญา 
ยอดไมดวน    กินกิ่งไมที่ชางอ่ืนไมเล็ม   ดื่มน้ําท่ีไมขุนมัว   และเม่ือ 
ข้ึนจากสระ      ชางพังก็ไมเดินเสียดสีกายเราไป      ดังน้ี     ชางตัว 
ประเสริฐนั้นเอางวงหักกิ่งไมมาปดกาย   มีใจชื่นชม   บําบัดโรค- 
ตอมคัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใด ภิกษุเกลื่อน 
กลนไปดวยภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  พระราชา  มหาอํามาตย 
ของพระราชา  เดียรถีย  สาวกของเดียรถีย  สมัยนั้น  ภิกษุนั้น  ยอม 
มีความคิดอยางนี้วา   บัดนี้   เราเกลื่อนกลนไปดวยภิกษุ   ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา   พระราชา   มหาอํามาตยของพระราชา  เดียรถีย 
สาวกของเดียรถีย  ผิฉะนั้น   เราพึงหลีกออกจากหมูไปอยูผูเดียว 
เธอเสพเสนาสนะที่สงัด  คือปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา  ปาชา 
ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง  เธออยูปา  โคนไม  หรือเรอืนวาง  นั่งคูบัลลังก 
ต้ังกายตรง   ดํารงสติไวเบื้องหนา   ละอภิชฌาในโลกเสีย   มใีจ 
ปราศจากอภิชฌาอยู   ชําระจิตใหบริสุทธิจากอภิชฌา   ละความ  
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ประทุษราย  คือ  พยาบาท   มีจิตไมพยาบาท   อนุเคราะหเกื้อกูลแก  
สรรพสัตว  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย   คือพยาบาท 
ละถีนมิทธะ   ปราศจากความงวงเหงาหาวนอน   มคีวามสําคัญใน 
แสงสวางอยู   มีสติสัปชญัญะ   ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ 
ลุอุทธัจจะกุกกุจจะ  ไมฟุงซาน   มีจิตสงบในภายใน   ชําระจิตให 
บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะ    ละวิจิกิจฉา   ขามพนวิจิกิจฉา   ไม 
เคลือบแคลงสงสัยในกุศลทั้งหลาย   ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา 
เธอละนิวรณ  ๕  ประการน้ี   อันเปนอุปกิเลสแหงใจทําปญญาให 
ทุรพลแลว   สงัดจากกาม...    บรรลุปฐมฌาน...    เธอมีใจชื่นชม 
บําบัดความระคายใจได   เธอบรรลุทุติยฌาน ฯลฯ   ตติยฌาน  ฯลฯ 
จตุตถฌาน   มีใจชื่นชม   บําบัดความระคายใจได  เพราลวงรูปสัญญา 
โดยประการทั้งปวง   ฯลฯ   บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน    ฯลฯ 
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ฯลฯ  บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ฯลฯ 
บรรลุเนวสญัญานาสัญญายตนฌาน   ฯลฯ   บรรลุสัยญาเวทยิตนิโรธ 
อาสวะของเธอสิ้นรอบแลว   เพราะเห็นดวยปญญา  เธอมีใจชื่นชม 
บําบัดความระคายใจได. 
                                       จบ  นาคสูตรที่  ๙  
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                          อรรถกถานาคสูตรท่ี  ๙ 
         นาคสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อารฺกสฺส   ไดแก  ชางอยูในปา.  บทวา โคจรปสุตสฺส 
ไดแก   ไปหาอาหาร.   บทวา   หตฺถีกลุภาป  ไดแก   ลูกชางรุนใหญ  ๆ. 
บทวา  หตฺถิจฺฉาปา   ไดแก   ลูกชางรุน.   บทวา  โอภคฺโคภคฺค   ไดแก 
เหน่ียวโนมลงมาต้ังไว.    บทวา    โอคาห    โอติณณฺสฺส     ไดแก     ชาง 
หยั่งลงสูทาน้ําอันไดชื่อวา     โอคาหะ      เพราะเปนที่อันชางพึงดําลง 
ไปได.   บทวา   โอคาหา    อุตฺติณฺณสฺส   ไดแก   ชางข้ึนจากทาน้ํา. 
บทวา   วูปกฏโฐ   ไดแก   หลกีออกไปตัวเดียว.   บัดนี้เพราะไมมีกิจ 
ดวยชางตัวประเสริฐของพระทศพล    แตพระองคทรงนําพระดํารัส 
นี้มา  เพ่ือแสดงถึงบุคคลเปรียบดวยชางนั้นในพระศาสนา    ฉะนั้น 
เมื่อพระองคจะทรงแสดงถึงบุคคลน้ัน   จึงตรัสคํามีอาทิวา  เอวเมว  โข 
ดังน้ี. 
                                    จบ  อรรถกถานาคสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐.  ตปุสสสูตร  

                       วาดวยอนุปุพพวิหาร 
         [๒๔๕]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ นคิม 
ของชนชาวมัลละ  ชื่ออุรุเวลกัปปะ ในแควนมัลละ ครั้งน้ัน เวลาเชา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสก     ทรงถอืบาตรและจีวร 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอุรุเวลกัปปนิคม    ครั้นแลว    เสด็จกลับ 
จากบัณฑบาต   ภายหลังภัต   ตรัสเรียกทานพระอานนทวา   ดูกอน 
อานนท    เธอจงอยูในที่นี้กอน     จนกวาเราจะไปถึงปามหาวันตเพ่ือ 
พักผอนในกลางวัน  ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงปามหาวัน    ประทับพักผอน 
กลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง. 
         ครั้งน้ันแล    ตปุสสคฤหบดี  เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู 
อภิวาทแลว  นั่ง  ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกลาวกะทาน 
พระอานนทวา   ขาแตพระอานนทผูเจริญ    พวกขาพเจาเปนคฤหัสถ 
บริโภคกาม  เพลิดเพลินยินดีหมกมุนอยูในกาม  เนกขัมมะไมปรากฏ 
แกขาพเจาเหลาน้ันเหมือนดังเหว       ขาแตทานผูเจริญ       ขาพเจา 
ทั้งหลายไดสดับมาดังน้ีวา    จิตของภิกษุหนุม    ๆ    ในธรรมวินัยนี้ 
ยอมแลนไป    เลื่อมใส    ต้ังอยูในเนกขัมมะ     ยอมหลุดพนในเพราะ 
เนกขัมมะ    เมื่อเธอเหลานั้นพิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ    ขาแตทาน 
ผูเจริญ    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ลวนแตเปนวิสภาคกับชนเปนอันมาก 
นั้นก็  คือ เนกขัมมะ.  
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         ทานพระอานนทกลาววา  ดูกอนคฤหบดี  เหตุแหงถอยคําน้ี 
มีอยูมาเราไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากันเถิด      เราจักเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    แลวจักกราบทูลเนื้อความน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาจักทรงพยากรณแกเราอยางไร   เราจักกระทํา 
อยางนั้น  ตปุสสคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ตปุสสคฤหบดีกลาวอยางนี้วา   ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ  พวก 
ขาพเจาเปนคฤหัสถบริโภคกาม  เพลิดเพลินยินดีหมกมุนอยูในกาม 
เนกขัมมะไมปรากฏแกขาพเจาเหลาน้ันเหมือนดังเหว     ขาแตทาน 
ผูเจริญ   ขาพเจาท้ังหลายไดสดับมาดังน้ีวา   จิตของพวกภิกษุหนุม ๆ 
ในธรรมวินัยนี้ยอมแลนไป    เลื่อมใส   ต้ังอยูในเนกขัมมะ  หลดุพน 
ในเพราะเนกขัมนะ     เมื่อเธอเหลาน้ันพิจารณาเห็นวา     นั่นสงบ 
ขาแตทานผูเจริญ    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ลวนแตเปนวิสภาคกับชน 
เปนอันมาก   นั่นก็ลือ  เนกขัมมะ  ดังนี้   พระเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ขอน้ีเปนอยางน้ัน    อานนท 
ขอน้ีเปนอยางนั้น  อานนท  ดูกอนอานนท  แมเมือ่เราเองกอนแต 
การตรัสรู  ยงัเปนโพธิสัตว  ยังไมไดตรัสรู   ไดมคีวามคิดอยางนี้วา 
เนกขัมมะเปนความดี  วิเวกเปนความดี  จิตของเราน้ันยังไมแลนไป 
ยังไมเลื่อมใส     ยังไมต้ังมั่นในเนกขัมมะ    ยังไมหลุดพนใน  เพราะ 
เนกขัมมะ   เพราะเราพิจารณาเห็นวา   นี้สงบ   เรานั้นไดมีความคิด 
วา  อะไรหนอแล   เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเรา ไมแลนไป  
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ไมเลื่อมใส  ไมต้ังอยูในเนกขัมมะ  ไมหลุดพน  ใน  เพราะเนกขัมมะ  
เพราะเราเห็นวา   นั่นสงบ   เรานั้นจึงคิดตอไปวาโทษในกามท้ังหลาย 
ที่เรายังไมเห็น    และไมไดกระทําใหมาก    อานิสงสในเนกขัมมะ 
เรายังไมไดบรรล ุ   และไมไดเสพโดยมาก   เพราะฉะนั้น  จิตของเรา 
จึงไมสิ้นไป    ไมเลื่อมใส    ไมต้ังอยูในเนกขัมมะ    ไมหลุดพนใน 
เพราะเนกขัมมะ    เพราะเราพิจารณาเห็นวา    นัน่สงบ    เรานั้นได 
มีความคิดวา     ถาวาเราเห็นโทษในกามท้ังหลายแลว     พึงกระทํา 
ใหมาก   บรรลุอานิสงสในเนกขัมมะแลว   พึงเสพอานิสงสนั้นโดย 
มาก    ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได    คือ    จิตของเราจะพึงแลนไป    พึง 
เลื่อมใส    พึงต้ังอยูในเนกขัมมะ    พึงหลุดพนในเพราะเนกขัมมะ 
เมื่อเราพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   ดกูอนอานนท   สมัยตอมา  เรา 
นั้นเห็นโทษในกามแลว    ไดกระทําใหมาก     บรรลุอานิสงสใน 
เนกขัมมะแลวเสพโดยมาก    จิตของเรานั้นจึงแลนไป    เลื่อมใส 
ต้ังอยูในเนกขัมมะ   หลุดพนในเพราะเนกขัมมะ   เพราะเราพิจารณา 
เห็นวา นั่นสงบ  ดูกอนอานนท  เราสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน     มีวิตกวิจาร     มีปติและสุขเกิดจากวิเวกอยู    เมื่อ 
เรานั้นอยูดวยวิหารธรรมน้ี    สัญญามนสิการอันสหรคตดวยกาม 
ยอมฟุงซาน    ขอน้ันเปนอาพาธของเรา   เปรยีบเหมือนความทุกข 
พึงบังเกิดข้ึนแกคนผูมีความสุข เพียงเพ่ือเบียดเบียน ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท   เรานั้นมีความคิดวา   ไฉนหนอ   เราพึงบรรล ุ
ทุติยฌาน   ฯลฯ   ดูกอนอานนท  จิตของเรานั้นไมแลนไป  ไมเลื่อมใส 
ไมต้ังอยูในทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร    ไมหลุดพนในเพราะทุติยฌาน  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 875 

