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อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
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อานิสังสวรรคที่ ๑
๑. กิมัตถิยสูตร
วาดวยศีลที่เปนกุศล มีอะไรเปนผลเปนอานิสงส

[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทาน
พระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ศีลที่เปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอ นอานนท ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส.
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อวิปปฎิสารมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท อวิปปฎิสารมีปราโมทยเปนผล มีปราโมทย
เปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปต ิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปสสัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สุขมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเปนผล มี
อะไรเปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล
มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส.
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นพิ พิทาวิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท นิพพิทาวิราคะ มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล
มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ดูกอนอานนท ศีลที่เปนกุศล มีอวิปปฏิสารเปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส อวิปปฏิสารมีปราโมทยเปนผล
มีปราโมทยเปนอานิสงส ปราโมทยมปี ติเปนผล มีปติเปนอานิสงส ปติ
มีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปน
อานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะ
มีนิพพิทาวิราคะเปนผล มีนิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส นิพพิทาวิราคะ
มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ดวย
ประการดังนี้ ดูกอนอานนท ศีลทีเ่ ปนกุศล ยอมถึงอรหัตโดยลําดับ
ดวยประการดังนี้แล.
จบกิมัตถิยสูตรที่ ๑
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มโนรถปูรณี

อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต
ปฐมปณณาสก

อานิสังสวรรคที่ ๑
อรรถกถากิมัตถิยสูตรที่ ๑
กิมัตถิยสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กุสลานิ สีลานิ ไดแก ศีลที่ไมมีโทษ. ศีล ชื่อวามี
ความไมรอนใจเปนประโยชน ก็เพราะเปนไปเพื่อประโยชนแกความเปน
ผูไมเกอเขิน ความไมรอนใจ ชื่อวามีความไมรอนใจเปนอานิสงส คือผลดี
ก็เพราะศีลเหลานั้น มีความไมรอนใจนั้นแลเปนอานิสงส ในคําวา
ยถาภูตาณทสฺสนตฺโถ เปนตน วิปส สนาอยางออน ชื่อวายถาภูตญาณทัสสนะ วิปสสนามีกําลัง ชื่อวานิพพิทา, มรรค ชื่อวาวิราคะ, อรหัตผล
ชื่อวาวิมุตติ, ปจจเวกขญาณ ชื่อวาญาณทัสสนะ, บทวา อรหตฺตตฺถาย
ปเรนฺติ ไดแก ยอมดําเนินไปเพื่อประโยชนแกพระอรหัต.
จบอรรถกถากิมัตถิยสูตรที่ ๑
๒. เจตนาสูตร
วาดวยผูมศี ีลสมบูรณไมตองตั้งเจตนาใหเกิดอวิปปฏิสาร
[๒] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ไมตองทําเจตนาวา ขออวิปปฏิสารจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอที่อวิปปฏิสารเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลเปนธรรมดา ดู
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กอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมีวิปปฏิสารไมตองทําเจตนาวา ขอ
ปราโมทยจงเกิดขึ้นแกเรา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปราโมทยเกิดขึ้นแก
บุคคลผูไมมีวิปปฏิสารนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูปราโมทยไมตองทําเจตนาวา ขอปติจงเกิดแกเรา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปต ิ
เกิดขึ้นแกบุคคลผูปราโมทยนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมี
ใจปติไมตองทําเจตนาวา ขอกายของเราจงสงบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่
กายของบุคคลผูมีใจมีปติสงบนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูมีกายสงบไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงเสวยความสุข ขอที่บุคคลผูมีกาย
สงบเสวยสุขนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามสุขไมตอง
ทําเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่จิตของ
บุคคลผูมีความสุขตั้งมั่นนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมี
จิตตั้งมั่นไมตองทําเจตนาวา ขอเราจงรูจงเห็นตามความเปนจริง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่น รูเห็นตามความเปนจริงนี้ เปน
ธรรมดา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูเห็นตามความเปนจริงไมตองทํา
เจตนาวา ขอเราจงเบื่อหนาย จงคลายกําหนัด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอ
ที่บุคคลผูรูผูเห็นตามความเปนจริงเบื่อหนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัดไมตองทําเจตนาวา
ขอเราจงทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคล
ผูเบื่อหนายคลายกําหนัดทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะ นี้เปนธรรมดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเปนผล มี
นิพพิทาวิราคะเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถา-
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ภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส
ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิ
เปนอานิสงส ปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส อวิปปฎิสาร
มีปราโมทยเปนผล มีปราโมทยเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลมีอวิปปฏิสาร
เปนผล มีอวิปปฏิสารเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทัง้ หลาย ธรรมทั้งหลายยอม
ยังธรรมทั้งหลายใหบริบูรณ เพื่อจากเตภูมิกวัฏอันมิใชฝง ไปถึงฝงคือ
นิพพาน ดวยประการดังนี้แล.
จบเจตนาสูตรที่ ๒
อรรถกถาเจตนาสูตรที่ ๒
เจตนาสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา น เจตนาย กรณีย ไดแกไมคิด กะ กําหนดกระทํา. บทวา
ธมฺมตา เอสา ไดแก นั่นเปนสภาวธรรม นี้เปนนิยมแหงเหตุ. บทวา
อภิสนฺเทนฺติ ไดแกใหเปนไป. บทวา ปริปูเรนิติ ไดแก ทําใหบริบูรณ.
บทวา อปราปร คมนาย ไดแก เพื่อประโยชนแกการไปยังฝงโนน
คือพระนิพพาน จากวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓ ซึ่งเปนฝงนี้.
จบอรรถกถาเจตนาสูตรที่ ๒
๓. สีลสูตร
วาดวยอวิปปฏิสารไมมแี กผูทุศีล มีแกผูมีศีลสมบูรณ

[๓] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคล
ผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยไมมี ปติชื่อวา
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มีเหตุอันบุคคลผูมีปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปติไมมี. ปสสัทธิชื่อ
วามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะ
วิบัติจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูมีนิพพิทาวิบัติขจัดเสียแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้นยอมไมบริบูรณ
แมเปลือก แมกระพี้ แมแกนของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีล ผูมีวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชอื่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติ
ขจัดเสียแลว ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมตุ ติญาณทัสสนะชื่อวามี
เหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผู
มีศีล ผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามี
เหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมื่อปติมีอยู ปสสัทธิ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อปสสัทธิมีอยู
สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อสุขมีอยู
สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยสุข เมื่อ
สัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคล
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สมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อ
วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยถาภูตญาณทัสสนะ เมื่อ
นิพพิทาวิราคะมีอยู วิมตุ ติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
ตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แมกะเทาะของตนไมนั้นยอมบริบูรณ แม
เปลือก แมกระพี้ แมแกนของตนไมนั้น ยอมบริบูรณ ฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีล ผูสมบูรณ
ดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ
ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบสีลสูตรที่ ๓
อรรถกถาสีลสูตรที่ ๓
สีลสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา หตูปนิโส แปลวา นิพพิทาและวิราคะ มีเหตุถกู กําจัดเสีย
แลว.
จบอรรถกถาสีลสูตรที่ ๓
๔. อุปนิสาสูตร
๑

วาดวยอวิปปฏิสารอันบุคคลผูทุศีลขจัดเสียแลว

[๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตร เรียกภิกษุทั้งหลายมากลาว
วา ดูกอนทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูทุศีลวิบัติขจัดเสีย
๑. อรรถกถาสูตรที่ ๔ แกรวมอยูทายพระสูตรที่ ๕.
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แลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสาร
วิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ ปราโมทยไมมี ปตชิ ื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
ปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
ปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาวิราคะ ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาริราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกอนทานผูมีอายุ เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่ง
และใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ
แมเปลือก แมกระพี้ แมแกนของตนไมนั้น ก็ยอมไมถึงความบริบูรณ
ฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัด
เสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชอื่ วามีเหตุอันบุคคลผูมี
อวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะ. ชือ่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
ดูกอนทานผูมีอายุ อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีล
ผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวาเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติชื่อวามี
เหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมื่อปติมีอยู
ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิ
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มีอยู สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อ
สุขมีอยู สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวย สุข
เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยยถาภูตญาณทัสสนะ เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกอ นทานผูมีอายุ เปรียบ
เหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมถึง
ความบริบูรณ แมเปลือก แมกระพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึง
ความบริบูรณ แมฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู
ปราโมทยชอื่ วามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ เมือ่ นิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ
ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบสูตรที่ ๔
๕. อานันทสูตร
วาดวยอวิปปฏิสารไมมแี กผูทุศีล มีแกผูมีศีลสมบูรณ

[๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเรียกภิกษุทั้งหลายมากลาววา
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปราโมทยไมมี ปติชื่อวามีเหตุอันบุคคล
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ผูมีปราโมทยวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปติไมมี ปสสัทธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผู
มีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ ปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิ
วิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอัน
บุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี
นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติขจัดเสียแลว
เมื่อนิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
ตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมถึงความ
บริบูรณ แมเปลือก แมกระพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ไมถึงความ
บริบูรณ แมฉันใด ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย อริปปฏิสารมีเหตุอัน
บุคคลผูทุศีลผูมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปปฏิสารไมมี ปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ เมือ่ นิพพิทาวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิราคะวิบัติ
ขจัดแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทยชื่อวามีเหตุ
สมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร เมื่อปราโมทยมีอยู ปติ
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปราโมทย เมื่อปติมีอยู
ปสสัทธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปติ เมื่อปสสัทธิ
มีอยู สุขชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยปสสัทธิ เมื่อ
สุขมีอยู สัมมาสมาธิชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมแกบคุ คลผูสมบูรณดวยสุข
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เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู ยภาภูตญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาวิราคะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยถาภูตญาณทัสสนะ
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ดูกอนทานผูมีอายุเปรียบเหมือนตนไม
มีกิ่งและใบสมบูรณแลว แมกะเทาะของตนไม ยอมถึงความบริบูรณ
แมเปลือก แมกระพี้ แมแกน ของตนไมนั้น ก็ยอมถึงความบริบูรณ
แมฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปปฏิสารมีเหตุอันสมบูรณ ก็
ยอมมีแกบุคคลผูมีศีลผูสมบูรณดวยศีล เมื่ออวิปปฏิสารมีอยู ปราโมทย
ชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแกบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปปฏิสาร ฯลฯ
เมื่อนิพพิทาวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุสมบูรณ ยอมมีแก
บุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทาวิราคะ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบอานันทสูตรที่ ๕
อรรถกถาอุปนิสาสูตร ที่ ๔ อานันทสูตรที่ ๕
ในอุปนิสาสูตรที่ ๔ และอานันทสูตรที่ ๕ ตางกันตรงที่ถอยคํา
อันพระเถระทั้งสอง [คือพระสารีบุตรและพระอานนท] กลาวไว.
๖. สมาธิสูตร
๑

๑

วาดวยไมพงึ สําคัญปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนตน

[๖] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
๑. สูตรที่ ๖-๗-๘ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ครั้นแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญ
ในปฐวีธาตุวาเปนธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวา
เปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนฌานวาเปนอากานัญจายตนฌาน
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนฌานวาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิจจัญญายตนฌานวาเปน
อากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนฌานวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลก
หนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิ
เห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุหรือหนอแล.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญ
ในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุ
วาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปน
โลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น
พึงมีแกภิกษุ.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวา
เปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปน
อารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแก
ภิกษุไดอยางไร.
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พ. ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความสําคัญ
อยางนี้วา นัน่ สงบ นั่นประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความ
สละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวง ความสิ้นแหงตัณหา ความปราศจากความกําหนัด
ความดับ นิพพาน ดังนี้ ดูกอนอานนท ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปน
อาโปธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนา
เปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแก
ภิกษุไดอยางนี้แล.
จบสมาธิสูตรที่ ๖
๗. สาริปุตตสูตร
วาดวยไมพงึ สําคัญปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนตน

[๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา
ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปน
อารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การไดสมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุหรือหนอ.
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกอนทานอานนท ตนไมพึงมีความ
สําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญ
ในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา การได
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สมาธิเห็นปานนั้น พึงมีแกภิกษุ.
อา. ดูกอนทานสารีบุตร ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลก
หนาเปนอารมณ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา ก็การไดสมาธิเห็นปานนั้น
พึงมีแกภิกษุไดอยางไร
สา. ดูกอนทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอัมธวัน ใกลพระนครสาวัตถีนี้แหลพ ณ ที่นั้น ผมเขาสมาธิ โดยประการที่ผมมิไดมีความ
สําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญใน
อาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในเตโชธาตุวา
เปนเตโชธาตุเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุ
เปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในอากาสัญจายตนฌานวาเปนอากาสานัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนฌาน
วาเปนวิญญาณัญจายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนฌานวาเปนอากิญจัญญายตนฌานเปนอารมณ มิไดมีความ
สําคัญในเนวสัญญานา สัญญายตนฌานวาเปนเนวสัญญา นาสัญญายตนฌาน
เปนอารมณ มิไดมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ มิไดมี
ความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ก็แตวาผมเปนผูมี
สัญญา.
อา. ก็ในสมัยนั้น ทานสารีบุตรเปนผูมีสัญญาอยางไร.
สา. ดูกอนทานผูมีอายุ สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นแกผมวา การ
ดับภพเปนนิพพาน การดับภพเปนนิพพาน ดังนี้แล สัญญาอยางหนึ่ง
ยอมดับไป ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อไฟมีเชื้อกําลังไหมอยู เปลวอยางหนึ่ง
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ยอมเกิดขึ้น เปลวอยางหนึ่งยอมดับไป แมฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุ
สัญญาอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นแกผมวา การดับภพเปนนิพพาน การดับภพ
เปนนิพพาน ดังนี้ สัญญาอยางหนึ่งยอมดับไป ฉันนั้นเหมือนกันแล
ดูกอนทานผูมีอายุ ก็แลในสมัยนั้น ผมไดมีสัญญาวา การดับภพเปน
นิพพาน ดังนี้.
จบสาริปุตตสูตรที่ ๗
๘. สัทธาสูตร
วาดวยภิกษุมีศรัทธาเปนตนยอมกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ

[๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอนั้นพึงบําเพ็ญองคนั้นให
บริบูรณดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธาและศีล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธาและศีล เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผู
บริบูรณดวยองคนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศลี
แตไมเปนพหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปน
ธรรมกถึก แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัท แตไมแกลวกลาแสดง
ธรรมแกบริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินัย ฯลฯ
ทรงวินัย แตไมอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด ฯลฯ อยูปา
เปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แตไมไดตามความปรารถนา ไมไดโดย
ไมยาก ไมไดโดยไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปน
สุขในปจจุบัน ฯลฯ ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูสุขในปจจุบัน แต
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ไมไดทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูอยางนี้ เธอชื่อวา
เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณดวยคิดวา
ไฉนหนอเราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศลี เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสู
บริษัทได แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย อยูปาเปนวัตร อยูใน
เสนาสนะอันสงัด ไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก
ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน กระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล... กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ๆ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูกอ
ใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง.
จบสัทธาสูตรที่ ๘
๙. สันตสูตร
วาดวยภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๑๐
ยอมกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ

[๙] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีล เปนผูมีศีล
แตไมเปนพหูสูต เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก เปนธรรมกถึก แต
ไมเขาสูบริษัท เขาสูบริษัทได แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท เปนผู
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แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินัย ทรงวินัย แตไมอยูปาเปน
วัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด อยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะอันสงัด แต
ไมถูกตองวิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู ถูกตอง
วิโมกขอันสงบ ไมมีรูป เพราะลวงรูปเสียได ดวยกายอยู แตไมทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้ เธอชื่อวา
เปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา
ไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศลี . . . กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปน
ผูมีศรัทธา มีศีล . . . ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณดวยองคนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูกอใหเกิดความ
เลื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง.
จบสันตสูตรที่ ๙
อรรถถาสันตสูตรที่ ๙
สันตสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สนฺตา ไดแก สงบ เพราะมีอารมณสงบบาง เพราะมี
องคสงบบาง ที่ไดชื่ออยางนี้วา วิโมกข ก็เพราะพนไปจากธรรมที่เปน
ขาศึก และเพราะเหตุหลุดพนดวยดี โดยปราศจากสงสัยในอารมณ. บทวา
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อติกฺกมฺม รูเป ไดแก ลวงรูปฌานเปนไป. คําที่เหลือในที่ทุกแหง มี
ความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสันตสูตรที่ ๙
จบอานิสังสวรรคที่ ๑
๑๐. วิชชยสูตร
๑

วาดวยภิกษุผปู ระกอบดวยธรรม ๑๐
ยอมกอใหเกิดความเลื่อมใสโดยรอบ

[๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา แตไมมีศีลอยางนี้
เธอชื่อวาเปนผูไมบริบูรณดวยองคนั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ
ดวยคิดวาไฉนหนอ เราพึงเปนผูมีศรัทธา มีศลี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศลี เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูบริบูรณ
ดวยองคนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีศรัทธา มีศีล แตไมเปน
พหูสูต ฯลฯ เปนพหูสูต แตไมเปนธรรมกถึก ฯลฯ เปนธรรมกถึก
แตไมเขาสูบริษัท ฯลฯ เขาสูบริษัท แตไมแกลวกลาแสดงธรรมแก
บริษัท ฯลฯ แกลวกลาแสดงธรรมแกบริษัท แตไมทรงวินัย ฯลฯ
ทรงวินัย แตระลึกไมไดถึงชาติกอนเปนอันมาก คือระลึกไมไดถึงชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สีช่ าติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
สิบชาติบาง สามสิบชาติ สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยาง
๑. สูตรที่ ๑๐ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น
จุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกาํ หนดอายุเพียงทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกไมไดถึงชาติกอนเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ. ดวยประการฉะนี้ แต
ไมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย ไมรชู ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวย
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ ไมเห็นหมูสัตวกําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ไมรชู ดั ซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แตไมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
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ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู อยางนี้ เธอวาเปนผูไมบริบูรณดวยองค
นั้น เธอพึงบําเพ็ญองคนั้นใหบริบูรณ ดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงเปน
ผูมีศรัทธา มีศีลเปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัท แกลวกลา
แสดงธรรมแกบริษัท ทรงวินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลึกไดหนึ่งชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ รูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีศรัทธา
มีศีล เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก เขาสูบริษัท แกลวกลาแสดงธรรม
แกบริษัท ทรงวินัย ระลึกถึงชาติกอนไดเปนดันมาก คือ ระลึกไดชาติ
หนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม
ทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงซึ่งจักษุของมนุษย ฯลฯ รูช ัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาพึงอยู เมื่อนั้น เธอชื่อวาเปนผูสมบูรณดวยองคนั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปน
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ผูกอใหความเสื่อมใสโดยรอบ และเปนผูบริบูรณดวยอาการทั้งปวง.
จบวิชชยสูตรที่ ๑๐
จบอานิสังสสูตรที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมตั ถิยสูตร ๒. เจตนาสูตร ๓. สีลสูตร ๔. อุปนิสาสูตร
๕. อานันทสูตร ๖. สมาธิสูตร ๗. สาริปุตตสูตร ๘. สัทธาสูตร
๙. สันตสูตร ๑๐. วิชชยสูตร.
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นาถกรณวรรคที่ ๒
๑. เสนาสนสูตร
วาดวยภิกษุผปู ระกอบดวยองค ๕ เสพเสนาสนะประกอบดวยองค ๕
พึงสิน้ อาสวะในเวลาไมนาน

[๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู
คบอยูซึ่งเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ ไมนานนัก พึงทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ อยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา
คือ เชื่อพระปญญาตรัสรูข องตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึง
พรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก ทรงเปนสารถี
ฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมผี ูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูมีอาพาธนอย
มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นจัด
ไมรอนจัด เปนปานกลาง ควรแกการบําเพ็ญเพียร ๑ เปนผูไมโออวด
ไมมีมารยา ทําตนใหเปดเผยตามความเปนจริง ในศาสดาหรือในเพื่อน
พรหมจรรย เปนวิญู ๑ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยัง
กุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระ
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาที่เห็น
ความเกิดและความดับ เปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้น
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ทุกขโดยชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอื่ วาเปนผูประกอบดวย
องค ๕ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะในธรรมวินัยนี้ อยูไ มไกลนัก ไมใกลนัก
สมบูรณดวยทางไปมา กลางวันไมเกลื่อนกลน กลางคืนเงียบเสียง
ปราศจากเสียงอึกทึก มีเหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตวเลื้อย
คลานนอย ๑ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัย
แหงคนไข ยอมเกิดขึ้นโดยไมฝดเคืองแกภิกษุผูอยูในเสนาสนะนั้น ๑
ภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ เปนพหูสูต ชํานาญคัมภีร ทรงธรรม
ทรงวินัย ทรงมาติกา อยูในเสนาสนะนั้น ๑ ภิกษุนั้นเขาไปหาพระเถระ
เหลานั้นตามกาลอันสมควร แลวยอมสอบถาม ไดถามวา ขาแตทานผู
เจริญ ขอนี้เปนอยางไร เนื้อความของขอนี้เปนอยางไร ๑ ทานพระเถระ
เหลานั้น ยอมเปดเผยขอที่ยังไมไดเปดเผย ยอมทําใหงายซึ่งขอที่ยังไมได
ทําใหงาย ยอมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้งแหงความสงสัยแก
ภิกษุนั้น ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ อยาง
นี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ เสพอยู คบอยู
ซึ่งเสนาสนะอันประกอบดวยองค ๕ ไมนานนัก ก็พึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู.
จบเสนาสนสูตรที่ ๑
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นาถกรณวรรคที่ ๒
อรรถกถาเสนาสนสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๒ เสนาสนสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปฺจงฺคสมนฺนาคโต ไดแก ผูประกอบดวยองคคุณ ๕.
บทวา นาติทูร โหติ นาจฺจาสนฺน ความวาสถานที่แหงใดไกลเกินไป
ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปในสถานที่แหงนั้น ก็มีความลําบากกายและจิต เธอ
ก็ทําสมาธิที่ยังไมเกิดใหเกิดไมได หรือทําสมาธิที่เกิดแลวใหมั่นคงไมได
สถานที่ใกลเกินไปก็เกลื่อนกลนดวยคนเปนอันมาก. ก็แลสถานที่พนจาก
โทษทั้งสองนั้น ในประเทศประมาณ ๔๐ อุสภะ ก็ชื่อวาถึงพรอมดวยการ
คมนาคม. บทวา ทิวา อปฺปกิณฺณ ไดแก ไมเกลื่อนกลนดวยคนเปน
อันมาก ในเวลากลางวัน.
จบอรรถกถาเสนาสนสูตรที่ ๑
๒. อังคสูตร
วาดวยภิกษุผูละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ เปนอุดมบุรุษ

[๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูละองค ๕ ไดแลว เปนผู
ประกอบดวยองค ๕ บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบคุณทั้งมวล ผูอยูจบ
พรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะไดแลว ๑ ละพยาบาทไดแลว ๑ ละถีนมิทธะไดแลว ๑ ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ ละวิจิกิจฉาไดแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ละองค ๕ ไดแลวอยางนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบ
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ดวยองค ๕ อยางไร. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยศีลขันธ
อันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยสมาธิขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยปญญาขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑
ประกอบดวยวิมุตติขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ประกอบดวยวิมุตติญาณทัสสนขันธอันเปนของพระอเสขบุคคล ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูละ
องค ๕ ไดแลว ผูประกอบดวยองค ๕ บัณฑิตเรียกวาผูประกอบดวยคุณ
ทั้งมวล ผูอยูจบพรหมจรรย เปนอุดมบุรุษ ในธรรมวินัยนี้.
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ
และวิจกิ ิจฉา ยอมไมมีแกภิกษุโดยประการทั้งปวง
เทียว ภิกษุผูเชนนั้นสมบูรณดว ยศีลอันเปนของพระอเสขะ ดวยสมาธิอันเปนของพระอเสขะ ดวยปญญา
อันเปนของพระอเสขะ ดวยวิมตุ ติอันเปนของพระอเสขะ และดวยวิมตุ ติญาณทัสสนะ อันเปนของพระอเสขะ ภิกษุนั้นแล เปนผูละองค ๕ สมบูรณแลว
ดวยองค ๕ ภิกษุนั้นแล บัณฑิตเรียกวา ผูประกอบ
ดวยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้.
จบอังคสูตรที่ ๒
อรรถกถาอังคสูตรที่ ๒
อังคสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เกวลี ไดแก ผูประกอบดวยคุณหมดทั้งสิ้น. บทวา วุสิตวา
แปลวา ผูอยูจบพรหมจรรยแลว. บทวา อเสกฺเขน ไดแก โลกุตรธรรม
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ที่นับเนื่องในอเสกขธรรม. บทวา สีลกฺขนฺเธน แปลวา ดวยกองศีล.
ในบทวา วิมุตฺติกฺขฺเธน นี้ เวนศีลเปนตนเสีย ผลธรรมที่เหลือทั้ง ๓
ชื่อวาวิมุตติ. วิมุตติญาณทัสสนะ ชื่อวาปจจเวกขณญาณ ปจจจเวกขณญาณนั้น เปนโลกียะอยางเดียว.
จบอรรถกถาอังคสูตรที่ ๒
๓. สังโยชนสูตร
วาดวยสังโยชน ๑๐ ประการ

[๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งเหลา สังโยชน ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการ สังโยชนเปน
ไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพัตตปรามาส ๑ กามฉันทะ ๑
พยาบาท ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ประการนี้. สังโยชนเปน
ไปในสวนเบื้องบน ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑
มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ สังโยชนเปนไปในสวนเบื้องบน
๕ ประการนี้. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชน ๑๐ ประการนีแ้ ล.
จบสังโยชนสูตรที่ ๓
อรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓
สังโยชนสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โอรมฺภาคิยานิ แปลวา เปนสวนเบื้องต่ํา. บทวา อุทฺธมฺภาคิยานิ แปลวา เปนสวนเบื้องบน. ในสูตรนี้ ทานกลาววัฏฏะอยางเดียว.
จบอรรถกถาสังโยชนสูตรที่ ๓
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๔. ขีลสูตร
วาดวยตะปูตรึงใจ ๕ เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ

[๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใด
ผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว
กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อม
อยางเดียวในกุศลธรรมทัง้ หลายไมมีความเจริญเลย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ
ที่บุคคลนั้นยังละไมไดแลว เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในศาสดา
จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ
เพื่อการกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตะปูตรึงใจประการที่ ๑ นี้
อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อการทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ
เพียร ตะปูตรึงใจประการที่ ๒ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการ
ฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในพระสงฆ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ
เพียร ตะปูตรึงใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูที่มีจิตนอมไปเพื่อความเพียร
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เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมไดแลว
ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไม
เลื่อมใสในสิกขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไป
เพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
ตะปูตรึงใจประการที่ ๔ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังละไมได
แลวดวยประการอยางนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมโกรธ ไมพอใจ มีจิตอันโทสะประทุษราย
มีจิตกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตของ
ภิกษุนั้นยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทํา
ติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตะปูตรึงใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ
เพียร ยังละไมไดแลว ดวยประการอยางนี้ ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้
อันบุคคลนั้นยังละไมไดแลว.
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นยังตัดไมขาดแลวเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูยังไมปราศจากความ
กําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจาก
ความกระหาย ไมปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ใน
กามทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจ
ประการที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ
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เนือง ๆ เพือ่ กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังติดไมขาดแลว ดวย
ประการอยางนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูยังไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจาก
ความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไม
ปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ในกาย ดูกอนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนืองๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๒ นี้ อัน
ภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อบําเพ็ญ
เพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก ไมปราศจากความกระหาย ไม
ปราศจากความเรารอน ไมปราศจากความอยาก ในรูป จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๓ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญ
เพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ยอม
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการหลับอยู จิตของภิกษุนั้น
ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ
เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการที่ ๔ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอม
ไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาดแลว ดวยประการอยางนี้.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 31

อีกประการหนึ่ง ภิกษุประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนาเปน
เทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเปนเทพองคใดองคหนึ่ง
ดวยศีลพรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมไมนอมไป
เพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
เครื่องผูกพันใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตไมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ยังตัดไมขาด
แลว ดวยประการอยางนี้ เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้น
ยังตัดไมขาดแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผู
หนึ่งเปนภิกษุหรือเปนภิกษุณีก็ตาม ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕
ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาด
แลว กลางคืนหรือกลางวัน ที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวัง
ความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไมมีความเจริญเลย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวัน ที่ผานมาถึงพระจันทรใน
กาฬปกษ พระจันทรนั้นยอมเสื่อมไปจากสี ยอมเสื่อมจากมณฑล ยอม
เสื่อมจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากความยาวและความกวาง แมฉันใด
ตะปูตรึงไว ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม
ยังละไมไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่งเปน
ภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ยังตัดไมขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมา
ถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง
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เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อัน
บุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืน
หรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีความเสื่อมเลย.
ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ ที่บุคคลนั้นละไดแลว เปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัย ยอมนอม
ใจเชื่อ เลื่อมใสพระศาสดา จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตะปูตรึงใจ
ประการที่ ๑ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ
เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ละไดแลว ดวยประการอยางนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจ
เชื่อ ยอมเลื่อมใสในพระธรรม ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจ
เชื่อ ยอมเลื่อมใสในพระสงฆ ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมเคลือบแคลง ไมสงสัย ยอมนอมใจ
เชื่อ ยอมเลื่อมใสในสิกขา ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมไมโกรธ พอใจ มีจิตอันโทสะไมประทุษราย มีจิตไมกระดาง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น
ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อ
บําเพ็ญเพียร ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันภิกษุมีจิตนอมไปเพื่อความ
เพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ละได
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แลว ดวยประการอยางนี้ ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นละ
ไดแลว.
เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ อันบุคคลนั้นตัดไดขาดแลว เปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูปราศจากความกําหนัด
ปราศจากความพอใจ ปราศจากควานรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน ปราศจากความอยาก ในกามทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบ
เนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร เครื่องผูกพันใจประการ
ที่ ๑ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อ
กระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว ดวยประการฉะนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน
ปราศจากความอยาก ในกาย ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปราศจากความกําหนัด ปราศจากความ
พอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเรารอน
ปราศจากความอยาก ในรูป ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุฉันอาหารเต็มทองตามตองการแลว ไม
ประกอบความสุขในการนอน ความสุขในการเลน ความสุขในการหลับ
อยู ฯลฯ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมประพฤติพรหมจรรยดวยความปรารถนา
เปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา เราจักเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง
ดวยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ จิตของภิกษุนั้น ยอมนอมไป
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เพื่อความเพียร เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร
เครื่องผูกพันใจประการที่ ๕ นี้ อันภิกษุผูมีจิตนอมไปเพื่อความเพียร
เพื่อประกอบเนือง ๆ เพื่อกระทําติดตอ เพื่อบําเพ็ญเพียร ตัดไดขาดแลว
ดวยประการอยางนี้ เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลนั้นตัดได
ขาดแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง
เปนภิกษุหรือเปนภิกษุณีก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ
นี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว
กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญ
อยางเดียวในกุศลธรรมทัง้ หลายไมมีความเสื่อมเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันที่ผานมาถึงพระจันทร ในชุณหปกษ
พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยสี ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสง
สวาง ยอมเจริญดวยสวนยาวและสวนกวาง แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตะปูตรึงใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง เปนภิกษุหรือเปนภิกษุณี
ก็ตาม ละไดแลว เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการนี้ อันบุคคลผูใดผูหนึ่ง
เปนภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม ตัดไดขาดแลว กลางคืนหรือกลางวันที่ผานมา
ถึงบุคคลนั้น บุคคลนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมมีความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบขีลสูตรที่ ๔
อรรถกถาขีลสูตรที่ ๔
ขีลสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
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กิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปู กลาวไวพิสดารแลวในปญจกนิบาต.
บทวา อาโรหปริณาเหน ไดแก โดยสวนสูงและกวาง
จบอรรถกถาขีลสูตรที่ ๔
๕. อัปปมาทสูตร
วาดวยความไมประมาทเปนยอดของกุศลธรรมทั้งหมด

[๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีประมาณเทาใด ไมมีเทา
ก็ดี ๒ เทาก็ดี ๔ เทาก็ดี มีเทามากก็ดี มีรูปก็ดี ไมมีรูปก็ดี มีสัญญา
ก็ดี ไมมีสัญญาก็ดี มีสญ
ั ญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใชก็ดี พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา บัณฑิตกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงใน
ความไมประมาท ความไมประมาท บัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผนดิน
เหลาใดเหลาหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมถึงความรวมลงในรอย
เทาชาง รอยเทาชาง โลกกลาววา เปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะ
ความเปนของใหญ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใด
เหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความ
ไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาท
บัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลอนเหลาใดเหลาหนึ่งของเรือนยอด กลอน
เหลานั้นทั้งหมด ไปหายอด นอมไปสูยอด รวมที่ยอด ยอด โลกกลาว
วา เปนยอดของกลอนเหลานั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศล
ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตรากชนิดใดชนิดหนึ่ง กฤษณา
โลกกลาววา เปนยอดแหงกลิ่นหอมที่เกิดแตรากเหลานั้น แมฉันใด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง
จันทนแดง โลกกลาววา เปนยอดของกลิ่นหอมที่เกิดขึ้นแตแกนเหลานั้น
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กลิ่นหอมที่เกิดแตดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง ดอก
มะลิ โลกกลาววา เปนยอดแหงกลิ่นหอมเกิดแตดอกเหลานั้น แมฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชานอยเหลาใดเหลาหนึ่ง พระราชา
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนอนุยนตไปตามพระเจาจักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิ โลกกลาววาเปนยอดของพระราชาเหลานั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แสงสวางแหงดวงดาวเหลาใดเหลาหนึ่ง แสง
สวางเหลานั้นทั้งหมด ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ อันบัณฑิตแบงออกแลว ๑๖
ครั้งของแสงสวางแหงดวงจันทร แสงสวางแหงดวงจันทร โลกกลาววา
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เปนยอดแหงแสงสวางเหลานั้น แมฉนั ใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในสรทฤดู เมื่อฝนขาดปราศจากเมฆแลว
ดวงอาทิตยโผลขึ้นสูทองฟา กําจัดความมืดที่มีในอากาศทั้งหมดแลว ยอม
สองแสง แผดแสงและแจมกระจาง แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญ ๆ สายใดสายหนึ่ง คือ แมน้ําคงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี แมน้ําเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนสายน้ําไหลไป
สูสมุทร โนมไปสูสมุทร นอมไปสูสมุทร มหาสมุทร โลกกลาววาเปน
ยอดแหงแมน้ําเหลานั้น แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมเหลา
ใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความ
ไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท ความไมประมาท
บัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น ฯลฯ
จบอัปปมาทสูตรที่ ๕
อรรถกถาอัปปมาทสูตรที่ ๕
อัปปมาทสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เอวเมว โข ความวา การาปกอัปปมาท ความไมประมาท
เหตุใหทํากุศล พึงเห็นวาเปนยอดแหงกุศลธรรมทุกอยาง เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนยอดแหงสัตวทั้งปวงฉะนั้น. ถามวา ก็ การาปกอัปปมาทนั้น เปนโลกิยะ ฝายกุศลธรรมทั้งหลาย เปนโลกุตระก็มี
ก็การาปกอัปปมาทนี้เปนกามาวจรอยางเดียว ฝายกุศลธรรมทัง้ หลาย เปน
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ไปในภูมิ ๔ มิใชหรือ ก็การาปกอัปปมาทนี้เปนยอดแหงกุศลธรรมเหลา
นั้นไดอยางไร. ตอบวา เพราะอรรถวาเปนเหตุใหได. จริงอยู กุศลธรรม
เหลานั้น บุคคลยอมไดดวยความไมประมาท เพราะฉะนั้น ความไมประมาทนั้น จึงชื่อวาเปนยอดแหงกุศลธรรมเหลานั้น ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา
กุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมด มีความไมประมาทเปนมูล. บทวา ชงฺคลาน
แปลวา ผูสัญจรไปตลอดพื้นแผนดิน. บทวา ปาณาน ไดแก สัตวมีเทา.
บทวา ปทชาตานิ แปลวา รอยเทา. บทวา สโมธาน คจฺฉนฺติ
แปลวา ยอมรวมลง ใสลง. บทวา อคฺคมกฺขายติ แปลวา ทานกลาว
วาประเสริฐ. บทวา ยทิท มหนฺตตฺเตน ความวา ทานกลาววาเลิศ
เพราะเปนรอยเทาใหญ ไมใชกลาวโดยคุณ. บทวา วสฺสิก ไดแก ดอก
มะลิเขาวา พระเจาภาติยมหาราชทรงสดับพระสูตรนี้แลว ทรงประสงคจะ
ทดลอง จึงใหเอาดอกไมหอมมาอบดวยของหอม ๔ ชนิด ณ หอง ๆ หนึ่ง
วางกําดอกมะลิไวกลางหอง ๆ หนึ่ง ทําดอกไมที่เหลือเปนกําวางไวรอบ ๆ
กําดอกมะลินั้น ทรงปดพระทวารเสียแลวเสด็จออกไปขางนอก เมื่อทรง
พักอยูขางนอกครูหนึ่งแลว เปดพระทวารเสด็จเขาไป กลิ่นดอกมะลิ
กระทบพระนาสิกกอนดอกไมทั้งหมด. ทาวเธอลงบรรทม ณ พื้นแทนใหญ
นั้นแล ผินพระพักตรไปทางพระมหาเจดีย ทรงไหวพระเจดีย ดวยทรง
ยอมรับวา พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัสวา ดอกมะลิเปนยอดแหงบุปผคันธชาติเหลานั้น ชื่อวาตรัสไวชอบแลว. บทวา กุฑฑ
ฺ ราชาโน ไดแก
พระราชานอย. ปาฐะวา กุฏราชาโน ดังนี้ก็มี.
จบอรรถกถาอัปปมาทสูตรที่ ๕
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๒. อาหุเนยยสูตร
วาดวยอาหุเนยยบุคคล ๑๐ จําพวก

[๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จําพวกนี้ เปนผูควรของ
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูค วรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ ทาน
ผูเปนอุภโตภาควิมุต ๑ ทานผูเปนปญญาวิมุต ๑ ทานผูเปนกายสักขี ๑
ทานผูเปนทิฏฐิปตตะ ๑ ทานผูเปนสัทธาวิมุต ๑ ทานผูเปนธัมมานุสารี ๑
ทานผูเปนสัทธานุสารี ๑ ทานผูเปนโคตรภู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล เปนผูควรของคํานับ ฯลฯ เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอาหุเนยยสูตรที่ ๖
อรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๖
อาหุเนยยสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โคตฺรภู ไดแก ผูประกอบดวยโคตรภูญาณ ที่มนี ิพพานเปน
อารมณ ซึ่งเปนวิปสสนาที่ถึงที่สุดยอดแลว.
จบอรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๖
๗. ปฐมนาถสูตร
วาดวยธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการ

[๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูที่พึ่งอยูเถิด อยา
เปนผูไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะ) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมในปาฎิโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณ
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอ
ที่ภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย นี้เปน
ธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู
สดับมาก ทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่ง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบ์ ริบูรณสิ้นเชิง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ นี้
เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นีเ้ ปนธรรม
กระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่อง
กระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูวางาย คือ เปนผูประกอบดวยธรรมเครื่อง
กระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ นี้เปน
ธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทํา
อยางไร ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญา
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เปนเครื่องพิจารณา อันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร
ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได
นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรม
อันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดง
ธรรมอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอัน
ยิ่ง นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
ทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มี
ความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย
เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่น
มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย นี้เปนธรรมการทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของคนไข ตามมีตามได นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกไดซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
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รักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกไดซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได
นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อัน
เห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีปญญา คือประกอบดวย
ปญญาอันเห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้น
ทุกขโดยชอบ นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปน
ผูไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้แล.
จบปฐมนาถสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมนาถสูตรที่ ๗
ปฐมนาถสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สนาถา ความวา มีญาติ คือ มีญาติพวกพองมากอยู. ชน
เหลาใดทําที่พึ่ง เหตุนั้นชนเหลานั้น ชื่อวาผูทําที่พึ่ง อธิบายวา กระทํา
ใหมีที่พึ่ง ที่พํานักแกตน. ในบทวา กลฺยาณมิตฺโต เปนตน ชือ่ วามีกัลยา
ณมิตร ก็เพราะมีมิตรดี ที่สมบูรณดวยศีลเปนตน ชื่อวามีกัลยาณสหายก็เพราะชนเหลานั้นเปนสหายของเขา เพราะไปรวมกันในอิริยาบถมียืน
นั่งเปนตน. ชื่อวากัลยาณสัมปวังกะ ก็เพราะเอออวยโอนออนในพวก
กัลยาณมิตร ดวยกายและใจ.
บทวา สุวโจ โหติ ความวา ยอมเปนผูที่เขาพึงวากลาวโดยงาย
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ที่เขาพึงสั่งสอนไดงาย. บทวา ขโม ไดแกแมถูกวากลาวดวยคําหยาบคาย
กักขฬะ ก็ทนได ไมโกรธ. บทวา ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ ความวา
ไมการทําเหมือนบางคน ที่เมื่อถูกทานโอวาทก็รับเอาขางซาย [ไมเคารพ]
ตอบโตหรือไมฟงเดินไปเสีย รับเอาเบื้องขวา [คือโดยเคารพ] ดวยกลาว
วา โอวาทพร่ําสอนเถิดทาน เมื่อทานไมโอวาท คนอื่นใครเลาจักโอวาท
ดังนี้.
บทวา อุจฺจาวจานิ แปลวา สูงต่ํา. บทวา กึกรณียานิ ไดแก
กิจกรรมที่ถามอยางนี้วา ผมจะทําอะไร แลวกระทํา. บรรดากิจกรรมสูงต่ํา
ชื่อวากิจกรรมสูง ไดแก กิจกรรม เชนวา ทําจีวร ยอมจีวร โบกปูน
พระเจดีย กิจกรรมที่จะพึงทําในโรงอุโบสถ เรือนพระเจดีย และเรือน
โพธิ์ อยางนี้เปนตน . ชื่อวากิจกรรมต่ํา ไดแกกิจกรรมเล็กนอย เชน
ลางบาตร ทาน้ํามันเปนตน . บทวา ตตฺรุปายาย ไดแกอัน ดําเนินไปใน
กิจกรรมนั้น. บทวา อล กาตุ แปลวา เปนผูสามารถทําไดเอง. บทวา
อล สวิธาตุ แปลวา ผูสามารถจัดการได.
ภิกษุชอื่ วาธรรมกามะ เพราะมีความรักใครธรรม อธิบายวา
ยอมรักพระไตรปฎกพุทธวจนะ. บทวา ปยสมุทาหาโร ความวา เมื่อ
ผูอื่นกลาวอยู ก็ฟงโดยเคารพ ทั้งตัวเองก็ใครจะแสดงแกผูอื่น. ใน
คําวา อภิธมฺเม อภิวินเย นี้ พึงทราบ ๔ หมวด คือ ธรรม อภิธรรม
วินัย อภิวินัย. ใน ๔ หมวดนั้น ชื่อวา ธรรม ไดแกพระสุตตันตปฎก
ชื่อวา อภิธรรม ไดแกปกรณทั้ง ๗. ชื่อวา วินยั ไดแกวิภังคทั้งสอง
[ภิกขุวิภังค ภิกขุนีวิภังค] ชื่อวา อภิวินัย ไดแกขันธกะและบริวาร.
อีกนัยหนึ่ง ทั้งสุตตันตปฎก ทั้งอภิธัมมปฎก ชื่อวาธรรมทั้งนั้น. มรรคผล
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ชื่อวา อุภิธรรม วินัยปฎกทั้งสิ้น ชือ่ วา วินัย การทําการระงับกิเลส
ชื่อวา อภิวนิ ัย อธิบายวา เปนผูมคี วามปราโมทยอยางโอฬารในธรรม
อภิธรรม วินยั และอภิวินัยนั้นทั้งหมด ดวยประการฉะนี้. บทวา กุสเลสุ
ธมฺเมสุ เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถตติยาวิภัตติ. อธิบายวา เปนผูไม
ทอดธุระ เพื่อตองการบรรลุธรรมเหลานั้น เพราะเหตุแหงกุศลธรรม
ที่เปนไปในภูมิ ๔.
จบอรรถกถาปฐมนาถสูตรที่ ๗
๘. ทุติยนาถสูตร
วาดวยธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการ

[๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยา
เปนผูไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่งยอมอยูเปนทุกข
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล ฯลฯ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะ
ก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีศีล ฯลฯ
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่ง
สอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะห
แลว พึงหวังควรเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความ
เสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ
ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี ผูเปนมัชฌิมะก็ดี ผูเปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ
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ภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนพหูสูต ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิหนอ ดังนี้
วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ
ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
อยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุ
นั้นวา ภิกษุนี้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวา
กลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ
อันเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไม
พึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่อง
กระทําความเปนผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพ ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุ
นั้นวา ภิกษุนี้เปนผูวางาย คือ ประกอบดวยธรรมเครื่องการทําความเปน
ผูวางาย เปนผูอดทน รับอนุสาสนีโดยเคารพหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึง
วากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเ ปนนวกะ
อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวัง
ความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทํา
อยางไร ทั้งสูงทั้งต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวย
ปญญาเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุ
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นั้นวา ภิกษุนี้เปนผูขยัน ไมเกียจครานในกิจที่ควรทําอยางไร ทั้งสูงทั้งต่ํา
ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณา
อันเปนอุบายในกิจนั้น อาจทํา อาจจัดไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาว
สั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ
อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไม
พึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดง
ธรรมอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินัย
อันยิ่ง ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี
ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูใครในธรรม เปนผูฟงและแสดงธรรม
อันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิ่ง ในวินยั อันยิ่งหนอ
ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปน
มัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
ทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มี
ความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา
ภิกษุนี้เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง
มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยูหนอ ดังนี้
วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ
ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
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อยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อม นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ภิกษุทงั้ หลายผูเปน
เถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้
เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปน
ปจจัยแกคนไข ตามมีตามไดหนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน
ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว
พึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อม
เลย นี้เปนธรรมกระทําทีพ่ ึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
รักษาคนอยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได
ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอมสําคัญ
ภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตน
อยางยิ่ง ระลึกได ตามระลึกได ซึ่งสิ่งที่ทําคําที่พูดแลวแมนานไดหนอ
ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนั้นอันภิกษุผูเปนเถระ ผูเปน
มัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทําที่พึ่ง.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อัน
เห็นความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดย
ชอบ ภิกษุทงั้ หลายผูเปนเถระก็ดี เปนมัชฌิมะก็ดี เปนนวกะก็ดี ยอม
สําคัญภิกษุนั้นวา ภิกษุนเี้ ปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญาอันเห็น
ความเกิดความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 48

หนอ ดังนี้ วาเปนผูพึงวากลาวสั่งสอน ภิกษุนนั้ อันภิกษุผูเปนเถระ
ผูเปนมัชฌิมะ ผูเปนนวกะ อนุเคราะหแลว พึงหวังความเจริญในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยางเดียว ไมพึงหวังความเสื่อมเลย นี้เปนธรรมกระทํา
ที่พึ่ง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีที่พึ่งอยูเถิด อยาเปน
ผูไมมีที่พึ่งอยูเลย (เพราะวา) บุคคลผูไมมีที่พึ่ง ยอมอยูเปนทุกข ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันกระทําที่พึ่ง ๑๐ ประการนี้แล.
จบทุติยนาถสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยนาถสูตรที่ ๘
ทุติยนาถสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เถรานุกมฺปตสฺส ไดแก ผูท ี่พระเถระทั้งหลายอนุเคราะห
ดวยการแผประโยชนเกื้อกูล ที่อุตสาหะเพราะการโอวาทและพร่ําสอน
เปนเหตุ.
จบอรรถกถาทุติยนาถสูตรที่ ๘
๙. ปฐมอริยวสสูตร
วาดวยธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ๑๐ ประการ

[๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแลวก็ดี กําลังอยูก็ดี จักอยูก็ดี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละองค ๕ ไดแลว ๑ ประกอบดวย
องคหก ๑ รักษาแตอยางเดียว ๑ มีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ ๑ มี
ปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการแสวงหาอันสละเสียแลวดวยดี ๑ มี
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ความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบระงับแลว ๑ มีจิตหลุดพนแลว
ดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแลวก็ดี กําลังอยูก็ดี จักอยูก็ดี
๑๐ ประการนี้แล.
จบปฐมอริยวสสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมอริยวสสูตรที่ ๙
สูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อริยวาสา ไดแก ที่ชื่อวา อริยวาส ก็เพราะเปนที่ ๆ พระอริยะทั้งหลายอยูแลว กําลังอยู จักอยูจ บพรหมจรรย. คําวา ยทริยา ตัด
บทวา เย วาเส อริยา.
จบอรรถกถาปฐมอริยวสสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยอริยวสสูตร
วาดวยธรรมเปนที่อยูแหงพระอริยะ ๑๐ ประการ

[๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นิคมของชาวกุรุ
ชื่อกัมมาสธรรม ในแควนกุรุ ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เปนที่อยูแหงพระอริยะ ที่พระอริยะอยูแลวก็ดี กําลังอยูก็ดี จักอยูก็ดี
๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูละ
องค ๕ ไดแลว ๑๐ ประกอบดวยองคหก ๑ รักษาแตอยางเดียว ๑
มีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ ๑ มีปจเจกสัจจะบรรเทาไดแลว ๑ มีการ
แสวงหาอันสละแลวดวยดี ๑ มีความดําริไมขุนมัว ๑ มีกายสังขารอันสงบ
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ระงับแลว ๑ มีจิตหลุดพนแลวดวยดี ๑ มีปญญาอันหลุดพนแลว
ดวยดี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลวอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูละกามฉันทะไดแลว ๑ เปนผูละพยาบาทไดแลว ๑
เปนผูละถีนมิทธะไดแลว ๑ เปนผูละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว ๑ เปนผู
ละวิจิกิจฉาไดแลว ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูละองค ๕ ไดแลว
อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มี
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ฟงเสียงดวยหู... ดมกลิ่นดวยจมูก...
ลิ้มรสดวยลิน้ ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รูแจงธรรมดวยใจแลว
เปนผูไมดีใจ ไมเสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบดวยองค ๖ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดียวอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยใจอันรักษาดวยสติ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรักษาแตอยางเดียว อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาแลวยอมเสพของอยางหนึ่ง
พิจารณาแลวยอมอดกลั้นของอยางหนึ่ง พิจารณาแลวยอมเวนของอยาง
หนึ่ง พิจารณาแลวยอมบรรเทาของอยางหนึ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูมีธรรมเปนที่พักพิง ๔ ประการ อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะบรรเทาแลวอยางไร
ปจเจกสัจจะเปนอันมาก เหลาใดเหลาหนึ่งของสมณพราหมณเปนอันมาก
คือ สัจจะวาโลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมี
ที่สุดบาง ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอื่น สรีระเปนอื่นบาง
สัตวเมื่อตายไปยอมเปนอีกบาง สัตวเมื่อตายไปยอมไมเปนอีกมา สัตว
เมื่อตายไปยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตวเมื่อตายไปยอม
เปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง สัจจะเหลานั้นทั้งหมด
เปนของอันภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรเทาไดแลว กําจัดออกแลว สละ
ไดแลว คลายไดแลว พนไดแลว ละไดแลว สลัดไดเฉพาะแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีปจเจกสัจจะอันบรรเทาไดแลวอยาง
นี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดี
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูละการแสวงหากามไดแลว เปนผู
ละการแสวงหาภพไดแลว เปนผูสงบระงับการแสวงหาพรหมจรรยไดแลว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีการแสวงหาอันสละไดแลวดวยดี
อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เปนผูละความดําริในกามไดแลว เปนผูละความดําริใน
พยาบาทไดแลว เปนผูละความดําริในวิหิงสาไดแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเปนผูมีความดําริไมขุนมัวอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีกายสังขารสงบระงับแลวอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
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ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีกายสังขารอันสงบระงับ แลวอยางนี้
แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดีอยางไร
จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนธรรมชาติหลุดพนแลวจากราคะ หลุด
พนแลวจากโทสะ หลุดพนแลวจากโมหะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เปนผูมีจิตอันหลุดพนแลวดวยดี อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีปญญาหลุดพนแลวดวยดีอยางไร
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา ราคะเราละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี มีอนั ไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปน
ธรรมดา ยอมรูชัดวา โทสะเราละไดแลว ฯ ลฯ ยอมรูช ัดวา โมหะเรา
ละไดแลว ตัดรากไดขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี
มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมี
ปญญาอันหลุดพนแลวดวยดี อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลอยู
อาศัยแลวซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานี้เทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักอยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของ
พระอริยเจา ๑๐ ประการเหลานั้นเทียว พระอริยเจาเหลาใดเหลาหนึ่งใน
ปจจุบันนี้ อยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา พระอริยเจาเหลานั้น
ทั้งหมด ยอมอยูอาศัยซึ่งธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ๑๐ ประการ
เหลานี้เทียว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่อยูของพระอริยเจา ที่พระ-
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อริยเจาอยูอาศัยแลวก็ดี กําลังอยูอาศัยก็ดี จักอยูอาศัยก็ดี ๑๐ ประการ
นี้แล.
จบทุติยอริยวสสูตรที่ ๑๐
จบนาถกรณวรรคที่ ๒
อรรถกถาทุติยอริยวสสูตรที่ ๑๐
ทุติยอริยวสสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ก็เพราะเหตุที่ภิกษุชาวกุรุรัฐ มีปญญาลึกซึ้ง ขวนขวายกันในเวลา
อันสมควร ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้ที่ลึกซึง้ นํา
ไตรลักษณอันละเอียดออนมาอยางนั้นเหมือนกัน เหมือนที่ตรัสมหานิทานสูตรเปนตน ในคัมภีรทีฆนิกายเปนอาทิแกภิกษุเหลานั้น ฉะนั้น
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจงฺควิปฺปหีโน ความวา ภิกษุเปนผูไม
ประกอบดวยองค ๕ สิน้ อาสวะแลว อยูจบพรหมจรรยแลว กําลังอยู
จักอยู เพราะฉะนั้น ภิกษุนี้จึงตรัสเรียกวา อริยวาส เพราะมีธรรมเครื่อง
อยูสําหรับพรอริยะ เพราะเปนผูละองค ๕ ไดแลว ในบททั้งปวงกัน
ดังนี้.
บทวา เอว ภิกขฺ เว ภิกฺขุ ฉฬงฺคสมนฺนาคโต โหติ ความวา
ยอมเปนผูประกอบดวยฉฬังคุเบกขา ถามวา อะไรชื่อวา ฉฬังคุเบกขาธรรม ตอบวา ธรรมทั้งหลายมีญาณเปนตน เมือ่ กลาววา ญาณ ยอม
ไดกิริยาจิตที่สัมปยุจดวยญาณ ๔ ดวง เมื่อกลาววา ธรรมเปนเครื่องอยู
ติดตอกัน ก็ไดมหาจิต ๘ ดวง, เมื่อกลาวา ความรักความโกรธไมมี
ก็ยอมไดจิต ๑๐ ดวง โสมนัสสญาณ ก็ไดดวยอํานาจอาเสวนปจจัย.
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บทวา สตารกฺเขน เจตสา ความวา ก็สติของพระขีณาสพ
ยอมใหสําเร็จกิจคือหนาที่รักษาในทวารทั้ง ๓ ทุกเวลา ดวยเหตุนั้นนั่นแล
ญาณทัสสนะของพระขีณาสพนั้น ซึ่งเดินยืนหลับและตื่น ทานจึงเรียกวา
ยอมปรากฏติดตอกัน มีอยูพรอมแลว . บทวา ปุถุสมณพฺราหฺมณาน
ไดแก ของสมณพราหมณเปนอันมาก. ก็ในคําวา ปุถุสมณพฺราหฺมณาน
นี้ ทีช่ ื่อวา สมณะ ไดแกผูถือบรรพชา. ทีช่ ื่อวา พราหมณ ไดแกผู
กลาววา ทานผูเจริญ.
บทวา ปุถุปจฺเจกสจฺจานิ ไดแก สัจจะแตละแผนกเปนอันมาก.
อธิบายวา สัจจะเปนอันมาก ที่ยึดถือกันเปนแผนก ๆ อยางนี้วา ความ
เห็นนี้เทานั้นเปนสัจจะ บทวา นุณณ
ฺ านิ แปลวา ถูกนําออกแลว.
บทวา ปนุณฺณานิ แปลวา ถูกนําออกดวยดีแลว . บทวา จตฺตาน แปล
วา อันเขาสละแลว . บทวา วนฺตานิ แปลวา คายเสียแลว . บทวา
มุตฺตานิ ไดแก ตัดเครื่องผูกไดแลว . บทวา ปหีนานิ แปลวา อันละ
เสียแลว. บทวา ปฏินสิ ฺสฏาน ไดแก สละคืนโดยที่ทัสสนะเหลานั้น
จะไมขึ้นสูจิตอีก. ก็บทเหลานั้นทุกบทเปนไวพจนของความที่บุคคลสละ
ความยึดถือที่คนยึดถืออยูไดแลว.
บทวา สมวยสฏเสโน ความวา อวยา แปลวา ไมหยอน
สฏา แปลวา สละไดเเลว. การแสวงหาอันไมหยอน อันสละไดแลว
ของภิกษุนั้นมีอยู เหตุนนั้ . ภิกษุนั้น ชื่อวามีการแสวงหาไมหยอน อัน
สละไดแลวดวยดี อธิบายวา ผูแสวงหาสัจจะอันตนสละแลวไดดวยดี.
ดวยบทวา ราคา จิตฺต วิมุตฺต จิตพนจากราคะเปนตน ตรัสมรรคทํา
กิจคือหนาที่สําเร็จ ดวยบทวา ราโค เม ปหีโน ราคะเราละไดแลว
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เปนตน ตรัสผลดวยปจจเวกขณญาณ. คําที่เหลือในที่ทุกแหง งายทั้งนั้น
แล.
จบอรรถกถาทุติยอริยวสสูตรที่ ๑๐
จบนาถกรณวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เสนาสนสูตร ๒. อังคสูตร ๓. สังโยชนสูตร ๔. ขีลสูตร
๕. อัปปมาทสูตร ๖. อาหุเนยยสูตร ๗. ปฐมนาถสูตร ๘. ทุติยนาถสูตร ๙. ปฐมอริยวสสูตร ๑๐. ทุติยอริยวสสูตร.
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มหาวรรคที่ ๓
๑. สีหสูตร
วาดวยกําลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ

[๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเวลาเย็น สีหมฤคราชยอมออก
จากที่อาศัย ครั้นแลวยอมเหยียดดัดตัว ครั้นแลวยอมเหลียวดูทิศทั้ง
โดยรอบ ครั้นแลวยอมบันลือสีหนาทสามครั้ง ครั้นแลวยอมหลีกไปเพื่อ
หากิน ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะมันคิดวา เราอยาไดยังสัตวตัวเล็ก ๆ
ผูไปในที่หากินอันไมสม่ําเสมอใหถึงการถูกฆาเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
คําวาสีหะนี้แล เปนชื่อแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตแสดงธรรมแกบริษัท เปนสีหนาทของตถาคต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอม
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท
กําลังของตถาคตมี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ตถาคตยอมรูชัด
ซึ่งฐานะ โดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะในโลกนี้ ตามเปนจริง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะ
โดยเปนอฐานะตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทํา
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามเปนจริง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทํา
ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตามที่เปนจริงนี้
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เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชน
ทั้งปวงตามเปนจริง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การทีต่ ถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทา
เครื่องใหถึงซึ่งประโยชนทั้งปวงตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่
ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุ
ตาง ๆ ตามเปนจริง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมี
ธาตุเปนอเนก มีธาตุตาง ๆ ตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่
ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมี
อัธยาศัยตาง ๆ กันตามเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัด
ซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กันตามเปนจริงนี้ เปนกําลัง
ของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรีย
ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริง ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคต
รูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปน
จริงนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
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อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผอง
แผว การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว
การออกแหงฌาน วิโมกข. สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายจามเปนจริงนี้
เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติ
บาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบูชาติบาง รอย
ชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดวิวัฎกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฎกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา
ในภพโนนเรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผวิ พรรณอยางนี้ มีอาหาร
อยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนี้
มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนี้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิด
ในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม
ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก คือชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
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อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบ
ดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตเห็นสัตวผูกําลังจุติ อุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักมนุษย รูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ เปนกําลัง
ของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่ตถาคตกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู แมนี้ ก็เปนกําลังของตถาคต
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ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลัง
ของตถาคตเหลานั้น ๑๐ ประการนี้แล.
จบสีหสูตรที่ ๑

มหาวรรคที่ ๓
อรรถกถาสีหสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๓ สีหสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วิสมคเต ไดแก ผูไปในที่หาเหยื่ออันไมราบเรียบ. บทวา
สงฺฆาต อาปาเทสึ แปลวา ใหถึงฆาต คือการถูกฆา. จริงอยู ราชสีห
นั้น มีความเอ็นดูในหมูสัตวเล็กๆ เพราะคนมีอํานาจมาก. เพราะฉะนั้น
จึงคิดวาหมูสัตวเหลาใด อาจตั้งอยูในฐานะเปนศัตรู จําตองฆาหมูสัตว
เหลานั้นเสีย หมูสัตวเหลาใดออนกําลัง ประสงคจะหนี หมูสัตวเหลานั้น
ก็จักหนีไปเสีย จึงบันลือสีหนาทแลวออกไปลาเหยื่อ. บทวา ตถาคตสฺเสต
อธิวจน ความวา ก็ผิวาพระตถาคตชื่อวา สีหะ. เพราะทรงอดทนอยาง
หนึ่ง เพราะทรงฆาอยางหนึ่ง จึงทรงอดทนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ
ทุกอยาง และทรงฆาเสีย ดวยทรงย่ํายีวาทะของเหลาผูมีวาทะเปนขาศึก
ทุกคน. บทวา อิทนสฺส โหติ สีหนาทสฺมึ ไดแก นี้เปนสีหนาท
คือ การบันลือที่ไมมีความกลัวของพระตถาคตนั้น.
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บทวา ตถาคตสฺส ตถาคตพลานิ ไดแก เปนกําลังของพระตถาคต
เทานั้น ไมทั่วไปกับคนอื่น ๆ. อธิบายวา พละของพระพุทธเจาแตปาง
กอนทั้งหลายมาแลวโดยสมบัติ คือบุญแลยศฉันใด แมพละของพระตถาคตก็ฉันนั้น ดังนี้. ในคําวา ตถาคตสฺส พลานิ นี้ กําลังมี ๒ อยาง
คือกําลังพระวรกาย ๑ กําลังพระญาณ ๑ ในกําลัง ๒ อยางนั้น กําลัง
พระวรกายพึงทราบโดยการเทียบตระกูลชาง. สมจริงที่พระโบราณจารย
ทั้งหลายกลาวไววา
กาฬาวกฺจ คงฺเคยฺย ปณฺฑร ตมฺพปงฺคล
คนฺธมงฺคลเหมฺจ
อุโปสถจฺฉทฺทนฺติเม.
ตระกูลชางเหลานี้ คือ กาฬาวกะ ๒ คังเคยยะ ๑
ปณฑระ ๑ ตัมพะ ๑ ปงคละ ๑ คันธะ ๑ มังคละ ๑
เหมะ ๑ อุโปสถะ ๑ ฉัททันตะ ๑
รวมชาง ๑๐ ตระกูลเหลานี้ บรรดาตระกูลชางเหลานั้น
ชางกาฬาวกะ พึงเห็นวาเปนตระกูลชางธรรมดา ๆ. กําลังกายบุรุษ ๑๐
คน เทากันกําลังชางตระกูลกาฬาวกะ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูล
กาฬาวกะ ๑๐ เชือก เทากับกําลังกายชางตระกูลคังเคยยะ ๑ เชือก กําลัง
กายของชางตระกูลคังเคยยะ ๑๐ เชือก เทากับกําลังกายของชางตระกูล
ปณฑระ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูลปณฑระ ๑๐ เชือก เทากับ
กําลังกายของชางตระกูลตัมพะ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูลตัมพะ
๑๐ เชือก เทากับกําลังกายของชางตระกูลปงคละ ๑ เชือก กําลังกายของ
ชางตระกูลปงคละ ๑๐ เชือก เทากับกําลังกายของชางตระกูลคันธะ ๑ เชือก
กําลังของชางตระกูลคันธะ ๑๐ เชือก เทากับกําลังของชางตระกูล
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มังคละ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูลมังคละ ๑๐ เชือก เทากับกําลัง
กายของชางตระกูลเหมาะ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูลเหมะ ๑๐ เชือก
เทากับกําลังกายของชางตระกูลอุโบสถะ ๑ เชือก กําลังกายของชางตระกูล
อุโบสถะ ๑๐ เชือก เทากับกําลังกายของชางตระกูลฉันทันตะ ๑ เชือก
กําลังกายของชางตระกูลฉันทันตะ ๑๐ เชือก เทากับกําลังพระวรกายของ
พระตถาคตพระองคเดียว กําลังพระวรกายของพระตถาคตนี้เรียกวา กําลัง
นารายณดังนี้ก็มี กําลังพระวรกายของพระตถาคตนี้นั้น เมื่อเทียบชาง
ธรรมดา ๆ ก็เทากับกําลังชาง ๑ พันโกฏิ. เมื่อเทียบบุรุษ ก็เทากับกําลัง
บุรุษ ๑ หมืน่ โกฏิ นี้เปนกําลังพระวรกายของพระตถาคตกอน.
พึงทราบกําลังพระญาณที่มาในบาลีกอน พระทศพลญาณมาใน
คัมภีรมัชฌิมนิกาย จตุเวสารัชชญาณ อกัมปนญาณในบริษัท ๘ จตุโยนิปริจเฉทญาณ ปญจคติปริจเฉทญาณ ญาณ ๗๓ ญาณ ๗๗ ซึ่งมาใน
คัมภีรสังยุตตนิกาย รวมญาณดังกลาวนี้ ญาณหลายพันอยางอื่นอีก. นี้
ชื่อวา กําลังพระญาณ. แมในสูตรนี้ ทานก็ประสงคเอากําลังพระญาณ
เทานั้น. จริงอยู พระญาณทานเรียกวา พละ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว
และเพราะอรรถวาอุปถัมภ.
บทวา อาสภณฺาน ไดแก ฐานะอันประเสริฐสุด คือ ฐานะอัน
สูงสุด. อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจาในปางกอนทั้งหลาย ชื่อวา อาสภะ.
อธิบายวา ฐานะของอาสภะ พระพุทธเจาปางกอนเหลานั้น. อีกนัยหนึ่ง
โคจาฝูง ๑๐๐ ตัว ชื่อวา อุสภะ โคจาฝูง ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อวา อาสภะ หรือ
วา โคจาฝูง ๑๐๐ ดอก ชื่อวา อุสภะ โคจาฝูง ๑,๐๐๐ คอก ชือ่ วา อาสภะ
โคตัวประเสริฐสุดแหงโคทั้งหมด ทนอันตรายไดทุกอยาง สีขาว ผึ่งผาย
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ลากเข็ญของหมักมากไดแมถูกเสียงฟารอง ๑๐๐ ครั้ง ก็ไมสะดุงสะเทือน
ชื่อวา นิสภะ โคนิสภะนั้น ทานประสงคเอาวา โคอุสภะในสูตรนี้. ก็คํานี้
เปนคําบรรยายของคําวา อุสภะนั้น. บทวา อุสภสฺส อิท ไดแก อาสภะ.
บทวา าน ไดแก ที่ที่โคอาสภะยืนเอาเทาทั้ง ๔ เหยีบลงแผนดิน. ก็ที่นี้
เปนเหมือนลาสภะ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อาสภะ (ที่ยืนอยางองอาจ)
เพราะเปรียบเหมืนโคอุสภะ ที่นับไดวา โคนิสภะ ประกอบดวยกําลังของ
โคอุสภะ เอาเทาทั้ง ๔ ยืนเหยียบ ณ ที่ยืนโดยไมไหวติง ฉันใด แม
พระตถาคต ทรงประกอบดวยกําลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทรง
เหยียบแผนดินคือบริษัท ๘ อันศัตรูหมูปจจามิตรไร ๆ ทําใหหวั่นไหว
ไมได ก็ทรงยืน ณ ที่อันมั่นคงฉันนั้น เมื่อทรงยืนอยางนั้น ก็ทรงปฏิญาณ
เขาถึง ไมบอกคืนฐานะอันสูงสุดที่มีในพระองค ดวยเหตุนั้นจึงตรัสวา
อาสภณฺาน ปฏิชานาติ ปฏิญาณฐานะอันสูงสุดดังนี้.
บทวา ปริสาสุ ไดแกในบริษัท ๘ คือ ขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คหบดีบริษัท สมณบริษัท จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท
มารบริษัท และพรหมบริษัท. บทวา สีหนาท นทติ แปลวา บันลือ
การบันลืออันประเสริฐสุด บันลือการบันลือของบุคคลผูไมมีความกลัว
หรือบันลือการบันลือ เสมือนการบันลือของราชสีห. ในขอนั้นมีอุปมาดังนี้
ราชสีหประกอบดวยกําลังของราชสีห แกลวกลาในที่ทุกแหง ปราศจาก
ขนพอง ยอมบันลือสีหนาทฉันใด แมราชสีหค ือพระตถาคต ทรง
ประกอบดวยกําลังของพระตถาคต ทรงแกลวกลาในพิษทั้ง ๘ ปราศจากขนพอง ทรงบันลือสีหนาท อันพรั่งพรอมดวยความงามแหงเทศนา
นานาวิธี โดยนัยวาดังนี้ สักกายะเปนตนก็ฉันนั้น ดวยเหตุนั้น
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จึงตรัสวา ปริสาสุ สีหนาท นทติ บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย
ดังนี้.
ก็ในคําวา พฺรหฺมจกฺก ปวตฺเตติ นี้ คําวา พฺรหฺม แปลวา ประเสริฐ
สุด สูงสุด วิเศษสุด. คําวา จกฺก ไดแกธรรมจักร. ก็ธรรมจักรนี้นั้น
มี ๒ อยาง คือ ปฏิเวธญาณ ๑ เทศนาญาณ ๑. ใน ๒ อยางนั้น
ธรรมจักรทีพ่ ระปญญาอบรมนําอริยผลมาใหพระองค ชื่อวา ปฏิเวธญาณ
ธรรมจักรทีพ่ ระกรุณาอบรม นําอริยผลมาใหพระสาวกทั้งหลาย ชื่อวา
เทศนาญาถเ. ในญาณทั้งสองนั้น ปฏิเวธญาณมี ๒ คือ ที่กําลังเกิด ที่
เกิดแลว จริงอยู ปฏิเวธญาณนั้น ชื่อวากําลังเกิดตั้งแตเสด็จออกทรง
ผนวชจนถึงพระอรหัตมรรค ชื่อวาเกิดแลวในขณะแหงผลจิต หรือวา
ชื่อวากําลังเกิดตั้งแตภพดุสิตจนถึงพระอรหัตมรรค ณ โพธิบัลลังก ชื่อวา
เกิดแลวในขณะแหงผลจิต หรือวา ชื่อวากําลังเกิด จําเดิมแตตั้งความ
ปรารถนา ณ เบื้องพระบาทแหงพระพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร จนถึง
ทรงบรรลุพระอรหัตมรรค ชื่อวาเกิดแลว ในขณะแหงผลจิต. ฝายเทศนา
ญาณก็มี ๒ คือ ที่กําลังเปนไป ที่เปนไปแลว. จริงอยู เทศนาญาณนั้น
ชื่อวากําลังเปนไปจนถึงโสดาปตติมรรคของพระอัญญาโกณฑัญญะ ชื่อวา
เปนไปแลวในขณะแหงผลจิต [โสดาปตติผล] . ก็ในญาณทั้ง ๒ นั้น ปฏิเวธญาณที่เกิดแลวเปนโลกุตระ เทศนาญาณที่เปนไปแลวเปนโลกิยะ แมญาณ
ทั้ง ๒ นั้น ไมทั่วไปแกสาวกอื่น ๆ เปนญานที่เกิดอยูในพระองคของพระพุทธะทั้งหลายเทานั้น.
บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงโดยพิสดาร ถึงพระพละที่พระตถาคตทรง
ประกอบแลว ทรงปฏิญาณฐานะอันสูงสุด จึงตรัสวา กตมานิ ทส อิธ
ภิกฺขเว ตถาคโต านฺจ านโต เปนอาทิ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
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านฺจ านโต ไดแก เหตุโดยความเปนเหตุ. จริงอยู เพราะเหตุที่ผล
ตั้งอยู เกิดและเปนไปในเหตุนั้น เพราะเปนไปเนื่องดวยเหตุนั้น ฉะนั้น
เหตุทานจึงเรียกวาฐานะ. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงทราบเหตุนั้น ๆ
วาฐานะ เพราะธรรมที่เปนเหตุเปนปจจัยแหงธรรมเกิดขึ้น ทรงทราบ
เหตุนั้น ๆ วาอาฐานะ เพราะธรรมที่ไมเปนเหตุไมเปนปจจัยแหงธรรม
เกิดขึ้น ชื่อวาทรงทราบฐานะโดยเปนฐานะ อฐานะโดยเปนอฐานะ ตาม
เปนจริง. แตในอภิธรรม คํานี้ทานกลาวไวพิสดารแลว โดยนัยเปนตน
วา มรรคญาณเหลานั้น ญาณที่รูฐานะโดยเปนฐานะ และรูอฐานะโดย
เปนอฐานะ ตามเปนจริงของพระตถาคตเปนไฉน ดังนี้. บทวา ยมฺป
แปลวา ดวยญาณใด. บทวา อิทมฺป ภิกฺขเว ตถาคตสฺส ความวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ฐานาฐานญาณแมนี้ ยอมชื่อวาตถาคตพละของตถาคต.
พึงทราบการประกอบความในบททั้งปวงดวยประการอยางนี้.
บทวา กมฺมสมาทานาน ไดแก ของกุศลกรรมและอกุศลกรรม
ที่บุคคลยึดถือกระทําแลว อีกอยางหนึ่งกรรมนั้นแล ชื่อวากรรสมาทาน.
บทวา านโส เหตุโส แปลวา โดยความเปนปจจัย และโดยความ
เปนเหตุ. ก็ในกรรมสมาทานนั้น กถากลาวถึงญาณนี้โดยพิสดารวา
กรรมเปนเหตุแหงวิบาก เพราะคติ อุปธิ กาลและปโยคะ มาแลวใน
อภิธรรม โดยนัยเปนตนวา กรรมสมาทานฝายอกุศลบางเหลามีอยู หาม
คติสมบัติ จึงไมใหวิบาก.
บทวา สพฺพตฺถคามินึ ไดแก ที่ใหถึงคติทั้งปวง และที่ไมใหถึง
คติ. บทวา ปฏิปท ไดแก มรรค. บทวา ยถาภูต ปชานาติ ความวา
เมื่อมนุษยแมเปนอันมาก ฆาสัตวตัวเดียวเทานั้น เขายอมรูชัดถึงสภาพ
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ของการปฏิบัติทั้งหลาย กลาวคือกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา ในวัตถุ
อันเดียวกันโดยไมผิด ตามนัยนี้วาผูนี้จักมีเจตนาไปนรก ผูนจี้ ักมีเจตนา
ไปกําเนิดสัตวดิรัจฉาน. อนึ่งกถากลาวถึงญาณนี้โดยพิสดารมาแลวใน
อภิธรรมเหมือนกัน โดยนัยเปนตนวา บรรดาญาณเหลานั้น ญาณทีร่ ู
ปฏิปทาไปในคติทั้งปวงตามเปนจริงของตถาคตเปนไฉน พระตถาคต
ในโลกนี้ ยอมทรงรูชัดวานี้มรรค นี้ไมใชมรรค นี้ปฏิปทาที่ใหไปนรก
ดังนี้.
บทวา อเนกธาตุ ไดแก ธาตุเปนอันมาก โดยจักขุธาตุเปนตน
หรือโดยกามธาตุเปนตน. บทวา นานาธาตุ ไดแก ธาตุมีประการตาง ๆ
เพราะกําหนดความตางของธาตุเหลานั้น. บทวา โลก ไดแก โลกคือขันธ
อายตนะและธาตุ. บทวา ยถาภูติ ปชานาติ ไดแก ทรงแทงตลอดสภาพ
ของธาตุเหลานั้นโดยไมผิด. แมญาณนี้ ทานก็กลาวไวพิสดารแลวใน
อภิธรรมโดยนัยเปนตนวา บรรดาญาณเหลานั้น ญาณที่รูธาตุเปนอันมาก
ธาตุตาง ๆ โลกตามเปนจริงของพระตถาคตเปนไฉน. พระตถาคตใน
โลกนี้ ยอมทรงรูชัดความเปนตาง ๆ แหงขันธ ดังนี้.
บทวา นานาธิมุตฺติกต ไดแก ความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตาง ๆ
กัน โดยอัธยาศัยทั้งหลายมีอัธยาศัยเลวเปนตน. ญาณแมนี้ ทานกลาวไว
พิสดารแลวในอภิธรรมโดยนัยเปนตนวา บรรดาญาณเหลานั้น ญาณที่รู
ความที่สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยตาง ๆ กัน ตามเปนจริงของพระตถาคตเปน
ไฉน. พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงรูชัดวา สัตวทั้งหลายมีอัธยาศัยเลว
มีอยูดังนี้.
บทวา ปรสตฺตาน ไดแกสัตวที่มีอินทรียดี. บทวา ปรปุคฺคลาน
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ไดแก สัตวที่มีอินทรียเลวอื่นจากนั้น. อีกอยางหนึ่ง สองบทนี้มีความ
อยางเดียวกัน ตรัสเปน ๒ สวน ก็ดว ยอํานาจเวไนยสัตว. บทวา อินฺทฺริยปโรปริยตฺต ความวา ความยิ่งและความหยอน ความเจริญและความ
เสื่อมแหงอินทรียทั้งหลายมีสัทธินทรียเปนตน. กถากลาวถึงญาณแมนี้โดย
พิสดาร ก็มาในอภิธรรมเหมือนกันโดยนัยเปนตนวา บรรดาญาณเหลานั้น
ญาณที่รูความที่สัตวอื่น บุคคลอื่น มีอินทรียยิ่งและหยอนตามเปนจริง
ของพระตถาคตนั้นเปนไฉน. พระตถาคตในโลกนี้ ยอมทรงรูอาสยะ
อัธยาศัยดี ทรงรูอนุสยะ อัธยาศัยเลวของสัตวทั้งหลายดังนี้.
บทวา ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน ไดแก แหงฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน วิโมกข ๘ มีวา รูป รูปานิ ปสฺสติ บุคคลผูเจริญรูปฌาน
เห็นรูปทั้งหลายเปนตน สมาธิ ๓ มีสมาธิที่มีวิตก ที่มีวิจารเปนตน และ
อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ มีปฐมฌานสมาบัติเปนตน. บทวา สงฺกิเลส ได
แก ธรรมฝายเสื่อม. บทวา โวทาน ไดแก ธรรมฝาวิเศษ. บทวา วุฏาน
ไดแก แมการออกจากสมาบัตินั้น ๆ ก็ชื่อวาวุฏฐานะ ฌานที่คลองแคลว
และภวังคจิต และผลสมาบัติ ทานก็เรียกอยางนั้น จริงอยู ฌานที่คลอง
แคลวชั้นต่ํา ๆ ยอมเปนปทัฏฐานของฌานชั้นสูง ๆ เพราะฉะนั้น แมโวทาน
ทานก็เรียกวาวุฏฐานะ การออกจากฌานทั้งปวงยอมมีดวยภวังคจิต การ
ออกาจากนิโรธสมาบัติ ยอมมีดวยผลสมบัติ. ขาพเจาหมายเอาขอนั้น จึง
กลาววา แมการออกจากสมาบัตินั้น ๆ ชื่อวา วุฏฐานะ. แมญาณนี้ทานก็
กลาวไวพิสดารแลวในอภิธรรม โดยนัยเปนตนวา บรรดาญาณเหลานั้น
ญาณที่รูความเศราหมอง ความผองแผว การออกแหงฌานวิโมกข สมาธิ
และสมาบัติตามเปนจริงของพระตถาคตเปนไฉน. บทวา ฌายี ไดแก ผูมี
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ฌาน ๔ มีความพิสดารในอภิธรรมโดยนัยเปนตนวา ผูมีฌานบางทาน
แอบแนบสมาบัติที่มีอยูนั่นแล ดังนี้. การวินิจฉัยในกถากลาวถึงญาณ
ทั้งหลายโดยพิสดารวา สพฺพวิปตฺติ เปนตน ก็กลาวไวแลวในอรรถกถาคัมภีรวิภังค [อภิธรรม] ชื่อวา สัมโมหวิโนทนี. กถาที่วาดวย ปุพเพนิวาสานุสสติญาณและทิพพจักขุญาณ ก็กลาวไวพิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. กถาวาดวยอาสวักขยญาณ ก็กลาวไวแลวในหนหลังนั่นแล.
ในเรื่องพระญาณของพระตถาคตนั้น มีคําตอบของพระปรวาทีวา
ญาณแผนกหนึ่งที่ชื่อวาทศพลญาณไมมี. อันนี้ก็เปนประเภทแหงพระสัพพัญุตญาณนั่นเอง. คํานั้นไมควรเห็นอยางนั้น. ดวยวา ทศพลญาณ
ก็ญาณหนึ่ง พระสัพพัญุตญาณก็ญาณหนึ่ง. จริงอยู พระทศพลญาณ ก็รู
เฉพาะกิจของตนๆ เทานั้น พระสัพพัญุตญาณ ยอมรูทั้งกิจของตน ๆ
นั้น ทั้งกิจที่เหลือนอกจากของตนนั้น. ความจริงในพระทศพลญาณ
ทั้งหลาย พระญาณที่ ๑ รูเหตุและมิใชเหตุ พระญาณที่ ๒ รูกรรม
อื่นและวิบากอื่น พระญาณที่ ๓ รูการกําหนดกรรม พระญาณที่ ๔
ยอมรูเหตุแหงความที่ธาตุเปนตาง ๆ กัน พระญาณที่ ๕ ยอมรูอ ธิมุตติ
คืลอัธยาศัยของสัตวทั้งหลาย พระญาณที่ ๖ ยอมรูความที่อินทรียของสัตว
ทั้งหลายวาแกและออน พระญาณที่ ๗ ยอมรูความเศราหมองเปนตน
ของธรรมเปนอาทิเหลานั้น พรอมกับญาณเปนอาทิ พระญาณที่ ๘ ยอม
รูสันตติความสืบตอแหงขันธที่อยูอาศัยในชาติกอน ๆ พระญาณที่ ๙ ยอม
รูจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย พระญาณที่ ๑๐ ยอมรูก าํ หนดสัจจะ.
สวนพระสัพพัญุตญาณ ยอมรูขอทีพ่ ระญาณเหลานั้นควรรู และขอที่
เกินไปกวาพระญาณเหลานั้น. ก็สัพพัญุตญาณ หาทํากิจของพระ-
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ญาณเหลานั้นทุกอยางไม. จริงอยู พระสัพพัญุตญาณนั้น หาเปนญาณ
แนบสนิทอยูไดไม หาเปนอิทธิแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ไดไม หาเปนมรรคทํา
กิเลสทั้งหลายใหสิ้นไปไดไม.
อนึ่ง ทานปรวาทีพึงถูกถามอยางนี้วา ธรรมดาพระทศพลญาณนี้
มีวิตกมีวิจาร ไมมีวิตกมีเพียงวิจาร หรือไมมีวิตกไมมีวิจาร เปนกามาวจร
รูปาวจร หรืออรูปาวจร เปนโลกิยะหรือโลกุตระ เมื่อรู ก็จกั ตอบวา
พระญาณ ๗ ตามลําดับ มีวิตกมีวิจาร จักตอบวาพระญาณ ๒ นอกจาก
พระญาณ ๗ นั้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร. จักตอบวาอาสวักขยญาณ มีวิตกมี
วิจารก็มี. จักตอบวาพระญาณ ๗ ตามลําดับก็เหมือนกัน เปนกามาวจร
พระญาณ ๒ นอกจากพระญาณ ๗ นั้น เปนรูปาวจร พระญาณหนึ่งสุดทาย
เปนโลกุตระ. สวนพระสัพพัญุตญาณ มีวิตกมีวจิ ารเทานั้น เปนกามาวจรเทานั้น เปนโลกิยะเทานั้น. ครัน้ รูการพรรณนาตามบทในพระญาณ
ของพระตถาคตนั้นอยางนี้แลว บัดนี้ เพราะเหตุที่พระตถาคตทรงเห็น
ความไมมีกิเลสเครื่องกั้นจิต อันเปนฐานะและอฐานะ แหงการบรรลุ
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ และไมบรรลุของเวไนยสัตวทั้งหลาย ดวยฐานาฐานญาณกอนทีเดียว เพราะทรงเห็นสัมมาทิฏฐิเปนตนอันเปนโลกิยะ และ
เพราะทรงเห็นความไมมีนิยตมิจฉาทิฏฐิ ลําดับนั้นจึงทรงเห็นความไมมี
วิบากเปนเครื่องกั้นดวยกรรมวิปากญาณ เพราะทรงเห็นปฏิสนธิของสัตว
ที่มีไตรเหตุ ทรงเห็นความไมมีกรรมเปนเครื่องกั้น ดวยสัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ เพราะทรงเห็นความไมมีอนันตริยกรรม เมื่อเปนดังนั้น
จึงทรงเห็นความวิเศษแหงจริยาของเหลาสัตวที่ไมมีเครื่องกั้น ดวยอเนกธาตุนานาธาตุญาณ เพื่อทรงแสดงธรรมที่อนุกูล เพราะทรงเห็นความ
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ที่ธาตุตางกัน ตอนั้นก็ทรงเห็นอธิมุตติอัธยาศัยของสัตวเหลานั้น ดวยนานาธิมุตติกตญาณ เพื่อที่แมไมทรงยึดประโยค ก็ทรงแสดงธรรมดวยอํานาจ
อธิมุตติ ทรงเห็นความที่สัตวมีอินทรียยิ่งและหยอน ดวยอินทริยปโรปริยัติญาณ เพื่อทรงแสดงธรรมดาความสามารถและตามกําลัง ดวย
อํานาจเหลาสัตวที่ทรงเห็นอธิมุตติแลวอยางนั้น เพราะทรงเห็นอินทรีย
ของสัตวทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนแกและออน แตสัตวเหลานั้นที่ทรง
กําหนดรูวามีอินทรียยิ่งและหยอนอยางนั้น ถาอยูไกลแคนั้น ก็จะเสด็จ
เขาไปใกลสัตวเหลานั้นอยางฉับพลัน ดวยความเศษแหงฤทธิ์ เพราะ
ทรงชํานาญในฌานเปนตนดวยฌานาทิญาณ ครัน้ เสด็จเขาไปใกลแลว เมื่อ
ทรงเห็นภาระของสัตวเหลานั้นในชาติกอนๆ ดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เมื่อทรงเห็นความวิเศษแหงสมบัติที่สัตวบรรลุแลว ดวยเจโตปริยญาณ
ที่พึงบรรลุ เพราะอานุภาพแหงทิพยจักขุญาณจึงทรงแสดงธรรม เพื่อ
ปฏิปทาอันจะใหถึงธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
เพราะเปนผูปราศจากความลุมหลงแลว ดวยอานุภาพแหงอาสวักขยญาณ
ฉะนั้น พึงทราบตามลําดับนี้วา ตรัสพละทั้งหลาย ดวยลําดับนี้.
จบอรรถกถาสีหสูตรที่ ๑
๒. อธิมุตติสตู ร
วาดวยกําลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ

[๒๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีภาคภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท
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ธรรมเหลาใด ยอมเปนไปพรอมเพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิง ซึ่งอธิมุตติบทเหลานั้น ดูกอนอานนท เราเปนผูแกลวกลาปฏิญาณในธรรม
เหลานั้น เพื่ออันรูที่อาศัยของธรรมเหลานั้น ๆ แลวแสดงธรรมโดยประการ
ที่บุคคลผูปฏิบัติธรรมแลว จักรูซึ่งธรรมที่มีอยูวา มีอยูบาง จักรูซึ่งธรรม
อันไมมีอยูวา ไมมีอยูบา ง จักรูซึ่งธรรมเลววา เลวบาง จักรูซึ่งธรรม
ประณีตวา ประณีตบาง จักรูซึ่งธรรม อันมีธรรมอื่นยิ่งกวาวา มีธรรม
อื่นยิ่งกวาบาง จักรูซึ่งธรรมที่ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาวา ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
บาง ก็หรือวาจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจง โดยประการที่ธรรมนั้น
อันบุคคลพึงรู พึงเห็น หรือพึงทําใหแจง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได ดูกอน
อานนท ยถาภูตญาณในธรรมเหลานั้น ๆ เปนยอดเยี่ยมกวาญาณทั้งหลาย
อนึ่ง เรากลาววา ญาณอื่นอันยิ่งกวาหรือประณีตกวาญาณนี้ไมมี.
ดูกอนอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลัง
แหงตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอน
อานนท ตถาคตยอมรูชัดซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปน
อฐานะในโลกนี้ตามเปนจริง ดูกอนอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งฐานะ
โดยเปนฐานะ และอฐานะโดยเปนอฐานะตามเปนจริงนี้ เปนกําลังของ
ตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศ
พรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการกระทํา
ทั้งหลาย ทัง้ ที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุตาม
เปนจริง ดูกอนอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งวิบากแหงการยึดถือการ
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กระทําทั้งหลาย ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดย
เหตุตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึงปฏิปทาเครื่องใหถึงประโยชน
ทั้งปวงตามเปนจริง ดูกอ นอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่อง
ใหถึงประโยชนทั้งปวงตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคต
อาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรใน
บริษัท
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุเปนอเนก มีธาตุ
ตาง ๆ ตามเปนจริง ดูกอ นอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งโลกอันมีธาตุ
เปนอเนก มีธาตุตาง ๆ ตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่
ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความที่สัตวทั้งหลายเปนผูมี
อัธยาศัยตาง ๆ กันตามเปนจริง ดูกอนอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความ
ที่สัตวทั้งหลายเปนผูมีอัธยาศัยตาง ๆ กันตามเปนจริง แมนี้ เปนกําลัง
ของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาท
ประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรีย
ของสัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริง ดูกอนอานนท การทีต่ ถาคตรูชัด
ซึ่งความหยอนและยิ่งแหงอินทรียของสัตวอื่นของบุคคลอื่นตามเปนจริงนี้
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เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผอง
แผว การออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริง
ดูกอนอานนท การที่ตถาคตรูชัดซึ่งความเศราหมอง ความผองแผว การ
ออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติทั้งหลายตามเปนจริงนี้ เปน
กําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานของผูเปนโจก บันลือ
สีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกอนอานนท การที่
ตถาคตระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต
ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
ฯลฯ ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุมนุษย ดวยประการฉะนี้ ดูกอนอานนท การที่ตถาคตเห็นหมู
สัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย รูชัดซึ่ง
หมูสัตวเปนไปตามกรรม ฯลฯ นี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัย
ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
อีกประการหนึ่ง ตถาคตทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
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หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดูกอนอานนท การที่ตถาคตทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู แมนี้ เปนกําลังของตถาคต ที่ตถาคตอาศัยปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท.
ดูกอนอานนท ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด ยอมปฏิญาณ
ฐานะของผูเปนโจก บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัท กําลัง
ของตถาคตเหลานั้นมี ๑๐ ประการนีแ้ ล.
จบอธิมุตติสูตรที่ ๒
อรรถกถาอธิมุตติสูตรที่ ๒
อธิมุตติสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา เย เต ธมฺมา ไดแก ธรรมคือพระทศพลญาณและพระสัพพัญุตญาณ เหลานั้นใด. บทวา อธิมุตฺติปทาน ไดแก บทคือชื่อ
อธิบายวา ธรรมคือขันธอายตนะธาตุ. แทจริง ชือ่ ทานเรียกวาอธิมุตติ
เพราะเปนปทัฏฐานแหงเทศนา อันเปนบทแหงธรรมเหลานั้น ๆ. จริง
อยู แมพระพุทธเจาทั้งหลายที่ลวงไปแลว [อดีต] ก็ตรัสธรรมเหลานั้น
เหมือนกัน แมพระพุทธเจาที่ยังไมมา [อนาคต] ก็จักตรัสธรรมเหลานั้น
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลายมีขันธ เปนตน จึงชือ่ วา อธิมุตติบท. อธิมุตติบทเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ทิฏฐิทั้งหลาย ทานเรียก
วาอธิมุตติ เพราะครอบงําความเปนจริง ไมยึดถือตามความเปนจริง
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เปนไป. บทแหงทิฏฐิทั้งหลาย ชื่อวาอธิมุตติบท อธิบายวา ถอยคําที่
แสดงทิฏฐิ. แหงอธิมุตติบทเหลานั้น.
บทวา ทิฏิโวหารา อภิฺาสจฺฉิกิริยาย ความวา เพื่อประโยชน
แกการรูแลวทําใหประจักษ. บทวา วิสารโท ไดแก ถึงโสมนัสที่ประกอบ
ดวยกาย. บทวา ตตฺถ ไดแกในธรรมเหลานั้น. บทวา เตส เตส ตถา
ตถา ธมฺม เทเสตุ ความวา เพื่อทรงรูอาสยะ อัธยาศัยที่ดีของเหลาสัตว
นั้นๆ ผูมีทฏิ ฐิ หรือนอกจากนี้ แลวทรงแสดงธรรมโดยประการนั้นๆ.
บทวา หีน วา หีนนฺติ สฺสต ความวา หรือจักรูธรรมเลววาเปนธรรมเลว.
บทวา าตยฺย แปลวา พึงรู. บทวา ทิฏิยฺย แปลวา พึงเห็น. บทวา
สจฺฉิกตยฺย แปลวา พึงทําใหแจง. บทวา ตตฺถ ตตฺถ ยถาภูตาณ
ไดแก ญาณที่รูตามความเปนจริงในธรรมนั้น ทรงแสดงพระสัพพัญุตญาณอยางนี้แลว เมื่อทรงแสดงพระทศพลญาณอีก จึงตรัสวา ทสยินานิ
เปนตน. จริงอยู แมพระทศพลญาณ ก็คือพระญาณที่รูตามเปนจริงใน
ธรรมนั้น ๆ นั่นเอง.
จบอรรถกถาอธิมุตติสูตรที่ ๒
๓. กายสูตร
วาดวยธรรมที่ละดวยกายวาจาไมได แตละไดดวยปญญา

[๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใช
ดวยวาจา มีอยู ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวยกาย มีอยู
ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได มีอยู
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกาย มิใชดวยวาจาเปนไฉน
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองสวนอาบัติไร ๆ อัน
เปนอกุศลดวยกาย เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใครครวญแลว ได
กลาวกะภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุเปนผูตองแลวซึ่งสวนอาบัติไร ๆ
อันเปนอกุศลดวยกาย เปนการดีหนอ ที่ทานผูมีอายุจงละกายทุจริต
บําเพ็ญกายสุจริต ภิกษุนั้นอันเปนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูใคร
ครวญแลว วากลาวอยู ยอมละกายทุจริต บําเพ็ญกายสุจริต ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยกาย ไมใชดวยวาจา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลา ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใชดวย
กายเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองสวน
อาบัติไร ๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญู
ใครครวญแลว ไดกลาวกะภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูมีอายุเปนผูตองแลว
ซึ่งสวนอาบัติไร ๆ อันเปนอกุศลดวยวาจา เปนการดีหนอ ที่ทานผูมี
อายุจงละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต ภิกษุนั้นอันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย
ผูเปนวิญูใครครวญแลว วากลาวอยู ละวจีทุจริต บําเพ็ญวจีสุจริต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ เรียกวาอันบุคคลพึงละดวยวาจา มิใช
ดวยกาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลา ก็ธรรมอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ละดวย
วาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจงละได เปนไฉน ดูกอ นภิกษุทั้ง
หลาย โลภะอันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัด
ดวยปญญาแลวจึงละได โทสะ... โมหะ... โกธะ... อุปนาหะ...
มักขะ... ปฬาสะ... มัจฉริยะ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความริษยา
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อันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัด
ดวยปญญาแลวจึงละได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความริษยาอันชั่วชาเปนไฉน ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย คฤหบดีถือบุตรแหงคฤหบดีในโลกนี้ ยอมสมบูรณดวยขาว
เปลือก เงินหรือทอง ทาสหรือคนเขาไปอาศัยของคฤหบดี หรือบุตร
แหงคฤหบดีผูใดผูหนึ่ง ยอมคิดอยางนี้วา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรแหง
คฤหบดีนี้ ไมพึงสมบูรณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง อนึ่ง
สมณะหรือพราหมณเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยแกคนไข สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่ง ยอมคิดอยางนี้วา
โอหนอ ทานผูมีอายุนี้ ไมพึงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาความ.
ริษยาอันชั่วชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความริษยาอันชั่วชา อันบุคคลพึง
ละดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาอันชัว่ ชา อันบุคคลพึงละ
ดวยกายไมได ดวยวาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงจะได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ความปรารถนาอันชัว่ ชาเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมมีศรัทธา ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีศรัทธา เปนผูทุศีล ยอมปรารถนาวา คนทั้ง
หลายพึงรูเราวา เปนผูมีศีล เปนผูไดสดับนอย ยอมปรารถนาวา คน
ทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูไดสดับมาก เปนผูมีความยินดีในการคลุกคลี
ดวยหมูคณะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนชอบสงัด
เปนผูเกียจคราน ยอมปรารถนา คนทัง้ หลายพึงรูเราวา เปนผู
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ปรารภความเพียร เปนผูมีสติหลงลืม ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลาย
พึงรูเราวา เปนผูมีสติตั้งมั่น เปนผูมีใจไมตั้งมั่น ยอมปรารถนาวา
คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีใจตั้งมั่น เปนผูมีปญญาทราม ยอม
ปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูมีปญญา เปนผูยังไมสิ้น
อาสวะ ยอมปรารถนาวา คนทั้งหลายพึงรูเราวา เปนผูสิ้นอาสวะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาความปรารถนาอันชั่วชา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความปรารถนาอันชั่วชา อันบุคคลพึงละดวยกายไมได ดวย
วาจาไมได พึงเห็นชัดดวยปญญาแลวจึงละได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวา
โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยา
อันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นเปนไป ภิกษุนั้น
อันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุ
นี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ
โมหะ . . . ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแก
ทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โทสะ
โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบงํา
ทานผูมีอายุนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บทวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นเปนไป หากวาโทสะ โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชัว่ ชา ยอม
ไมครอบงําภิกษุนั้นเปนไป ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอม
ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ โทสะ โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา
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ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอม
รู ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ... ความริษยาอัน ชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้.
จบกายสูตรที่ ๓
อรรถกถากายสูตรที่ ๓
กายสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาปนฺโน โหติ กฺจิกาย เทส ความวา เปนผูตองสวน
แหงอาบัติบางอยาง. บทวา อนุวิจฺจ ไดแก เขาไปพิจารณา คือดูรอบคอบ
แลว. บทวา กายทุจฺจริต ไดแก กายทุจริต ๓ อยาง. บทวา
วจีทุจฺจริต ไดแก วจีทุจริต ๔ อยาง. บทวา ปาปกา อิสฺสา ไดแก
ความริษยาอันทราม. บทวา ปฺาย ทิสฺวา ทิสฺวา ไดแก มองเห็น
แลวพึงละเสียดวยมรรคปญญา พรอมดวยวิปสสนา. บทวา อิชฺฌติ
แปลวา สําเร็จพรอม. บทวา อุปวาสสฺส ไดแก ผูเขาไปอาศัยอยู. บทวา
อภิภุยฺย ไดแก ครอบงําย่ํายี. บทวา อิริยติ ไดแก เปนไป. ในพระสูตร
นี้ ตรัสมรรคพรอมดวยวิปสสนา.
จบอรรถกถากายสูตรที่ ๓
๔. มหาจุนทสูตร
วาดวยพระมหาจุนทะสอนภิกษุ

[๒๔] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะ อยูที่ชาติวัน ในแควนเจตี
ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาจุนทะ เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโส ภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะ
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรู ยอมกลาว
วา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ ดังนี้ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย หากวา
โลภะยอมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ
ปฬาสะ มัจฉริยะ ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอม
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแก
ทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึง
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารู
ฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา การอบรม ยอม
กลาววา เราเปนผูมีกายอบรมแลว มีศีลอบรมแลว มีจิตอบรมแลว มี
ปญญาอบรมแลว ดังนี้ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะยอมครอบงํา
ภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ มัจฉริยะ
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู
ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมี
อายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ยอมไม
มีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม โทสะ โมหะ... ความ
ริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบงําผูนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและภาวนา
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ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอบรมแลว มี
ศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย หากวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ
... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้ง
อยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด
ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้
ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา
ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น
โทสะ โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงครอบ
งําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนยากจน พึงกลาว
อวดความมั่งมี เปนคนไมมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมีโภคะ
พึงกลาวอวดโภคะ บุรุษนั้น เมื่อกิจอันจําตองทําดวยทรัพยอยางใด
หนึ่งเกิดขึ้น ไมอาจจะนําทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองออกใชจายได
คนทั้งหลายพึงรูบุรุษนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนคนยากจน ยอมกลาว
อวดความมั่งมี เปนคนที่ไมมีทรัพย ยอมกลาวอวดทรัพย เปนคนไมมี
โภคะ. ยอมกลาวอวดโภคะ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูนี้ เมื่อกิจ
อันจําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ไมอาจจะนําทรัพย ขาว
เปลือก เงินหรือทองออกใชจายได ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา
เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศลี อัน
อบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มีปญ
 ญาอันอบรมแลว ดังนี้ ดูกอน
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อาวุโสทั้งหลาย หาวาโลภะครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ...
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู
ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผู
มีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมี
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้หารูฉันนั้นไม เพราะฉะนั้น โทสะ
โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชัว่ ชา จึงครอบงําทาน
ผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรู ยอมกลาววา
เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชัว่ ชา ไม
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะยอมไมมี
แกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไม
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา ยอมไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดภาวนา ยอมกลาววา
เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศลี อันอบรมแลว มีจิตอันอบรมแลว มี
ปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมพึงครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไม
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทาน
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ผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไม
ครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ. . . . ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ .... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา
ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็นธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว
มีศีลอันอบรมแลว มีจติ อันอบรบแลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้
หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอัน
ชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอัน
บุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรู
ชัด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ
โมหะ.... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู
ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัดฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ...
ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุ
นี้ตั้งอยู.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเปนคนมั่งคั่ง พึงกลาว
อวดความมั่งคั่ง เปนคนมีทรัพย พึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ
พึงกลาวอวดโภคะ บุรุษนั้น เมื่อกิจที่จําตองทําดวยทรัพยอยางใดอยาง
หนึ่งเกิดขึ้น พึงอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองใชจายได
คนทั้งหลายพึงรูบุรุษนั้นวา ทานผูมเี ปนคนมั่งคั่ง จึงกลาวความมั่งคั่ง
เปนคนมีทรัพย จึงกลาวอวดทรัพย เปนคนมีโภคะ จึงกลาวอวดโภคะ
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ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานผูมีอายุนี้ เมื่อกิจที่จําตองทําดวยทรัพย
อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ยอมอาจนําเอาทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือ
ทองออกใชจายได ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อกลาวอวดความรูและอวดภาวนา ยอมกลาววา เรารูธรรมนี้ เราเห็น
ธรรมนี้ เราเปนผูมีกายอันอบรมแลว มีศีลอันอบรมแลว มีจิตอันอบรม
แลว มีปญญาอันอบรมแลว ดังนี้ หากวาโลภะไมครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู
โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความปรารถนาอันชั่วชา ไม
ครอบงําภิกษุนั้นตั้งอยู ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรูอยางนี้วา โลภะไมมีแก
ทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โลภะจึง
ไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา
ความปรารถนาอันชั่วชา ไมมีแกทานผูรู ฉันใด ทานผูมีอายุนี้ยอมรูชัด
ฉันนั้น เพราะฉะนั้น โทสะ โมหะ ... ความริษยาอันชั่วชา ความ
ปรารถนาอันชั่วชา จึงไมครอบงําทานผูมีอายุนี้ตั้งอยู.
จบมหาจุนทสูตรที่ ๔
อรรถกถาจุนทสูตรที่ ๔
จุนทสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ทานพระมหาจุนทะ กลาวอาการแหงญาณทัสสนะ ดวยบทวา
ชานามิม ธมฺม นี.้ ทานกลาววาทะแมทั้ง ๒ รวมกันในวาระที่ ๓
แหงภาวนาวาระ ดวยบทวา ภาวิตกาโยมฺหิ เปนตน. ก็วาทะแมทั้ง ๓
นั้นยอมปฏิญญาพระอรหัตเหมือนกัน. บทวา อฑฺฒวาท วเทยฺย ความ
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วา พึงกลาวอวดวาฉันเปนคนมีความมั่งคั่ง. บทวา อุปนีหาตุ แปลวา
เพื่อนําออกให.
จบอรรถกถาจุนทสูตรที่ ๔
๕. กสิณสูตร
วาดวยกสิณ ๑๐

[๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐
ประการเปนไฉน คือ บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัด ซึ่งปฐวีกสิณ ในเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง หาปริมาณมิได บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัด
ซึ่ง อาโปกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่ง เตโชกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอม
รูชัดซึ่ง วาโยกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่ง นีลกสิณ... บุคคลผูหนึ่ง
ยอมรูชัดซึ่ง ปตกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่ง โลหิตกสิณ... บุคคลผู
หนึ่งยอมรูชัดซึ่ง โอทาตกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่ง อากาสกสิณ...
บุคคลผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่ง วิญญาณกสิณ ในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง
ไมมีสอง หาปริมาณไมได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐
ประการนี้แล.
จบกสิณสูตรที่ ๕
อรรถกถากสิณสูตรที่ ๕
กสิณสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ชื่อวา กสิณ เพราะอรรถกถาวาทั้งสิ้น ชื่อวา อายตนะ เพราะอรรถวา
เปนเขตแหงธรรมทั้งหลายที่มีกสิณนั้นเปนอารมณ หรือเพราะอรรถวาตั้ง
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ไว. เหตุนั้น จึงชื่อวา กสิณายตนะ บอเกิดแหงอารมณที่เปนกสิณ. บทวา
อุทฺธ ไดแกแหงนดูพื้นอากาศเบื้องบน. บทวา อโธ ไดแก กมดูพื้นดิน
เบื้องลาง. บทวา ติริย ไดแกกําหนดไปรอบ ๆ อยางทุงนา. จริงอยู พระโยคาวจรบางรูป เจริญกสิณเบื้องบนเทานั้น บางรูปก็เบื้องลาง บางรูปก็
กวาดไปอยางนี้ดวยอาการนั้น ๆ ไปรอบ ๆ เหมือนตองการจะดูรูปที่มีแสง
สวาง ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา ปวีกสิณเมโก สฺชานาติ อุทฺธ
อโธ ติริย. ก็บทวา อทฺวย นี้ ทานกลาวเพื่อกสิณอยางหนึ่งไมแปรเปน
อยางอื่น เหมือนอยางวา เมื่อพระโยคาวจรเขาไปสูน้ํา [อาโปกสิณ] ทุกทิศ
ก็มีน้ําอยางเดียว ไมมีอยางอื่น ฉันใด. ปฐวีกสิณก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
เปนปฐวีกสิณอยางเดียว ไมเจือกสิณอยางอื่น ในกสิณทั้งปวง ก็นัยนี้
เหมือนกัน . คําวา อปฺปมาณ นี้ ทานกลาวดวยอํานาจแผกสิณนั้น ๆ ไป
ไมมีประมาณ. จริงอยู พระโยคาวจรเมื่อแผกสิณนั้นดวยใจ ยอมแผไป
ทั่วทีเดียว ไมถือประมาณวา นี้เปนตอนตนของกสิณนั้น นี้เปนตอนกลาง.
ในบทวา วิญิาณกสิณ นี้ วิญญาณเปนไปในอากาศที่เพิกกสิณจริง
อยางนั้น วิญญาณอันนั้น ทานเรียกวาวิญญาณ. พึงทราบความเปน
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ในวิญญาณที่เปนไปในวิญญาณกสิณนั้น
ก็ดวยอํานาจอากาศที่เพิกกสิณ. นี้เปนความสังเขปในวิญญาณกสิณนั้น.
สวนกสิณมีปฐวีกสิณเปนตนเหลานั้น ก็กลาวไวพิสดารแลวในคัมภีร
วิสุทธิมรรค โดยนัยแหงกัมมัฏฐานภาวนานั้นแล.
จบอรรถกถากสิณสูตรที่ ๕
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๖. กาลีสูตร
วาดวยกาลีอุบาสิกาถามปญหาทานพระมหากัจจายนะ

[๒๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะ อยูที่ภูเขาชื่อปวัตตะ
ใกลเมืองกุรรฆระ ในอวันตีชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสิกาชื่อกาลีชาวเมือง
กุรรฆระไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดอภิวาททานพระมหากัจจายนะแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระมหากัจจยนะวา ทานเจาขา พระผูพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้
ไวในกุมารีปญหาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย
เราชํานะเสนา คือ กิเลสอันมีรูปเปนที่รัก เปนที่
ชื่นใจแลว เปนผูเดียวเพงอยู ไดรูโดยลําดับซึ่ง
ความสุข เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปนเพื่อน
ดวยชน ความเปนเพื่อนกับดวยใคร ๆ ยอมไมถึง
พรอมแกเรา ดังนี้.
ทานเจาขา เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวโดยยอนี้จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไรหนอ.
ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณ
พวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย อันมีปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิด
เฉพาะแลว ความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณ
เทาใด พระผูมีพระภาคเจาทรงรูแลวซึ่งความที่ประโยชนมีปฐวีกสิณสมาบัติ
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เปนอยางยิ่งนั้น ครั้นทรงรูแลว ไดทรงเห็นเบื้องตน ไดทรงเห็นโทษ
ไดทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก ไดทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทาง
และมิใชทาง การบรรลุประโยชน เพราะเหตุทรงเห็นเบื้องตน เพราะ
เหตุทรงเห็นโทษ เพราะเหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุ
ทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง แหงความที่ประโยชนมี
ปฐวีกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแลววา
เปนความสงบแหงหทัย.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีอาโปกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีเตโชกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีวาโยกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีปตกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีโลหิตกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีโอทาตกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
๑

๓

๔

๑. สมุทัยสัจ. ๒. ทุกขสัจ. ๓. นิโรธสัจ. ๔. มรรคสัจ.