อันไมมีวิตกวิจาร  เพ่ือพิจารณาเห็นวา  นั่นสงบ   ดูกอนอานนท  เรา   
นั้นไดมีความคิดวา    อะไรหนอแล    เปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องใหจิต   
ของเราไมแลนไป...     ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร     เพราะ 
พิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ     ดูกอนอานนท    เรานั้นไดมีความคิดวา 
โทษในวิตก    เราไมเห็นและไมไดทําใหมาก    อานิสงสในทุติยฌาน 
อันไมมีวิตกวิจาร     เราไมไดบรรลุและไมไดเสพโดยมาก     เหตุนั้น 
จิตของเราจึงไมแลนไป...         ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร 
เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   เรานั้นไดมีความคิดวา    ถาแลเรา 
เห็นโทษในวิตกแลวพึงกระทําใหมาก     บรรลุอานิสงสในทุติยฌาน 
อันไมมีวิตกวิจาร    แลวพึงเสพโดยมาก    ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได 
คือ   จิตของเราพึงแลนไป...   ดูกอนอานนท   สมยัตอมา  เรานั้นแล 
เห็นโทษในวิตก...    เสพโดยมาก     ดกูอนอานนท    จิตของเราน้ัน 
จึงแลนไป...  ในเพราะทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาระ...  เรานั้นบรรล ุ
ทุติยฌาน  ฯลฯ   ดูกอนอานนท  เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี  สญัญา. 
มนสิการอันสหรคตดวยวิตก...  ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา   ไฉนหนอ   เราจะพึง 
มีอุเบกขา  มีสติ   มีสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติ 
สิ้นไป    บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา   ผูได 
ฌานน้ี  เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข    ดูกอนอานนท  จิตของเรา 
นั้นยอมไมแลนไป...   ดกูอนอานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา   อะไร 
หนอแล   เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป...   ใน 
เพราะตติยฌานอันไมมีปติ   เมื่อพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   ดกูอน  
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อานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา    โทษในปติ    เราไมเห็นและไมได 
ทําใหมาก     อานิสงสในทุติยฌานอันไมมีปติ     เราไมไดบรรลุและ 
ไมไดเสพโดยมาก    เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป...    ในเพราะ 
ทุติยฌานอันไมมีปติ    เพราะพิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ    เรานั้นได 
มีความคิดวา    ถาแลเราเห็นโทษในปติแลวพึงกระทําใหมาก    บรรล ุ
อานิสงสในตติยฌาน    อันไมมีปติแลวพึงเสพโดยมาก    ขอน้ันเปน 
ฐานะที่จะมีได  คือ  จิตของเราพึงแลนไป   ดกูอนอานนท  สมัยตอมา 
เรานั้นเห็นโทษในปติ...   เสพโดยมาก    ดูกอนอานนท  จิตของเรานั้น 
จึงแลนไป...    ในเพราะตติยฌานอันไมมีปติ...    เราน้ันบรรลุตติย- 
ฌาน   ฯลฯ   ดูกอนอานนท   เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี   สญัญา- 
มนสิการอันสหรคตดวยปติ...  ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา  ไฉนหนอ  เราพึงบรรล ุ
จตุตถฌาน...   ดูกอนอานนท   จิตของเรานั้น    ยอมไมแลนไป... ใน 
จตุตถฌานอันไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ 
ดูกอนอานนท   เรานั้นไมมีความคิดวา    อะไรหนอแล   เปนเหตุเปน    
ปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป...  ในเพราะจตุตถฌาน      อัน 
ไมมีทุกข   ไมมีสุข   เมื่อพิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ    ดูกอนอานนท 
เรานั้นมีความคิดวา     โทษในอุเบกขาและสุข     เราไมเห็นและไมได 
ทําใหมาก    อานิสงสในจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข   เราไมได 
บรรลุและไมไดเสพโดยมาก       เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป... 
ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข   เพราะพิจารณาเห็นวา 
นั่นสงบ   เรานั้นไดมีความคิดวา   ถาแลเราเห็นโทษในอุเบกขา  
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และสุขแลว  พึงกระทําใหมาก   บรรลุอานิสงสในจตุตถฌานอัน   
ไมมีทุกขไมมีสุขแลวพึงเสพโดยมาก   ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได 
คือ  จิตของเราพึงแลนไป...   ดูกอนอานนท   สมยัตอมา   เรานั้นเห็น 
โทษในอุเบกขาและสุข...   เสพโดยมาก   ดูกอนอานนท  จิตของเรานั้น 
จึงแลนไป...  ในเพราะจตุตถฌานอันไมมีทุกขไมมีสุข...    เรานัน้ 
บรรลุจตุตถฌาน   ฯลฯ   ดูกอนอานนท   เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี 
สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอุเบกขา...  ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา  ไฉนหนอ  เรา...  พึง 
บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน...   ดูกอนอานนท  จิตของเรานั้น  ยอม 
ไมแลนไป...    ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน    เพราะพิจารณา 
เห็นวา    นั่นสงบ     ดูกอนอานนท   เรานั้นมีความคิดวา    อะไรหนอ 
เปนเหตุเปนปจจัยเรื่องใหจิตของเราไมแลนไป...     ในเพราะอากา- 
สานัญจายตนฌาน  เมื่อพิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ    ดูกอนอานนท 
เรานั้นไดมีความคิดวา     โทษในรูปฌานทั้งหลาย     เราไมเห็นและ 
ไมไดทําใหมาก     อานสิงสในอากาสานัญจายตนฌาน   เราไมได 
บรรลุและไมไดเสพโดยมาก     เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป... 
ในเพราะอากาสานัญจายตนฌาน    เพราะพิจารณาเห็นวา    นั่นสงบ 
เรานั้นไดมีความคิดวา      ถาแลเราเห็นโทษในรูปฌานทั้งหลายแลว 
พึงกระทําใหมาก      บรรลุอานิสงสในอากาสานัญจายตนฌานแลว 
พึงเสพโดยมาก   ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได   คือ    จิตของเราพึงแลน 
ไป...    ดกูอนอานนท  สมัยตอมา   เราเห็นโทษในรูปฌานท้ังหลาย... 
เสพโดยมาก    ดูกอนอานนท    จิตของเรานั้นจึงแลนไป...   ในเพราะ  
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อากาสานัญจายตนฌาน...   เรานั้นแล...   บรรลุอากาสานัญจายตน-   
ฌาน   ฯลฯ   ดูกอนอานนท   เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี   สญัญา 
มนสิกาอันสหรคตดวยรูปฌานท้ังหลาย...   ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท    เราน้ันไดมีความคิดวา    ไฉนหนอ    เรา... 
พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน...     ดูกอนอานนท    จิตของเรานั้น 
ยอมไมแลนไป...   ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน   เพราะพิจารณา 
เห็นวา   นั่นสงบ   ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา   อะไรหนอ 
แลเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป...     ในเพราะ 
วิญญาณัญจายตนฌาน  เมื่อพิจารณาเห็นวา  นั่นสงบ   ดูกอนอานนท 
เรานั้นไดมีความคิดวา   โทษในอากาสาณัญจายตนฌาน   เราไมเห็น 
และไมไดทําใหมาก   อานิสงสในวิญญาณัญจายตนฌาน   เราไมได 
บรรลุและไมไดเสพโดยมาก     เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป... 
ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน    เพราะพิจารณาเห็นวานั่นสงบ 
เรา  นั้นไดมีความคิดวา   ถาแลเราเห็นโทษในอากาสาณัญจายตน- 
ฌานแลวพึงเสพโดยมาก   ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได  คือ  จิตของเรา 
พึงแลนไป...    ดูกอนอานนท   สมัยตอมา   เรานั้นเห็นโทษในอากา- 
สานัญจายตนฌาน...   เสพโดยมาก    ดูกอนอานนท   จิตของเรา 
จึงแลนไป...  ในเพราะวิญญาณัญจายตนฌาน...  เรานั้นแล... บรรล ุ
วิญญาณัญจายตนฌาน...   ดูกอนอานนท   เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรม 
นี้ สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากาสาณัญจายตนฌาน... ฉะนั้น. 
         ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา  ไฉนหนอ  เราพึงบรรล ุ
อากิญจัญญายตนฌาน...   ดูกอนอานนท   จิตของเรานั้นยอมไมแลน  
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ไป... ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน    เพราะพิจารณาเห็นวา 
นั่นสงบ  ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา  อะไรหนอแล  เปน   
เหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป...   ในเพราะอากิญ- 
จัญญายตนฌาน  เพ่ือพิจารณาเห็นวา  นั่นสงบ  ดูกอนอานนท  เรานั้น 
ไดมีความคิดวา   โทษในวิญญาณัญจายตนฌาน   เราไมไดเห็นและ 
ไมไดทําใหมาก   อานิสงสในอากิญจัญญาตนฌาน   เราไมได 
บรรลุและไมไดเสพโดยมาก    เหตุนั้นจิตของเราจึงไมแลนไป... 
ในเพราะอากิญจัญญายตนฌาน   เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ 
เรานั้นไดมีความคิดวา   ถาแลเราเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน 
แลวพึงกระทําใหมาก       บรรลุอานิสงสในอากิญจัญญายตนฌาน 
แลวพึงเสพโดยมาก    ขอน้ันเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนฌาน... 
เสพโดยมาก   ดูกอนอานนท   จิตของเรานั้นจึงแลนไป... ในเพราะ 
อากิญจัญจายตนฌาน...   เรานั้นแล...     บรรลุอากญิจัญญายตน- 
ฌาน...  ดูกอนอานนท   เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมน้ี  สัญญามนสิการ 
อันสหรคตดวยวิญญาณัญจายตนฌาน...   ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา   ไฉนหนอเรา... 
พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน    จิตของเรานั้นยอมไม 
แลนไป...  ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะพิจารณา 
เห็นวานั่นสงบ    ดูกอนอานนท   เรานัน้ไดมีความคิดวา   อะไรหนอ 
แล     เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป...    ในเพราะ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เมื่อพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   ดกูอน 
อานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา   โทษในอากิญจัญญายตนฌาน  
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เราไมไดเห็นและไมไดทําใหมาก   อานิสงสในเนวสัญญานาสัญญาย-   
ตนฌาน   เราไมไดบรรลแุละไมไดเสพโดยมาก   เหตุนั้น   จิตของเรา 
จึงไมแลนไป...   ในเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน       เพราะ 
พิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   เรานั้นไดมีความคิดวา   ถาแลเราเห็นโทษ 
ในอากิญจัญญายตนฌานแลวกระทําใหมาก          บรรลุอานิสงสใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลวพึงเสพโดยมาก       ขอน้ันเปน 
ฐานะที่จะมีได  คือ  จิตของเราพึงแลนไป... ดูกอนอานนท  สมัยตอมา 
เรานั้นเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌาน...   เสพโดยมาก    ดูกอน 
อานนท    สมัยตอมา   เรานั้นเห็นโทษในอากิญจัญญายตนฌาน... 
เสพโดยมาก   ดูกอนอานนท   จิตของเราจึงแลนไป...   ในเพราะ 
เนวสัญญานาสัยญายตนฌาน...   เรานั้นแล...      บรรลุเนวสญัญา- 
นาสัยญายตนฌาน... ดูกอนอานนท  เม่ือเรานั้นอยูดวยวิหารธรรม 
นี้  สัญญามนสิการอันสหรคตดวยอากิญจัญญายตนฌาน... ฉะน้ัน. 
         ดูกอนอานนท  เรานั้นไดมีความคิดวา  ไฉนหนอ  เรา  เพราะ 
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ 
จิตของเรานั้นยอมไมแลนไป    ไมเลือ่มใส    ไมต้ังม่ันในสัญญา- 
เวทยิตนิโรธ   ไมหลุดพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะ 
พิจารณาเห็นวา  นั่นสงบ   ดูกอนอานนท   เรานั้นไดมีความคิดวา 
อะไรหนอแล   เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหจิตของเราไมแลนไป 
ไมเลื่อมใส   ไมต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ    ไมหลุดพนในเพราะ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   ดูกอนอานนท 
เรานั้นไดมีความคิดวา   โทษในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน    เรา  
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ไมเห็นและไมไดทําใหมาก   อานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธ  เรา   
ไมไดบรรลแุละไมไดเสพโดยมาก   เหตุนั้น   จิตของเราจึงไมแลนไป 
ไมเลื่อมใส   ไมต้ังม่ันในสัญญาเวทยิตนิโรธ    ไมหลุดพนในเพราะ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ   ดูกอนอานนท 
เรานั้นไดมีความคิดวา   ถาแลเราเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌาน แลวพึงกระทําใหมาก บรรลุอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธ 
แลวพึงเสพโดยมาก   ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได   คือ   จิตของเราจะ 
พึงแลนไป   พึงเลื่อมใส   พึงต้ังมั่นในสัญญาเวทยิตนิโรธ  พึงหลุดพน 
ในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะพิจารณาเห็นวา   นั่นสงบ  ดูกอน 
อานนท   สมยัตอมา   เรานั้นเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตฌาน 
แลวทําใหมาก   บรรลุอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลวเสพโดย 
มาก   ดูกอนอานนท   จิตของเรานั้นจึงแลนไป  เลือ่มใส  ต้ังมั่นใน 
สัญญาเวทยิตนิโรธ   หลดุพนในเพราะสัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะ 
พิจารณาเห็นวา  นั่นสงบ   ดูกอนอานนท    เรานั้นแล  บรรลุสญัญา- 
เวทยิตนิโรธ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง   และอาสวะท้ังหลายของเราไดถึงความส้ินไป   เพราะเห็น 
ดวยปญญา. 
         ดูกอนอานนท   ก็เรายังเขาบาง   ออกบาง    ซึ่งอนุบุพพวิหาร 
สมาบัติ  ๙  ประการนี้   โดยอนุโลมและปฏิโลมอยางนี้ไมไดเพียงใด 
เราก็ยังไมปฏิญาณวา   ไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ    ในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณ- 
พราหมณ   เทวดาและมนุษย   เพียงนั้น   ดูกอนอานนท   ก็เม่ือใดแล  
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เราเขาบาง  ออกบาง  ซึ่งอนุบุพพวิหารสมาบัติ   ๙  ประการนี้  โดย 
อนุโลมและปฏิโลมอยางน้ีแลว    เมื่อนั้น    เราจึงปฏิญาณวาไดตรัสรู 
แลว ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก   ในหมูสัตว   พรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย 
ก็แหละญาณทัสนะเกิดข้ึนแกเราวา          เจโตวิมุติของเราไมกําเริบ 
ชาตินี้มีในที่สุด   บัดนี้ภพใหมไมมี. 
                                  จบ  ตปุสฺสสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบ  มหาวรรคท่ี  ๔ 
 
                        อรรถกถาตปุสสสูตรท่ี  ๑๐ 
         ตปุสสสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา มลฺลเกสุ ไดแก ในแควนของมัลลกษัตริย.  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงรู   จักมกีารสนทนากันระหวางตปุสสคฤหบดี 
กับพระอานนท   ผูต้ังอยูในที่นี้  เราจักแสดงธรรมปริยายมากมีเรื่องนั้น 
เปนเหตุ   จึงตรัสพระดํารัสนี้วา    ดกูอนอานนท   เธอจงอยู   ณ   ที่นี ้
ดูกอนเถิดดังน้ี.   บทวา     อุปสงฺกมิ   ความวา   ไดยินดี   ตปุสสคฤหบดี 
นั้นบริโภคอาหารเชาแลวคิดวา       เราจักไปเฝาพระทศพล       ดังน้ี 
จึงออกไปเห็นพระเถระแตไกล   จึงเขาไปหาพระอานนท. 
         บทวา   ปปาโต  วิย  ขายติ  ยทิท   เนกฺขมมฺ   ความวา   เนกขัมมะ 
กลาวคือ        บรรพชาน้ีปรากฏดวยดีคือ       ปรากฏชัดแกเราเหมือน 
เหวใหญ.   บทวา   เนกฺขมฺเม    จิตฺต  ปกฺขนฺทติ    ความวา   จิตยอมแลน 
ไปในบรรพชาดวยทําใหเปน    คือจิตทําบรรพชานั้นใหเปน  
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อารมณ    ยอมเลื่อมใส    ยอมดํารงมั่นในบรรพชาน้ัน    ยอมพนจาก  
ธรรมอันเปนขาศึก.  บทวา   เอต   สนฺตนฺติ   ปสสฺโต  ไดแก  ของภิกษุ 
ผูเห็นอยูอยางนี้วา   เนกขัมมะน้ี   สงบ   คือ  ปราศจากความกระวน 
กระวาย   และความเรารอน.  บทวา   พหุนา  ชเนน  วิสภาโค  ความวา 
เนกขัมมะน้ัน    ของภิกษุทั้งหลายเปนวิสภาค    คือ    ไมเหมือนกับ 
มหาชน. 
         บทวา    กถาปาภต    คือเหตุที่พูดจากัน.   บทวา   ตสฺส  มยฺห 
อานนฺท   เนกฺขมฺเม  จิตฺต  น   ปกฺขนทฺติ    ความวา  จิตของเราแมตรึก   
อยูอยางนี้นั้น    ก็ยังไมหยั่งลงในบรรพชา     บทวา    เอต    สนฺตนฺติ 
ปสฺสโต   ความวา    แมเห็นอยูวา   เนกขัมมะน้ีสงบดวยการตรึกอยาง 
รอบคอบวา  เนกขัมมะดีแนดังน้ี.  บทวา   อนาเสวิโต   ไดแก  ไมเสพ 
คือไมถูกตองไมทําใหแจง.    บทวา   อธิคมฺม    ไดแก    ถึงคือบรรล ุ
ทําใหแจง.   บทวา  ตเมเสเวยฺย  ไดแก  พึงเสพ  คือพึงพบอานิสงสนั้น  
บทวา   ยมฺเม  ไดแก   ของเราดวยเหตุใด.  บทวา  อธิคมมฺ   แปลวา 
บรรลุแลว.   บทวา   สฺวาสฺส  เม   โหติ  อาพาโธ   ไดแก  ชื่อวาอาพาธ 
เพราะอรรถวา  เบียดเบียนเรา.  บทวา  อวิตกฺเก  จตฺิตต  น  ปกฺขนฺทติ 
ความวา     จิตยอมไมแลนไปในทุติยฌานอันไมมีวิตกและวิจารดวย 
สามารถอารมณ.   บทวา  วิตกฺเกสุ  ไดแก    วิตกและวิจาร.   คําท่ีเหลือ 
ในบททั้งปวงมีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                            จบ  อรรถกถาตปุสสสูตรที่  ๑๐ 
                               จบ  มหาวรรควรรณนาท่ี  ๔  
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                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้ คอื   