๒
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ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีอากาสกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว.
ดูกอนนองหญิง สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยังประโยชนทั้งหลาย
อันมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งใหเกิดเฉพาะแลว ความที่ประโยชน
มีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง มีประมาณเทาใด พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรูแลวซึ่งความที่ประโยชนมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่งนั้น ครัน้
ทรงรูแลว ไดทรงเห็นเบื้องตน ไดทรงเห็นโทษ ไดทรงเห็นธรรม
เครื่องสลัดออก ไดทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปนทางและมิใชทาง การ
บรรลุประโยชนเพราะเหตุทรงเห็นเบื้องตน เพราะเหตุทรงเห็นโทษ เพราะ
เหตุทรงเห็นธรรมเครื่องสลัดออก เพราะเหตุทรงเห็นญาณทัสสนะวาเปน
ทางและมิใชทางแหงความที่ประโยชนมีวิญญาณกสิณสมาบัติเปนอยางยิ่ง
นั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบแลววา เปนความสงบแหงหทัย.
ดูกอนนองหญิง พระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวใน
กุมารีปญหาวา
การบรรลุประโยชน เปนความสงบแหงหทัย เรา
ชํานะเสนา คือ กิเลสอันมีรูปเปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจ
แลว เปนผูเดียวเพงอยู ไดรูโดยลําดับซึ่งความสุข
เพราะฉะนั้น เราจึงไมทําความเปนเพื่อนดวยชน
ความเปนเพื่อนดวยใคร ๆ ยอมไมมีแกเรา ดังนี้.
เนื้อความแหงพระพุทธพจนที่ตรัสไวโดยยอนี้ พึงเห็นโดยพิสดาร
อยางนี้แล.
จบกาลีสูตรที่ ๖
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อรรถกถากาลีสูตรที่ ๖
กาลีสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กุมารีปฺเหสุ ไดแกในคําถามของธิดามารผูยังสาว. ตรัส
พระอรหัตอยางเดียว ดวยบททั้งสองวา อตฺถสฺส ปตฺติ หทยสฺส สนฺติ
การบรรลุประโยชนเปนความสงบแหงพระหฤทัย. บทวา เสน ไดแก
กองทัพกิเลสมีราคะเปนตน. บทวา ปยสาตรูป ไดชื่ออยางนี้ ก็เพราะ
กิเลสเกิดในวัตถุทั้งหลาย ที่นารัก และนาชื่นใจ. บทวา เอโกห ฌายี
สุขมานุโพธึ ความวา เราผูเดียวเทานั้น (รูจักกองทัพกิเลสอยางนี้แลว )
จึงเขาฌานตรัสรูไดโดยงาย. บทวา สกฺขึ ความวา ไดแก ประจักษธรรมที่
ถึงความเปนประจักษพยาน. บทวา สกฺขี น สมฺปชฺชติ เกนจีเม ความวา
เราไมมีมิตรธรรมกับใคร ๆ.
บทวา ปวีกสิณสมาปตฺติปรมา โข ภคินิ เอเก สมณพฺราหฺมณา
อตฺถาภินิพฺพตฺเตสุ ความวา สมณพราหมณพวกหนึ่ง ยึดถือวา ปฐวีกสิณสมาบัติ เปนประโยชนอยางยิ่งสูงสุด จึงทําใหเกิด. บทวา ยาวตา โข
ภคินิ ปวีกสิณสมาปตฺติปรมตา ความวา ความที่ประโยชนมปี ฐวีกสิณ
สมาบัติมียอดสูงสุด ประมาณเพียงใด. บทวา ตทภิฺาสิ ภควา ไดแก
พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงรูชัดซึ่งปฐวีกสิณสมาบัตินั้น ดวยความรูยิ่ง
ซึ่งประโยชนนั้น ดวยพระปญญา. บทวา อาทิมทฺทสฺส ไดแก ไดทรงเห็น
สมุทัยสัจ. บทวา อาทีนวมทฺทสฺส ไดแก ไดทรงเห็นทุกขสัจ. บทวา
นิสฺสรณมทฺทสฺส ไดแก ไดทรงเห็นนิโรธสัจ. บทวา มคฺคามคฺคาณทสฺสนมทฺทสฺส ไดแก ทรงเห็นมรรคสัจ. บทวา อตฺถสฺส ปตฺติ ไดแก
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การสองเสพประโยชน กลาวคือพระอรหัต เพราะเห็นสัจจะ ๔ เหลานี้
เปนความสงบแหงพระหฤทัย เพราะความกระวนกระวายและความเรารอน
สงบไปหมด.
จบอรรถกถากาลีสูตรที่ ๖
๗. ปฐมมหาปญหาสูตร
วาดวยปญหา อุเทศ ไวยากรณอยางละ ๑ ถึง ๑๐

[๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เปน
เวลาเขาพระภิกษุเปนอันมากนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไดมีความคิดดังนี้วา
การจะเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี ก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น พวกเรา
พึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ครั้งนั้นแล ภิกษุ
เหลานั้นเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับ
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะ
ภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมยอมทรง
แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เธอ
ทั้งหลายพึงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่ง ๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลายก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
เหลานี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย มาเถิด ทานทั้งหลายจงรูยิ่งธรรม
ทั้งปวง ครั้นรูยิ่ง ๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด ดังนี้ ดูกอนทานผูมี
อายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรือนุสาสนีนี้ จะผิดแผกแตกตางกันอยางไร
เลา คือธรรมเทศนากับธรรมเทศนา หรืออนุสาสนีกับอนุสาสนีของพระ-
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สมณโคดม หรือของพวกเรา ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นไมยินดี ไมคัดคาน
ภาษิตของอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป
ดวยคิดวา เราทั้งหลายจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักพระผูมี
พระภาคเจา. ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นเที่ยวบิณฑบาตในนครสาวัตถีแลว
เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ ที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเชานี้
ขาพระองคทั้งหลายนุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในนคร
สาวัตถี ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคไดมีความคิดดังนี้วา การ
จะเที่ยวไปบิณฑบาตในนครสาวัตถี ก็ยังเชานัก ผิฉะนั้น พวกเราพึงเขาไป
ยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด พวกขาพระองคไดเขาไปยัง
อารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว ไดนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น
ไดกลาวกะขาพระองคทั้งหลายวา ดูกอ นทานผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมยอมทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาเถิด เธอทั้งหลายจงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่ง ๆ ธรรมทั้งปวงแลว
จงมาเถิด ดังนี้ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย แมเราทั้งหลายก็แสดงธรรม
แกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย มาเถิด ทาน
ทั้งหลายจงรูยิ่งธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่ง ๆ ธรรมทั้งปวงแลว จงอยูเถิด
ดังนี้ ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรือนุสาสนีนี้จะผิด
แผกแตกตางกันอยางไรเลา คือ ธรรมเทศนากับธรรมเทศนา หรืออนุ-
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สาสนีกับอนุสาสนีของพระโคดม หรือของพวกเรา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ครั้งนั้นแล ขาพระองคทั้งหลายไมไดยินดี ไมคัดคานภาษิต
ของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ครั้นแลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยคิด
วา เราทั้งหลายจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกมีวาทะอยางนี้ เธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒
ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๖
ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘
ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐
เปนอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกถามอยางนี้
แลว จักไมยังพยากรณใหถึงพรอมได จักถึงความลําบากแมอยางยิ่ง
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นถูกถามในปญหา
อันมิใชวิสัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เรา
ยอมไมเห็นบุคคลที่จะยิ่งใหยินดีไดดวยการพยากรณปญหาเหลานี้ เวน
จากตถาคตหรือสาวกตถาคต หรือผูทฟี่ งจากสาวกของตถาคตนี้ ก็คําที่
เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ดังนี้ เราอาศัยอะไร
กลาวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด
โดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบในธรรม
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อยางหนึ่ง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยางหนึ่งเปน
ไฉน คือ สัตวทั้งปวงเปนผูมีอาหารเปนที่ตั้ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติ
เห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยางหนึ่งนี้แล ยอม
เปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑
ไวยากรณ ๑ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ในนาม ๑ ในรูป ๑ ดูกอนภิกษุทั้ง.
หลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด โดยชอบ หลุดพนโดยชอบ
มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยางนี้
แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๒
อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๓ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ ในเวทนา ๓ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดย
ชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
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๓ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๓ อุเทศ ๓ ไวยากรณ ๓ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉน คือ ในอาหาร ๔ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัด โดยชอบ หลุดพนโดย
ชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุผลโดยชอบ ในธรรม ๔ อยางนี้
แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๔
อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเบื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน คือ ในอุปทานขันธ ๕ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพน
โดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
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กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๖ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๖ อยางเปนไฉน คือ ในอายตนะภายใน ๖ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดย
ชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยสอบ ในธรรม ๖
อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา๖
อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๗ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๗ อยางเปนไฉน คือ ในวิญญาณฐิติ ๗ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเบื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพน
โดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๗ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๘ อยางเปนไฉน คือ ในโลกธรรม ๘ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ
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มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยางนี้แล
ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๘ อุเทศ ๘
ไวยากรณ ๘ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอม ในธรรม
๙ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน
คือในสัตตาวาส ๙ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในปจจุบัน คําที่เรากลาววา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้
เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ก็คําที่เรากลาววา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้
เราอาศัยอะไรกลาวแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ
คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุด โดยชอบ บรรลุ
ผลประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพน
โดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม
๑๐ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน คําที่เรากลาววา
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาววา.
จบปฐมมหาปญหาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปฐมมหาปญหาสูตรที่ ๗
ปฐมมหาปญหาสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อภิชานาถ ไดแก รูยิ่ง ทําใหประจักษอยู. บทวา อภิฺาย
แปลวา รูยิ่ง. บทวา อิธ แปลวา ในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้. บทวา
ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสน ความวา พวกเดียรถียกลาววา พวกทาน
ปรารถนาธรรมเทศนาของเรากับพระธรรมเทศนาของพระสมณโคดม หรือ
พระธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของเรา แลวกลาววา
ตางกัน ก็ตางกันอยางไรเลา. แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน . ดังนั้น
พวกเดียรถียเหลานั้นจึงตั้งลัทธิของตนเทียบกับพระศาสนาวามีธุระเสมอกัน
เพียงดวยคําพูด เหมือนตั้งแทงทองที่กลวงไวฉะนั้น. บทวา เนว อภินนฺทสึ ุ
ไดแก ไมรับรองวาขอนั้นเปนอยางนั้น. บทวา น ปฏิกฺโกสึสุ ไดแก
ไมปฏิเสธวา ขอนี้ไมเปนอยางนั้น. เพราะเหตุไร. ไดยินวา พวกภิกษุ
เหลานั้น ไมรับรอง ดวยคิดวา ขึ้นชื่อวาพวกเดียรถีย เปนพวกคนบอด
รูหรือไมรู. ก็พูดไป. บทวา เนว สมฺปายิสฺสนฺติ ไดแก จักตอบไมได.
บทวา อุตฺตรึป วิฆาต ไดแก จักประสบทุกขยิ่งขึ้น เพราะตอบไม
ได. เมื่อพวกเดียรถียตอบไมได ก็เกิดทุกข. ก็คําวา ต ในบาลีวา ยถาต
ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ นี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา ยถา เปนคํากลาวถึงเหตุ.
อธิบายวา พวกเดียรถีย ถูกถามปญหาในสิ่งที่มิใชวิสัย เพราะเหตุใด.
บทวา อิโต วา ปน สุตฺวา แปลวา ก็หรือวา ฟงจากศาสนาของเรานี้.
จริงอยู เขาฟงจากศาสนานี้ คือจากพระตถาคตบาง จากสาวกของพระตถาคตบาง. บทวา อาราเธยฺเย แปลวา พึงยินดี. พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงแสดงวา ชื่อวาความยินดีโดยประการอื่นไมมี. บทวา เอกธมฺเม
แปลวา ในธรรมอยางหนึ่ง. ทรงแสดงอุเทศดวยบทนี้.
โดยปรนัย ทรงแสดงปญหาดวยบทนี้ วา กตมสฺมึ เอกธมฺเม. ก็
คําวา สพฺเพ สตฺตา อาหารฏิติกา นี้ เปนคําไวยากรณตอบในขอนี้.
แมในปญหาที่เหลือ ก็นยั นี้เหมือนกัน. ก็ในคําวา สมฺมา นิพฺพินฺทมาโน เปนตน ความวา เมื่อหนาย คือ ถอนขึ้นดวยนิพพิทาวิปสสนาญาณ คลายกําหนัดดวยวิราคานุปสสนาญาณ รูอุบายแหงการหลุดพน
แลว หลุดพนดวยปฏิสังขานุปสสนาญาณ หรือหลุดพนดวยสามารถ
อธิโมกข กระทําความตกลงใจโดยชอบ คือโดยเหตุ โดยนัย. ชื่อวา
มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ เพราะกําหนดดวยความเกิดและความเสื่อมแลว
เห็นเบื้องตนเบื้องปลาย. บทวา สมฺมตฺถาภิสเมจฺจ ไดแก ตรัสรู
ประโยชนแหงสภาวะโดยชอบ ดวยญาณ. บทวา ทุกฺขสฺสนิตกโร โหติ
ไดแก กระทําที่สุดแหงวัฏทุกขทั้งสิ้น. บทวา สพฺเพ สตฺตา ไดแก
สัตวทุกชนิด ในภพทุกภพ มีกามภพเปนตน มีสญ
ั ญาภพเปนตน. และ
มีเอกโวการภพเปนตน . บทวา อาหารฏิติกา ไดแก สัตวทงั้ ปวงชื่อวา
อาหารัฏฐิติกา เพราะดํารงชีวิตอยูไดดวยอาหาร. ธรรมอยางหนึ่งชื่อวา
อาหาร เพราะเปนเหตุตั้งอยูแหงสัตวทั้งปวง ดวยประการฉะนี้ . ในธรรม
อยางหนึ่งนั้น. ถามวา ก็เมื่อเปนเชนนั้น คําใดตรัสวา เทพอสัญญีสัตว
ไมมีเหตุ ไมมีอาหาร ไมมีผัสสะเปนตน คํานั้น ก็ผิดมิใชหรือ. ตอบวา
ไมผิด. เพราะฌานของอสัญญีสัตวเหลานั้น ยอมเปนอาหาร. ถามวา
แมเมื่อเปนเชนนั้น แมคําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้
แมนี้ ก็ผิดนะสิ. ตอบวา ไมผิด. เพราะในพระสูตรนั้น ธรรมทั้งหลาย
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ที่มีลักษณะเปนอาหาร ตรัสวา อาหารโดยตรง. สวนในพระสูตรนี้
ปจจัยทั้งหลายตรัสวา อาหาร โดยออม. จริงอยู ปจจัยแหงธรรมทั้งหมด
ควรไดชื่อวาอาหาร ดวยวา ปจจัยนั้นยังผลใด ๆใหเกิด ก็ชื่อวายอมนํา
ผลนั้น ๆ มา เพราะฉะนั้น ปจจัยทานจึงเรียกวา อาหาร. ดวยเหตุนั้น
นั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา
แมอวิชชาก็มีอาหาร ไมกลาววา ไมมีอาหาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อะไร
เลาเปนอาหารของอวิชชา ควรจะกลาววา นิวรณ ๕. ในพระสูตรนี้ ทรง
ประสงคเอาปจจยาหารนี้. ก็เมื่อทรงถือเอาปจจยาหารอยางหนึ่งแลว ทั้ง
อาหารโดยออม ทั้งอาหารโดยตรง ก็เปนอันทรงถือเอาทั้งหมดเลย. ใน
อสัญญีภพนั้น ก็ยอ มไดปจจยาหาร. เมื่อพระพุทธเจายังไมทรงอุบัติ สัตว
ทั้งหลายบวชในลัทธิเดียรถีย ทําบริกรรมในวาโยกสิณ ทําฌานใหบังเกิด
ออกจากฌานนั้นแลว เกิดชอบใจ พอใจวา จิตนี้หนอ ไมมีจิตเสียได
นาจะดี เพราะอาศัยจิต จึงเกิดทุกข มีการฆา การจองจําเปนตนเปน
ปจจัย เมื่อไมมีจิต ทุกขนั้นก็ไมมี ดังนี้ แลวยังไมเสื่อมฌาน ทํากาละ
[ตาย] ก็บังเกิดในอสัญญีภพ. อิริยาบถอันใด อันผูใดตั้งไวแลวใน
มนุษยโลก ผูนั้นบังเกิดตามอิริยาบถนั้น เปนเสมือนรูปจิตรกรรมตั้งอยู
๕๐๐ กัป เปนเหมือนนอนนานถึงเพียงนี้ฉะนั้น. เหลาสัตวเห็นปานนี้
ก็ไดปจจัยเปนอาหาร. จริงอยู สัตวเหลานั้น เจริญฌานใด ๆ เกิดแลว
ฌานนั้นนั่นแหละเปนปจจัยของสัตวเหลานั้น. ลูกศรที่ยิงไป เพราะแรงเร็ว
แหงสายตราบใด แรงเร็วแหงสายยังมีอยู ลูกศรก็ยังแลนไปไดตราบนั้น
ฉันใด ตราบใดที่ปจจัยแหงฌานยังมีอยู ตราบนั้นสัตวทั้งหลายก็ตั้ง
อยูได ฉันนั้น เมื่อปจจัยแหงฌานนั้นจบสิ้นแลว สัตวเหลานั้นก็ตกไป
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[คือตองจุติไป] เหมือนลูกศรที่สิ้นแรงเร็วฉะนั้น ถามวา สัตวนรก
เหลาใด ทานกลาววา มิใชอาศัยผลแหงความหมั่นเปนอยู มิใชอาศัยผล
แหงบุตรเปนอยู สัตวนรกเหลานั้น มีอะไรเปนอาหาร. ตอบวา สัตวนรก
เหลานั้นมีกรรมอยางเดียวเปนอาหาร. ถามวา อาหารมี ๕ หรือ ตอบวา
ไมควรพูดวาอาหารมี ๕ อาหารมีไมถึง ๕. ถามวา ปจจัยเปนอาหารมิใช
หรือ. ตอบวา ทานกลาวไวอยางนี้วา เพราะฉะนั้น สัตวทั้งหลายบังเกิด
ในนรกเพราะกรรมใด กรรมนั้นนั่นแหละเปนอาหาร เพราะเปนปจจัย
แหงการตั้งอยูไดแหงสัตวเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ทานหมายเอากรรมใด
จึงกลาวคํานี้ สัตวนรกจะยังไมทํากาละ ตราบเทาที่บาปกรรมนั้นยังไม
สิ้น. แมปรารภกวฬิงการาหาร อาหารคือคําขาว ก็ไมควรขัดแยงกันใน
เรื่องอาหารนี้. ความจริง แมน้ําลายที่เกิดขึ้นในปาก ก็สําเร็จกิจเปน
อาหารสําหรับสัตวเหลานั้น. ดวยวา น้ําลายก็เปนทุกขเวทนียปจจัย ปจจัย
ที่ใหเสวยทุกขในนรก เปนสุขเวทนียปจจัย ปจจัยที่ใหเสวยสุขในสวรรค.
ดวยเหตุนี้ ในกามภพจึงมีอาหาร ๔ โดยตรง, ในบรรดารูปภพและ
อรูปภพ เวนอสัญญภพ อาหาร ๓ ยอมมีแกพรหมที่เหลือ, ปจจยาหาร
ยอมมีแกอสัญญสัตวและสัตวที่เหลือ เพราะเหตุนั้น จึงควรทราบวา
สัตวทั้งหมดตั้งอยูไดดวยอาหาร โดยทํานองนี้. ในเรื่องอาหารนั้น พึง
ทําการประกอบความในที่ทุกแหง โดยอํานาจสัจจะ ๔ อยางนี้วา อาหาร
๔ หรือปจจยาหารอยางใดอยางหนึ่ง เปนทุกขสัจ. ตัณหากอน ๆ ซึ่งมี
อาหารเปนสมุฏฐาน เปนสมุทัยสัจ. ความไมเปนไปแหงสัจจะทั้ง ๒
เปนนิโรธสัจ. ปญญาที่รอบรูนิโรธสัจ เปนมรรคสัจ.
จบอรรถกถาปฐมมหาปญหาสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยมหาปญหาสูตร
วาดวยอุบาสกชาวเมืองกชังคละถามปญหากชังคลาภิกษุณี

[๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาไผ ใกลกชังคลนคร ครัง้ นั้นแล อุบาสกชาวเมืองกชังคละมากดวยกัน เขาไปหา
กชังคลาภิกษุณีถึงที่อยู อภิวาทกชังคลาภิกษุณีแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ไดถามกชังคลาภิกษุณีวา ขาแตแมเจา พระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในมหาปญหาทั้งหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ๑
ไวยากรณ ๑ ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ปญหา ๓ อุเทศ ๓
ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ปญหา ๕ อุเทศ ๕
ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๖ ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗
ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ปญหา ๙ อุเทศ ๙
ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ ขาแตแมเจา
เนื้อความแหงพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยยอนี้ จะพึงเห็นโดย
พิสดารไดอยางไรหนอ.
กชังคลภิกษุณีตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระดํารัสนี้
เราไดสดับรับฟงหาแลว ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา
ก็หามิได เราไดสดับรับฟงมาแลว ในที่เฉพาะหนาของภิกษุทั้งหลาย
ผูสําเร็จทางใจก็หามิได ก็แตวาเนื้อความในพระพุทธภาษิตนี้ยอมปรากฏ
แกเราอยางไร ทานทั้งหลายจงฟงเทอความแหงพระพุทธภาษิตนั้นอยาง
นั้น จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว พวกอุบาสกชาวเมืองกชังคละ
รับคําของกชังคลาภิกษุณีแลว กชังคลาภิกษุณีไดกลาววา ก็พระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑
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ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อ
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็น
ที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยาง ๑ ยอมเปนผู
ทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรมอยาง ๑ เปนไฉน คือ สัตวทั้งปวง
มีอาหารเปนที่ตั้ง ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุ
ประโยชนโดยชอบ ในธรรมอยาง ๑ นี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา ปญหา ๑ อุเทศ ๑
ไวยากรณ ๑ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้นี้ตรัสแลว.
ก็พระดํารัสที่พระองคตรัสวา ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อ
หนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ มีปกติเห็น
ที่สุดโยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๒ อยาง ยอมเปน
ผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ ในนาม ๑
ในรูป ๑.
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๓ อุเทศ ๓
ไวยากรณ ๓ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอ นผุมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดย
ชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๓
อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๓ อยางเปนไฉน
คือ ในเวทนา ๓.
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๔ อุเทศ ๔
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ไวยากรณ ๔ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอนทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ
บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๔ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในปจจุบัน ในธรรม ๔ อยางเปนไฉน คือ ในสติปฏฐาน ๔ ดูกอน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุด
โดยชอบ ในธรรม ๔ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๔ อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔
ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว.
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๕ อุเทศ ๕
ไวยากรณ ๕ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอ นผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันจิตดีแลวโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ
บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๕ ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดใน
ปจจุบัน ในธรรม ๕ อยางเปนไฉน คือ ในอินทรีย ๕.... ในธรรม ๖
อยางเปนไฉน คือ ในนิสสรณียธาตุ ๖. .. ในธรรม ๗ อยางเปนไฉน
คือ ในโพชฌงค ๗ ... ในธรรม ๘ อยางเปนไฉน คือ ในอริยมรรค
มีองค ๘ ... ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ
มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๘ อยางนี้
แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ ดังนี้ พระองคทรงอาศัย
ขอนี้ตรัสแลว.
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙
ไวยากรณ ๙ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอนมีอุเทศทั้งหลาย
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ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลายกําหนัดโดยชอบ หลุดพนโดยชอบ
มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๙ อยาง
ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน ในธรรม ๙ อยางเปนไฉน คือ
ในสัตตาวาส ๙ ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อหนายโดยชอบ คลาย
กําหนัดโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ
ในธรรม ๙ อยางนี้แล ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน พระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๙ อุเทศ ๙ ไวยากรณ ๙ ดังนี้
พระองคทรงอาศัยขอนี้ตรัสแลว ฯ
ก็พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐
ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยอะไรตรัสแลว ดูกอนผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุดโดยชอบ
บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐ อยาง ยอมเปนผูทําที่สุดทุกขได
ในปจจุบัน ในธรรม ๑๐ อยางเปนไฉน คือ ในกุศลธรรม ๑๐ ดูกอน
ผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุผูมีจิตอันอบรมดีแลวโดยชอบ มีปกติเห็นที่สุด
โดยชอบ บรรลุประโยชนโดยชอบ ในธรรม ๑๐ อยางนี้แล ยอมเปน
ผูทําที่สุดทุกขไดในปจจุบัน
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ดังนี้ พระองคทรงอาศัยขอนี้
ตรัสแลว.
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสในมหา
ปญหาทั้งหลายวา ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ ๑ ฯลฯ ปญหา ๑๐
อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ เรายอมรูทวั่ ถึงเนื้อความแหงพระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ดังนี้แล ดูกอน
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ผูมีอายุทั้งหลาย ก็แล ทานทั้งหลายจํานงอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลสอบถามความขอนี้ พระผูมีพระภาคเจาของเราทรงพยากรณ
อยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความนั้นไวอยางนั้นเถิด.
พวกอุบาสกชาวเมืองชังคละรับคําวา อยางนั้นแมเจา แลวชื่นชม
อนุโมทนาภาษิตของกชังคลาภิกษุณี ลุกจากอาสนะ อภิวาทกชังคลาภิกษุณี
ทําประทักษิณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวจึงกราบทูล
ถอยคําที่สนทนากับกชังคลาภิกษุณีนั้นทั้งหมดแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ คหบดีทั้งหลาย กชังคลาภิกษุณีเปนบัณฑิต มีปญญามาก ดูกอ นคหบดีทั้งหลาย ถาแมทานทั้งหลาย
พึงเขามาหาเราแลว ถามเนื้อความนี้ไซร แมเราก็พึงพยากรณเนื้อความ
เหมือนอยางที่กชังคลาภิกษุณีพยากรณแลว และเนื้อความของคํานั้น
คือนี้แหละ ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความไวอยางนั้นแหละ.
จบทุติยมหาปญหาสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยมหาปญหาสูตรที่ ๘
ทุติยมหาปญหาสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กชงฺคลาย ไดแก นครมีชื่ออยางนี้. บทวา กชงฺคลา
แปลวา ชาวกชังคลานคร. บทวา มหาปฺเหสุ ไดแก ปญหาที่กําหนด
ขอความใหญ ๆ. บทวา ยถาเมตฺถ ขายติ ความวา ปรากฏแกขาพเจาใน
ขอนี้โดยประการใด. บทวา สมฺมาสุภาวิตจิตฺโต ไดแก ผูมีจิตอบรม
ดวยดี โดยเหตุ โดยนัย. บทวา เอโส เจว ตสฺส อตฺโถ ความวา ปญหา
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เปนตนวา จตฺตาโร ธมฺมา ธรรม ๔ ประการ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงวิสัชนา วา จตฺตาโร อาหารา อาหาร ๔ อยาง ดังนี้เปนตน
ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น เพราะเหตุนี้เมื่อกําหนดรูอาหาร ๔ แลว สติปฏฐาน ๔ ก็เปนอันอบรมแลว และเมื่ออบรมสติปฏฐาน ๔ แลว อาหาร
๔ ก็เปนอันกําหนดรูแลว ฉะนั้น ในปญหาขอนี้ จึงตางกันแตเพียงพยัญชนะเพราะความงดงามแหงเทศนาเทานั้น สวนใจความก็อันเดียวกันนั้น
เอง ในธรรมมีอินทรียเปนตน ก็นยั นี้เหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น ตรัสวา
นั้นนั่นแล เปนใจความแหงภาษิตสังเขปของตถาคตนั้น. จริงอยู วาโดย
ความแมทั้ง ๒ คํานั้น ก็เปนเหมือนนทองที่กลวงในภายในฉะนั้น.
จบอรรถกถาทุติยมหาปญหาสูตรที่ ๘

๙. ปฐมโกสลสูตร
วาดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงแกคํากลาวตู
ของสมระพราหมณนอกศาสนา

[๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาสีและโกศลชนบทมีประมาณเทาใด
แวนแควนของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด พระเจาปเสนทิโกศล
ประชาชนกลาววาเปนผูเลิศในกาสีและโกศลชนบท และแวนแควนประมาณเทานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูโดยแท ความแปร
ปรวนมีอยูแมแกพระเจาปเสนทิโกศล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
ไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในความดํารงอยูในสมบัตินั้น เมื่อ
หนายในความดํารงอยูในสมบัตินั้น ยอมคลายกําหนัดในความเลิศแหง
สมบัติ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมหมุนเวียนสอง
ทิศใหไพโรจนอยูในที่มีประมาณเทาใด โลกธาตุพันหนึ่งมีอยูในที่มีประมาณเทานั้น ในโลกธาตุพันหนึ่งนั้นดวงจันทรพันดวง ดวงอาทิตย
พันดวง ขุนเขาสิเนรุหนึ่งพัน ชมพูทวีปพันทวีป อมรโคยานพันทวีป
อุตตรกุรุพันทวีป ปุพพวิเทหะพันทวีป มหาสมุทรสี่พัน เทวโลก
ชั้นมหาราชสี่พัน ชันจาตุมหาราชิกาหนึ่งพัน ชั้นดาวดึงสหนึ่งพัน
ชั้นยามาหนึ่งพัน ชั้นดุสิตหนึ่งพัน ชั้นนิมมานรดีหนึ่งพัน ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีหนึ่งพัน ชั้นพรหมโลกหนึ่งพัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พันโลกธาตุมีประมาณเทาใด ทาวมหาพรหม โลกกลาววาเปนเลิศในพันโลกธาตุ
นั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยู ความแปรปรวนก็มีอยูแม
แกทาวมหาพรหม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้
ยอมหนายแมในพันโลกธาตุนั้น เมื่อหนายในพันโลกธาตุนั้น ยอมคลาย
กําหนัดในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมัยที่โลกนี้พินาศมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อโลกพินาศอยู สัตวทั้งหลายยอมเปนไปในพรหมโลก ชั้นอาภัสสระ
โดยมาก สัตวเหลานั้นเปนผูสําเร็จแลวดวยใจ มีปติเปนภักษา มีแสงสวาง
ในตอง เทีย่ วไปไดในอากาศ มีปกติดํารงอยูไดดวยดี ยอมดํารงอยู
ในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนั้น ตลอดกาลยืดยาวนาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เมื่อโลกพินาศอยู อาภัสสรเทพทั้งหลาย โลกกลาววาเปนผูเลิศ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนก็มีแมแก
ลาภัสสรเทพทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยาง
นี้ ยอมหนายแมในพรหมโลกชั้นอาภัสสระนั้น เมื่อหนายในพรหมโลกชัน้
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อาภัสสระนั้น ยอมคลายกําหนัดในความเปนผูเลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่ง
ที่เลวเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหงกสิณ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ บุคคลผูหนึ่ง ยอมจําปฐวีกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้อง
ขวาง ไมมีสอง หาประมาณมิได บุคคลผูหนึ่งยอมจําอาโปกสิณ ... บุคคล
ผูหนึ่งยอมจําเตโชกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวาโยกสิณ... บุคคลผูหนึ่ง
ยอมจํานีลกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําปตกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจํา
โลหิตกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําโอทาตกสิณ... บุคคลผูหนึ่งยอมจํา
อากาสกสิณ ... บุคคลผูหนึ่งยอมจําวิญญาณกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง ไมมีสอง หาประมาณมิได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บอเกิดแหง
กสิณ ๑๐ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาบอเกิดแหงกสิณ ๑๐
ประการนี้ วิญญาณกสิณในเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมมีสอง
หาประมาณมิได ที่บุคคลผูหนึ่งจําได เปนยอด สัตวทั้งหลาย แมผูมี
สัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท
ความแปรปรวนก็มีอยูแกสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยางนี้ ยอมหนายแมในบอเกิดแหง
กสิณ เมื่อหนายในบอเกิดแหงกสิณนั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ
จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลวเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนี้ ๘ ประการเปนไฉน
คือคนหนึ่งมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย ทั้งที่
ผิวพรรณดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายี
รูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๑.
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คนหนึ่งมีรูปสัญญาภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมีประมาณ
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มผี ิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็น
ย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๒.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเล็กนอย
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มผี ิวพรรณทราม ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเรา
เห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๓.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกไมมี
ประมาณ ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม ก็มีสญ
ั ญาอยางนี้วา
เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๔.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว
มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว เปรียบเหมือนดอกผักตบเขียว มีสีเขียว
รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มี
เนื้อเกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง เขียว มีสีเขียว รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ฉันใด
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเขียว มีสีเขียว
รัศมีเขียว แสงสวางเขียว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลา
นั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๕.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกเหลือง มี
สีเหลือง รัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง เปรียบเหมือนดอกกรรณิการเหลือง
มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง ฉันใด หรือเปรียบเหมือน
ผาเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง เหลือง มีสีเหลือง มีรัศมี
เหลือง แสงสวางเหลือง ฉันใด คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูป
ทั้งหลายในภายนอกเหลือง มีสีเหลือง มีรัศมีเหลือง แสงสวางเหลือง
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ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเ ราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะ
ประการ ๖.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสี
แดง รัศมีแดง แสงสวางแดง เปรียบเหมือนดอกเสงแดง มีสีแดง รัศมี
แดง แสงสวางแดง ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี มีเนื้อ
เกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง แดง รัศมีแดง แสงสวางแดง ฉันใด คนหนึ่ง
มีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแดง มีสีแดง มีรัศมี
แดง แสงสวางแดง ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น
ฉันนั้น นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๗.
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว
มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว เปรียบเหมือนดาวประกายพฤกษขาว มี
สีขาว มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ฉันใด หรือเปรียบเหมือนผาเมืองพาราณสี
มีเนื้อเกลี้ยงเกลาทั้งสองขาง ขาว มีสีขาว รัศมีขาว แสงสวางขาว ฉันใด
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว รัศมี
ขาว แสงสวางขาง ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลานั้น ฉันนั้น
นี้เปนอภิภายตนะประการที่ ๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อภิภายตนะ ๘ ประการนี้แล บรรดาอภิภายตนะ ๘ ประการนี้ อภิภายตนะประการที่ ๘ คือ
คนหนึ่งมีอรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกขาว มีสีขาว
มีรัศมีขาว แสงสวางขาว ก็มีสัญญาอยางนี้วา เรารูเราเห็นย่ํายีรูปเหลา
นั้น นี้เปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้
แลมีอยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวน
มีอยูแกสัตวทั้งหลายแมมีสัญญาอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
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ไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในอภิภายตนะนั้น เมื่อหนายใน
อภิภายตนะนั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่
เลวเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน คือ
ปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา ๑ ปฏิบัตลิ ําบากแตรูไดเร็ว ๑ ปฏิบตั ิสะดวกแตรู
ไดชา ๑ ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทา ๔
ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาปฏิปทา ๔ ประการนี้ ปฏิบัติ
สะดวกทั้งรูไดเร็วเปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผูปฏิบัติ
อยางนี้แลมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายแมปฏิบัติอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในปฏิปทานั้น เมื่อหนายใน
ปฏิปทานั้นยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยสิ่งที่เลวเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน
คือ คนหนึ่งยอมจําปริตตารมณ คนหนึ่งยอมจํามหัคคตารมณ คนหนึ่ง
ยอมจําอัปปมาณารมณ คนหนึ่งยอมจําอากิญจัญญายตนะ วา หนอยหนึ่ง
ไมมี ดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๔ ประการนี้แล ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย บรรดาสัญญา ๔ ประการนี้ อากิญจัญญายตนะที่คนหนึ่งจําไดวา
หนอยหนึ่งไมมี ดังนี้ เปนเลิศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมมี
สัญญาอยางนี้แลมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท
ความแปรปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายแมผูมีสัญญาอยางนี้ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในสัญญานั้น เมือ่
๑

๓

๒

๔

๑. กามาวจรสัญญา. ๒. รูปาวจรสัญญา. ๓. โลกุตรสัญญา. ๔. อากิญจัญญายตนะ.
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หนายในสัญญานั้น ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่ง
ที่เลาเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาทิฏฐินอกศาสนา ทิฏฐิวา ถาเราจักไม
ไดมีแลวไซร อัตภาพนี้ไมพึงมีแกเรา ถาเราจักไมมีไซร ความหวงใน
อะไรจักไมมีแกเรา ดังนี้ เปนเลิศ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ผูมีทิฏฐิอยางนี้พึง
หวังขอนี้ไดวา ความที่ใจไมชอบในภพจักไมมีแกเขา และความที่ใจชอบ
ในความดับภพจักไมมีแกเขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผูมีทิฏฐิ
อยางนี้แลมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท ความแปร
ปรวนมีอยูแกสัตวทั้งหลายผูมีทิฏฐิอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในทิฏฐินั้น เมื่อหนายในทิฏฐินั้น
ยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาวไปไยในสิ่งที่เลาเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติความหมด
จดในสัตวผูสูงสุดมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูที่กาวลวงอากิญจัญญายตนะ
โดยประการทั้งปวงเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยูนั้น เลิศกวาบรรดา
สมณพราหมณผูบัญญัติความหมดจดในสัตวผูสูงสุด สมณพราหมณเหลา
นั้นรูยิ่งแลวซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ยอมแสดงธรรมเพื่อทําใหแจง
ซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายแมผู
มีวาทะอยางนี้แลมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเปนอยางอื่นมีอยูแท
ความแปรปรวนมีอยูแมแกสัตวทั้งหลายผูมีวาทะอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น เมื่อหนายยอมคลายกําหนัดในสิ่งที่เลิศ จะปวยกลาว
ไปไยในสิ่งที่เลวเลา.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งบัญญัตินิพพานอันยอด
ยิ่งในปจจุบันมีอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนเพราะไมถือมั่น
เพราะรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
ผัสสายตนะ ๖ ประการ เลิศกวาการบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปจจุบัน
แหงสมณพราหมณ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่งยอมกลาว
ตูเราผูมีวาทะอยางนี้ ผูกลาวอยางนี้ ดวยคําไมจริง ดวยคําเปลา ดวยคําเท็จ
ดวยคําไมเปนจริงวา พระสมณโคดมไมบัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลาย
ไมบัญญัติความกําหนดรูรูปทั้งหลาย ไมบัญญัติความกําหนดรูเวทนาทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมบัญญัติความกําหนดรูกามทั้งหลายดวย
ยอมบัญญัติความกําหนดรูรูปทั้งหลายดวย ยอมบัญญัติความกําหนดรู
เวทนาทั้งหลายดวย เราเปนผูหายหิวแลว ดับแลว เย็นแลว ยอมบัญญัติ
อนุปาทาปรินิพพานในปจจุบัน.
จบปฐมโกสลสูตรที่ ๙