         ๑.  ปฐมวิหารสูตร    ๒. ทุติยวิหารสูตร    ๓.  นิพพานสูตร 
๔.  คาวีสูตร     ๕. ฌานสูตร     ๖.  อานันทสูตร    ๗. พราหมณสูตร 
๘. เทวสูตร   ๙.  นาคสูตร   ๑๐.  ตปุสสสูตร   และอรรถกถา 
                              จบ    มหาวรรคท่ี  ๔  
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                           ปญจาลวรรคท่ี  ๕ 
                              ๑.  ปญจาลสูตร 

     วาดวยที่แคบและการบรรลุในโอกาสในที่แคบ  

         [๒๔๖]   สมัยหน่ึง   ทานพระอานนทอยู   ณ  โฆสิตาราม 
ใกลพระนครโกสัมพี   ครั้งน้ันแล   ทานพระอุทายีเขาไปหาทาน 
พระอานนทถึงท่ีอยู    ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระอานนท   ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง    ณ    ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลว   ไดถามทานพระอานนทวา  ดูกอนอาวุโส  เทพบุตร 
ชื่อปญจาลจัณฑะไดกลาวคําน้ีไววา 
                       พระพุทธองคใดหลีกออกเรน     ทรงเปน 
         มุนีผูประเสริฐ  ไดตรัสรูฌานแลว   พระพุทธองค 
         นั้นเปนผูมีปญญากวางขวาง     ไดทรงรูแลวซ่ึง 
         โอกาสอันไปแลวในที่แคบ. 
         ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสที่แคบเปนไฉน   ตรัส 
การบรรลโุอกาสในท่ีแคบเปนไฉน. 
         ทานพระอานนทกลาววา    ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกามคุณ   ๕  ประการน้ีวาเปนที่แคบ  ๕  ประการเปนไฉน  คือ 
รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา       นาใคร      นาพอใจ 
เปนที่รัก   ยัว่ยวน   ชวนใหกําหนัด   เสียงที่จะพึงรูแจงดวยหู  ฯลฯ  
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กลิ่นที่จะพึงรูแจงดวยจมูก     ฯลฯ     รสท่ีจะพึงรูแจงดวยลิ้น     ฯลฯ   
โผฏฐัพพะท่ีจะพึง  รูแจงดวยกาย   อันนาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ 
เปนที่รัก  ยั่วยวน  ชวนใหกําหนัด  ดกูอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกามคุณ ๕ ประการนี้แล  วาเปนที่แคบ. 
         ดูกอนอาวุโส    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม     ฯลฯ  
บรรลุปฐมฌาน    ฯลฯ     ดูกอนอาวุโส      โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสการบรรลโุอกาสในท่ีแคบ     แมเม่ือปฐมฌาน 
นั้นมีอยู   ที่แคบก็มีอยู   อะไรชื่อวาท่ีแคบในปฐมฌานนั้น   วิตกวิจาร 
ยังไมดับไปในปฐมฌานน้ัน  นีช้ื่อวาท่ีแคบในปฐมฌานนี้. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ....บรรลุทุติยฌาน    ดูกอนอาวุโส 
โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสการบรรล ุ
โอกาสในท่ีแคบ   แมเมือ่ทุติยฌานน้ันมีอยู   ที่แคบก็มีอยู  อะไรชื่อวา 
ที่สดับในทุติยฌานน้ัน    ปติยังไมดับไปในทุติยฌานน้ี   นีช้ื่อวาท่ีแคบ 
ในทุติยฌานน้ี. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุ ฯลฯ  บรรลุตติยฌาน...   ดูกอนอาวุโส 
โดยปริยายแมเพียงเหลานี้แล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสการบรรล ุ
โอกาสในท่ีแคบ   แมเมือ่ทุติยฌานน้ันมีอยู   ที่แคบก็มีอยู   อะไรชื่อวา 
ที่สดับในทุติยฌานน้ัน    อุเบกขาและสุขยังไมดับไปในตติยฌานน้ัน 
นี้ชื่อวาที่แคบในตติยฌานนี้. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน   ฯลฯ   ดูกอนอาวุโส 
โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสการบรรล ุ
โอกาสในท่ีแคบ     แมเมื่อจตุตถฌานนั้นมีอยู    ที่แคบก็มีอยู    อะไร  
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ชื่อวาที่แคบในจตตุถฌานน้ัน   รูปสญัญายังไมดับไปในจตุตถฌาน 
นั้น   นี้ชื่อวาที่แคบในจตุตถฌานน้ี. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ...บรรลอุากาสานัญจายตนฌาน... 
ดูกอนอาวุโส     โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสการบรรลุโอกาสในที่สดับ     เมื่ออากาสานัญจายตนฌานนั้นมีอยู 
ที่แคบก็มีอยู    อะไรชื่อวาท่ีแคบในอากาสานัญจายตนฌาน    อากา-  
สานัญจายตนสัญญายังไมดับไปในอากาสานัญจายตนฌานนั้น 
นี้ชื่อวา    แคบในอากาสานัญจายตนฌานน้ี. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ...    บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน... 
ดูกอนอาวุโส   โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
การบรรลโุอกาสในท่ีแคบ    แมเม่ือวิญญาณัญจายตนฌานน้ันมีอยู 
ที่แคบก็มีอยู   อะไรชื่อวาท่ีแคบในวิญญาณัญจายตนฌานนั้น 
วิญญาณัญจายตนสัญญา    ยังไมดับไปในวิญญาณัญจายตนฌาน 
นั้น   นี้ชื่อวาที่แคบในวิญญาสัญจายตนฌานนี้. 
         อีกประการหน่ึง     ภิกษุ...    บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน... 
ดูกอนอาวุโส     โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสการบรรลุโอกาสในที่แคบ     แมเมื่ออากิญจัญญายตนฌานน้ัน 
มีอยู   ที่แคบก็มีอยู   อะใรชื่อวาท่ีแคบในอากิญจัญญายตนฌานน้ัน 
อากิญจัญญายตนสัญญา    ยังไมดับไปในอากิญจัญญายตนฌานนั้น 
นี้ชื่อวาที่แคบในอากิญจัญญายตนฌานน้ี. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ...    บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌาน...  ดูกอนอาวุโส  โดยปริยายน้ีแมเพียงเทาน้ีแล   พระผูมีพระ-  
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ภาคเจาตรัสการบรรลโุอกาสในท่ีแคบ     แมเม่ือเนวสัญญานาสัญ- 
ญายตนฌานน้ันมีอยู   ที่แคบก็มีอยู   อะไรชื่อวาท่ีแคบในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌานน้ัน    เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญายังไมดับ 
ไปในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น    นีช้ื่อวาท่ีสดับในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌานน้ี. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุ...   เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง   บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป     เพราะเห็นดวยปญญา      ดูกอนอาวุโส  
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสการ 
บรรลโุอกาสในท่ีแคบ. 
                                    จบ  ปญจาลสูตรที่  ๑ 
 
                         ปญจาลวรรควรรณาที่  ๕ 
                          อรรถกถาปญจาลสูตรที่  ๑ 
         ปญจาลสูตรท่ี  ๕  ปญจาลสูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุทายี  ไดแก  พระเถระชื่อกาฬุทายี.   บทวา   อวทิา 
แปลวา   ไดรูแลว.   บทวา   ภูริเมธโส   แปลวามีปญญามาก   บทวา 
โย  ฌานมนพุุชฺฌิ  พุทฺโธ   คือ พระพุทธเจา พระองคใดไดตรัสรูฌาน. 
บทวา ปฏิลีนนิสโภ ไดแก หลีกเรนอยูผูเดียว  และเปนผูประเสริฐ  
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สูงสุด.  บทวา  มุน ิ ไดแกพระพุทธมุนี.  บทวา   ปรยิาเยน  คือโดยเหตุ 
อันหน่ึง.    ปฐมฌาน    ชือ่วาบรรลุตามโอกาสโดยเพียงไมมีความ 
คับแคบทางกามเทาน้ัน  ไมทั่วไปทั้งหมด.  บทวา   ตตฺรปตฺถิ   สมฺพาโธ 
ไดแก     แมเมื่อยังมีปฐมฌานนั้น     ความคับแคบ    คือความบีบค้ัน 
ก็ยังมีอยูนั่นเอง.   บาลีวา    ตตฺถปตฺถิ   ดังน้ีก็มี.   บทวา   กิฺจ   ตตฺถ 
สมฺพาโธ     ไดแก    ก็ในฌานน้ัน    ชือ่วาคับแคบอยางไร.     บทวา 
อยเมตฺถ    สมฺพาโธ   ไดแก     ความท่ีวิตกและวิจารยังไมดับไปนี้  
ชื่อวา    เปนความคับแคบ     คือบีบค้ันอยูเสมอ.  พึงทราบเน้ือความ 
ในวาระท้ังหมดโดยอุบายน้ี.    บทวา    นิปฺปริยาเยน    คือไมใชโดย 
อาการเดียว   อธิบายวา   โดยแทจริงชื่อวา    ความสิ้นอาสวะ    ชื่อวา 
เปนการบรรลุตามโอกาสเดียวดวยประการทั้งปวง        เพราะละ 
ความคับแคบท้ังหมดได. 
                          จบ  อรรถกถาปญจาลสูตรที่  ๑  
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                         ๒.   ปฐมกามเหสสูตร 

                             วาดวยกายสักขีบุคคล 
         [๒๔๗]  อุ.    ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
กายสักขี ๆ    ดังน้ี    โดยปริยายเพียงเทาไรหนอ ๆ    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสกายสักขี  ? 
         อา.  ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  ฯลฯ  
บรรลุปฐมฌาน    และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใด  ๆ    เธอยอม 
ถูกตองอายตนะน้ันดวยกายดวยอาการน้ัน ๆ     กอนอาวุโส    โดย 
ปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกายสักขี. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ...    บรรลุทุติยฌาน...    ตติยฌาน    
จตุตถฌาน...    และอายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใด ๆ   เธอยอมถูกตอง 
อายตนะนั้นดวยกายดวยอาการน้ัน ๆ     ดูกอนอาวุโส     โดยปริยาย 
แมเพียงเทานี้แล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกายสักขี. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ...    บรรลุอากาสานัญจายตนะ... 
และอายตนะน้ันมีอยูดวยอาการใด  ๆ     เธอยอมถกูตองอาตนะน้ัน 
ดวยกายดวยอาการน้ัน ๆ   ดูกอนอาวุโส     โดยปรยิายแมเพียงเทาน้ี 
แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกายสักขี ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุ...   เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง    บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป    เพราะเห็นดวยปญญา    และอายตนะนั้น  
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มีอยูดวยอาการใด  ๆ     เธอยอมถูกตองอายตนะน้ันดวยกายดวย 
ดวยอาการน้ัน ๆ     ดูกอนอาวุโส     โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกายสักขี. 
                          จบ  ปฐมกามเหสสูตรที่  ๒ 
 
               อรรถกถาปฐมกามเหสสูตรท่ี  ๒ 
         ปฐมกามเหสสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ยถา  ยถา  จ  ตทายตน  ความวา อายตนะ คือ ปฐมฌาน 
นั้น  ยอมมีดวยเหตุใด  ๆ  คือ ดวยอาการใด  ๆ.  บทวา   ตถา  ตถา  น 
กาเลน    ผสิตฺวา   วิหรติ    ความวา   ภิกษุถูกตองสมาบัตินั้น     ดวย 
สหชาตนามกายอยูดวยเหตุนั้น ๆ  คือดวยอาการนั้น  ๆ    อรรถวา 
เขาถึง.   บทวา   กายสกฺขวิุตฺโต   ภควตา  ปริยาเยน   ความวา  เพราะ 
ทานทําปฐมฌานใหแจงดวยนามกายนั้น  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสกายสักขีโดยปริยายน้ี.   บทวา   นิปฺปริยาเยน   ไดแก  ควรทํา 
ใหเปนสักขีดวยกายเทาใด     นี้ชื่อวา     กายสักขีโดยนิปปริยาย 
(โดยตรง) เพราะทําไดหมดแลว. 
                            จบ  อรรถกถาปฐมกามเหสสูตรที่  ๒  
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                       ๓.  ทุติยกามเหสสูตร  

                 วาดวยบุคคลผูหลุดพนดวยปญญา 
         [๒๔๘]  อุ.  ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  บุคคล 
หลุดพนดวยปญญา ๆ   ดงัน้ี   ดูกอนอาวุโส   โดยปริยายเพียงเทาไร 
หนอแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส     บุคคลหลุดพนดวยปญญา ? 
         อา.  ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม  ฯลฯ  
บรรลุปฐมฌาน     ละเธอยอมทราบชัดดวยปญญา     ดูกอนอาวุโส 
โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลหลุดพน 
ดวยปญญา ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ     เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌาน    โดยประการท้ังปวง    บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ     อาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป     เพราะเห็นดวยปญญา    และเธอยอม 
ทราบชัดดวยปญญา    ดกูอนอาวุโส   โดยนิปปรยิายแมเพียงเทาน้ีแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลหลุดพนดวยปญญา. 
                                 จบ  ทุติยกามเหสสูตรที่  ๓  
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                  อรรถกถาทุติยกามเหสสูตรที่  ๓ 
         ทุติยกามหสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปฺาย  ปน  ปชานาติ   ไดแก  รูอายตนะนั้น ๆ  ดวย 
ปฐมฌานและวิปสสนาปญญา.     แมในพระสูตรนี้    พึงทราบความ 
เปนปริยายและนิปปริยาย    โดยนัยกอนน้ันแล.    ก็ในพระสูตรนี้ 
เปนอยางใด   แมในสูตรเหลาอ่ืนจากนี้ก็เปนอยางนั้น. 
                         จบ  อรรถกถาทุติกามเหสสูตรที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 894 

                         ๔.  ตติกามเหสสูตร 

                 วาดวยบุคคลผูหลุดพนโดยสวนสอง 
         [๒๔๙]   อุ.  ดูกอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บุคคล 
ผูหลุดพนโดยสวนสอง ๆ  ดังนี้   ดูกอนอาวุโส  โดยปริยายเพียงเทาไร 
หนอแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง  ? 
         อา.  ดกูอนอาวุโส    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌาน    อายตนะนั้นมีอยูดวยอาการใด ๆ    เธอยอมถกูตอง 
อายตนะนั้นดวยกายดวยอาการน้ัน ๆ    และยอมทราบชัดดวยปญญา 
ดูกอนอาวุโส    โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสบุคคลหลุดพนโดยสวนสอง ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง    บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    อาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไปเพราะเห็นดวยปญญา     อายตนะนั้น 
มีอยูดวยอาการใด  ๆ   เธอยอมถูกตองอายตนะน้ัน  ดวยกายดวย 
อาการน้ัน ๆ    และยอมทราบชัดดวยปญญา    ดกูอนอาวุโส โดย 
นิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสบุคคลหลุดพน 
โดยสวนสอง. 
                            จบ  ตติยกามเหสสูตรท่ี  ๔  
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                    อรรถกถาตติยกามเหสสูตรท่ี  ๔ 
         ตติยกามเหสสูตรท่ี   ๔  พึงทราบโดยนัยแหงสูตรทั้งสอง 
นั้นแล.   ก็บทวา   อุภโตภาควิมุตฺโต   ในสูตรนี้   ไดแกพนแลวจาก 
กิเลสอันเปนขาศึกแหงสมถะและวิปสสนา   โดยสวนท้ังสอง.  ใน 
ที่สุดพึงทราบวา   ชื่อวาอุภโตภาควิมุติ    เพราะพนจากรูปกายดวย 
สมบัติ  จากนามกายดวยอริยมรรค. 
                     จบ  อรรถกถาตติยกามเหสสูตรที่  ๔  
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                    ๕.   ปฐมสันทิฏฐิกสูตร 