อรรถกถาปฐมโกสลสูตรที่ ๙
ปฐมโกสลสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ยาวตา แปลวา มีประมาณเทาใด. บทวา กาสีโกสลา
ไดแก ชาวแควนกาสีและโกศล. บทวา อตฺเถว อฺถตฺต แปลวา ความ
เปนอยางอื่นมีอยู. บทวา อตฺถิ วิปริณาโม แปลวา แมความแปรปรวน
มีอยู. บทวา ตสฺมึป นิพพฺ ินฺทติ ไดแก ยอมระอาในภาวะแมนั้น ที่ตั้ง
อยูดวยสมบัติ. บทวา อคฺเค วิรชฺชติ ไดแก ยอมคลายกําหนัด แม
ในภาวะเปนพระเจาโกศลอันเลิศดวยสมบัติ. บทวา ปเคว หีนสฺมึ
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ความวา จะปวยกลาวไปไยในกามคุณ ๕ ของเหลามนุษยนอกนี้ ที่ทราม
กวาอยางแรกนั้นแล. บทวา มโนมยา แปลวา อันบังเกิดดวยใจที่
สัมปยุตดวยฌาน.
บทวา พาราณเสยฺยก แปลวา อันเกิดขึ้นในกรุงพาราณสี. จริงอยู
ในกรุงพาราณสีนั้น แมฝายก็ออน กลุมเสนดายก็ดี การทอก็ดี ก็ทํา
กันดวยความฉลาด แมน้ําก็สะอาด จืดสนิท. บทวา อุภโตภาควิมฏ
ไดแก ปรากฏวาเกลี้ยงเกลาทั้ง ๒ หนา ละมุนละไม สดใส. ตรัสปฏิปทา ๔
คละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ.
บรรดาสัญญาทั้งหลาย สัญญาที่ ๑ คือ กามาวจรสัญญา สัญญาที่ ๒
คือ รูปาวจรสัญญา สัญญาที่ ๓ คือ โลกุตรสัญญา สัญญาที่ ๔ คือ อากิญจัญญายตนสัญญา. แตเพราะเหตุที่สัญญานั้นชักมาวาเปนยอด มิไดทรง
บัญญัติสัญญาอื่นนอกจากนั้น ฉะนั้น จึงตรัสวาเลิศ. บทวา พาหิรกาน
ไดแก ทิฏฐิที่เปนไปภายนอกพระศาสนา. บทวา โน จสฺสโน จ เม สิยา
ความวา ถาเราไมไดมีมาแลวในอดีต แมปจจุบัน อัตภาพนี้ของเรา ก็ไม
พึงมี. บทวา ภวิสฺสามิ น เม ภวิสฺสติ ความวา แมถาในอนาคต เราจัก
ไมมีไซร ความกังวลอะไรของเรา ก็จักไมมี.
บทวา อคฺเค วิรชฺชติ ไดแก ยอมคลายความกําหนัดในอุจเฉททิฏฐิ. จริงอยู อุจเฉททิฏฐิ ชื่อวาเปนเลิศเพราะเปนเครื่องเผาพระนิพพาน
ในพระศาสนานี้. บทวา ปรมยกฺขวิสทุ ฺธึ ไดแก ความหมดจดในสัตวสูงสุด
คํานี้เปนชื่อของเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ. แทจริง อากิญจัญญายตนะ ชื่อวาเลิศ เพราะเปนปทัฏฐานแหงวิปสสนา เนวสัญญานาสัญญายตนะชื่อวาเลิศ เพราะมีอายุยืนแล.
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บทวา ปรมทิฏ ธมฺมนิพฺพาน แปลวา นิพพานอันยอดยิ่งในอัตภาพ
นี้นี่แล. บทวา อนุปาทาวิโมกฺโข ไดแก ความหลุดพนแหงจิต เพราะ
ไมยึดมั่นดวยอุปาทาน ๔. คํานี้เปนชื่อของพระอรหัต. บทวา ปริฺ
ไดแก การกาวลวง. ในคํานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติการ
กําหนดรูกามทั้งหลายดวยปฐมฌาน ทรงบัญญัตกิ ารกําหนดรูรูปทั้งหลาย ดวยอรูปาวจรฌานทั้งหลาย ทรงบัญญัติการกําหนดรูเวทนาทั้งหลาย
ดวยอนุปาทาปรินิพพาน. ก็พระนิพพาน ชื่อวากําหนดรูเวทนาทั้งหลาย
เพราะละเวทนาไดหมด. บทวา อนุปาทาปรินิพฺพาน ไดแก อปจจยปรินิพพาน นิพพานที่หาปจจัยมิได. แตพระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสพระสูตรนี้ ทรงเห็นภิกษุ ๕๐๐ รูป อยากสึก จึงตรัสเพื่อบรรเทาความอยาก
สึกของภิกษุเหลานั้น. ภิกษุแมเหลานั้น บรรเทาความอยากสึกไดแลว
ชําระญาณตามกระแสเทศนา ก็เปนโสดาบัน ตอมา เจริญวิปสสนา ก็
บรรลุพระอรหัตแล.
จบอรรถกถาปฐมโกสลสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยโกสลสูตร
วาดวยพระเจาปเสนทิโกศล ทรงนอบนอมตอพระผูม ีพระภาคเจา

[๓๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็โดย
สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบชนะสงครามมาแลว
มีพระราชประสงคอันไดแลว ครั้งนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จ
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ไปยังอาราม เสด็จไปโดยพระราชยานเทาที่ยานจะไปได เสด็จลงจาก
ยานแลว เสด็จไปดวยพระบาทเขาไปสูอาราม.
ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุมากรูปเดินจงกรมอยูในที่แจง ครั้งนั้นแล
พระเจาปเสนทิโกศลไดเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับ
อยูในที่ไหนหนอ ดวยวาดิฉันประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอถวายพระพร ขอมหาบพิตรจง
เงียบเสียงเสด็จเขาไปยังพระวิหารซึ่งมีประตูปดนั้นแลว ไมรบี ดวน เสด็จ
เขาไปยังระเบียง ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตูเถิด พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเปดประตูรับ ขอถวายพระพร ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
ทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปยังวิหารที่มีประตูปดนั้น ครั้นแลวมิไดทรง
รีบดวน เสด็จเขาไปยังระเบียงแลว ทรงกระแอม ทรงเคาะอกเลาประตู
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปดประตูรับ ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
เสด็จเขาไปสูวิหาร ซบพระเศียรลงที่พระบาททั้งคูของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงจุบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระโอษฐ ทรงนวด
ดวยพระหัตถทั้งสอง และทรงประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรทรง
เห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา จึงทรงทําความนบนอบอยางยิ่ง มอบ
ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในสรีระนี้.
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
เห็นความกตัญูกตเวที จึงทําความนบนอบอยางยิ่ง ถวายความนับถือ
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อันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระผูมี
พระภาคเจาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแกชนหมู
มาก เพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก ทรงยังชนหมูมากใหดํารงอยูในอริยญายธรรม คือ ความเปนผูมีกัลยาณธรรม ความเปนผูมีกุศลธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมอันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอม
อยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูมีศีล มีศีลอันเจริญ
มีศีลอันประเสริฐ มีศลี เปนกุศล ทรงเปนผูประกอบแลวดวยกุศลศีล ขาแต
พระองคเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงถือการอยูปาเปนวัตร ทรง
เสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งตั้งอยูแนวปา ตลอดกาลนาน ขาแตพระองคผู
เจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยาง
ยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและเภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบ
นอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ใน
พระผูมีพระภาคเจา .
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อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี ทรง
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอม
ฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวาย
ความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งกถาเปนเครื่องขัดเกลาอยางยิ่ง
เปนที่สบายแหงการเที่ยวไปแหงจิต คือ อัปปจฉกถา สันตุฏฐิกถา ปวิเวกกถา อสังสัคคกถา วิรยิ ารัมภกถา สีลกถา สมาธิกถา ปญญากถา
วิมุตติญาณทัสสนกถา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออัน
ประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูไดตามความ
ปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถือประกอบดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงระลึกชาติกอนไดเปนอัน
มาก คือ ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติ
บาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน
มากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมาก
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บางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้
มีอาหารอยางนี้ เสวยสุข เสวยทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็เปนผู
มีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้ มีผิวพรรณอยางนี้ มีอาหารอยางนี้ เสวยสุขเสวยทุกขอยางนี้ มีกําหนดอายุเพียงเทานี้ ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ได
มาเกิดในภพนี้ ทรงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอม
ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจ
ประโยชนแมนี้แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออัน
ประการดวยเมตตาเห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจายอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปน
สัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ยอมทรงเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ยอมทรงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย
ประการฉะนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเห็นอํานาจประโยชนแมนี้
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แล จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตา
เห็นปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยพระปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชนแมนี้แล
จึงทําความนอบนอมอยางยิ่ง ถวายความนับถืออันประกอบดวยเมตตาเห็น
ปานนี้ ในพระผูมีพระภาคเจา.
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันเปนผูมีกิจมาก มีกรณียะมาก ขอ
ถวายบังคมลาไป ณ บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร
ขอมหาบพิตรทรงสําคัญกาลอันควรในบัดนี้เถิด ครั้งนั้นแล พระเจา
ปเสนทิโกศลเสด็จลุกขึ้นจากอาสน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรง
ทําประทักษิณแลว เสด็จกลับไป.
จบทุติยโกสลสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๓
อรรถกถาทุติยโกสลสูตรที่ ๑๐
ทุติยโกสลสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุยฺโยธิกาย นิวตฺโต โหติ ความวา เสด็จกลับจากการรบ.
บทวา ลทฺธาธิปฺปาโย ความวา ไดยินวา พระเจามหาโกศล เมื่อถวาย
พระธิดาแกพระเจาพิมพิสาร ก็พระราชทานหมูบานกาสีคาม ซึ่งมีรายได
จํานวนหนึ่งแสน ระหวางแควนของพระราชาทั้งสองแกพระธิดา. เมื่อ
พระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระชนกแลว แมพระมารดาของพระองค
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ไมนานนักก็ทิวงคตดวยความเศราโศกเหตุวิปโยคถึงพระราชสวามี. ครั้ง
นั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงดําริวา พระเจาอชาตศัตรูปลงพระชนมพระชนกชนนี กาสีคามก็ควรตกเปนสมบัติของพระบิดาเรา จึงทรงสรางหอรบ
เพื่อตองการกาสีคามนั้น. ดังนั้น เพื่อประสงคหมูบานนั้น พระเจาลุงและ
พระเจาหลาน ทั้งสองพระองค จึงทรงยกจตุรคินีเสนากองทัพ ๒ เหลา
ออกรบกัน . ในสงครามนั้น พระเจาปเสนทิโกศล ทรงพายแพ ๒ ครั้ง จึง
เสด็จกลับเขาพระนคร ครั้งที่ ๓ ทรงดําริวา เราจะพึงชนะไดอยางไรหนอ
ทรงรูอาการที่ควรรบดวยวิธีสอดแนม. จึงทรงแสดงกองทัพลอมทั้งสอง
ขางจับพระเจาอชาตศัตรูไวไดในทันที จึงทรงไดชื่อวา ทรงสมพระประสงค เพราะทรงไดชัยชนะสมประสงค.
บทวา เยนาราโม เตน ปายาสิ ความวา ทรงใหตั้งคายฉลอง
ชัยนอกพระนคร ทรงพระดําริวา ชาวพระนครประดับประดาพระนคร
อยูเพียงใด เราจักถวายบังคมพระศาสดาเพียงนั้น ก็ตั้งแตเวลาที่เขาพระนครแลวก็จะเนิ่นชา ทรงมีหมูอํามาตยแวดลอม แลวเสด็จไปทางพระอาราม แลวเสด็จเขาไปยังพระอาราม. ถามวา เสด็จเขาไปเวลาไร ตอบ
วา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ ผูกลับจาก
บิณฑบาตเสด็จเขาพระคันธกุฎี และเมื่อภิกษุสงฆรับพระโอวาทแลว เขา
ไปยังที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตน ๆ.
บทวา จงฺกมนฺติ ถามวา ภิกษุทั้งหลายกําลังจงกรมกันในเวลา
นั้นเพราะเหตุไร. ตอบวา ภิกษุเหลานั้นจงกรมกันเวลากลางวัน เพื่อ
บรรเทาถีนมิทธะความงวงเหงาหาวนอน ซึ่งมีการฉันโภชนะอันประณีต
เปนปจจัย. จริงอยู เหลาภิกษุเชนนั้นจงกรมภายหลังฉันอาหารอาบน้ํา
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ชําระทั่วตัวแลว จึงนั่งกระทําสมณธรรม จิตจึงจะมีอารมณเปนอัน
เดียว. บทวา เยน เต ภิกฺขู ความวา นัยวาพระเจาปเสนทิโกศลนั้น
ทรงดําริวา พระสุคตประทับอยูไหน เสด็จมาตรวจดูทั่วบริเวณดวยมีพระประสงคจะเขาไปทูลถาม ทอดพระเนตรเห็นเหลาภิกษุผูถือบังสุกุลิกธุดงค
กําลังจงกรม ณ ที่จงกรมใหญ เหมือนชางในปา จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุ
เหลานั้น. ทานหมายเอาขอนั้นจึงกลาวคํานี้ไว.
บทวา ทสฺสนกามา แปลวา ตองการจะเฝา. ภิกษุทั้งหลายหมาย
เอาพระคันธกุฎี จึงกลาววา วิหาโร พระวิหาร. บทวา อตรมาโน แปลวา
ไมรีบดวน อธิบายวา คอยๆ วางพระบาทลงบนที่พอควรแกพระบาท มิใหทรายอันเปรียบดวยแกวมุกดา หรือเถายางทรายอันเรียบเสมอกันดีตอง
เสียหาย. บทวา อาฬินฺท ไดแก ระเบียง. บทวา อคฺคฬ ไดแก บานประตู
บทวา อุกฺกาสิตฺวา แปลวา ทําเสียงกระแอม. บทวา อาโกเฏหิ ทาน
อธิบายวา เอาปลายเล็บเคาะคอย ๆ ใกล ๆ ชองดาลนิดหนอย. เขาวาพวก
อมนุษย เคาะประตูสูงเกินไป พวกฑีฆชาติ [เชนงู] เคาะต่ําเกินไป พระเจา
ปเสนทิโกสลเคาะอยางนั้น พึงทรงเคาะตรงกลางใกลชองดาล เพราะฉะนั้น
อาจารยบางพวกแสดงกลาววานี้เปนธรรมเนียมการเคาะประตู.
บทวา วิวริ ภควา ทฺวาร ความวา พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จลุกขึ้น
ไปเปดพระทวาร แตทรงเหยียบพระหัตถตรัสวา เปดได. แตนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงพระดําริวา เมื่อพระองคใหทานมาหลายโกฏิกัป ไมเคย
ทํางานเปดประตูดวยมือตนเอง พระทวารเปดเอง แตเพราะเหตุที่พระทวาร
นั้นเปดดวยพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น จึงควรกลาววา วิวริ
ภควา ทฺวาร พระผูมีพระภาคเจา (มิไดเสด็จลุกขึ้นไป) ทรงเปดพระทวาร.
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บทวา เมตฺตูปหาร ไดแก การนอมเขาไปทางกายและวาจาอันประกอบ
ดวยเมตตา. บทวา กตฺุต ความวา ก็พระราชาพระองคนี้ แตกอนทรง
มีพระสรีระอวน เสวยขาวสุกทะนานหนึ่ง. ครั้นนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงประทานโอวาทแกทาวเธออยางนี้วา.
มนุชสฺส สทา สติมโต
มตฺต ชานโต ลทฺธโภชเน
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา สณิก ชีรติ อายุปาลย
คนผูมีสติทุกเมื่อ รูจกั ประมาณในโภชนะที่ได
แลว เขาก็มีเวทนาเบาบาง อาหารที่บริโภค ก็คอย ๆ
ยอย รักษาอายุไวได.
ทาวเธอตั้งอยูในพระโอวาทนี้ ลดอาหารทีละนอย ๆ ทุก ๆ วัน จน
คงที่อยู ตรงที่มีขาวสุกหนึ่งทะนานเปนอยางสูงมาโดยลําดับ แมพระวรกาย
ของทาวเธอก็เบามั่นคง ทาวเธอทรงหมายเอาอุปการะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําแลวนั้นจึงกราบทูลวา พระเจาขา ขาพระองคเห็นความ
กตัญูกตเวทีแล. บทวา อริยาเย ไดแก มรรคพรอมกับวิปสสนา.
บทวา พุทฺธสีโล ไดแก ผูมีศีลอันจําเริญ. บทวา อริยสีโล ไดแก ผู
ประกอบดวยศีลอันมิใชของปุถุชน. บทวา กุสลสีโล ไดแก ผูประกอบ
ดวยศีลทั้งหลายอันไมมีโทษ. บทวา อารฺโก ความวา ทาวเธอเมื่อ
ทรงแสดงวาพระผูมีพระภาคเจา แมเกิดก็เกิดในปา แมตรัสรูกต็ รัสรูใน
ปา แมอยูในพระคันธกุฎีเฉกเชนเทพวิมาน ก็ประทับอยูในปาเหมือน
กัน จึงกราบทูลอยางนี้. คําที่เหลือในทุก ๆ บท มีขอความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยโกสลสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สีหสูตร ๒. อธิมุตติสูตร ๓. กายสูตร ๔. จุนทสูตร
๕. กสิณสูตร ๖. กาลีสตู ร ๗. ปฐมมหาปญหาสูตร ๘. ทุติยมหาปญหาสูตร ๙. ปฐมโกสลสูตร ๑๐. ทุติยโกสลสูตร.
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อุปาลิวรรคที่ ๔
๑. ปฐมอุปาลิสูตร
วาดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยประโยชน ๑๐ ประการ
ทรงบัญญัติสิกขาบทและแสดงปาติโมกข

[๓๑] ... ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
เจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเจา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระตถาคตทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอแล จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบท ทรงแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอุบาลี ตถาคตอาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการแล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกขแกสาวก
ทั้งหลาย. ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เพื่อความตั้งอยูดวยดีแหงสงฆ ๑
เพื่อความอยูสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อการอยู
สําราญแหงภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะทั้งหลาย
อันเปนไปในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันเปนไปในสัมปรายภพ ๑ เพื่อความเลื่อมใสแหงบุคคลทั้งหลายผูยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เจริญยิ่งแหงความเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายผูเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความ
ตั้งมั่นแหงสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหวินัย ๑ ดูกอนอุบาลี ตถาคต
อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการนี้แล จึงบัญญัติสิกขาบท แสดง
ปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย.
จบปฐมอุปาลิสูตรที่ ๑
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อุปาลิวรรคที่ ๔
อรรถกถาปฐมอุปาลิสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๔ อุปาลิสตู รที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ชื่อวา สงฺฆสุฏุตาย ไดแก ความที่สงฆรับวาดี คือความที่สงฆ
รับรองดวยคําที่นารักวา สุฏุ ภนฺเต ดีละ ขาพเจาขา เหมือนในอนาคต
สถานวา สุฏุ เทว ดีละเทวะ. ก็สงฆใดรับรองพระดํารัสของพระตถาคต
อันนั้นยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกสงฆนั้นตลอดกาล
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท ก็เพื่อสงฆรับรอง
ดวยคําที่นารักวา สุฏุ ภนฺเต ดีละพระเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ครั้นทรงแสดงโทษในการไมรับรอง และอานิสงสในการรับรองแลว
เมื่อทรงกระทําใหแจมแจงขอความนี้วา มิไดทรงถืออํานาจโดยพลการ
จึงตรัสวา สงฺฆสุฏุตาย. บทวา สงฺฆผาสุตาย ไดแก เพื่อความผาสุก
เพื่อความมีชีวิตรวมกันแหงสงฆ อธิบายวา เพื่อประโยชนแกการอยู
เปนสุข.
บทวา ทุมฺมงฺกูน นิคฺคหาย ความวา บุคคลผูทุศีล ชื่อวาผูเกอ
ยาก. คนเหลาใด แมถูกเขาทําใหถึงความเกอเขิน ก็ไมทุกขรอน หรือ
กระทําการลวงละเมิดสิกขาบท หรือทําแลวก็ไมละอาย เพื่อประโยชนแก
การขมบุคคลเหลานั้น. จริงอยู ภิกษุเหลานั้น เมื่อสิกขาบทมีอยู ก็จัก
เบียดเบียนสงฆวา พวกทานเห็นอะไร ไดยินอะไร พวกผมทําอะไร
พวกทานจึงยกอาบัติอันไหน ในวัตถุอันไหนขึ้นมาขมพวกผม ก็เมื่อ
สิกขาบทมีอยู สงฆจักแสดงสิกขาบทแกภิกษุเหลานั้นขมโดยสหธรรม
ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา ทุมฺมงฺกูน ปุคคฺ ลาน นิคฺคหาย เพื่อขมบุคคล
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ผูเกอยาก. บทวา เปสลาน ไดแก เพื่อประโยชนแกการอยูผาสุกของ
เหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก. จริงอยู ภิกษุผูศีลเปนที่รัก ไมรูขอที่ควรทํา
และไมควรทํา ขอที่มีโทษและไมมีโทษและขอบเขต พยายามทําไตรสิกขา
ใหบริบูรณยอ มลําบาก แกภิกษุเหลานั้นรูขอที่มีโทษและไมมีโทษและ
ขอบเขต พยายามทําไตรสิกขาใหบริบูรณยอมไมลําบาก ดวยเหตุนั้น
การบัญญัติสกิ ขาบทจึงเปนไปเพื่ออยูเปนสุขแหงภิกษุเหลานั้น หรือการ
ขมบุคคลผูเกอยากนั่นแหละเปนการอยูเปนสุขแหงภิกษุเหลานั้น อาศัย
บุคคลผูเกอยาก อุโบสถและปวารณาก็ตั้งอยูไมได สังฆกรรมก็เปนไป
ไมได ไมมีความสามัคคีกัน ภิกษุทงั้ หลายที่มีอารมณมาก ก็ประกอบ
อุเทศเปนตนไมได ตอเมื่อบุคคลผูทุศีลถูกขมเสียแลว อุปทวะนี้แมทั้งหมด
ก็ไมมี แตนั้นภิกษุผูนารักยอมละผาสุก. ในคําวา เปสลาน ภิกขฺ ูน
ผาสุวิหาราย นี้ พึงทรามความสองสวน ดวยประการฉะนี้.
บทวา ทิฏธมฺมิกาน อาสวาน สวราย ความวา ทุกขพิเศษ
มีการประหารดวยฝามือ ประหารดวยทอนไม ประหารดวยศัสตรา ตัดมือ
ตัดเทา เสื่อมเกียรติ เสื่อมยศ และความรอนใจ เปนผูตั้งอยูในความ
ไมสังวร พึงถึงในอัตภาพนั้นเทานั้น ชื่อวาอาสวะที่เปนในปจจุบัน
เพื่อปองกันปดกั้น คือสกัดทางมาแหงอาสวะที่เปนไปในปจจุบันนั้น.
บทวา สมฺปรายิกาน ความวา ทุกขพิเศษอันมีบาปกรรมที่ทําแลวเปน
มูล อันผูตั้งอยูในความไมสังวร พึงถึงในอบาย มีนรกเปนตน ในภพ
ภายหนา ชื่อวาอาสวะที่เปนในภายหนา เพื่อประโยชนแกการระงับ
อาสวะที่เปนไปในภายภาคหนาเหลานั้น.
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บทวา อปฺปสนฺนาน ความวา เมื่อมีการบัญญัติสิกขาบท มนุษย
แมเหลาใดที่เปนบัณฑิตที่ยังไมเลื่อมใส รูการบัญญัติสิกขาบท หรือเห็น
ภิกษุปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ มนุษยเหลานี้ยอมถึงความเลื่อมใส
วา สมณะเหลานี้งดเวนจากฐานที่ตั้งแหงความรักความโกรธความหลง
แหงมหาชนในโลกอยู ชื่อวากระทํากิจที่ทําไดยากหนอ เห็นคัมภีรใน
พระวินัยปฎกก็เลื่อมใส เหมือนกตเวทิพราหมณผูมิจฉาทิฏฐิ ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อปฺปสนฺนาน ปสาทาย เพื่อความเลื่อมใส
แหงบุคคลผูยังไมเลื่อมใส.
บทวา ปสนฺนาน ความวา กุลบุตรแมเหลาใดเลื่อมใสในพระศาสนาแลว กุลบุตรแมเหลานั้นรูการบัญญัติสิกขาบท หรือเห็นภิกษุ
ปฏิบัติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ ยอมเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปวา โด พระผู
เปนเจาที่ฉันหนเดียว รักษาพรหมจริยสังวรจนตลอดชีวิต ชื่อวากระทํา
กิจที่ทําไดยากหนอ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปสนฺนาน
ภิยฺโยภาวาย เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแลว.
บทวา สทฺธมฺมฏิติยา ความวา สัทธรรมมี ๓ อยาง คือ ปริยัตติสัทธรรม ปฏิปตติสัทธรรม อธิคมสัทธรรม. บรรดาสัทธรรม ๓
อยางนั้น พุทธวจนะแมทั้งสิ้น ชื่อวา ปริยัตติสัทธรรม สัทธรรมนี้คือ
ธุองคคุณ ๑๓ จาริตศีล วาริตศีล สมาธิ วิปสสนา ชื่อวา ปฏิปตติสัทธรรม. โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา อธิคมสัทธรรม. สัทธรรมนัน้ แม
ทั้งหมด เพราะเหตุที่เมื่อมีบัญญัติสิกขาบท ภิกษุทั้งหลายยอมเรียนสิกขาบท
วิภังคแหงสิกบทนั้น และพระพุทธวจนะอื่น เพื่อสองความสิกขาบท
และวิภังคนั้น และเมื่อปฏิบัติสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติ บําเพ็ญขอปฏิบัติ
ยอมบรรลุโลกุตรธรรมพี่พึงบรรลุดวยขอปฏิบัติ ฉะนั้น พระสัทธรรมจึง
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ดํารงอยูยั่งยืนเพราะการบัญญัติสิกขาบท ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สทฺธมฺมฏิติยา เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม.
บทวา วินยานุคฺคหาย ความวา เมื่อมีการบัญญัติสิกขาบท ก็เปน
อันอนุเคราะหอุปถัมภค้ําชูวินัย แมทงั้ ๔ อยาง คือ สังวรวินัย ปหานวินัย
สมถวินัย บัญญัติวินัย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วินยานุคฺคหาย เพื่ออนุเคราะหพระวินัย.
จบอรรถกถาปฐมอุปาลิสูตรที่ ๑
๒. ทุติยอุปาลิสูตร
วาดวยการหยุดสวดปาติโมกข ๑๐ ประการ

อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ การหยุดสวดปาติโมกขมีกี่ประการ
พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกขมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุผูตองปาราชิกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภ
ปาราชิก เปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ อนุปสัมบันนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑
กถาปรารภอนุปสัมบัน เปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ผูบอกลาสิกขานั่งอยู
ในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผูบอกลาสิกขา เปนเรื่องยังทําคางอยู ๑
บัณเฑาะกนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภบัณเฑาะก เปนเรื่องยังทําคาง
อยู ๑ ผูประทุษรายนางภิกษุณีนั่งอยูในบริษัทนั้น ๑ กถาปรารภผูประทุษรายภิกษุณี เปนเรื่องยังทําคางอยู ๑ ดูกอนอุบาลี การหยุดสวดปาติโมกข
มี ๑๐ ประการนี้แล.
จบทุติยอุปาลิสูตรที่ ๒
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อรรถกถาทุติยอุปลิสูตรที่ ๒
ทุติยอุปาลิสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปาราชิโก ไดแก ผูตองอาบัติปาราชิก. บทวา ปาราชิกกถา
วิปฺปกตา โหติ ความวา เรื่องอยางนี้วา บุคคลชื่อโนนตองอาบัติปาราชิก
หรือหนอ เปนอันเริ่มไวแลวยังไมจบ ในบททั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาทุติยอุปาลิสูตรที่ ๒
๓. อุพพาหสูตร
วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ สงฆพงึ สมมติ
ใหรื้อฟนอธิกรณ

[๓๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประกอบดวยธรรมเทาไร
หนอแล สงฆพึงสมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ.
พ. ดูกอ นอุบาลี ภิกษุผูประกอบธรรม ๑๐ ประการแล สงฆ
พึงสมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวย
อาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูตร ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ
เปนผูสดับมาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่ง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบ์ ริบูรณสิ้นเชิง ๑
ปาติโมกขทั้งสองเปนอุเทศอันภิกษุนั้นจําดีแลว จําแนกดีแลว กลาวดีแลว
โดยพิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ อนึ่ง ภิกษุนั้น
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เปนผูเครงครัดในวินัยไมงอนแงน ๑ เปนผูสามารถเพื่ออันยังอยูคูความ
ทั้งสองฝายใหยินยอม ใหตรวจดู ใหเห็นเหตุผล ใหเลื่อมใสได ๑ เปน
ผูฉลาดในการยังอธิกรณอันเกิดขึ้นใหระงับ ๑ รูอ ธิกรณ ๑ รูเ หตุเปนที่
เกิดขึ้นแหงอธิกรณ ๑ รูความดับแหงอธิกรณ ๑ รูทางปฏิบัติเปนเครื่อง
ถึงความดับอธิกรณ ๑ ดูกอ นอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล สงฆพงึ สมมติเพื่อใหเปนผูรื้อฟนอธิกรณ.
จบอุพพาหสูตรที่ ๓
อรรถกถาอุพพาหสูตรที่ ๓
อุพพาหสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุพฺพาหิกาย ไดแก เพื่อประโยชนแกการชักขึ้นยกขึ้นไว
เพื่อระงับอธิกรณที่มาถึงแลว. บทวา วินเย โข ปน ิโต โหติ ไดแก
เปนผูตั้งอยูในลักษณะแหงวินัย. บทวา อสหิโร ไดแก ไมละทิง้ ลัทธิของ
ตนดวยเหตุเพียงคําพูดของบุคคลอื่น. บทวา ปฏิพโล ไดแก ประกอบดวย
กําลังกายบาง กําลังความรูบาง. บทวา สฺาเปตุ ไดแก ใหยินยอม.
บทวา นิชฺฌาเปตุ ไดแก ใหเพงดู. บทวา เปกฺขาตุ ไดแก ใหเห็น. บทวา
ปสาเทตุ ไดแก กระทําใหเกิดความเลื่อมใสเอง. บทวา อธิกรณ ไดแก
อธิกรณ ๔ มีวิวาทาธิกรณเปนตน. บทวา อธิกรณสมุทย ไดแก เหตุ
เกิดอธิกรณมีมูลวิวาทเปนตน. บทวา อธิกรณนิโรธ ไดแก ระงับอธิกรณ.
บทวา อธิกรณนิโรธคามินีปฏิปท ไดแก อธิกรณสมถะ ๗ อยาง.
จบอรรถกถาอุพพาหสูตรที่ ๓
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๔. อุปสัมปทาสูตร
วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงใหกุลบุตรอุปสมบท

[๓๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไร
หนอแล พึงใหกุลบุตรอุปสมบท.
พ. ดูกอ นอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึง
ใหกุลบุตรอุปสมบท ๑๐ ประการเปนไฉน คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
ทั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สัง่ สมสุตะ เปนผูสดับมาก ทรงไว
คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอม
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑ ปาติโมกขเปนอุเทศอันภิกษุนั้น
จําดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไปดีแลว โดยพิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดย
สูตรโดยอนุพยัญชนะ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐากเองหรือเพื่อ
ใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่งสัทธิวิหาริกผูเปนไข ๑ เปนผูสามารถเพื่อระงับเอง
หรือใหผูอื่นระงับความไมยินดียิ่ง (ของสัทธิวิหาริก) ๑ เปนผูสามารถ
เพื่อบรรเทาความรําคาญอันเกิดขึ้นแลวไดโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถ
เปลื้องความเห็นผิดอันเกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อให
สมาทานในอธิศีล ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานใหอธิจิต ๑ เปนผู
สามารถเพื่อใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้เลย พึงใหกุลบุตรอุปสมบท.
จนอุปสัมปทาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาอุปสัมปทาสูตรที่ ๔
อุปสัมปทาสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนภิรตึ ไดแก ความเปนผูกระสัน. บทวา วูปกาเสตุ
ไดแก กําจัด. บทวา อธิสีเล ไดแก ศีลสูงสุด. แมในจิตและปญญาก็นัยนี้
เหมือนกัน.
จบอรรถกถาอุปสัมปทาสูตรที่ ๔
๕. นิสสยสูตร

๑

วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการถึงใหนิสยั

[๓๔] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไร
หนอแล พึงใหนิสัย. ฯลฯ
จบนิสสยสูตรที่ ๕
๖. สามเณรสูตร

๒

วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึงใหสามเณรอุปฏฐาก

อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอแล
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
พ. ดูกอ นอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการแล พึง
ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มี
ปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท
๑-๒. สูตรที่ ๕-๖ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ทั้งหลาย ๑ เปนพหูสุต. ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ ปาติโมกขเปน
อุเทศอันภิกษุนั้นเรียนดีแลว ฯลฯ ๑ ภิกษุนั้นเปนผูสามารถเพื่ออุปฏฐาก
เอง หรือเพื่อใหผูอื่นอุปฏฐากซึ่งสัทธิวิหาริกผูเปนไข ๑ เปนผูส ามารถเพื่อ
ระงับเองหรือเพื่อใหผูอื่นชวยระงับซึ่งความไมยินดียิ่ง ๑ เปนผูสามารถ
บรรเทาความรําคาญที่เกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อเปลื้อง
ความเห็นผิดที่เกิดขึ้นแลวโดยธรรม ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานใน
อธิศีล ๑ เปนผูสามารถเพื่อใหสมาทานในอธิจิต ๑ เปนผูสามารถเพื่อ
ใหสมาทานในอธิปญญา ๑ ดูกอนอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แล พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
จบสามเณรสูตรที่ ๖
๗. อุปาลิสังฆเภทสูตร
วาดวยวัตถุ ๑๐ ประการที่ทําใหสงฆแตกกัน

[๓๕] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท
สังฆเภท ดังนี้ สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล.
พ. ดูกอ นอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไม
ใชธรรมวาเปนธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไมเปนธรรม ๑ ยอม
แสดงสิ่งที่ไมใชวินัยวาเปนวินัย ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาไมเปนวินัย ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคตกลาวไวบอก
ไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตกลาวไวบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไม
ไดบอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคย
ประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคย
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ประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมบัญญัติไววา ตถาคตบัญญัติไว ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมบัญญัติไว ๑ ภิกษุเหลานั้น
ยอมทอดทิ้งกัน แยกจากกัน ทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปติโมกขแยกจาก
กัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกอนอุบาลี สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุ
มีประมาณเทานี้แล.
จบอุปาลิสังฆเภทสูตรที่ ๗
อรรถกถาอุปาลิสังฆเภทสูตรที่ ๗
อุปาลิสังฆเภทสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วตฺถูหิ ไดแก เหตุทั้งหลาย. บทวา อวกสฺสนฺติ ไดแก
คราออกไป ทอดทิ้งไป แยกจากกัน ซึ่งบริษัทไวสวนหนึ่ง. บทวา
ปวกสฺสนฺติ ไดแก คราออกไปแลวขับไลไป. บทวา อาเวนิกกมฺมานิ
กโรนฺติ ไดแกทําสังฆกรรมแยกกัน .
จบอรรถกถาอุปาลิสังฆเภทสูตรที่ ๗
๘. อุปาลิสามัคคีสูตร

๑

วาดวยวัตถุ ๑๐ ประการ ที่ทําใหสงฆพรอมเพรียงกัน

[๓๖] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี
สังฆสามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทาไร
หนอแล.
พ. ดูกอ นอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไม
ใชธรรมวาไมใชธรรม ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาเปนธรรม ๑ ยอม
๑. ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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แสดงสิ่งที่ไมเปนวินัยวาไมเปนวินัย ๑ ยอมแสดงสิ่งที่เปนวินัยวาเปนวินัย ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไว
ไมไดบอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตกลาวไวบอกไววา ตถาคตกลาวไว
บอกไว ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคย
ประพฤติ ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ๑ ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติวา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ๑
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตบัญญัติไว ๑ ภิกษุเหลานั้น
ยอมไมทอดทิ้งกัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกจากกัน ไมสวด
ปาฏิโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้แล ดูกอนอุบาลี สงฆ
ยอมเปนผูพรอมเพรียงกัน ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
จบอุปาลิสามัคคีสูตรที่ ๘
๙. อานันทสังฆเภทสูตร
วาดวยผูทาํ ลายสงฆผูพรอมเพรียงกันยอมเสวยผลในนรกตลอดกัปหนึ่ง

[๓๗] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูล
ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆเภท สังฆเภท ดังนี้
สงฆจะเปนผูแตกกันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวา ไม
ใชธรรม... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตบัญญัติไว
ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ภิกษุเหลานั้น
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ยอมทอดทิ้งกัน ยอมแยกจากกัน ยอมทําสังฆกรรมแยกกัน สวดปาติโมกขแยกจากกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกอ นอานนท สงฆจะเปน
ผูแตกตางกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
[๓๘] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอม
เพรียงกัน จะประสพผลอะไร พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอานนท บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนั้น จะ
ประสพผลอันเผ็ดรอนซึ่งตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ผลอันเผ็ดรอนซึ่งตั้งอยูตลอดกัปหนึ่ง
คืออะไร พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอานนท บุคคลผูที่ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกันนั้น จะ
เสวยผลกรรมอยูในนรกตลอดกัปหนึ่ง.
บุคคลผูทําลายสงฆใหแตกกัน ยินดีแลวในการ
แตกแยก ตั้งอยูในอธรรม เปนผูเขาถึงอบาย เขาถึง
นรก ตัง้ อยูในนรกนั้นตลอดกัปหนึ่ง ยอมพลาดจาก
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ ยอมเสวยกรรมอยูใน
นรกตลอดกัปหนึ่ง เพราะทําลายสงฆผูพรอมเพรียง
กันใหแตกกัน.
จบอานันทสังฆเภทสูตรที่ ๙
อรรถกถาอานันทสังฆเภทสูตรที่ ๙
อานันทสังฆเภทสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กปฺปฏิิย ไดแก เหตุแหงการตั้งอยูในนรกตลอดอายุกัป.
บทวา กิพฺพิส ปสวติ ความวา ยอมไดวิบากแหงบาป. บทวา อาปายิโก
ไดแก ไปสูอ บาย. บทวา เนรยิโก ไดแก เกิดในนรก. บทวา วคฺครโต
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ไดแก ยินดีในความแตกกัน. บทวา โยคกฺเขมโต ธสติ ไดแก พลาดจาก
พระอรหัตอันเปนแดนเกษมจากโยคะ.
จบอรรถกถาอานันทสังฆเภทสูตรที่ ๙
๑๐. อานันทสังฆสามัคคีสูตร
วาดวยผูสมานสงฆผูแตกกันยอมบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป

[๓๙] ทานพระอานนททูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคตรัสวา สังฆสามัคคี สังฆสามัคคี ดังนี้ สงฆจะเปนผูพรอมเพรียง
กันดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมแสดงสิ่งที่ไมใชธรรมวาไมใชธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาเปน
ธรรม... ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติ
ไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ภิกษุ
เหลานั้นยอมไมทอดทิ้งกัน ไมแยกจากกัน ไมทําสังฆกรรมแยกกัน ไม
สวดปาติโมกขแยกกัน ดวยวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ดูกอนอานนท สงฆ
ยอมเปนผูพรอมเพรียงกันดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
[๔๐] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกัน
แลวใหพรอมเพรียงกัน จะประสบผลอะไร พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอานนท บุคคลผูที่ทําสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียง
กันนั้น จะประสบบุญอันประเสริฐ.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุญอันประเสริฐคืออะไร พระเจาขา.
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พ. ดูกอนอานนท บุคคลผูสมานสงฆผูแตกกันแลวใหพรอมเพรียง
กันนั้นจะบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง.
ความพรอมเพรียงแหงสงฆ เปนเหตุใหเกิด
ความสุข และบุคคลผูอนุเคราะหสงฆผูพรอมเพรียง
กันแลว ผูยินดีแลวในความพรอมเพรียงกัน ตั้งอยู
ในธรรม ยอมไมพลาดจากธรรม เปนแดนเกษม
จากโยคะ ยอมบันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัปหนึ่ง
เพราะสมานสงฆใหพรอมเพรียงกัน.
จบอานันทสังฆสามัคคีสูตรที่ ๑๐
จบอุปาลิวรรคที่ ๔
อรรถกถาอานันทสังฆสามัคคีสูตรที่ ๑๐
อานันทสังฆสามัคคีสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนุคฺคโห ไดแก ความสงเคราะหอนุเคราะหซึ่งกันและกัน.
คําที่เหลือทุกแหงมีความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอานันทสังฆสามัคคีสูตรที่ ๑๐
จบอุปาลิวรรคที่ ๔

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอุปาลิสูตร ๒. ทุติยอุปาลิสูตร ๓. อุพพาหสูตร
๔. อุปสัมปทาสูตร ๕. นิสสยสูตร ๖. สามเณรสูตร ๗. อุปาลิสังฆเภทสูตร ๘. อุปาลิสังฆสามัคคีสูตร ๙. อานันทสังฆเภทสูตร
๑๐. อานันทสังฆสามัคคีสูตร.
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อักโกสวรรคที่ ๕
๑. วิวาทสูร

๑

วาดวยเหตุปจจัยใหสงฆวิวาทกัน

[๔๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปน
เหตุเปนปจจัยเครื่องใหความหมายมั่น การทะเลาะ กาแกงแยง และ
การวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ ที่เปนเหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสําราญ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
แสดงสิ่งที่ไมเปนธรรมวาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไมเปน
ธรรม ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนวินัยวาเปนวินัย ยอมแสดงสิ่งที่เปน
วินัยวาไมเปนวินัย ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไมไดกลาวไว ไมไดบอก
ไววา ตถาคตไดกลาวไวไดบอกไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไดกลาวไว
ไดบอกไววา ตถาคตไมไดกลาวไวไมไดบอกไว ยอมแสดงสิ่งที่
ตถาคตไมเคยประพฤติมาวา ตถาคตเคยประพฤติมา ยอมแสดงสิ่ง
ที่ตถาคตเคยประพฤติมาวา ตถาคตไมเคยประพฤติมา ยอมแสดงสิ่ง
ที่ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่
ตถาคตไดบัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกอนอุบาลี นี้แล
เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความมั่นหมาย การทะเลาะ การแกงแยง
และการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ ที่เปนเหตุใหภิกษุทั้งหลายอยูไมสําราญ.
จบวิวาทสูตรที่ ๑
๑. สูตรที่ ๑-๒-๓ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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๒. ปฐมวิวาทมูลสูตร
วาดวยมูลเหตุแหงการวิวาท ๑๐ ประการ

[๔๒] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไร
หนอแล.
พ. ดูกอ นอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการ
เปนไฉน ดูกอนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปนธรรม
วาเปนธรรม ยอมแสดงสิ่งที่เปนธรรมวาไมเปนธรรม... ยอมแสดงสิ่งที่
ตถาคตไมไดบัญญัติไววา ตถาคตไดบัญญัติไว ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตได
บัญญัติไววา ตถาคตไมไดบัญญัติไว ดูกอนอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาท
มี ๑๐ ประการนี้แล.
จบปฐมวิวาทมูลสูตรที่ ๒
๓. ทุติยวิวาทมูลสูตร
วาดวยมูลเหตุแหงการวิวาท ๑๐ ประการ

[๔๓] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ มูลเหตุแหงการวิวาท มีเทาไร
หนอแล.
พ. ดูกอ นอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทมี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงสิ่งที่ไมเปน
อาบัติวาเปนอาบัติ ยอมแสดงสิ่งที่เปนอาติวาไมเปนอาบัติ ยอมแสดง
อาบัติเบาวาเปนอาบัติหนัก ยอมแสดงอาบัติหนักวาเปนอาบัติหนัก ยอม
แสดงอาบัติชั่วหยาบวา ไมเปนอาบัติชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติไมชั่ว
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หยาบวา เปนอาบัติชั่วหยาบ ยอมแสดงอาบัติมีสวนเหลือวา เปนอาบัติ
ไมมีสวนเหลือ ยอมแสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา เปนอาบัติมีสวนเหลือ
ยอมแสดงอาบัติที่ทําคืนไดวา เปนอาบัติที่ทําคืนไมได ยอมแสดงอาบัติที่
ทําคืนไมไดวา เปนอาบัติทําคืนได ดูกอนอุบาลี มูลเหตุแหงการวิวาทที่
๑๐ ประการนี้แล.
จบทุติยวิวาทมูลสูตรที่ ๓
๔. กุสินาราสูตร
วาดวยภิกษุผปู ระสงคจะโจทผูอื่นพึงพิจารณาธรรม ๕ ประการในตน

[๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไพรสณฑเปนที่
นําไปทําพลีกรรม ใกลกรุงกุสินารา ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการใน
ตน พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ ประการไวในตน แลวจึงโจทผูอื่น ธรรม
๕ ประการอันภิกษุพึงพิจารณาในตนเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาอยางนี้วา เราเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์ เราเปนผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด
ไมบกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุมิไดเปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์ มิไดเปน
ผูประกอบดวยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองไซร จะมี
ผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียกอนเถิด
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จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ เราเปนผูประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรองหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเรา
หรือไมหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุมิไดเปนผูมีวจีสมาจาร
บริสุทธิ์ มิไดประกอบดวยวจีสมาจารอันบริสุทธิ์ ไมขาด ไมบกพรอง
ไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงศึกษาความประพฤติทาง
วาจาเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเขาไปตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
แลวหรือหนอ. ธรรมนีม้ ีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
หากวาภิกษุเขาไปตั้งเมตตาจิตไมอาฆาตไวในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ไซร จะมีผูวากลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงเขาไปตั้งเมตตาจิตไวใน
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายเสียกอนเถิด จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนโจทประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราเปนพหูสูต ทรงสุตะ สัง่ สมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก
ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้อง
ตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงหรือหนอ ธรรมนี้มีพรอมอยูแกเรา
หรือไมหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุไมเปนพหูสูต ทรงสุตะ
สั่งสมสุตะ ไมเปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอด
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ดวยดีดวยทิฏฐิซึ่งธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด
ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง
ไซร จะมีผูกลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานจงเลาเรียนคัมภีรเสียกอนเถิด
จะมีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณา
อยางนี้วา เราจําปาติโมกขทั้งสองไดดีแลว จําแนกดีแลว ใหเปนไป
ดีแลวโดยพิสดาร วินิจฉัยดีแลวโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรม
นี้มีพรอมอยูแกเราหรือไมหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุเปน
ผูไมจําปาติโมกขทั้งสองไดดีแลว มิไดจําแนกดีแลว มิไดใหเปนไปดีแลว
โดยพิสดาร มิไดวินิจฉัยดวยดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ ภิกษุนั้นถูกถาม
วา ทานผูมีอายุ สิกขาบทนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในที่ไหน ดังนี้
แกไมได จะมีผูกลาวภิกษุนั้นวา เชิญทานศึกษาวินัยเสียกอนเถิด จะ
มีผูวากลาวภิกษุนั้น ดังนี้ ธรรม ๕ ประการนี้ อันภิกษุเปนโจทกพึง
พิจารณาในตน.
ธรรม ๕ ประการ อันภิกษุผูเปนโจทกพึงใหเขาไปตั้งไวในตน
เปนไฉน คือ จักกลาวโดยกาลอันควร จักไมกลาวโดยกาลอันไมควร ๑
จักกลาวดวยคําจริง จักไมกลาวดวยคําไมจริง ๑ จักกลาวดวยคําออน
หวาน จักไมกลาวดวยคําหยาบ ๑ จักกลาวดวยคําอันประกอบดวย
ประโยชน จักไมกลาวดวยคําอันไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักมี
เมตตาจิตกลาว จักไมเพงโทษกลาว ๑ ธรรม ๕ ประการนี้ อันภิกษุ
ผูเปนโจทกพึงเขาไปตั้งไวในตน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนโจทก
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ประสงคจะโจทผูอื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการนี้ในตน พึงเขาไป
ตั้งธรรม ๕ ประการนี้ไวในตน แลวจึงโจทผูอื่น.
จบกุสินาราสูตรที่ ๔

อักโกสวรรคที่ ๕
อรรถกถากุสินาราสูตรที่ ๔
วรรคที่ ๕ กุสินาราสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้.
บทวา กุสินาราย ไดแก นครมีชื่ออยางนี้ ชนทั้งหลายอมนําพลี
ไปเซน เพื่อประโยชนแกเทวดาทั้งหลายในที่นี้ เหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อวา
พลิหรณะ เปนที่นําพลีไปเซน. ในทีน่ ําพลีไปเซนนั้น. ในบทวา อจฺฉิท-ฺ
เทน อปฺปฏิมเสน เปนตน พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้. ความประมาท
หรืออเนสนากรรมมีเวชกรรมเปนตน ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกระทําแลว
กายสมาจารของภิกษุนั้น ยอมเปนชองดุจใบตาลที่ตัวปลวกเปนตนกัดแลว
และชื่อวาบกพรอง เพราะอาจจะจับตอง คือจับที่ใดที่หนึ่งครามาได
กายสมาจารตรงกันขาม ชื่อวาไมมีชองไมบกพรอง. สวนวจีสมาจาร
ชื่อวาเปนชองบกพรอง เพราะพูดเท็จพูดทิ่มแทงพูดสอเสียด โจทดวย
อาบัติที่ไมมีมูลเปนตน วจีสมาจารตรงกันขาม ชือ่ วาไมมีชองไมบกพรอง.
บทวา เมตฺต นุ โข เม จิตฺต ไดแก เมตตาจิตที่ภิกษุตัดกังวลไดมาดวย
การประกอบเนือง ๆ ซึง่ กรรมฐานภาวนา. บทวา อนาฆาต ไดแก เวน
อาฆาต อธิบายวา กําจัดอาฆาตดวยการขมไว. บทวา กตฺถ วุตฺต ความวา
สิกขาบทนี้ ตรัสไวที่นครไหน.
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ในบทวา กาเลน วกฺขามิ เปนตน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ ภิกษุ
ใหภิกษุอื่นกระทําโอกาส ๆ หนึ่งแลวโจท ชื่อวากลาวโดยกาล. โจท
กลางสงฆ กลางคณะ ที่โรงสลาก โรงยาคู โรงภัต โรงตรึก หนทาง
ภิกษาจารและศาลฉัน ที่ศาลเฝา [บํารุง] หรือในคณะพวกอุปฏฐาก
ปวารณา ชือ่ วากลาวโดยมิใชกาล กลาวดวยเรื่องที่แทจริง ชื่อวากลาว
ดวยเรื่องจริง กลาววา พอมหาจําเริญ ตาแก พอทําลายบริษัท พอถือ
บังสุกุล พอนักเทศก นี้สมควรแกพอหรือ ชือ่ วา กลาวดวยคําหยาบ
กลาววา ทานผูเจริญ ทานผูเฒา ทานผูอนุเคราะหบริษัท ทานผูทรงผา
บังสุกุล ทานธรรมกถึก นี้สมควรแกทานหรือ ชือ่ วา กลาวดวยคําไพเราะ.
กลาวอาศัยเหตุ ชื่อวา กลาวดวยคําอิงประโยชน. บทวา เมตฺตจิตฺโต
วกฺขามิ โน โทสนฺตโร ความวา เราจะตั้งเมตตาจิตกลาว ไมมปี ระทุฐจิต
กลาว.
จบอรรถกถากุสินาราสูตรที่ ๔
๕. ปเวสนสูตร
วาดวยโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นใน ๑๐ ประการ

[๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นใน
มี ๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระราชา
ในโลกนี้ประทับอยูกับพระมเหสี ภิกษุเขาไปในที่นั้น พระมเหสีเห็นภิกษุ
นั้นแลวยอมทรงยิ้มแยม หรือภิกษุเห็นพระมเหสีแลวยิ้มแยมก็ดี พระราชา
ก็จักทรงสงสัยในอาการนั้นอยางนี้วา คนทั้งสองนี้คงไดทําแลว หรือจัก
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ทํากรรมอยางใดอยางหนึ่งเปนแน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษใน
การเขาไปสูพระราชวังชั้นในขอที่ ๑.
อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงมีกิจมาก มีกรณียะมาก เสด็จไป
หาหญิงคนใดคนหนึ่งแลว ทรงระลึกไมได หญิงนั้นยอมตั้งครรภดวย
พระราชานั้น พระราชาก็จักทรงสงสัยในการตั้งครรภนั้นอยางนี้วา เวน
บรรพชิตแลว ใคร ๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึง
เปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษใน
การเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๒.
อีกประการหนึ่ง รัตนะอยางใดอยางหนึ่งในพระราชวังชั้นในหาย
ไป พระราชาก็จักทรงสงสัยในการที่รัตนะหาไปนั้นอยางนี้วา เวน
บรรพชิตแลวใคร ๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึง
เปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษ
ในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๓.
อีกประการหนึ่ง เรื่องลับอันเปนภายในในพระราชวังชั้นในแพรง
พรายออกภายนอก พระราชาก็จะทรงสงสัยในการที่เรื่องลับแพรงพราย
ออกภายนอกนั้นอยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใคร ๆ อื่นไมเขามาใน
พระราชวังชั้นในนี้ กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการะขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๔.
ประการหนึ่ง ในพระราชวังชั้นใน บิดายอมปรารถนาเพื่อจะ
ฆาบุตร หรือบุตรยอมปรารถนาเพื่อจะฆาบิดา คนทั้งสองฝายนั้นจะสงสัย
อยางนี้วา เวนบรรพชิตแลว ใครๆ อื่นไมเขามาในพระราชวังชั้นในนี้
กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้
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เปนโทษ ในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๕.
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงต่ํา
ไวในตําแหนงสูง คนทั้งหลายไมพอใจในการแตงตั้งนั้น จะมีความ
กรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการ
เขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๖.
อีกประการหนึ่ง พระราชายอมทรงตั้งบุคคลผูควรแกตําแหนงสูง
ไวในตําแหนงต่ํา คนทั้งหลายไมพอใจการแตงตั้งนั้น จะมีความสงสัย
อยางนี้วา พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรม
ของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไป
ในพระราชวังชั้นในขอที่ ๗.
อีกประการหนึ่ง พระราชยอมทรงสงกองทัพไปในกาลอันไมควร
คนทั้งหลายไมพอใจในการที่สงกองทัพไปนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา
พระราชาทรงคลุกคลีดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิต
กระมังหนอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวัง
ชั้นในขอที่ ๘.
อีกประการหนึ่ง พระราชาทรงสงกองทัพไปในกาลอันควร แลว
รับสั่งใหกลับเสียในระหวางทาง คนทั้งหลายไมพอใจการใหกองทัพกลับ
เสียในระหวางทางนั้น จะมีความสงสัยอยางนี้วา พระราชาทรงคลุกคลี
ดวยบรรพชิต กรรมนี้จะพึงเปนกรรมของบรรพชิตกระมังหนอ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๙.
อีกประการหนึ่ง พระราชาวังชั้นในเปนที่คับคั่งดวยชาง คับคั่ง
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ดวยมา คับคั่งดวยรถ มีรปู เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะอันเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด ซึ่งเปนของไมสมควรแกบรรพชิต ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย นีเ้ ปนโทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นในขอที่ ๑๐ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาไปในพระราชวังชั้นใน ๑๐ ประการนี้แล.
จบปเวสนสูตรที่ ๕
อรรถกถาปเวสนสูตรที่ ๕
ปเวสนสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กต วา กริสสฺ นฺติ วา ไดแก ทําการลวงละเมิดเมถุนแลว
หรือจักทําการลวงละเมิดเมถุนนั้น. บทวา รตน ไดแก บรรดารัตนะ มี
มณีรัตนะเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง. บทวา ปฏเติ ไดแก ประสงคจะ
ใหตาย. บทวา หตฺถีสมฺพาธ แปลวาอันเบียดเสียดดวยชาง. ปาฐะวา
หตฺถีมทฺทน ก็มี. คํานั้นมีใจความวา ชื่อวาหัตถีสัมมัททะ เพราะเปน
ที่มีชางเหยียบย่ํา. ในคําที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา รชนียานิ
รูปสทฺทคนฺธรสโผฏพฺพานิ ความวา อารมณทั้งหลายมีรูปเปนตน ที่ทํา
ใหราคะเกิดเหลานี้นั้นยอมเปนของอรอยในขอนั้น.
จบอรรถกถาปเวสนสูตรที่ ๕
๖. สักกสูตร
วาดวยพระผูมีพระภาคเจา
ทรงเตือนอุบาสกชาวสักกะใหรักษาอุโบสถเปนนิตย

[๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้งนั้นแล อุบาสกชาวสักกชนบทเปนอัน
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มาก ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับในวันอุโบสถ ถวาย
อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามอุบาสกชาวสักกชนบทวา ดูกอ นอุบาสกชาวสักกชนบท
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ แลหรือ
อุบาสกชาวสักกชนบทเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บาง
คราวขาพระองคทั้งหลายยอมรักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ บาง
คราวไมไดรักษา พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ไมเปนลาภของทานทั้งหลาย
เสียแลว ทานทั้งหลายไมไดดีเสียแลว ที่ทานทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะ
ความโศก มีภัยเพราะความตายอยูอยางนี้ บางคราวก็รักษาอุโบสถอัน
ประกอบดวยองค ๘ บางคราวก็ไมไดรักษา ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้
พึงยังทรัพยกึ่งกหาปณะใหเกิดขึ้นทุก ๆ วัน ดวยการงานอันชอบโดยไม
แตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษฉลาดสมบูรณ
ดวยความหมั่น.
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพยกหาปณะหนึ่งใหเกิดขึ้นทุก ๆ
วัน ดวยการงานอันชอบโดยไมแตะตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวได
หรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณดวยความหมั่น.
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความ
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ขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้ พึงยังทรัพย ๒ กหาปณะ ๓ กหาปณะ
๔ กหาปณะ ๕ กหาปณะ ๖ กหาปณะ ๗ กหาปณะ ๘ กหาปณะ
๙ กหาปณะ ๑๐ กหาปณะ ๒๐ กหาปณะ ๓๐ กหาปณะ ๔๐ กหาปณะ
๑๐๐ กหาปณะ ใหเกิดขึ้นทุก ๆ วัน ดวยการงานอันชอบ โดยไมแตะ
ตองอกุศลเลย สมควรจะกลาวไดหรือไมวา เปนบุรุษผูฉลาดสมบูรณ
ดวยความหมั่น.
อุ. สมควรกลาวไดอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเมื่อยังทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ ๑,๐๐๐ กหาปณะ
ใหเกิดขึ้นทุก ๆ วัน เก็บทรัพยที่ตนไดแลว ๆ ไว เปนผูมีชวี ิตรอยป
จะพึงประสบกองโภคสมบัติเปนอันมาก บางหรือหนอ.
อุ. พึงเปนอยางนั้นได พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ทานทั้งหลายสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะพึงเสวยความสุขโดยสวนเดียวอยู ๑ คืน ๑
วันหรือกึ่งวัน อันมีโภคสมบัติเปนเหตุ มีโภคสมบัติเปนแดนเกิด มี
โภคสมบัติเปนที่ตั้ง บางหรือหนอ.
อุ. มิไดเปนอยางนั้นเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุอะไร.
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ
เพราะกามทั้งหลายเปนของไมเที่ยง
เปนของวางเปลา เปนของหลอกลวง เปนของมีความฉิบหายไปเปน
ธรรมดา.
พ. ดูกอ นอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย สวนสาวกของเราในธรรม-
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วินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัตติ ามที่เรา
พร่ําสอนอยูตลอด ๑๐ ป พึงเปนผูเสวยความสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยป
ก็มี หมื่นปกม็ ี แสนปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามี
ก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาว
สักกะทั้งหลาย ๑๐ ปจงยกไว สกวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไม
ประมาณ มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด
๙ ป ๘ ป ๗ ป ๕ ป ๔ ป ๓ ป ๒ ป ๑ ป พึงเปนผูเสวยความสุข
โดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี แสนปกม็ ี และสาวกของเรา
นั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี พึงเปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติ
ไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑ ปจงยกไว สาวกของเราใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตาม
ที่เราพร่ําสอนตลอด ๑๐ เดือน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยป
ก็มี หมื่นปกม็ ี แสนปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามี
ก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาวสักกะ
ทั้งหลาย ๑๐ เดือนจงยกไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบตั ิตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ เดือน
๘ เดือน ๗ เดือน ๖ เดือน ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน
กึ่งเดือน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี แสน
ปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปน
โสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย กึ่งเดือนจงยก
ไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๑๐ คือ ๑๐ วัน พึงเปนผู

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 154

เสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยปก็มี หมื่นปก็มี แสนปก็มี และสาวก
ของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามีก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบัน
ปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย ๑๐ คืน ๑๐ วัน จงยก
ไว สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว
ปฏิบัติตามที่เราพร่ําสอนตลอด ๙ คืน ๙ วัน ๘ คืน ๘ วัน
๗ คืน ๗ วัน ๖ คืน ๖ วัน ๕ คืน ๕ วัน ๔ คืน ๔ วัน ๓ คืน ๓ วัน
๒ คืน ๒ วัน ๑ คืน ๑ วัน พึงเปนผูเสวยสุขโดยสวนเดียวตลอดรอยป
ก็มี หมื่นปก็มี แสนปก็มี และสาวกของเรานั้นแล พึงเปนสกทาคามี
ก็มี เปนอนาคามีก็มี เปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดก็มี ดูกอนอุบาสกชาวสักกะ
ทั้งหลาย ไมเปนลาภของทานทั้งหลายเสียแลว ทานทั้งหลายไมไดดีแลว
ที่ทานทั้งหลาย เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศก มีภยั เพราะความตายอยางนี้
บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค ๘ บางคราวก็ไมรักษา.
อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้จักรักษาอุโบสถ อัน
ประกอบดวยองค ๘ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบสักกสูตรที่ ๖
อรรถกถาสักกสูตรที่ ๖
สักกสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โสกลภเย แปลวา มีภัยเพราะความโศก. ปาฐะวา โสกภเย
ดังนี้บาง. ในบทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา เยน กมฺมฏาเนน
ความวา บรรดาการงานทั้งหลายมีการไถ การคาขาย เปนตน การงาน
อยางใดอยางหนึ่ง. บทวา อนาปชฺช อกุสล ความวา ไมถึงอกุศลไร ๆ
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บทวา นิพฺพิเสยฺย ไดแก พึงใหเกิดขึ้น ไมถึงใหเสียไป. บทวา ทกฺโข
แปลวา ผูฉลาด. บทวา อุฏานสมฺปนฺโน ไดแก ผูประกอบดวยความขยัน
หมั่นเพียร. บทวา อล วจนาย แปลวา ควรที่จะกลาว. บทวา เอกนฺตสุขปฏิสเวที วิหเรยฺย ความวา รับรูเสวยสุขทางกายและทางใจสวนเดียว
ดวยญาณอยู.
บทวา อนิจฺจา ไดแก มีแลวก็ไมมี. บทวา ตุจฺฉา ไดแก เวนจาก
ความชื่นใจ. บทวา มุสา ไดแก กามแมจะลวงประหนึ่งวาเที่ยง งาม และ
สุข ก็ไมเปนอยางนั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา โมสธมฺมา ไดแก มีอนั เสียไป
เปนสภาวะ เพราะฉะนั้น จึงทรงชี้วา อาศัยกามเหลานั้นจึงเกิดทุกข. บทวา
โว ในคําวา อิธ โข ปน โว นี้เปนเพียงนิบาต. บทวา อปณฺณก วา
โสตาปนฺโน ความวา หรือวาเปนโสดาบันปฏิบัติไมผิดโดยสวนเดียว.
แมผูนั้นทําฌานใหเกิดแลว ก็ไปพรหมโลก หรือเสวยสุขสวนเดียวใน
กามาพจรสวรรค ๖ ชั้นอยู. ในพระสูตรนี้ พระศาสดาตรัสคุณของอุโบสถ
ประกอบดวยองค ๘.
จบอรรถกถาสักกสูตรที่ ๖
๗. มหาลิสูตร
วาดวยเหตุแหงการทําบาปกรรมและกัลยาณกรรม

[๔๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปา
มหาวัน ใกลนครเวสาลี ครั้นนั้นแล กษัตริยลิจฉวีพระนามวามหาลี ได
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระ-
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ผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแลเปนเหตุเปนปจจัย
แหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนมหาลี โลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาป
กรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม ดูกอนมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไว
โมหะแล... อโยนิโสมนสิการแล... ดูกอนมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไว
ผิดแล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหง
บาปกรรม ดูกอนมหาลี กิเลสมีโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุเปนปจจัย
แหงการทําบาปกรรม แหงความเปนไปแหงบาปกรรม.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อะไรเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกัลยาณกรรม แหงความเปนไปแหงกัลยาณกรรม.
พ. ดูกอ นมหาลี อโลภะแลเปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรม แหงความเปนไปแหงกัลยาณกรรม ดูกอ นมหาลี อโทสะแล...
อโมหะแล... โยนิโสมนสิการแล... ดูกอนมหาลี จิตอันบุคคลตั้งไว
ชอบแล เปนเหตุเปนปจจัยแหงการทํากัลยาณกรรม แหงความเปนไป
แหงกัลยาณกรรม ดูกอนมหาลี ธรรมมีอโลภะเปนตนนี้แล เปนเหตุ
เปนปจจัยแหงการทํากัลยาณธรรม แหงความเปนไปกัลยาณธรรม
ดูกอนมหาลี ถาธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ลไมพึงมีในโลก ชื่อวาความ
ประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติ
สม่ําเสมอ คือ ความประพฤติธรรม ก็จะไมพึงปรากฏในโลกนี้ ดูกอน
มหาลี ก็เพราะธรรม ๑๐ ประการนี้มพี รอมอยูในโลก ฉะนั้น ชื่อวาความ
ประพฤติไมสม่ําเสมอ คือ ความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติ
สม่ําเสมอ คือ ความประพฤติธรรม จึงปรากฏ (ในโลกนี้).
จบมหาลิสูตรที่ ๗
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อรรถกถามหาลิสูตรที่ ๗
มหาลิสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา มิจฺฉาปณิหติ  แปลวา ที่เขาตั้งไวผิด. บทวา อธมฺมจริยา
วิสมจริยา ความวา พึงทรามวิสมจริยาความประพฤติไมเรียบรอย กลาว
คือ อธรรมจริยา ความประพฤติอธรรมได ก็ดวยอํานาจอกุศลกรรมบถ
จริยานอกนี้ก็ดวยอํานาจกุศลกรรมบถ. ในพระสูตรนี้ ตรัสเฉพาะวัฏฏะ
เทานั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถามหาลิสูตรที่ ๗
๘. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนื่อง ๆ ๑๐ ประการ

[๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบรรพชิต
พึงพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนือง ๆ วา เราเปนผูมีเพศตางจากคฤหัสถ ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ
วา การเลี้ยงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ
วา อากัปกิริยาอยางอื่น อันเราควรทํามีอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนือง ๆ วา เรายอมติเตียนตนเองไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึง
พิจารณาเนือง ๆ วา เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญูชนพิจารณา
แลว ติเตียนเราไดโดยศีลหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ วา
เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณา
เนือง ๆ วา. เราเปนผูมีกรรมเปนของของตน เปนทายาทของกรรม มี
กรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย เราจัก
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ทํากรรมใดดีหรือชั่วก็ตาม เราจักตองเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา วันคืนลวงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เรายอมยินดีในเรือนวางเปลาหรือไม ๑ บรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ วา ญาณทัสสนะวิเศษอันสามารถกําจัดกิเลส เปน
อริยะ คือ อุตตริมนุสสธรรม อันเราไดบรรลุแลวมีอยูหรือหนอ ที่เปน
เหตุใหเราผูอันเพื่อนพรหมจรรยถามแลว จักไมเปนผูเกอเขินในกาลภาย
หลัง ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึง
พิจารณาเนือง ๆ.
จบอภิณหปจจเวกขณธรรมสูตรที่ ๘
อรรถกถาอภิณหปจจเวกขณธรรมสูตรที่ ๘
อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปพฺพชิเตน ไดแก ผูละฆราวาส การครองเรือนเขาถึงการ
บวชในพระศาสนา. บทวา อภิณฺห แปลวา เนือง ๆ บอย ๆ. บทวา
ปจฺจเวกฺขิตพฺพา แปลวา พึงสํารวจดู พึงกําหนดดู.
บทวา เววณฺณิย แปลวา ความมีเพศตาง ความมีรูปตาง ๆ ก็
ความมีเพศตางนั้นมี ๒ อยาง คือ ความมีเพศตางโดยสรีระ ๑ ความ
มีเพศตางโดยบริขาร ๑ บรรดาความมีเพศตาง ๒ อยางนั้น ความมีเพศตาง
โดยสรีระ พึงทราบไดดวยการปลงผมและหนวด. ก็กอนบวช แมนุงผา
ก็ตองใชผาดีเนื้อละเอียด ยอมสีตางๆ แมบริโภคก็ตองกินรสอรอยตางๆ
ใสภาชนะทองและเงิน แมนอนนั่งก็ตองที่นอนที่นั่งอยางดีในหองสงางาม
แมประกอบยาก็ตองใช เนยใส เนยขน เปนตน ตั้งแตบวชแลว จํา
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ตองนุงผาขาด ผาปะ ผายอมน้ําฝาด จําตองฉันแตขาวคลุกในบาตรเหล็ก
หรือบาตรดิน จําตองนอนแตบนเตียงลาดดวยหญาเปนตน ในเสนาสนะ
มีโคนไมเปนอาทิ จําตองนั่งบนทอนหนึ่งและเสื่อลําแพนเปนตน จําตอง
ประกอบยาดวยน้ํามูตรเนาเปนตน. พึงทราบความมีเพศตางโดยบริขาร
ในขอนี้ ดวยประการฉะนี้. ก็มรรพชิตพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมละโกปะ
ความขัดใจ และมานะความถือตัวเสียได.
บทวา ปรปฏิพทฺธา เม ชีวกิ า ความวา บรรพชิตพึงพิจารณา
อยางนี้วา ความเปนอยูดวยปจจัย ๔ จําตองเกี่ยวเนื่องในผูอื่น อิริยาบถ
ก็สมควร อาชีวะการเลี้ยงชีพก็บริสุทธิ์ ทั้งเปนอันเคารพยําเกรงบิณฑบาต ชื่อวาเปนผูบริโภคไมพิจารณาในปจจัย ๔ ก็หามิได.
บทวา อฺโ เม อากกฺโป กรณีโย ความวา บรรพชิตพึงพิจารณา
วาอากัปกิริยาเดินอันใดของเหลาคฤหัสถ คือยางกาวไมกําหนด โดยอาการ
ยืดอกคอตั้งอยางสงางาม เราพึงทําอากัปกิริยาตางไปจากอากัปกิริยาของ
คฤหัสถนั้น เราพึงมีอินทรียสงบ มีใจสงบ มองชัว่ แอก ยางกาวกําหนด
แตนอย [ไมยางกาวยาว] พึงเดินไปเหมือนนําเกวียนบรรทุกน้ําไปในที่
ขรุขระ. ดวยวา บรรพชิตพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมมีอากัปกิริยาสมควร
สิกขา ๓ ยอมบริบูรณ.
ศัพยวา กจฺจิ นุ โข รวมนิบาตลงในความกําหนด. บทวา อตฺตา
ไดแก จิต. บทวา สีลโต น อุปวทติ ไดแก ไมตําหนิตนเองเพราะศีลเปน
ปจจัยอยางนี้วาศีลของเราไมบริบูรณ. ดวยวา บรรพชิตพิจารณาอยูอยางนี้
ยอมตั้งหิริความละอายขึ้นภายใน. หิรินั้น ก็ใหสําเร็จความสํารวมใน
ทวารทั้ง ๓. ความสํารวมในทวารทั้ง ๓ ยอมเปนจตุปาริสุทะศีล บรรพชิตผูตั้งอยูในจตุปาริสุทธิศีล เจริญวิปสสนาแลว ยอมยึดพระอรหัตไวได.
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บทวา อนุวิจฺจ วิญ
ฺ สพฺรหฺมจารี ความวา เหลาสพรหมจารีผู
ประพฤติพรหมจรรยรวมกับผูเปนบัณฑิต พิจารณาใครครวญแลว. ดวยวา
บรรพชิตพิจารณาอยูอยางนี้ โอตตัปปะ ความเกรงกลัวบาปภายนอก
ยอมตั้งขึ้น. โอตตัปปะนั้น ยอมใหสําเร็จความสํารวมในทวารทั้ง ๓.
ดังนั้น จึงควรทราบโดยนัยในลําดับถัดมานั้นแล.
บทวา นานาภาโว วินาภาโว ความวา ความเปนตาง ๆ เพราะ
เกิดมา ความพลัดพราก เพราะมรณะ. ดวยวา บรรพชิตพิจารณาอยูอยาง
นี้ ชื่อวาไมมีอาการคือประมาทในทวารทั้ง ๓. มรณัสสติ ความระลึก
ถึงความตาย ก็เปนอันตั้งลงดวยดี.
ในบทวา กมฺมสฺสโกมฺหิ เปนตน พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้. กรรม
เปนของเรา คือเปนสมบัติของตน เหตุนั้น เราจึงเปนผูมีกรรมเปน
ของของเรา. ผลที่กรรมพึงให ชื่อวาผลทายะ ผลแหงกรรม ชื่อวา
กรรมทายะ ผลแหงกรรม เรายอมรับผลแหงกรรมนั้น เหตุนั้น เราจึงเปน
ผูรับผลแหงกรรม. กรรมเปนกําเนิด คือเหตุของเรา เหตุนั้น เราจึงเปน
ผูมีกรรมเปนกําเนิด. กรรมเปนเผาพันธุ เปนญาติของเรา เหตุนั้น เราจึง
เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ. กรรมเปนที่พึ่งอาศัยของเรา เหตุนั้น เราจึงเปน
ผูมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย. บทวา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ ไดแก เราจัก
เปนทายาท คือเปนผูรับผลที่กรรมนัน้ ใหแลว. ดวยวา บรรพชิตพิจารณา
ถึงความที่เรามีกรรมเปนของของตนอยูอยางนี้ ยอมไมชื่อวากระทําบาป.
บทวา กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ ความวา คืนวัน
ลวงไป เปลีย่ นแปลงไป เราเปนอยางไร คือเรากําลังทําวัตรปฏิบัติอยู
หรือ ๆ วาไมทํา ทองบนพระพุธวจนะอยูหรือ ๆ วาไมทองบน กําลัง
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ทํากิจกรรมในโยนิโสมนสิการอยูหรือ ๆ วาไมทํา. ดวยวา บรรพชิต
พิจารณาอยูอยางนี้ ความไมประมาท ยอมบริบูรณ.
บทวา สฺุาคาเร อภิรมานิ ความวา เราแตผูเดียวอยูในทุก
อิริยาบถ ในโอกาสอันสงัด ยังยินดียิ่งอยูหรือหนอ. ดวยวา บรรพชิต
พิจารณาอยูอยางนี้ กายวิเวก ยอมบริบูรณ.
บทวา อุคิตริมนุสฺสธมฺมา ความวา ธรรมทั้งหลายมีฌานเปนตน
ของทานผูไดฌาน และพระอริยะ เปนมนุษยที่ยิ่ง เปนมนุษยชั้นอุกฤษฏ
หรือธรรมทัง้ หลายที่ยิ่งยวด ที่ประเสริฐกวามนุษยธรรม กลาวคือกุศล
กรรมบถ ๑๐ มีอยู คือ เปนอยูในสันดานของเราหรือ. บทวา อลมริยาณทสฺสนวิเสโส ความวา ชื่อวา ญาณ เพราะอรรถวาใหเกิดมหัคตปญญาและโลกุตรปญญา ชื่อวา ทัสสนะ เพราะอรรถวาเห็นธรรมโดย
ทําใหประจักษเหมือนดังเห็นดวยจักษุ เหตุนั้น จึงชื่อวา ญาณทัสสนะ.
ญาณทัสสนะอันเปนอริยะ คือบริสุทธิ์สูงสุด เหตุนั้น จึงชื่อวา อริยญาณทัสสนะ. อริยญาณทัสสนะอันอาจ คือเปนอริยสามารถกําจัดกิเลส มีอยู
ในธรรมนั้น หรือแกธรรมนั้น เหตุนั้น ธรรมนัน้ จึงชื่อวา อลมริยญาณทัสสนะ ไดแกธรรมของมนุษยผูยิ่ง ตางโดยฌานเปนตน. อลมริยญาณทัสสนะนั้นดวย วิเศษดวย เหตุนั้น จึงชื่อวา อลมริยญาณทัสสนวิเสส. อีกนัยหนึ่ง คุณวิเศษ คือญาณทัสสนะอันบริสุทธิ์ สามารถกําจัด
กิเลสไดนั้นนั่นเอง เหตุนั้น จึงชื่อวา อลมริยญาณทัสสนวิเสส ก็ได. บทวา
อธิคโต ไดแก ความวิเศษที่เราไดไวแลว มีอยูหรือหนอ. บทวา โสห
ไดแก เรานัน้ มีคุณวิเศษอันไดไวแลว. บทวา ปจฺฉิเม กาเล ไดแก ใน
เวลานอนบนเตียงสําหรับ. บทวา ปุฏโ ไดแก ถูกเพื่อนสพรหมจารี
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ถามถึงคุณวิเศษที่บรรลุ. บทวา น มงฺกุ ภวิสฺสามิ ไดแกเราจักไมเปนผู
คอตก หมดอํานาจ. ดวยวา บรรพชิตพิจารณาอยางนี้ ยอมไมชื่อวา
ตายเปลา.
จบอรรถกถาอภิณหปจจเวกขณธรรมสูตรที่ ๘
๙. สรีรัฏฐธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ตงั้ อยูในสรีระ ๑๐ ประการ

[๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการ
นี้ อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความ
หนาว ๑ ความรอน ๑ ความหิว ๑ ความกระหาย ๑ ความปวดอุจจาระ ๑
ความปวดปสสาวะ ๑ ความสํารวมกาย ๑ ความสํารวมวาจา ๑ ความสํารวมอาชีพ ๑ ธรรมเปนเครื่องปรุงแตงภพตอไป ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันตั้งอยูในสรีระ ๑๐ ประการนี้แล อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนื่องๆ.
จบสรีรัฏฐธรรมสูตรที่ ๙
อรรถกถาสรีรัฏฐธรรมสูตรที่ ๙
สรีรัฏฐธรรมสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โปโนพฺภวิโก ไดแกผูใหเกิดในภพอีก. บทวา ภวสงฺขาโร
ไดแก กรรมเครื่องแตงภพ. ในพระสูตรนี้ ตรัสเฉพาะวัฏฏะเทานั้น
จบอรรถกถาสรีรฏั ฐธรรมสูตรที่ ๙
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๑๐. ภัณฑนสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการที่เปนเหตุใหไมวิวาทกัน

[๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
ภิกษุมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอ
ฉัน เกิดหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวยหอก
คือปาก ครั้นเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขา
ไปยังหอฉัน แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปลู าดไว ครั้นแลวไดตรัสถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนา
กันดวยเรื่องอะไรหนอ และเรื่องอะไรอันเธอทั้งหลายพักคางไวในระหวาง
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขาพระองคทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต นัง่ ประชุมกัน
ที่หอฉัน เกิดหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกัน
ดวยหอกคือปากอยู.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลาย
เกิดความหมายมั่นกอความทะเลาะวิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและกันดวย
หอกคือปากอยู นี้เปนกรรมไมสมควรแกเธอทั้งหลาย ผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอม
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 164

และโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีศีล ฯลฯ แมนี้
เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน เปน
ไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผู
ไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่ง
ธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้ อรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนพหูสูต ฯ ล ฯ นี้เปนธรรมที่ตั้งแหง
ความระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูมมี ิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดีนี้ เปนธรรม
ที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปน
ไปเพื่อละความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องทํา
ใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน มีปกติรบั คําพร่ําสอนโดยเคารพ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูวางาย ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึก
ถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รักที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูขยันไมเกียจคราน ในกรณียกิจทั้ง
สูงทั้งต่ําของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น เปนผูสามารถเพื่อทํา เพื่อจัดได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูขยันไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งสูง
ทั้งต่ําของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ มีความใครในธรรม เปนผูฟงและแสดง
ธรรมอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่งในอภิธรรม ในอภิวินัย ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีความใครในธรรม ฯลฯ นี้ เปน
ธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน เปนไป
เพื่อความสงเคราะหกันและกันไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
ทั้งหลาย เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรมทั้งหลาย เปนผูมีกําลัง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอ
ที่ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร ฯลฯ นี้ เปนธรรมทีต่ ั้งแหงความระลึกถึง
กันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูสันโดษ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
เภสัชบริขารอันเปนปจจัยแกคนไข ตามมีตามได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอที่ภิกษุเปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอัน
เปนปจจัยของคนไขตามมีตามไดนี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน
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และกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูมสี ติ คือ ประกอบดวยสติเปนเครื่อง
รักษาตนอยางยิ่ง ระลึกนึกถึงกิจที่ทําและคําที่พูดแมนานได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีสติ ฯลฯ นี้ เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึง
กันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะห
กันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุ เปนผูมปี ญญา คือ ประกอบดวยปญญา
เครื่องพิจารณาเห็นความเกิด ดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูมีปญญา ฯลฯ นี้
เปนธรรมที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รัก ที่เคารพกัน
ยอมเปนไปเพื่อความสงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนที่ตั้งแหงความ
ระลึกถึงกันและกัน ทําใหเปนที่รักที่เคารพกัน ยอมเปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกันและกัน ไมวิวาทกัน สามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
จบภัณฑนสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสวรรคที่ ๕
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อรรถกถาภัณฑนสูตรที่ ๑๐
ภัณฑนสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสศีล พาหุสัจจะ วิริยะ สติ และปญญา คละ
กันทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระ. คําที่เหลือในที่ทุกแหง มีใจความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาภัณฑนสูตรที่ ๑๐
จบอักโกสวรรคที่ ๕
จบปฐมปณณาสก
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิวาทสูตร ๒. ปฐมวิวาทมูลสูตร ๓. ทุติยวิวาทมูลสูตร
๔. กุสินาราสูตร ๕. ปเวสนสูตร ๖. สักกสูตร ๗. มหาลิสูตร
๘. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร ๙. สรีรัฏฐธรรมสูตร ๑๐. ภัณฑนสูตร.
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ทุติยปณณาสก

สจิตตวรรคที่ ๑
๑. สจิตตสูตร
วาดวยภิกษุพึงเปนผูฉลาดในวาระจิตของตน

[๕๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุเปนผูฉลาดในวาระจิตของผูอื่นไซร
เมื่อเปนเชนนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เธอทั้งหลายจักเปนผูฉลาดใน
วาระจิตของตน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูฉลาดในวาระจิตของตนอยาง
ไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มี
ปกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด
หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลหี รือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อ
ขจัดธุลีหรือจะดํานั้นเสีย หากวาเขาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอม
ดีใจ มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ
หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉนั ใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพิจารณา
ของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราไมเปน
ผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ หรือ
วาเราไมเปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุม
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อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปราศจากถีนมิทธะอยูโดยมาก เรา
เปนผูฟุงซายอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก
เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูพนความ
สงสัยไดโดยมาก เราเปนผูโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผู
ไมโกรธอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมากหรือหนอ หรือ
วาเราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมาก เราเปนผูมีกายอันปรารภแรงกลา
อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยู
โดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผู
ปรารภความเพียรอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอ
หรือวาเราเปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศล
ธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา
เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก เปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมาก เปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูโดยมาก เปนผูฟุงซานอยูโดยมาก เปนผูมีความสงสัย
อยูโดยมาก เปนผูมีความโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดย
มาก เปนผูมีกายอันปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผูเกียจครานอยูโดย
มาก เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติ
ความสัมปชัญญะ ใหมีความประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลาย ที่เปนบาป
อกุศลเหลานั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม หรือมี
ศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
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ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อ
ดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุนั้น ก็พึงทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติ
และสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศล
เหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา
เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เปน
ผูปราศจากถิ่นมิทธะอยูโดยมาก เปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก เปนผูขาม
พนความสงสัยอยูโดยมาก เปนผูไมโกรธอยูโดยมาก เปนผูมีจิตไมเศรา
หมองอยูโดยมาก เปนผูมีกายอันมิไดปรารภแรงกลาอยูโดยมาก เปนผู
ปรารภความเพียรอยูโดยมาก เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความเพียรเพื่อความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป.
จบสจิตตสูตรที่ ๑
ทุติยปณณาสก

สจิตตวรรคที่ ๑
อรรถกถาสจิตตสูตรที่ ๑
ปณณาสกที่ ๒ สจิตตสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สจิตฺตปริยายกุสลา แปลวา ผูฉลาดในวาระจิตของตน.
บทวา รช ไดแก อุปกิเลสที่จรมา. บทวา องฺคณ ไดแก มีจุดดําตาม
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ตัวเปนตนอันเกิดในมุขนิมิตเงาหนานั้น. ทวา อาสวาน ขยาย ไดแก
เพื่อประโยชนแกพระอรหัต.
จบอรรถกถาสจิตตสูตรที่ ๑
๒. สาริปุตตสูตร

๑

วาดวยภิกษุพึงเปนผูฉ ลาดในวาระจิตของตน

[๕๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุไมเปน
ผูฉลาดในวาระจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนอยางนั้น ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา
เราจักเปนผูฉลาดในวาระจิตของตน ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวาระจิตของตน
อยางไร ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุม
สาวมีปกติชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด
หรือในภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อ
ขจัดธุลีหรือจุดดํานั้นเสีย หากวาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอม
ดีใจ
มีความดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ
หนาของเราบริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย การ
พิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเรา
เปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตพยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ
๑. สูตรที่ ๒ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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หรือวาเราเปนผูมีจิตไมพยาบาทอยูโดยมาก เราเปนผูอันถีนมิทธะกลุมรุม
อยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูปราศจากถิ่นมิทธะอยูโดยมาก เรา
เปนผูฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมาก
เราเปนผูมีความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูขามพนความ
สงสัยโดยมาก เราเปนผูมีความโกรธอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปน
ผูไมมีความโกรธอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตเศราหมองอยูโดยมากหรือ
หนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก เราเปนผูมีกายอัน
ปรารภแรงกลาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูมีกายอันมิไดปรารภ
แรงกลาอยูโดยมาก เราเปนผูเกียจครานอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเรา
เปนผูปรารภความเพียรอยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมากหรือ
หนอ หรือวาเราเปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะ
มากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถามวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้
วา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดมาก
ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมปี ระมาณยิ่ง
เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลเหลานั้น.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาอันไฟไหม
หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้น ฉันใด ภิกษุพึงทําความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติ
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และสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศล
เหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้
วา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก ฯลฯ เปนผูมีจิตตั้งมั่น อยูโดยมาก
ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความ
เพียรเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งในรูป.
จบสาริปุตตสูตรที่ ๒
๓. ฐิตสิ ูตร
วาดวยพระผูมพี ระภาคเจาทรงสรรเสริญความตั้งอยูในกุศลธรรม

[๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมสรรเสริญแมซึ่งความตั้งอยูใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย ไฉนจะสรรเสริญความเสื่อมรอบในกุศลธรรมทั้งหลาย
เลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แตเราสรรเสริญความเจริญในกุศลธรรมทั้ง
หลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อมในกุศลธรรม.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความ
ตั้งอยู มิใชความเจริญอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้น
ของภิกษุนั้นยอมไมตั้งอยู ยอมไมเจริญขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
ขอนี้วา เปนความเสื่อมใน กุศลธรรมทั้งหลา มิใชความตั้งอยู มิอยู
ความเจริญ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมในกุศลธรรมทัง้ หลายมีอยู
มิใชความตั้งอยู มิใชความเจริญ อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความ
เสื่อม มิใชความเจริญอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้น
ของภิกษุนั้นยอมไมเสื่อม ยอมไมเจริญขึ้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวขอนี้วา เปนความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความเสื่อม มิใช
ความเจริญ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใช
ความเสื่อม มิใชความเจริญ อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลายความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความ
ตั้งอยู มิใชความเสื่อมอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณเทาไร ธรรมเหลานั้นของ
ภิกษุยอมไมตั้งอยู ยอมไมเสื่อม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวขอนี้วา
เปนความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู มิใชความเสื่อม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย มิใชความตั้งอยู
มิใชความเสื่อม อยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผู
ฉลาดในวาระจิตของผูอื่นไซร เมื่อเปนอยางนั้น ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา
เราจักเปนผูฉลาดในวาระจิตของตน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูฉลาดในวาระจิตของตนอยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปกติชอบ
แตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือใน
ภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุลี
หรือจุดดํานั้นเสีย ถาวาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมดีใจ มีความ
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ดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเรา
บริสุทธิ์แลวหนอ แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุ
วา เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปนผูไมมีอภิชฌา
อยูโดยมาก เราเปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมากหรือหนอ หรือวาเราเปน
ผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ ยอมเปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอ ยางนี้วา
เราเปนผูมีอภิชฌาอยูโดยมาก... เปนผูมีจิตไมตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมัก
เขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อละ
ธรรมทั้งหลายที่เปนยาปอกุศลเหลานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน
บุคคลมีผาอันไฟไหม หรือมีศีรษะอันไฟไหม พึงทําความพอใจ ความ
พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติ
และสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะ
ฉันใด ภิกษุนั้นพึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เปนมาปอกุศลเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุเมื่อพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เรา
เปนผูไมมีอภิชฌาอยูโดยมาก... เปนผูมีจิตตั้งมั่นอยูโดยมาก ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้นแลว พึงทําความเพียรเพื่อความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายใหยิ่งขึ้นไป.
จบฐิติสูตรที่ ๓
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อรรถกถาฐิติสูตรที่ ๓
ฐิติสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปฏิภาเณน ไดแก ดวยการตั้งถอยคําไว.
จบอรรถกถาฐิติสูตรที่ ๓
๔. สมถสูตร
วาดวยสิ่งที่ควรเสพและไมควรเสพ

[๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิต
ของผูอื่น เมื่อเปนเชนนั้น ภิกษุนั้นพึงศึกษาวา เราจักเปนผูฉลาดใน
วาระจิตของตน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนฉลาดในวาระจิตของตนอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรษุ ที่เปนหนุมสาว มีปกติ
ชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือใน
ภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัดธุลี
หรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ยอมดีใจ มีความ
ดําริอันบริบูรณดวยเหตุนั้นแลวา เปนลาภของเราหนอ หนาของเราบริสุทธิ์
แลวหนอ แมฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เรา
เปนผูไดความสงบจิตภายในหรือหนอ หรือวาไมเปนผูไดความสงบจิต
ภายใน เราเปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ หรือ
วาเราไมเปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ ยอมเปน
อุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวาภิกษุพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา เราได
ความสงบจิตภายใน ไมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในความสงบจิตภายในแลว พึงทราบความเพียรในความ
เห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิต
ภายใน และไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมรูอยางนี้วา เราไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญา
อันยิง ไมไดความสงบจิตภายใน ดังนี้ไซร ภิกษุควรตั้งอยูในความเห็น
แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งแลว พึงทําความเพียรในความสงบจิตภายใน
สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง และได
ความสงบจิตภายใน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมรู
อยางนี้วา เราไมไดความสงบจิตภายใน ไมไดความเห็นแจงธรรมดวย
ปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติแลสัมปชัญญะ ใหมี
ประมาณยิ่ง เพื่อไดซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนั่นเทียว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมี
ศีรษะถูกไฟไหม พึงทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมปี ระมาณยิ่ง
เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเที่ยว แมฉันใด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อไดซึ่งกุศลธรรมเหลานั้นนั่นเทียว ฉันนั้นเหมือนกันแล.
สมัยตอมา ภิกษุนั้นยอมไดความสงบจิตภายใน และไดความเห็น
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แจงธรรมดวยปญญาอันยิ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ถาภิกษุทั้งหลายพิจารณา
อยู ยอมรูอยางนี้วา เราไดความสงบจิตภายใน ไดความเห็นแจงธรรม
ดวยปญญาอันยิ่ง ดังนี้ไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานั้น
นั่นแหละ แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง คือ
ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง
คือ ที่ควรสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดย
สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมากลาวแมซึ่งบาน
และนิคมโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เรายอมกลาว
แมซึ่งชนบทและประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี
เรายอม กลาวแมซึ่งบุคคลโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควร
เสพก็มี.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งจีวร
โดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี เราอาศัยอะไรกลาวแลว
ในจีวร ๒ อยางนั้น จีวรชนิดใดภิกษุรูวา เมื่อเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไปจีวรเห็น ปานนี้ไมควรเสพจีวร
ใดภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพจีวรนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรม
ยอมเจริญยิ่ง จีวรเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรา
กลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งจีวรโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี
ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เขาอาศัยขอนี้กลาวแลว.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาต
โดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไร
กลาวแลว ในบิณฑบาต ๒ อยางนั้น บิณฑบาตใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเรา
เสพบิณฑบาตนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป
บิณฑบาตเห็นปานนี้ไมควรเสพ บิณฑบาตใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพ
บิณฑบาตนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บิณฑบาตเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบิณฑบาตโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี
ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ในเสนาสนะ ๒ อยางนั้น เสนาสนะใด ภิกษุพึงรูวา
เมื่อเราเสพเสนาสนะนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อม
ไป เสนาสนะเห็นปานนี้ไมควรเสพ เสนาสนะใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อ
เราเสพเสนาสนะนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
เสนาสนะเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรา
ยอมกลาวแมซึ่งเสนาสนะโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพ
ก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบาน
และนิคมโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เรา
อาศัยอะไรกลาวแลว ในบานและนิคมทั้งสองอยางนั้น บานและนิคมใด
ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบานและนิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 180

กุศลธรรมยอมเสื่อมไป บานและนิคมเห็นปานนี้ไมควรเสพ บานและ
นิคมใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบานและนิคมนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อม
ไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บานและนิคมเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบานและนิคมโดยสวนสอง
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งชนบทและ
ประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัย
อะไรกลาวแลว ในชนบทและประเทศทั้งสองนั้น ชนบทและประเทศใด
ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แล อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง
กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ชนบทและประเทศเห็นปานนี้ไมควรเสพ ชนบท
และประเทศใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพชนบทและประเทศนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง ชนบทและประเทศเห็นปานนี้
ควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งชนบท
และประเทศโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ทีไ่ มควรเสพก็มี ดังนี้ เรา
อาศัยขอนี้กลาวแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คําที่เรากลาววา เรากลาวแมซึ่งบุคคลโดย
สวนสอง คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยอะไรกลาว
แลว ในบุคคลทั้งสองนั้น บุคคลใด ภิกษุพึงรูวา เมื่อเราเสพบุคคลนี้แล
อกุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมยอมเสื่อมไป บุคคลเห็นปานนี้ไมควร
เสพ บุคคลใด ภิกษุพึงรูวา เมื้อเราเสพบุคคลนี้แล อกุศลธรรมยอมเสื่อม
ไป กุศลธรรมยอมเจริญยิ่ง บุคคลเห็นปานนี้ควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ก็คําที่เรากลาววา เรายอมกลาวแมซึ่งบุคคลโดยสวนสอง คือ ที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี ดังนี้ เราอาศัยขอนี้กลาวแลว.
จบสมถสูตรที่ ๔
อรรถกถาสมถสูตรที่ ๔
สมถสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อธิปฺา ธมฺมวิปสฺสนาย ไดแก วิปสนาที่กําหนดเอา
สังขารเปนอารมณ
จบอรรถกถาสมถสูตรที่ ๔
๕. ปริหานสูตร

๑

วาดวยภิกษุพงึ เปนผูฉลาดในภาวะจิตของตน

[๕๕] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําของทานพระสารีบุตรแลว ทาน
พระสารีบุตรไดถามวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจายอม
ตรัสวา บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม ดังนี้ ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว
ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล อนึง่ บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ภิกษุเหลานั้นกลาววา
ขาแตอาวุโส กระผมทั้งหลายมาแตที่ไกลแล เพื่อทราบเนื้อความแหงภาษิต
นี้ในสํานักของทานพระสารีบุตร ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะ
๑. พระสูตรที่ ๕-๖-๗ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ทานพระสารีบุตรเองเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอทานพระสารีบุตรแลว
จักทรงจําไว ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาอยางนั้น
ทานทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทาน
พระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
บุคคลผูมีธรรมอันเสื่อม พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณ
เทาไรหนอแล ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมฟงธรรม
ที่ไมเคยฟง ๑ ธรรมที่ภกิ ษุนั้นฟงแลวยอมถึงความเลอะเลือน ๑ ธรรมที่
ภิกษุนั้นเคยถูกตองดวยใจในกาลกอน ยอมไมปรากฏแกเธอ ๑ ภิกษุนั้น
ยอมไมรูธรรมที่คนยังไมรู๑ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอัน
เสื่อม พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย สวนบุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดวยเหตุมีประมาณเทาไร ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมฟงธรรมที่คนไมเคยฟงมา ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟง
แลว ยอมไมถึงความเลอะเลือน ๑ ธรรมที่ภิกษุนั้นเคยถูกตองดวยใจใน
กาลกอน ยอมปรากฏ ๑ ภิกษุนั้นยอมรูธรรมทีค่ นยังไมรู ๑ ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย บุคคลผูมีธรรมอันไมเสื่อม พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ไวแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย หากวาภิกษุไมเปนผูฉลาดในวาระจิตของ
ผูอื่นไซร เมื่อเปนเชนนั้น ทานทั้งหลายพึงศึกษาวา เราทั้งหลายจักเปน
ผูฉลาดในวาระจิตของตน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล.
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ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปนผูฉลาดในวาระจิตของตนอยางไร
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเสมือนสตรีหรือบุรุษที่เปนหนุมสาว มีปกติ
ชอบแตงตัว สองดูเงาหนาของตนในคันฉองอันบริสุทธิ์หมดจด หรือใน
ภาชนะน้ําอันใส ถาเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้น ก็ยอมพยายามกําจัดธุลี
หรือจุดดํานั้นเสีย ถาไมเห็นธุลีหรือจุดดําที่หนานั้นก็ยอมดีใจ มีความดําริ
อันบริบูรณดวยเหตุนั้นนั่นเทียววา เปนลาภของเราแลวหนอ แมฉันใด
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การพิจารณาของภิกษุวา เราเปนผูไมมีอภิชฌาอยู
โดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูมีจิตไม
พยาบาทอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เรา
เปนผูปราศจากถิ่นมิทธะอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวา
ไมมีหนอ เราเปนผูไมฟุงซานอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนีม้ ีอยูแกเรา
หรือไมมีหนอ เราเปนผูขามพนความสงสัยอยูโดยมากหรือหนอ ธรรมนี้
มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูไมมักโกรธอยูโดยมากหรือหนอ
ธรรมนี้มีแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผูมีจิตไมเศราหมองอยูโดยมาก
หรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือไมมีหนอ เราเปนผูไดความปราโมทย
ในธรรมภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ เราเปนผู
ไดความปราโมทยในธรรมภายในหรือหนอ ธรรมนี้มีอยูแกเราหรือวาไม
มีหนอ เราเปนผูไดความเห็นแจงธรรมดวยปญญาอันยิ่งหรือหนอ ธรรม
นี้มีอยูแกเราหรือวาไมมีหนอ ดังนี้ เปนอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมไมพิจารณาเห็น
กุศลธรรมเหลานี้แมทั้งหมดในตนไซร ภิกษุนั้นควรทําความพอใจ ความ
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พยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและ
สัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมด
นั่นเที่ยว ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหม
หรือมีศีรษะถูกไฟไหม ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ
ความขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง
เพื่อดับไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ภิกษุนั้นควร
ทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศล
ธรรมเหลานี้ทั้งหมดนั่นเทียว ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย แตถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็น
กุศลธรรมบางอยางในตน ยอมไมพิจารณาเห็นกุศลธรรมบางอยางในตน
ไซร ภิกษุนั้นพึงตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแลว พึง
ทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขมน ความ
ไมทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ไมพิจารณาเห็นในคนเหลานั้น.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมีผาถูกไฟไหมหรือมี
ศีรษะถูกไฟไหม ควรทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ขะมักเขมน ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะใหมีประมาณยิ่ง เพื่อดับ
ไฟไหมผาหรือไฟไหมศีรษะนั้นนั่นเทียว แมฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมทั้งหลายที่พิจารณาเห็นในตนแลว ควรทํา
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขมักเขมน ความไม
ทอถอย สติและสัมปชัญญะ ใหมีประมาณยิ่ง เพื่อไดเฉพาะซึ่งกุศลธรรม
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ทั้งหลายที่ไมพิจารณาเห็นในคนเหลานั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู ยอมพิจารณาเห็นกุศล
ธรรมเหลานี้แมทั้งหมดในตนไซร ภิกษุนั้นควรตั้งอยูในกุศลธรรมเหลานี้
ทั้งหมดนั่นเทียว แลวพึงทําความเพียรใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย.
จบปริหานสูตรที่ ๕
๖. ปฐมสัญญาสูตร
วาดวยการเจริญสัญญา ๑๐ ประการ ที่มีผลมาก มีอานิสงสมาก

[๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลวทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอ มตธรรม
มีอมตธรรมเปนที่สุด ๑๐ ประการเปนไฉน คืออสุภสัญญา ๑ มรณสัญญา ๑
อาหาเรปฏิกุลสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ อนิจจสัญญา ๑
อนิจเจทุกขสัญญา ๑ ทุกเขอนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑
นิโรธสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลายสัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมีมากแลว ยอมมีผลมากมีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนที่สุด.
จบปฐมสัญญาสูตรที่ ๖
๗. ทุติยสัญญาสูตร
วาดวยการเจริญสัญญา ๑๐ ประการ ที่มีผลมาก มีอานิสงสมาก
อีกนัยหนึ่ง

[๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
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แลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑
มรณสัญญา ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา๑ สัพพโลเกอันภิรตสัญญา ๑ อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬุวกสัญญา๑ วินีลกสัญญา ๑ วิฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญ
แลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก หยั่งลงสูอมตะ มีอมตะ
เปนที่สุด.
จบทุติยสัญญาสูตรที่ ๗
๘. มูลสูตร
วาดวยธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล มีนิพพานเปนทีส่ ุด

[๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถาม
อยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไร
เปนแดนเกิด มีอะไรเปนเหตุเกิด มีอะไรเปนที่ประชุมลง มีอะไรเปน
ประมุข มีอะไรเปนใหญ มีอะไรเปนยิ่ง มีอะไรเปนแกน มีอะไรเปนทิ
หยั่งลง มีอะไรเปนที่สุด เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว จะพึงพยากรณ
แกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นวาอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจา
เปนมูล มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่ง
พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจม
แจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจา
แลวจักทรงจําไว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถา
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เชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกพึงถามอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ธรรมทั้งปวงมีอะไรเปนมูล มีอะไรเปนแดนเกิด... มีอะไรเปนที่หยั่งลง
มีอะไรเปนที่สุด เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ธรรมทั้งปวง
มีฉันทะเปนมูล มีมนสิการเปนแดนเกิด มีผัสสะเปนเหตุเกิด มีเวทนา
เปนที่ประชุมลง มีสมาธิเปนประมุข มีสติเปนใหญ มีปญ
 ญาเปนยิ่ง มี
วิมุตติเปนแกน มีอมตะเปนที่หยั่งลง มีนิพพานเปนที่สุด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล.
จบมูลสูตรที่ ๘
อรรถกถามูลสูตรที่ ๘
มูลสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในบทวา อมโตคธา นี้ ตรัสอุปาทิเสสนิพพานธาตุไว. ในบทวา
นิพฺพานปริโยสานา นี้ ตรัสอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไว. ดวยวา ภิกษุ
บรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแลว ยอมชื่อวาบรรลุที่สุดธรรมทุกอยาง บทที่
เหลือ มีขอความกลาวไวแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถามูลสูตรที่ ๘
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๙. ปพพชิตสูตร
วาดวยจิตของบรรพชิตทีไ่ ดรับการอบรมดีแลว
ยอมไดรับผล ๒ อยาง

[๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยสิ่งสมควร
แกบรรพชา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว จักไมตรึงจิตตั้งอยู จิต
ของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา จิตของพวกเรา
จักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยอนัตตสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตได
รับอบรมแลวดวยอสุภสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลว
ดวยอาทีนวสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความประพฤติชอบ และ
ความประพฤติไมชอบของสัตวโลกแลว ไดรับอบรมดวยสัญญานั้น จิต
ของพวกเราจักเปนจิตรูความเจริญและความเสื่อมของสัตวโลกแลว ไดรบั
อบรมดวยสัญญานั้น จิตของพวกเราจักเปนจิตรูความเกิดและความดับ
แหงสังขารโลกแลวไดรบั อบรมดวยสัญญานั้น จิตของพวกเราจักเปนจิต
ไดรับอบรมแลวดวยปหานสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรม
แลวดวยวิราคสัญญา จิตของพวกเราจักเปนจิตไดรับอบรมแลวดวยนิโรธสัญญา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล จิตของภิกษุเปนจิตไดรับอบรมแลว
ดวยสิ่งสมควรแกบรรพชา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวยอมไมรัดรึง
จิตตั้งอยู จิตไดรับอบรมแลวดวยอนิจจสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวย
อนัตตสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวยอสุภสัญญา จิตไดรับอบรมแลวดวย
อาทีนวสัญญา จิตรูความพระพฤติชอบและความประพฤติไมชอบของสัตว-
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โลกแลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้น จิตรูความเจริญและความเสื่อม
ของสัตวโลกแลว ไดรบั อบรมแลวดวยสัญญานั้น จิตรูความเกิดและความ
ดับแหงสังขารโลกแลว ไดรับอบรมแลวดวยสัญญานั้น จิตไดรับอบรม
ดวยปหานสัญญา จิตไดรับอบรมดวยวิราคสัญญา และจิตไดรับอบรมดวย
นิโรธสัญญา เมื่อนั้น ภิกษุนั้นพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
คือ อริหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบปพพชิตสูตรที่ ๙
อรรถกถาปพพชิตสูตรที่ ๙
ปพพชิตสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ตสฺมา แปลวา เพราะเหตุที่ประโยชนแหงสามัญญผล
[คุณเครื่องเปนสมณะ] ไมถึงพรอมแกผูที่มีจิตมิไดสรางสมอยางนี้ ฉะนั้น.
บทวา ยถาปพฺพชฺชา ปริจิตฺจ โน จิตฺต ภวิสฺสติ. ความวา สรางสม
มาโดยสมควรแกการบวช จริงอยู คนเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวาบวช
คนเหลานั้นทั้งหมด ก็ปรารถนาพระอรหัต เพราะฉะนั้น จิตใดเขา
สรางสมอบรมมาเพื่อประโยชนแกการบรรลุพระอรหัต จิตนั้นพึงทราบ
วา ชื่อวาสรางสมมาโดยสมควรแกการบวช. เธอพึงศึกษาอยางนี้วา
จิตของเราจักเปนเชนนี้. บทวา โลกสฺส สมฺจ วิสมฺจ ไดแก
สุจริตและทุจริตของสัตวโลก. บทวา โลกสฺส สนฺภวฺจ วิภวฺจ ไดแก
ความเจริญและความเสื่อมของสัตวโลกนั้น อีกนัยหนึ่ง สมบัติและวิบัติ.
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ก็บทวา โลกสฺส สมุทยฺจ อตฺถงฺคมฺจ ตรัสหมายเอาสังขารโลก.
อธิบายวา รูความเกิดและความแตกแหงขันธทั้งหลาย.
จบอรรถกถาปพพชิตสูตรที่ ๙
๑๐. อาพาธสูตร
วาดวยทรงแสดงสัญญา ๑๐ ประการแกพระคิริมานนทผอู าพาธ

[๖๐] สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น
แล ทานพระคิริมานนทอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้นแล
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระคิริมานนทอาพาธ
ไดรับทุกขเปนไขหนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
ไดโปรดอนุเคราะหเสด็จเยี่ยมทานพระคิริมานนทยังที่อยูเถิด พระเจาขา.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลว
กลาวสัญญา ๑๐ ประการแกคิริมานนทภิกษุไซร ขอที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา ๑๐ประการนั้น
เปนฐานะที่จะมีได สัญญา ๑๐ ประการเปนไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑
อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราค
สัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อานาปานัสสติ ๑.
ดูกอนอานนท ก็อนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกอ นอานนท ภิกษุใน
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ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม
เที่ยงในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ดวยประการอยางนี้ ดูกอ นอานนท นี้
เรียกวาอนิจจสัญญา.
ดูกอนอานนท ก็ อนัตตสัญญา เปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนีอ้ ยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา จักษุเปนอนัตตา รูปเปนอนัตตา หูเปนอนัตตา
เสียงเปนอนัตตา จมูกเปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา ลิ้นเปนอนัตตา รส
เปนอนัตตา กายเปนอนัตตา โผฎฐัพพะเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา
ธรรมารมณเปนอนัตตา ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนอนัตตาในอายตนะ
ทั้งหลาย ทัง้ ภายในและภายนอก ๖ ประการเหลานี้ ดวยประการอยางนี้
ดูกอนอานนท นี้เรียกวา อนัตตสัญญา.
ดูกอนอานนท ก็อสุภสัญญาเปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไป
เบื้องต่ําแตปลายผมลงมา มีหนังหุมโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มี
ประการตาง ๆ วา ในกายนี้มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
เยื่อในกระดูก มาม เนื้อหัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา
เปลวมัน น้ําลา น้ํามูก ไขขอ มูตร ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนของ
ไมงามในกายนี้ ดวยประการดังนี้ ดูกอนอานนท นี้เรียกวา อสุภสัญญา.
ดูกอนอานนท ก็อาทีนวสัญญาเปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอม
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พิจารณาเห็นดังนี้วา กายนี้มีทุกขมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้น อาพาธ
ตาง ๆ จึงเกิดขึ้นในกายนี้ คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน้ โรค
กาย โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟน โรคไอ โรคหืด โรค
ไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเชื่อมซึม โรคในทอง โรคลมสลบ โรคบิด
โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ
โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคิดทะราด หูด โรคละออง
บวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง
โรคริดสีดวง อาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน
อาพาพีไขสันนิบาต อาพาธอันเกิดแตฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต
การบริหารไมสม่ําเสมอ อาพาธอันเกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธ
อัน เกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความ
ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ยอมพิจารณาเห็นโดยความเปนโทษ
ในกายนี้ ดวยประการดังนี้ ดูกอนอานนท นี้เรียกวา อาทีนวสัญญา.
ดูกอนอานนท ก็ปหานสัญญาเปนไฉน ดูกอ นอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป
ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมไมยินดี ยอมละ
ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งพยาบาท
วิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมไมยินดี ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมด
สิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมไมยินดี
ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหหมดสิ้นไป ยอมทําใหถึงความไมมี ซึ่ง
อกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วชา อันเกิดขึ้นแลว เกิดขึ้นแลว ดูกอนอานนท
นี้เรียกวา ปหานสัญญา.
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ดูกอนอานนท ก็วิราคสัญญาเปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ
ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรม
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ธรรมเปนที่สํารอกกิเลส ธรรมชาติเปนที่ดับกิเลส
และกองทุกข ดูกอนอานนท นี้เรียกวา วิราคสัญญา.
ดูกอนอานนท นิโรธสัญญาเปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ
ธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรรมเปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง ธรรม
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา ธรรมเปนที่ดับโดยไมเหลือ ธรรมชาติเปนที่ดับ
กิเลสและกองทุกข ดูกอนอานนท นี้เรียกวา นิโรธสัญญา.
ดูกอนอานนท สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเปนไฉน ดูกอนอานนท
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละอุบาย และอุปาทานในโลก อันเปนเหตุตั้งมั่น ถือ
มั่น และเปนอนุสัจแหงจิต ยอมงดเวน ไมถือมั่น ดูกอนอานนท นี้
เรียกวาสัพพโลเกอนภิรตสัญญา.
ดูกอนอานนท สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเปนไฉน ดูกอน
อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมอึดอัด ยอมระอา ยอมเกลียดชังแต
สังขารทั้งปวง ดูกอนอานนท นี้เรียกวา สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา.
ดูกอนอานนท อานาปานัสสติเปนไฉน ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวางเปลาก็ดี นั่ง
๑