                  วาดวยธรรมที่ผูบรรลุพึงเหน็เอง 
         [๒๕๐] อุ.   ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ธรรม 
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ๆ    ดังน้ี   ดกูอนอาวุโส   โดยปรยิายเพียง 
เทาไรหนอ     ๆ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึง 
เห็นเอง  ? 
         อา.  ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌาน    ดูกอนอาวุโส   โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล   พระ-  
ผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ฯลฯ  
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง   บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ  และอาสวะ. 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป    เพราะเห็นดวยปญญา     ดูกอนอาวุโส 
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรม 
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง. 
                               จบ  ปฐมสันทิฏฐิกสูตรที่  ๕  
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                  อรรถกถาปฐมสันทิฏฐิกสตูรท่ี  ๕ 
         ปฐมสันทิฏฐิกสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สนฺทิฏ ิโก   แปลวา   อันบุคคลพึงเห็นเอง.    บทวา 
นิพฺพาน ไดแก ดับกิเลส. บทวา ปรินิพพาน  เปนไวพจนของบทวา 
นิพพาน   นัน้.  บทวา   ตทงฺคนิพฺพาน  ไดแก  นิพพานดวยองคนั้น 
มีปฐมฌานเปนตน.   บทวา    ทฏิธมมฺนิพฺพาน  ไดแก  นิพพานใน 
อัตภาพนี้นั่นเอง.    คําท่ีเหลือในบททั้งหมดมีเนื้อความงายทั้งนั้น 
ดวยประการฉะน้ี. 
                            จบ  ปฐมสันทิฏฐิกสูตรที่  ๕ 
                              จบ  อรรถกถาวรรคที่  ๑๐ 
                                       จบ  ทุติยปณณาสก  
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                         ๖.  ทุติยสันทิฏฐิกสูตร   

                  วาดวยนิพพานทีผู่บรรลุพงึเห็นเอง 
         [๒๕๑]   อุ.  ดูกอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิพพาน 
อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง  ๆ    ดูกอนอาวุโส     โดยปริยายเพียงเทาไร 
หนอแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง. 
         อา. ดูกอนอาวุโส  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌาน    ดูกอนอาวุโส    โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสนิพพานอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง  ฯลฯ  
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง    บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป     เพราะเห็นดวยปญญา      ดูกอนอาวุโส 
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิพพาน 
อันบรรลุจะพึงเห็นเอง. 
                           จบ  ทุติยสันทิฏฐิกสูตรที่  ๖  
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                              ๗.  นพิพานสูตร 

                                   วาดวยนิพพาน 
         [๒๕๒]  อุ.  ดกูอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
นิพพาน  ๆ  ดังน้ี   ฯลฯ 
                                 จบ  นิพพานสูตรที่  ๗ 
 
                         ๘.  ปรินพิพานสูตร 

                             วาดวยปรินิพพาน 
         [๒๕๓]   อุ.  ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ปรินิพพาน  ๆ  ดังน้ี  ฯลฯ 
                            จบ  ปรนิิพพานสูตรที่  ๘ 
 
                               ๙.  ตทังคสูตร 

                         วาดวยตทังคนิพพาน 
         [๒๕๔]  อุ.  ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ตทังคนิพพาน  ๆ  ดังน้ี  ฯลฯ 
                                  จบ  ตทังคสูตรที่  ๙  
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                          ๑๐.  ทิฏฐธัมมิกสูตร 

                        วาดวยทิฏฐธรรมนิพพาน 
         [๒๕๕]   อุ.   ดกูอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ทิฏฐธรรมนพิพาน ๆ   ดงัน้ี   ดูกอนอาวุโส   โดยปริยายเพียงเทาไร 
หนอแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน. 
         อา.   ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม  ฯลฯ  
บรรลุปฐมฌาน    ดูกอนอาวุโส    โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล   พระ- 
ผูมีพระภาคตรัสทิฏฐธรรมนิพพาน ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ     เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง   บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป    เพราะเห็นดวยปญญา     ดูกอนอาวุโส 
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสทิฏฐธรรม- 
นิพพาน. 
                               จบ  ทฏิฐธัมมิกสูตรที่  ๑๐ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ปญจาลสูตร   ๒. ปฐมกามเหสสูตร  ๓. ทติยกามเหสสูตร 
๔.  ตติยกามเหสสูตร  ๕.  ปฐมสันทิฏฐิกสูตร   ๖.  ทุติยสันทิฏฐิกสูตร 
๗. นิพพานสูตร  ๘. ปรนิิพพานสูตร  ๙.  ตทังคสูตร  ๑๐. ทฏิฐธัม- 
มิกสูตร.  และอรรถกถา 
                                 จบ  ปญจาลวรรคที่   ๕  
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         วรรคท่ีไมสงเคราะหเขาในปณณาสก 
                              เขมวรรคที่   ๑ 
                                 ๑.  เขมสูตร 
         [๒๕๖]  อุ.   ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เขมะ ๆ  
ดังน้ี     กอนอาวุโส      โดยปริยายเพียงเทาไรหนอ      พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเขมะ. 
         อา.  ดกูอนอาวุโส   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม  ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌาน    ดูกอนอาวุโส   โดยปริยายแมเพียงเทาน้ี     พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเขมะ ฯลฯ  
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง   บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ   และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป    เพราะเห็นดวยปญญา   ดูกอนอาวุโส 
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเขมะ. 
                                 จบ  เขมสูตรที่   ๑ 
 
                               ๒.  เขมปตตสูตร 
         [๒๕๗]    อุ.  ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เขมปตตะ  ๆ (ผูบรรลุธรรมอันเกษม) ดังน้ี  ฯลฯ 
                                    จบ  เขมปตตสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เลม ๔ - หนาท่ี 902 

                                  ๓.  อมตสูตร 
         [๒๕๘]  อุ.  ดกูอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อมตะ  ๆ 
ดังน้ี  ฯลฯ 
                                     จบ  อมตสูตรที่  ๓ 
 
                            ๔.  อมตปตตสูตร 
         [๒๕๙]    อุ.   ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อมตปตตะ  ๆ  (ผูบรรลุอมตธรรม)  ดงัน้ี  ฯลฯ  
                                 จบ  อมตปตตสูตรที่   ๔ 
                
                                 ๕.   อภยสูตร 
         [๒๖๐]   อุ.   ดกูอนอาวุโส  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อภยะ  ๆ 
ดังน้ี  ฯลฯ 
                                    จบ  อภยสูตรที่  ๕ 
           
                             ๖.  อภยปตตสูตร 
         [๒๖๑]  อุ.   ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อภยปตตะ  ๆ  (ผูบรรลุธรรมอันไมมีภัย)  ดังนี้  ฯลฯ 
                              จบ   อภยปตตสูตรที่  ๖  
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                         ๗.  ปสสทัธิสูตร 
         [๒๖๒]   อุ.   ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ปสสัทธิ ๆ  ดังน้ี  ฯลฯ 
                           จบ  ปสสัทธิสูตรที่  ๗ 
 
                  ๘.  อนุปุพพปสสัทธิสูตร 
         [๒๖๓]   อุ.   ดกูอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อนุปุพพปสสัทธิ  ๆ    ดังน้ี  ฯลฯ 
                       จบ   อนุปุพพปสสัทธิสูตรที่  ๘ 
 
                            ๙.  นิโรธสูตร 
         [๒๖๔]  อุ.   ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
นิโรธ  ๆ  ดังน้ี  ฯลฯ 
                                 จบ  นิโรธสูตรที่  ๙ 
                
                        ๑๐.  อนุปุพพนิโรธสูตร 
         [๒๖๕]   อุ.  ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
อนุปุพพนิโรธ  ๆ  ดังน้ี   ดูกอนอาวุโส  โดยปริยายเพียงไรหนอแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพนิโรธ.  
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         อา.   ดกูอนอาวุโส  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม   ฯลฯ 
บรรลุปฐมฌาน    ดูกอนอาวุโส   โดยปริยายแมเพียงเทาน้ีแล    พระ-  
ผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพนิโรธ  ฯลฯ 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง    บรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ   และอาสวะ 
ทั้งหลายของเธอยอมส้ินไป     เพราะเห็นดวยปญญา     ดกูอนอาวุโส  
โดยนิปปริยายแมเพียงเทาน้ีแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพนิโรธ. 
                         จบ  อนุปพุพนิโรธสูตรที่  ๑๐ 
                     ๑๑.   ธรรมปหายภัพพสูตร 
         [๒๖๖]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยังละธรรม   ๙  ประการ 
ไมไดแลว  เปนผูไมควรเพ่ือจะกระทําใหแจงอรหัต   ธรรม  ๙  ประการ 
เปนไฉน   คือ   ราคะ  ๑   โทสะ  ๑   โมหะ  ๑   โกธะ  ๑   อุปนาหะ  ๑ 
มักขะ  ๑  ปลาสะ  ๑   อิสสา  ๑  มัจฉริยะ  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุยังละธรรม   ๙   ประการน้ีแลไมไดแลว    ก็เปนผูไมควรเพ่ือจะ 
กระทําใหแจงซ่ึงอรหัต. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุละธรรม    ๙    ประการไดแลว 
เปนผูควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต    ธรรม   ๙    ประการเปนไฉน 
คือ  ราคะ  ๑  โทสะ  ๑  โมหะ   ๑  โกธะ  ๑  อุปนาหะ  ๑  มกัขะ  ๑ 
ปลาสะ  ๑   อิสสา   ๑  มจัฉริยะ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรม 
๙  ประการนีแ้ลไดแลว  กเ็ปนผูควรเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงอรหัต. 
                           จบ  ธรรมปหายภัพพสูตรที่  ๑๑ 
                                       จบ  เขมวรรคท่ี  ๑  
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            อรรถกถาวรรคที่ไมสงเคราะหเขาไปปณณาสก 
         ในสูตรทั้งหลายอ่ืนจากน้ี  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   เขม  ไดแก   ไมมีอันตราย.  บทวา  เขมปุตฺโต  ไดแก 
ถึงความเปนผูไมมีอันตราย.   บทวา    สิกฺขาทุพฺพลฺยานิ  ไดแก  เหตุ 
แหงความหมดกําลังของสิกขา.     คําท่ีเหลือในบททั้งหมดมีเนื้อความ 
งายทั้งน้ัน.  ดวยประการฉะน้ี. 
จบ  อรรถกถานวกนิบาต  แหงอังตุตตรนิกาย  ชื่อวามโนรถปูรณี 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
         ๑.   เขมสูตร   ๒.  เขมปตตสูตร  ๓.  อมตสูตร  ๔.  อมตปตตสูตร 
๕.  อภยสูตร     ๖.  อภยปตตสูตร       ๗.  ปสสัทธสิูตร        ๘.  อนุปุพพ- 
ปหายภัพพสูตร   และอรรถกถา 
                          จบ  เขมวรรควรรณนาท่ี  ๑  
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                         สติปฏฐานวรรคท่ี  ๒ 
                                 ๑.  สิกขาสูตร 
         [๒๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล 
๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ ปาณาติบาต ๑ อทินนาทาน ๑ 
กาเมสุมิจฉาจาร   ๑   มุสาวาท      ๑    สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล   ๕  ประการนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน    ๔ 
เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล  ๕  ประการน้ีแล   สติปฏฐาน ๔ 
เปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พิจารณาเห็น 
กายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู  ฯลฯ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   ฯลฯ     พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย 
อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน   ๔ 
นี้   เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล   ๕ ประการนี้แล. 
                                 จบ  สิกขาสูตรที่  ๑  
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                               ๒.   นิวรณสูตร 
         [๒๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ  ๕  ประการน้ี  ๕  ประการ 
เปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ  ๑ พยาปาทนิวรณ  ๑  ถีนมิทธนวิรณ  ๑ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ  ๑  วิจิกิจฉานิวรณ   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นิวรณ   ๕ ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน    ๔ 
เพ่ือละนิวรณ   ๕ ประการนี้แล   สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน ฯลฯ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔  นี้ เพ่ือละนิวรณ  ๕ 
ประการนี้แล. 
                              จบ  นวิรณสูตรที่  ๒ 
 
                              ๓.  กามคุณสูตร 
         [๒๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ  ๕  ประการน้ี   ๕ 
ประการเปนไฉน   คือ    รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ   อันนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ  เปนที่รกั  ยั่วยวน  ชวนใหกําหนัด   เสียงที่จะพึงรู 
แจงดวยหู   ฯลฯ  กลิ่นทีจ่ะพึงรูแจงดวยจมูก  ฯลฯ   รสท่ีจะพึงรูแจง 
ดวยลิ้น   ฯลฯ   โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงดวยกาย   อันนาปรารถนา 
นาใคร    นาพอใจ   เปนที่รัก   ยั่วยวน   ชวนใหกาํหนัด  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กามคุณ   ๕  ประการนี้แล  ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน    ๔  นี ้
เพ่ือละกามคุณ  ๕  ประการน้ีแล. 
                                 จบ  กามคุณสูตรที่  ๓  
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                          ๔.  อุปาทานขันธสูตร 
         [๒๗๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุปาทานขันธ   ๕  ประการน้ี 
๕ ประการเปนไฉน  คือ  รูปูปาทานักขันธ  ๑ เวทนาปาทานักขันธ ๑ 
สัญูปาทานักขันธ  ๑  สังขารูปาทานักขันธ  ๑  วิญญาณูปาทา- 
นักขันธ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี ้
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน  ๔  นี ้
เพ่ือละอุปาทานักขันธ   ๕  ประการนี้แล. 
                               จบ  อุปาทานขันธสูตรที่  ๔ 
 
                           ๕.  โอรมัภาคิยสูตร 
         [๒๗๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โอรัมภาติยสังโยชน  ๕ ประการ 
นี้แล  ๕ ประการเปนไฉน  คือ  สกักายทิฏฐิ  ๑ วิจิกจิฉา  ๑ สีลัพพต- 
ปรามาส  ๑  กามฉันทะ   ๑   พยาบาท   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โอรัม 
ภาคิยสังโยชน  ๕  ประการ   ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน   ๔  นี ้
เพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ประการน้ีแล. 
                              จบ  โอรัมภาคิยสูตรที่  ๕  
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                                     ๖.  คติสูตร 
         [๒๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คติ   ๕  ประการน้ี  ๕  ประการ 
เปนไฉน  คือ  นรก  ๑  กาํเนิดสัตวดิรัจฉาน  ๑  เปรตวิสัย  ๑  มนุษย ๑ 
เทวดา   ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  คติ  ๕  ประการน้ีแล  ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน   ๔   นี ้
เพ่ือละคติ  ๕  ประการน้ีแล. 
                               จบ  คติสูตรที่  ๖ 
 
                               ๗.  มจัฉริยสูตร 
         [๒๗๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มัจฉริยะ   ๕ ประการเปนไฉน 
คือ  อาวาสมัจฉริยะ (ตระหนี่ที่อยู)  ๑   กุลมัจฉริยะ(ตระหน่ีตระกูล) ๑ 
ลาภมัจฉริยะ (ตระหน่ีลาภ)  ๑  วรรณมัจฉริยะ  (ตระหน่ีวรรณะ )  ๑ 
ธรรมมัจฉริยะ    (ตระหน่ีลาภ)   ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มัจฉริยะ    
๕  ประการน้ีแล  ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน   ๔  นี ้
เพ่ือละมัจฉริยะ  ๕  ประการน้ีแล. 
                              จบ  มจัฉริยสูตรที่  ๗  
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                           ๘.  อุทธมัภาคิยสูตร 
         [๒๗๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุทธัมภาคิยสังโยชน  ๕ ประการ 
นี้   ๕  ประการเปนไฉน  คือ  รูปราคะ  ๑  อรูปราคะ  ๑  มานะ  ๑ 
อุทธัจจะ   ๑  อวิชชา   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุทธัมภาคิยสังโยชน 
๕   ประการน้ีแล   ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน  ๔  นี ้
เพ่ือละอุทธัมภาคิยสังโยชน   ๕  ประการน้ีแล. 
                          จบ  อุทธัมภาคิยสูตรที่  ๘ 
 
                           ๙.   เจโตขีลสูตร 
         [๒๗๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตะปูตรึงใจ  ๕ ประการน้ี  
๕  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมเคลือบแคลงสังสัย    ไมนอมใจเชื่อ    ไมเลื่อมใสในพระศาสดา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใดยอมเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอมใจเชื่อ 
ไมเลื่อมใสในพระศาสดา     จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อ 
ความเพียร   เพ่ือความประกอบ   เพ่ือความสืบตอ   เพ่ือความพยายาม 
จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือความเพียร    เพ่ือความประกอบ    เพ่ือ 
ความสืบตอ เพ่ือความพยายาม  นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี  ๑.  
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุเคลือบแคลงสงสัย     ไมนอมใจเชื่อ 
ไมเลื่อมใสในพระธรรม  ฯลฯ นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี  ๒ ฯลฯ  
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ในพระสงฆ  ฯลฯ  นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี  ๓  ในสิกขา  ฯลฯ 
เปนเปนตะปูตรึงในประการท่ี  ๔. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุโกรธ  ไมพอใจ   มีจิตขัดเคือง  ผูกใจ 
เจ็บ ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุโกรธ 
ไมพอใจ    มจิีตขัดเคือง      ผูกใจเจ็บในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
จิตของภิกษุนั้น   ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร   เพ่ือความประกอบ 
เพ่ือความสืบตอ    เพ่ือความพยายาม  จิตของภิกษุไมนอมไปเพ่ือ 
ความเพียร   เพ่ือประกอบ    เพ่ือความสืบตอ    เพ่ือความพยายาม 
นี้เปนตะปูตรึงใจประการท่ี  ๕  ฯลฯ 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงเจริญสติปฏฐาน  ๔  นี ้
เพ่ือละตะปูตรึงใจ   ๕  ประการน้ี. 
                            จบ  เจโตขีลสูตรที่  ๙ 
 
                         ๑๐.  วินิพันธสูตร 
         [๒๗๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเครื่องผูกจิต  ๕  ประการ 
นี้  ๕  ประการเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยังไมปราศจากความกําหนัด    ยังไมปราศจากความพอใจ   ยังไม 
ปราศจากความรัก   ยังไมปราศจากความกระหาย   ไมปราศจาก 
ความเรารอน  ยังไมปราศจากตัณหา  ในการท้ังหลาย  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุใด  ยังไมปราศจากความกําหนัด  ยงัไมปราศจาก 
ความพอใจ  ยังไมปราศจากความรัก  ยังไมปราศจากความกระหาย 
อังไมปราศจากความเรารอน     ยังไมปราศจากตัณหา    ในกาม  
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ทั้งหลาย  จิตของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร  เพ่ือความ   
ประกอบ   เพ่ือความสืบตอ    เพ่ือความพยายาม   จิตของภิกษุยอม 
ไมนอมไปเพ่ือความเพียร    เพ่ือความประกอบ    เพ่ือความสืบตอ 
เพ่ือความพยายาม   นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการท่ี  ๑. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด      ยัง 
ไมปราศจากความพอใจ  ยังไมปราศจากความรัก  ยังไมปราศจาก 
ความกระหาย      ยังไมปราศจากความเรารอน     ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในการ...   นี้เปนธรรมเครื่องผูกจิตประการท่ี  ๒. 
         อีกประการหน่ึง   ภิกษุยังไมปราศจากความกําหนัด   ยงัไม 
ปราศจากความพอใจ   ยังไมปราศจากความรัก   ยังไมปราศจาก 
ความกระหาย   ยังไมปราศจากความเรารอน    ยังไมปราศจาก 
ตัณหาในรูป...  นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการท่ี  ๓. 
         อีกประการหน่ึง  ภิกษุฉันอาหารเต็มทองพอแกความตอง 
การแลว  ประกอบความสุขในการนอน   ในการเอน  ในการหลับ 
อยู...   นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิตประการท่ี  ๔. 
         อีกประการหน่ึง    ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยต้ังความ 
ปรารถนาเปนเทพเจาองคใดองคหน่ึงวา   ดวยศีล   วัตร  ตบะ  หรือ 
พรหมจรรยนี้  เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหน่ึง  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุใดประพฤติพรหมจรรย   ดวยต้ังความปรารถนา 
เปนเทพเจาองคใดองคหนึ่งวา       ดวยศีล      วัตร      ตบะ     หรือ 
พรหมจรรยนี้   เราจักเปนเทพเจาหรือเทวดาองคใดองคหน่ึง     จิต 
ของภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร       เพ่ือความประกอบ  
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เพ่ือความสืบตอ   เพ่ือความพยายาม   นี้เปนธรรมเครื่องผูกมัดจิต   
ประการที่    ๕   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมเครื่องผูกมัดจิต    ๕ 
ประการนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายถึงเจริญสติปฏฐาน    ๔ 
เพ่ือละธรรมเครื่องผูกมัดจิต    ๕   ประการนี้แล   สติปฏฐาน   ๔ 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็น 
กายในกายอยู   มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย   ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  ฯลฯ 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู    ฯลฯ   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 
มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ 
นี้   เพ่ือละธรรมเครื่องผูกมัดจิต  ๕  ประการนี้แล. 
                           จบ  วินพัินธสูตรที่  ๑๐ 
 

                รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สิกขาสูตร   ๒.  นิวรณสูตร  ๓.  กามคุณสูตร   ๔.  อุปา- 
ทานขันธสูตร  ๕.  โอรัมภาคิยสูตร   ๖.  คติสูตร  ๗.  มัจฉริยสูตร 
๘.  อุทธัมภาคิยสูตร  ๙.  เจโตขีลสูตร   ๑๐.  วินิพันธสูตร. 
                          จบ  สติปฏฐานวรรคท่ี  ๒  
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                          สมัมัปปธานวรรคที่  ๓ 
         [๒๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล  ๕ 
ประการนี้   ๕  ประการเปนไฉน   คือ  ปาณาติบาต  ฯลฯ  สุราเมรย- 
มัชชปมาทัฏฐาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล 
๕  ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปธาน  ๔ 
เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิขาทุรพล   ๕  ประการนี้แล  สมัมัปปธาน  ๔ 
เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมปลกูฉันทะ 
พยายาม  ปรารภความเพียร   ประคองจิต  ต้ังจิตไว  เพ่ือไมใหธรรม 
อันเปนบาปอกุศลท่ียังไมเกิดเกิดข้ึน      ๑...    เพ่ือละธรรมอันเปน     
บาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลว    ๑...   เพ่ือยังกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดใหเกิด 
ข้ึน   ๑...   เพ่ือความต้ังม่ัน    ไมฟนเฟอน   เพ่ือความเจริญยิ่ง   เพ่ือ 
ความไพบูลย   เพ่ือความเจริญ    เพ่ือความบริบูรณแหงกุศลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลว  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญสัม- 
มัปปธาน ๔ นี้ เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการนี้แล ฯลฯ 
         [๒๗๘]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเครื่องผูกมัดจิต   ๕ 
ประการนี้   ๕  ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยังไมปราศจากความกําหนัด  ฯลฯ ในกามท้ังหลาย ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเครื่องผูกมัดจิต   ๕  ประการน้ีแล. 
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมัปปธาน   ๔   
เพ่ือละธรรมเครื่องผูกมัดจิต   ๕  ประการน้ีแล   สมัมัปปธาน   ๔ 
เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมปลูก 
ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว เพ่ือไมให 
ธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดเกิดข้ึน      ๑...     เพ่ือละธรรม 
อันเปนบาปอกุศลท่ีเกดิข้ึนแลว   ๑...  เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิด 
ใหเกิดข้ึน   ๑...   เพ่ือความต้ังม่ัน   ไมฟนเฟอน   เพ่ือความเจริญยิ่ง 
เพ่ือความไพบูลย เพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ แหงกุศลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลว   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญสัม- 
มัปปธาน   ๔  นี ้ เพ่ือละธรรมเครื่องผูกมัดจิต  ๕  ประการนี้แล. 
                         จบ  สัมมปัปธานวรรคท่ี  ๓  
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                            อิทธิปาทวรรคที่  ๔ 
         [๒๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล   ๕   
ประการนี้  ๕  ประการเปนไฉน   คือ  ปาณาติบาต  ฯลฯ  สุราเมรย- 
มัชชปทัฏฐาน      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล 
๕  ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท   ๔ 
เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล   ๕  ประการน้ีแล   อิทธิบาท  ๔ 
เปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญ 
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร   ๑  วิรยิ- 
สมาธิและปธานสังขาร  ๑  จิตตสมาธิและปธานสังขาร ๑ วิมังสา 
สมาธิและปธานสังขาร  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึง 
เจริญอิทธิบาท  ๔ นี้ เพ่ือละเหตุเครื่องใหสิกขาทุรพล ๕ ประการ  
นี้แล  ฯลฯ 
         [๒๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเครื่องผูกมัดจิต    ๕ 
ประการนี้    ๕   ประการเปนไฉน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยังไมปราศจากความกําหนัด...ในการทั้งหลาย  ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเครื่องผูกมัดจิต  ๕  ประการน้ีแล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท   ๔ 
เพ่ือละธรรมเครื่องผูกมัดจิต ๕ ประการนี้แล อิทธบิาท ๔ เปนไฉน  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เจริญอิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร           วิริยสมาธิและปธานสังขาร 
จิตตสมาธิและปธานสังขาร   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท   ๔  นี้   เพ่ือละธรรม 
เครื่องผูกมัดจิต  ๕  ประการน้ีแล. 
                           จบ  อิทธิปาทวรรคท่ี  ๔  
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                                     วรรคที่  ๕  
         [๒๘๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม 
๙  ประการ  เพ่ือรูยิ่งราคะ  ๙ ประการเปนไฉน  คือ  อสุภสัยญา ๑ 
มรณสัญญา  ๑  อาหารปฏิกูลสัญญา  ๑  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  ๑ 
อนิจจสัญญา    ๑   อนิจเจทุกขสัญญา    ๑   ทกุขอนัตตสัญญา     ๑ 
ปหานสัญญา  ๑  วิราคสัญญา  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงเจริญธรรม  ๙  ประการนี้  เพ่ือรูยิ่งราคะ. 
         [๒๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม 
๙  ประการนี ้ เพ่ือรูยิ่งราคะ  ๙  ประการเปนไฉน   คือ  ปฐมฌาน  ๑ 
ทุติยฌาน  ๑  ตติยฌาน  ๑  จตุตถฌาน    ๑  อากาสานัญจายตนฌาน ๑ 
วิญญาณัญจายตนฌาน  ๑  อากิญจัญญายตนฌาน   ๑   เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนฌาน   ๑  สญัญาเวทยิตนิโรธ   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม  ๙  ประการนี้  เพ่ือรูยิ่งราคะ. 
         [๒๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม 
๙  ประการ   เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไปรอบ   เพ่ือละ  เพ่ือความ 
สิ้นไป   เพ่ือความเสื่อมไป  เพ่ือความคลายไป  เพ่ือความดับ เพ่ือสละ 
เพ่ือสลัดคืนซ่ึงราคะ    เธอทั้งหลายพึงเจริญธรรม      ๙     ประการน้ี 
เพ่ือรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไปรอบ    เพ่ือละ  เพ่ือความส้ิน 
เพ่ือความเส่ือมไป  เพ่ือความคลายไป   เพ่ือดับ   เพ่ือสละ  เพ่ือสลัดสิ้น  
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ซึ่งโทสะ   โมหะ  โกธะ  อุปนาหะ  มักขะ  ปลาสะ   อิสสา  มัจฉริยะ 
มายา  สาเถยยะ  ถัมภะ  สารัมภะ  มานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว 
ภิกษุเหลาน้ันมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของผูมีพระภาคเจา  ฉะนี้แล. 
                                  จบ  วรรคที่  ๕ 
                                  จบนวกนิบาต 