๑. อุบาย คือ ตัณหาแลทิฏฐิ, อุปาทาน คือ อุปาทาน ๔.
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คูบัลลังก ตัง้ กายใหตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอเปนผูมีสติหายใจ
ออก เปนผูม ีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว
หรือเนื้อหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา
หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเขาสิ้นก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมศึกษา
วา จักเปนผูกําหนดรูกายทั้งปวง (ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา
จักเปนผูกําหนดรูกายทั้งปวงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขาร
(ลมหายใจ) หายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับกายสังขาร หายใจเขา
ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูปติหายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูปติ
หายใจเขา ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตตสังขาร (เวทนา) หายใจออก
ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา ยอมศึกษาวาจักระงับ
จิตตสังขารหายใจออก ยอมศึกษาวา จักระงับจิตตสังขารหายใจเขา ยอม
ศึกษาวา จักกําหนดรูจิตหายใจออก ยอมศึกษาวา จักกําหนดรูจิตหายใจ
เขา ยอมศึกษาวา จักยังจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักยัง
จิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักตั้งจิตใหมั่นหายใจออก ยอม
ศึกษาวา จักตั้งจิตใหมั่นหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจออก
ยอมศึกษาวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณา
เห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณา
เห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณา
เห็นโดยดวยคลายกําหนัดหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็น
โดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดย
ความดับสนิทหายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความ
ดับสนิทหายใจเขา ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสลัดคืน
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หายใจออก ยอมศึกษาวา จักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสลัดคืนหายใจ
เขา ดูกอนอานนท นี้เรียกวา อานาปานัสสติ.
ดูกอนอานนท ถาเธอพึงเขาไปหาแลว กลาวสัญญา ๑๐ ประการ
นี้แกคิริมานนทภิกษุไซร ขอที่อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา ๑๐ ประการนี้เปนฐานะที่จะมีได.
ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียนสัญญา ๑๐ ประการนี้ใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดเขาไปหาทานพระคิริมานนทยังที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวสัญญา ๑๐ ประการแกทานพระคิริมานนท ครั้งนั้นแล
อาพาธนั้นของทานพระคิริมานนทสงบระงับโดยพลัน เพราะไดฟงสัญญา
๑๐ ประการนี้ ทานพระคิริมานนทหายจากอาพาธนั้น ก็แล อาพาธนั้น
เปนโรคอันทานพระคิริมานนทละไดแลวดวยประการนั้นแล.
จบอาพาธสูตรที่ ๑๐
จบสจิตตวรรคที่ ๑
อรรถกถาอาพาธสูตรที่ ๑๐
อาพาธสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อนุกมฺป อุปาทาย ไดแก ทรงอาศัยความเอ็นดูในพระคิริมานนทเถระ. พึงทราบโรคทั้งหลาย มีโรคตาเปนตนดวยอํานาจวัตถุ
จริงอยู ธรรมดาวาผูบังเกิดความเลื่อมใสแลว ไมมีโรค. บทวา กณฺณโรโค ไดแก โรคหูสวนนอก. บทวา ปนาโส ไดแกโรคจมูกสวนนอก.
บทวา รขสา ไดแกโรคในที่ใชเล็บขีด. บทวา ปตฺตสมุฏานา ไดแก
อาพาธที่เกิดจากดี. เขาวา อาพาธเหลานั้นมี ๓๒ อยาง. ถึงในอาพาธ
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ที่มีเสมหะเปนสมุฏฐานก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา อุตุปริณามชา ไดแก
โรคที่เกิดดวยรอนจัดเย็นจัด เพราะเปลี่ยนฤดู. บทวา วิสมปริหารชา
ไดแก อาพาธที่เกิดดวยกายบริหารอิริยาบถไมสม่ําเสมอ มียืนนั่งนานเกิน
ไปเปนตน. บทวา โอปกฺกมิกา ไดแกอาพาธที่เกิดดวยความพยายาม
เปดเปนของผูอื่นมีการฆาฟน, จองจํา เปนตน. บทวา กมฺมวิปากชา
ไดแก อาพาธที่เกิดจากวิบากของกรรมที่มีกําลัง. บทวา สนฺต ไดแก คุณชาตที่ชื่อวาสันตะ เพราะกิเลสมีราคะเปนตนสงบ. ชื่อวาปณีตะ เพราะ
อรรถวาไมเดือดรอน. คําที่เหลือทุกแหง มีใจความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอาพาธสูตรที่ ๑๐
จบสจิตตวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในรรรคนี้ คือ
๑. สจิตตสูตร ๒. สาริปุตตสูตร ๓. ฐิติสตู ร ๔. สมถสูตร
๕. ปริหานสูตร ๖. ปฐมสัญญาสูตร ๗. ทุติยสัญญาสูตร ๘. มูลสูตร
๙. ปพพชิตสูตร ๑๐. อาพาธสูตร.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 197

ยมกวรรคที่ ๒
๑. อวิชชาสูตร
วาดวยโพชฌงค ๗ เปนอาหารของวิชชาและวิมตุ ติ

[๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงอวิชชายอมไมปรากฏใน
กาลกอน แตนี้ อวิชชาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกลาว
คํานี้อยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น อวิชชามีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวอวิชชาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร
ก็อะไรเปนอาหารของอวิชชา ควรจะกลาววานิวรณ ๕ แมนิวรณ ๕ เรา
ก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมหีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕
ควรกลาววา ทุจริต ๓ แททุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของทุจริต ๓ ควรกลาววา การไมสํารวม
อินทรีย แมการไมสํารวมอินทรีย เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารแหงการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววาความ
ไมมีสติสัมปชัญญะ แมความไมมีสติสัมปชัญญะ เราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีสติสัมปชัญญะ ควร
กลาววา การกระทําไวในใจโดยไมแยบคาย แมการทําไวในใจโดยไม
แยบคาย เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหาร
ของการทําไวในใจโดยไมแยบคาย ควรกลาววาความไมมีศรัทธา แม
ความไมมีศรัทธา เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของความไมมีศรัทธา ควรกลาววา ก็ไมฟงสัทธรรม แม
การไมฟงสัทธรรม เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาวไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของการไมฟงสัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัปบุรุษ ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ การไมคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการ
ไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังความ
ไมมีศรัทธาใหบริบูรณ ความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวใน
ใจโดยไมแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยไมแยบคายที่บริบูรณ
ยอมยังความไมมีสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ ความไมมีสติสัมปชัญญะที่
บริบูรณ ยอมยังการไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรีย
ที่บริบูรณ ยอมยังทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยัง
นิวรณ ๕ ใหบริบูรณ นิวรณ ๕ ทีบ่ ริบูรณ ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ
อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบน
ภูเขา เมื่อฝนตกหนัก ๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา
ลําธาร และหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร และหวยที่เต็ม ยอมยังหนอง
ใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยที่เต็มยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็มยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทรสาครนั้น มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยม
อยางนี้ แมฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การไมคบสัปบุรุษที่บริบูรณ
ยอมยังการไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ...นิวรณ ๕ ที่บริบรู ณ ยอมยัง
อวิชชาใหบริบูรณ อวิชชานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา
โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็ควรกลาววามีอาหาร มิไดกลาววา
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ไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววา สติปฏฐาน ๔
แมสติปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอะไร ก็อะไร
เปนอาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓ แมสุจริต ๓ เรา
ก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสุจริต ๓
ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรีย เราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวม
อินทรีย ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ แมสติสัมปชัญญะ เราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมปชัญญะ
ควรกลาววา การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย ควรกลาววาศรัทธา แมศรัทธา เราก็กลาววา
อาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา ควร
กลาววา การฟงสัทธรรม แมการฟงสัทธรรม เราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา
การคบสัปบุรุษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษ
ที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่บริบูรณ
ยอมยังศรัทธาใหบริบูรณ ศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดย
แยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติ
สัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ ยอมยังการสํารวมอินทรีย
ใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียที่บริบรู ณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ
สุจริต ๓ ทีบ่ ริบูรณ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔
ที่บริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ทีบ่ ริบูรณ
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ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้
และบริบูรณอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบน
ภูเขา เมื่อฝนตกหนักๆอยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธาร
และหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร และหวยที่เต็ม ยอมยังหนองใหเต็ม
หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอย
ที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาคร
ใหเต็ม มหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้ แมฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมให
บริบูรณ...โพชฌงค ๗ ทีบ่ ริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนัน้ เหมือนกัน
แล.
จบอวิชชาสูตรที่ ๑

ยมกวรรคที่ ๒
อรรถกถาอวิชชาสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๒ อวิชชาสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สาหาร ไดแก มีปจจัย. บทวา วิชฺชาวิมุตฺตึ ไดแก ผลญาณ
และสัมปยุตธรรมที่เหลือ. บทวา โพชฺฌงฺคา ไดแก องคแหงปญญา
เครื่องตรัสรูคือมรรค.
จบอรรถกถาอวิชชาสูตรที่ ๑
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๒. ตัณหาสูตร
วาดวยอวิชชาเปนอาหารของภวตัณหา

[๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เงื่อนตนแหงภวตัณหา ยอมไมปรากฏ
ในกาลกอนแตนี้ ภวตัณหาไมมี แตภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึง
กลาวคําอยางนี้วา ก็เมื่อเปนเชนนั้น ภวตัณหามีขอนี้เปนปจจัยจึงปรากฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวภวตัณหาวามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของภวตัณหา ควรกลาววา อวิชชา แมอวิชชา
เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของ
อวิชชา ควรกลาววานิวรณ ๕ แมนวิ รณ ๕ เราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของนิวรณ ๕ ควรกลาววา ทุจริต ๓
แมทุจริต ๓ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีลาหาร ก็อะไรเปน
อาหารของทุจริต ๓ ควรกลาววา การไมสํารวมอินทรีย แมการไมสํารวม
อินทรีย เรากลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหาร
ของการไมสํารวมอินทรีย ควรกลาววา ความไมมีสติสัมปชัญญะ แมความ
ไมมีสติสัมปชัญญะเราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของความไมมีสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา การทําไวในใจโดย
ไมแยบคาย แมการทําไวในใจโดยไมแยบคาย เราก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจโดยไมแยบคาย
ควรกลาววา ควรไมมีศรัทธา แมความไมมีศรัทธา เราก็กลาววามี
อาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของความไมมีศรัทธา
ควรกลาววา การไมฟงสัทธรรม แมการไมฟงสัทธรรม เขาก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการไมฟง
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สัทธรรม ควรกลาววา การไมคบสัตบุรุษ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ดวย
ประการดังนี้ การไมคบสัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการไมฟงสัทธรรม
ใหบริบูรณ การไมฟงสัทธรรมที่บริบูรณ ยอมยังความไมมีศรัทธาให
บริบูรณ ความไมมีศรัทธาที่บริบูรณ ยอมยังการทําไวในใจโดยไมแยบคาย
ใหบริบูรณ การทําไวในใจโดยไมแยบคายที่บริบูรณ ยอมยังความไมมี
สติสัมปชัญญะใหบริบูรณ ความไมมีสติสัมปชัญญะที่บริบรู ณ ยอมยังการ
ไมสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การไมสํารวมอินทรียที่บริบูรณ ยอมยัง
ทุจริต ๓ ใหบริบูรณ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังนิวรณ ๕ ใหบริบูรณ
นิวรณ ๕ ทีบ่ ริบูรณ ยอมยังอวิชชาใหบริบูรณ อวิชชาที่บริบรู ณ ยอม
ยังภวตัณหาใหบริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบรู ณอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบน
ภูเขา เมื่อฝนตกหนัก ๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา
ลําธาร และหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร และหวยที่เต็ม ยอมยังหนองให
เต็ม หนองที่เต็ม ยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็ม ยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การไมคบสัตบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการ
ไมฟงสัทธรรมใหบริบูรณ. . . อวิชชาที่บริบูรณ ยอมยังภวตัณหาให
บริบูรณ ภวตัณหานี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้นเหมือน
กันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววิชชาและวิมุตติวามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของวิชชาและวิมุตติ ควรกลาววา
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โพชฌงค ๗ แมโพชฌงค ๗ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของโพชฌงค ๗ ควรกลาววาสติปฏฐาน ๔
แมสติปฏฐาน ๔ เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไร
เปนอาหารของสติปฏฐาน ๔ ควรกลาววา สุจริต ๓ แมสุจริต ๓ เราก็
กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสุจริต ๓
ควรกลาววา การสํารวมอินทรีย แมการสํารวมอินทรีย เราก็กลาววามี
อาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการสํารวมอินทรีย
ควรกลาววา สติสัมปชัญญะ แมสติสัมปชัญญะ เราก็กลาววามีอาหาร
มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของสติสัมปชัญญะ ควรกลาววา
การทําไวในใจโดยแยบคาย แมการทําไวในใจโดยแยบคาย เราก็กลาววา
มีอาหาร มิไดกลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการทําไวในใจ
โดยแยบคาย ควรกลาววา ศรัทธา แมศรัทธาก็กลาววามีอาหาร มิได
กลาววาไมมีอาหาร ก็อะไรเปนอาหารของศรัทธา ควรกลาววา การฟง
สัทธรรม แมการฟงสัทธรรม เราก็กลาววามีอาหาร มิไดกลาววาไมมี
อาหาร ก็อะไรเปนอาหารของการฟงสัทธรรม ควรกลาววา การคบหา
สัปบุรุษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังนี้ การคบสัปบุรุษที่
บริบูรณ ยอมยังการฟงสัทธรรมใหบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่บริบูรณ
ยอมยังการทําไวในใจโดยแยบคายใหบริบูรณ การทําไวในใจโดย
แยบคายที่บริบูรณ ยอมยังสติสัมปชัญญะใหบริบูรณ สติสมั ปชัญญะ
ที่บริบูรณ ยอมยังการสํารวมอินทรียใหบริบูรณ การสํารวมอินทรียที่
บริบูรณ ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ ยอมยังสติ
ปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ ยอมยังโพชฌงค ๗
ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ ที่บริบรู ณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
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วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบน
ภูเขา เมื่อฝนตกหนัก ๆ อยู น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา
ลําธาร และหวยใหเต็ม ซอกเขา ลําธาร และหวยที่เต็ม ยอมยังหนอง
ใหเต็ม หนองที่เต็มยอมยังบึงใหเต็ม บึงที่เต็มยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม
แมน้ํานอยที่เต็ม ยอมยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญที่เต็ม ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม มหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอยางนี้ และเต็มเปยมอยางนี้
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ ยอมยังการฟง
สัทธรรมใหบริบูรณ. . .โพชฌงค ๗ ทีบ่ ริบูรณ ยอมยังวิชชาและวิมุตติ
ใหบริบูรณ ... วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอยางนี้ และบริบูรณอยางนี้ ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
จบตัณหาสูตรที่ ๒
อรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๒
ตัณหาสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ภวคณฺหาย ไดแก ของความปรารถนาภพ. ในสูตรทั้งสอง
ตรัสเฉพาะวัฎฎะอยางเดียว แตวัฎฎะในสูตรทั้งสองนี้ สูตรที่ ๑ ตรัส
วัฏฎะมีอวิชชาเปนมูล สูตรที่ ๒ ตรัสวัฏฏะมีตัณหาเปนมูล.
จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่ ๒
๓. นิฏฐาสูตร
วาดวยบุคคล ๑๐ จําพวก ที่เชื่อมั่นในพระตถาคต

[๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเชื่อมั่นในเรา
บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิ บุคคล ๕ จําพวกที่สมบูรณ
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ดวยทิฏฐิเชื่อมั่นในโลกนี้ อีก ๕ จําพวกโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น บุคคล
๕ จําพวกเหลาไหนเชื่อมั่นในโลกนี้ คือ พระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑
พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑ พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระสกทาคามี ๑
พระอรหันตในปจจุบัน ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมั่นในโลกนี.้
บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหน ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น คือพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑
พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี ๑
พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลก
นี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเชื่อมั่น
ในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิ บุคคลผูส มบูรณ
ดวยทิฏฐิ ๕ จําพวกเหลานี้นั้น เชื่อมัน่ ในโลกนี้ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้
ละโลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น.
จบนิฏฐาสูตรที่ ๓
อรรถกถานิฏฐาสูตรที่ ๓
นิฏฐาสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิฏงฺคตา ไดแก หมดความสงสัย. บทวา อิธ นิฏา
ไดแก ปรินพิ พานในโลกนี้เทานั้น. บทวา อิธ วิหาย นิฏา ไดแก
ละโลกนี้แลวไปสูพรหมโลกชั้นสุทธาวาส.
อรรถกถานิฏฐาสูตรที่ ๓
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๔. อเวจจสูตร
วาดวยบุคคล ๑๐ จําพวก ที่เลื่อมใสอยางมั่นคงในพระตถาคต

[๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง เลื่อมใสอยาง
ไมหวั่นไหวในเรา บุคคลเหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถึง
กระแสนิพพาน ๕ จําพวกเหลานั้นเธอมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกละโลกนี้
ไปแลวจึงเชื่อมั่น. ๕ จําพวกเหลาไหนเชื่อมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกเหลานั้น
คือ พระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ ๑ พระโสดาบันผูโกลังโกละ ๑
พระโสดาบันผูเอกพีชี ๑ พระสกทาคามี ๑ พระอรหันตในปจจุบัน ๑
บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้เชื่อมั่นในโลกนี้. บุคคล ๕ จําพวกเหลาไหนละ
โลกนี้ไปแลวจึงเชื่อมั่น คือ พระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี ๑
พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ บุคคล ๕ จําพวกเหลานี้ละโลกไปแลวจึงเชื่อมั่น. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งเลื่อมใสอยางไมหวั่นไหวในเรา บุคคล
เหลานั้นทั้งหมดเปนผูถึงกระแสนิพพาน ผูถ ึงกระแสนิพพาน ๕ จําพวก
เหลานี้นั้นเชื่อมั่นในโลกนี้ ๕ จําพวกละโลกนี้แลวจึงเชื่อมั่น.
จบอเวจจสูตรที่ ๔
อรรถกถาอเวจจสูตรที่ ๔
อเวจจสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อเวจฺจปฺปสนฺนา ไดแก ถึงพรอมแลวดวยความเลื่อมใส
ไมหวั่นไหว.
บทวา โสตาปนฺนา ไดแก ผูถ ึงกระแสแหงอริยมรรค.
จบอรรถกถาอเวจจสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมสุขสูตร
วาดวยเหตุใหเกิดทุกขและสุข

[๖๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลกคาม แควนมคธ
ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวาสามัณฑกานิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่
อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกอนทานพระสารีบุตร อะไรหนอเปนเหตุใหเกิดสุข อะไรหนอ
เปนเหตุใหเกิดทุกข.
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ การเกิดเปนเหตุให
เกิดทุกข การไมเกิดเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกอนผูมีอายุ เมื่อมีการเกิด เปน
อันหวังไดทุกขนี้ คือ ความหนาว ความรอน ความหิว ความระหาย
อุจจาระ ปสสาวะ สัมผัสไฟ สัมผัสทอนไม สัมผัสศัสตรา ญาติก็ดี
มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกัน ยอมโกรธเคืองเขา ดูกอนผูมีอายุ เมื่อมี
การเกิด เปนอันหวังไดทุกขนี้ ดูกอนผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปนอัน
หวังไดสุขนี้ คือ ความไมหนาว ความไมรอน ความไมหิว ความไม
ระหาย ไมตองอุจจาระ ไมตองปสสาวะ ไมตองสัมผัสไฟ ไมตองสัมผัส
ทอนไม ไมตองสัมผัสศัสตรา ญาติก็ดี มิตรก็ดี มาประชุมพรอมกัน ยอมไม
โกรธเคืองเขา ดูกอนผูมีอายุ เมื่อไมมีการเกิด เปนอันหวังไดสุขนี้ ดังนี้ .
จบปฐมสุขสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
ปฐมสุขสูตรที่ ๕ สามัณฑกานิปริพาชก ถามทานพระสารีบุตร
ถึงสุขทุกขที่มีวัฏฏะเปนมูล.
จบอรรถกถาปฐมสุขสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยสุขสูตร
วาดวยเหตุใหเกิดทุกขและสุข

[๖๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยูที่นาลันทคาม แควนมคธ
ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวาสามัณฑากานิ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถือกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอ นทานพระสารีบุตร ในธรรมวินัยนี้ อะไรหนอเปนเหตุให
เกิดสุข อะไรเปนเหตุใหเกิดทุกข.
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนผูมีอายุ ในธรรมวินัยนี้ ความ
ไมยินดีแลเปนเหตุใหเกิดทุกข ความยินดีเปนเหตุใหเกิดสุข ดูกอนผูมี
อายุ เมื่อมีความยินดี เปนอันหวังไดทุกขนี้ คือ บุคคลผูมีความไม
ยินดีแมเดินอยู ก็ไมประสบความสุขความสําราญ บุคคลผูมคี วามไมยินดี
แมยืนอยู . . . แมนั่งอยู . . . แมนอนอยู . . . แมอยูในบาน. . . แมอยูในปา
. . . แมอยูที่โคนไม . . .แมอยูในเรือนวางเปลา. . . แมอยูในที่แจง. . . แม
อยูในทามกลางภิกษุสงฆ ก็ยอมประสบความสุขความสําราญ ดูกอน
ผูมีอายุ เมือ่ มีความไมยินดีก็เปนอันหวังไดความทุกขนี้ ดูกอ นผูมีอายุ
เมื่อมีความยินดี ก็เปนอันหวังไดความสุขนี้ คือ บุคคลผูมีความยินดีแม
เดินอยู ก็ยอ มประสบความสุขความสําราญ บุคคลผูมีความยินดีแมยืน
อยู . . . แมนงั่ อยู . . . แมนอนอยู . . . แมอยูในบาน. . . แมอยูในปา. . .
แมอยูที่โคนไม . . . แมอยูในเรือนวางเปลา. . . แมอยูในที่แจง . . . แมอยู
ในทามกลางภิกษุสงฆ ก็ยอมประสบความสุขความสําราญ ดูกอนผูมีอายุ
เมื่อมีความยินดี ก็เปนอันหวังไดความสุขนี้.
จบทุติยสุขสูตรที่ ๖
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อรรถกถาทุติยสุขสูตรที่ ๖
ทุติยสุขสูตรที่ ๖ สามัณฑกานิปริพาชก ถามทานพระสารีบุตร
ถึงสุขทุกขที่มีศาสนาเปนมูล.
จบอรรถกถาทุติยสุขสูตรที่ ๖
๗. ปฐมนฬกปานสูตร
วาดวยผูไ มมีศรัทธาในกุศลธรรมพึงไดความเสื่อมในกุศลธรรม

[๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศล
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ไดเสด็จถึงนิคมของชาวโกศล ชื่อวา นฬกปานะ ทราบมาวาพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปลาสวัน ใกลนฬกปานนิคมนั้น ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาผูอันหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่ง
แลวในวันอุโบสถ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา สิ้นสวนแหง
ราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู แลวตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุสงฆปราศจากถีนมิทธะแลว ธรรมีกถา
เพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะเธอ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง ทานพระสารีบุตรกราบทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจารับสั่งให
ปูผาสังฆาฏิ ๔ ชั้น ทรงสําเร็จสีหไสยาสนโดยพระปรัสวเบื้องขวา ซอน
เหลื่อมเทา ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญาไวในพระทัย.
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
กลาววา ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้ง-
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หลาย ไมมหี ิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญญาในกุศลธรรม
ทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวัง
ไดความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของ
พระจันทร ในกาฬปกษยอมผานพนไป พระจันทรยอมเสื่อมจากวรรณะ
ยอมเสื่อมจากมณฑล ยอมเสื่อมจากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากดานยาวและ
ดานกวาง ฉันใด ผูใดผูห นึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ
ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิรยิ ะ ไมมีปญญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือ
กลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อมในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมมีหิรินี้ เปน
ความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมมีโอตตัปปะนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผู
เกียจครานนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีปญญาทรามนี้ เปนความเสื่อม
คําวาบุคคลผูมักโกรธนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูผูกโกรธนี้ เปนความ
เสื่อม คําวาบุคคลผูมีความปรารถนาลามกนี้ เปนความเสื่อม คําวาผูมีมิตร
ชั่วนี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐินี้ เปนความเสื่อม.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย
มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิรยิ ะ มีปญ
 ญาในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือ
กลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศล ธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป
พระจันทรนั้นยอมเจริญดวยวรรณะ ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวย
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แสงสวาง ยอมเจริญดวยดานยาวและดานกวาง ฉันใด ผูใดผูห นึ่งมีศรัทธา
ในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิรยิ ะ มีปญญาในกุศลธรรม
ทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังได
ความเจริญ ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือน
กัน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย คําวาบุคคลผูมีศรัทธานี้ ไมใชความเสื่อม
คําวาบุคคลผูมีหิรินี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีโอตตัปปะนี้ ไมใช
ความเสื่อม คําวาบุคคลผูปรารภความเพียรนี้ ไมใชคําเสื่อม คําวา
บุคคลผูมีปญญานี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมโกรธนี้ ไมใชความ
เสื่อม คําวาบุคคลผูไมผูกโกรธนี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูปรารถนา
นอยนี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐินี้ ไมใชความเสื่อม.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวา ดีละ ดีละ สารีบุตร ผูใ ดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ไมมีหิริ ไมมโี อตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญญาในกุศลธรรม
ทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังได
ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย ดูกอนสารีบุตร
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในกาฬปกษยอมผานพน
ไป พระจันทรนั้นยอมเสื่อมจากวรรณะ ยอมเสื่อมจากมณฑล ยอมเสื่อม
จากแสงสวาง ยอมเสื่อมจากดานยาวและกวาง ฉันใด ดูกอ นสารีบุตร
ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมมีหิริ ฯลฯ ไมมีปญญาใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้น
พึงหวังไดความเสื่อม ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอน
สารีบุตร คําวาบุคคลผูไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อม คําวาบุคคลผูไมมี
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หิริ...ผูไมมีโอตตัปปะ...ผูเกียจคราน...ผูมีปญญาทราม...ผูมักโกรธ
...ผูผูกโกรธ...ผูมีความปรารถนาลามก...ผูมีมิตรชั่ว...ผูเปน
มิจฉาทิฏฐินี้ เปนความเสื่อม.
ดูกอนสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย มีหิริ
มีโอตตัปปะ มีวิริยะ มีปญ
 ญาในกุศลทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของ
ผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไม
หวังไดความเสื่อม ดูกอนสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวัน
ของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญ
ดวยวรรณะ ยอมเจริญดวยมณฑล ยอมเจริญดวยแสงสวาง ยอมเจริญ
ดวยดานยาวและดานกวาง ฉันใด ดูกอ นสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาใน
กุศลธรรมทัง้ หลายเลย...ผูนั้นพึงหวังได ซึ่งความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย
ไมหวังไดความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนสารีบุตร คําวาบุคคลผู
มีศรัทธานี้ ไมใชความเสื่อม คําวาบุคคลผูมีหิริ...ผูมีโอตตัปปะ...
ผูปรารภความเพียร...ผูมปี ญญา...ผูไมมักโกรธ...ผูไมผูกโกรธ...
ผูมีความปรารถนานอย...ผูมีคนดีเปนมิตร...ผูเปนสัมมาทิฏฐินี้ ไมใช
ความเสื่อม.
จบปฐมนฬกปานสูตรที่ ๗
๘. ทุติยนฬกปานสูตร

วาดวยผูมีศรัทธาในกุศลธรรมไมหวังไดความเสื่อมเลย
[๖๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปลาสวัน ใน
นฬกปานนิคม สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาอันหมูภิกษุแวดลอม
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ประทับนั่งแลวในวันอุโบสถ พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลาย
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมมีกถาสิ้นสวน
แหงราตรีเปนอันมาก ทรงตรวจดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยูแลว ตรัสกะทาน
พระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุสงฆเปนผูปราศจากถีนมิทธะแลว
ธรรมีกถาเพื่อภิกษุทั้งหลายจงแจมแจงกะเธอ เราเมื่อยหลัง จักเอนหลัง
ทานพระสารีบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง
ใหปูผาสังฆาฏิ ๔ ชั้นแลว สําเร็จสีหไสยาสนโดยพระปรัศวเบื้องขวา ซอน
พระบาทเหลื่อมพระบาท ทรงมีสติสัมปชัญญะ ทรงกระทําอุฏฐานสัญญา
ไวในพระทัย.
ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นกลาวรับทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลทั้งหลาย
ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีวิริยะ ไมมีปญญา ไมมีการเงี่ยโสตลงฟง
ธรรม ไมมกี ารทรงจําธรรมไว ไมมกี ารพิจารณาเนื้อความ ไมมีการ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมมคี วามไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย
กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังไดความเสื่อม
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังไดความเจริญเลย ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรมยอม
ผานพน พระจันทรยอมเสื่อมวรรณะ ... ฉันใด ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธา
ในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย
มีหิริ มีโอตตัปปะ มีวิรยิ ะ มีปญญา มีการเงี่ยโสตลงฟงธรรม มีการทรง-
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จําธรรมไว มีการพิจารณาเนื้อความ มีการปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม
มีความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย กลางคืนหรือกลางวันของผูนั้น
ยอมผานพนไป ผูนั้นพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมหวังได
ความเสื่อมเลย ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลางวัน
ของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญ
ดวยวรรณะ. . . ฉันใด ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย . . . ไมหวังไดความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสชมทานพระสารีบุตรวา ดีละ ดีละ สารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย . . . ไมหวังไดความเจริญเลย ดูกอนสารีบุตร เปรียบเหมือนกลาง
คืนหรือกลางวันของพระจันทรในปกษขางแรมยอมผานพนไป พระจันทร
ยอมเสื่อมจากวรรณะ. . . ฉันใด ดูกอนสารีบุตร ผูใดผูหนึ่งไมมีศรัทธา
ในกุศลธรรมทั้งหลาย. . . ไมหวังไดความเจริญเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนสารีบุตร ผูใ ดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย ... ไม
หวังไดความเสื่อมเลย ดูกอนสารีบุตร เปรียบเหมือนกลางคืนหรือกลาง
วันของพระจันทรในปกษขางขึ้นยอมผานพนไป พระจันทรนั้นยอมเจริญ
ดวยวรรณะ . . . ฉันใด ผูใดผูหนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลาย . . .
ไมหวังไดความเสื่อมเลย ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบทุติยนฬกปานสูตรที่ ๘
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อรรถกถาปฐมนฬกปานสูตรที่ ๗
ปฐมนฬกปานสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นฬกปาน ไดแก นิคมมีชื่ออยางนี้ เพราะครั้งอดีตฝูงวานร
อยูในโอวาทของพระโพธิสัตว ใชหลอดไมออในที่ดื่มน้ํา. บทวา ตุณฺหีภูต
ตุณฺหีภูต ความวา ทรงชําเลืองดูทิศใด ๆ ก็ทรงเห็นภิกษุสงฆพากันนิ่งใน
ทิศนั้น ๆ. บทวา อนุวิโลเกตฺวา ไดแก ทรงเหลียวดูจากทิศนั้น. บทวา
ปฏ เม คิลายติ ความวา เหตุไรพระผูมีพระภาคเจาตั้งทรงเมื่อยพระปฤษฎางค. เพราะวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตั้งมหาปธานความเพียรใหญถึง ๖ ป ก็ไดมีทุกขทางพระวรกายเปนอันมาก ยอมาภายหลัง ครั้น
ทรงพระชรา พระองคจึงเกิดโรคพระวาคะเบื้องพระปฤษฎางค แทจริง
อาพาธเล็ก ๆ นอย ๆ จากพระอิริยาบถมีประทับนั่งนานเปนตน ครอบงํา
พระอุปาทินนวรกายไมไดดอก แตทรงอางขอนั้นตรัสอยางนี้ ก็เพื่อ
การทําโอกาสแกพระเถระ. บทวา สงฺฆาฏึ ปฺาเปตฺวา ความวา
ทรงปูสังฆาฏิ บนเตียงที่เปนกัปปยะ [สมควร] ซึ่งเขาจัดไวในที่อัน
สมควรสวนขางหนึ่ง.
จบอรรถกถาปฐมนฬกปานสูตรที่ ๗
๙. ปฐมวัตถุกถาสูตร
วาดวยกถาวัตถุ ๑๐ ประการ
[๖๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัย
นั้นแล ภิกษุเปนอันมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นัง่ ประชุมกันที่
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หอฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่อง
โจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องการรบ เรื่องขาว เรื่อง
น้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน
เรื่องบาน เรื่องนิคม เรือ่ งนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ
เรื่องตรอก เรื่องทํานา เรื่องคนลวงลับไปแลว เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก
เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จ
เขาไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนอาสนะอันเขาตบแตงไว ครั้นแลว จึงตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุม
สนทนากันดวยเรื่องอะไรหนอ ก็แหละกถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาคาง
ไว ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคทั้งหลายกลับบิณฑบาตภายหลังภัต นัง่ ประชุม
กันที่หอฉัน สนทนาซึ่งดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา
เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม พระเจาขา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายสนทนากันถึง
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ
เรื่องความเจริญและความเสื่อมนี้ ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ อัปปจฉกถา ๑ สันตุฏฐิกถา ๑ ปวิเวกกถา ๑ อสังสัคคกถา ๑ วิริยารัมภกถา ๑ สีลกถา ๑ สมาธิกถา ๑ ปญญากถา ๑ วิมุตติกถา ๑ วิมุตติญาณทัสสนกถา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนีแ้ ล ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย หากวาเธอทั้งหลายยึดถือเอากถาวัตถุทั้ง ๑๐ ประการนี้
แลว กลาวเปนกถาไซร เธอทั้งหลายพึงครอบงําเดชแมของพระจันทร
และพระอาทิตยผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวยเดชได จะปวยกลาวไปไย
ถึงปริพาชกอัญญเดียรถียทั้งหลายเลา.
จบสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฐมวัตถุกถาสูตรที่ ๙
ปฐมวัตถุกถาสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ติรจฺฉานกถ ไดแก เรื่องที่ขัดขวางทางสวรรคและนิพาน
เพราะเปนเรื่องที่ไมนําสัตวออกทุกข. บรรดาดิรัจฉานกถานั้น กถา
คือเรื่องที่ปรารภพระราชาแลวดําเนินไปโดยนัยเปนตนวา พระเจามหาสมมติราช พระเจามันธาตุราช พระเจาธรรมาโศกราช ทรงมีอานุภาพมาก
อยางนี้ ชื่อวาราชกถา. ในโจรกถาเปนตนก็นัยนี้. กถาคือเรื่องที่กลาว
เกี่ยวกับเหยาเรือน โดยนัยเปนตนวา ราชาพระองคโนน งดงามนาชม
ก็เปนดิรัจฉานกถา. สวนกถาที่เปนไปอยางนี้วา พระราชาแมพระองคนั้น
มีอานุภาพมากอยางนั้น . ถึงความสิ้นไป ดังนี้ ก็ยังตั้งอยูในความเปน
กรรมฐาน. แมในเหลาโจร กถาที่อาศัยกรรมของโจรเหลานั้นเปนไป โดย
นัยวา มูลเทวโจรมีอํานาจมากอยางนี้ เมฆมาลโจร มีอํานาจมากอยางนี้
กถาที่เกี่ยวกับเหยาเรือนวา ใจพวกเขาเปนคนกลาหาญ ดังนั้น จึงเปน
ดิรัจฉานกถา. แมในเรื่องการยุทธทั้งหลายมีภารตยุทธเปนตน กถาที่เปน
ไปโดยอํานาจความยินดีในกรรม วาคนโนน ถูกคนโนน ทําใหตายอยางนี้
ยิงอยางนี้ ชื่อวาดิรัจฉานกถา. สวนกถาที่เปนไปอยางนี้วา แมคนเหลา
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นั้น ก็ถึงความสิ้นไป ยอมเปนกรรมฐานในกถาทุกกถา. อนึ่งในเรื่อง
อาหารมีขาวเปนตน จะกลาวดวยอํานาจความยินดีในสิ่งนาใครวา เรา
เคี้ยวกิน ดื่มบริโภค อาหารมีสีดี มีรสอรอยอยางนี้ ไมควร. แตจะกลาว
ใหมีประโยชนวา แตกอ น เราไดถวายขาว น้ํา ผา ที่นอน มาลัย ของหอม ที่สมบูรณดวยสีเปนตน ไดทําการบูชาพระเจดียอยางนี้ ก็ควร.
แมในเรื่องญาติทั้งหลาย จะกลาวดวยอํานาจความยินดีวา พวกญาติของเรา
เปนคนกลาสามารถ หรือวา แตกอน พวกเราพากันทองเที่ยวดวยยานอัน
วิจิตรอยางนี้ ไมควร. แตพึงกลาวใหเปนประโยชนอยางนี้วา พวกญาติ
ของเรานั้น ก็ถึงความสิ้นไป หรือวา แตกอน พวกเราไดถวายรองเทา
อยางนี้แกสงฆ. แมกถาเรื่องบานที่เปนไปดวยอํานาจ ที่ทั่งอยูดี ที่ตั้งอยู
เลว หาภิกษาไดงาย หาภิกษาไดยากเปนตน หรือดวยอํานาจความยินดี
อยางนี้วา ชาวบานโนน เปนคนกลาสามารถ ดังนี้ ไมควร. แตจะกลาวให
เปนประโยชนวา พวกเขามีศรัทธาเลื่อมใส หรือวาเขาถึงความสิ้นความ
เสื่อมไป ดังนี้ก็ควร. แมในกถาเรื่องนิคม นคร ชนบทก็นัยนี้เหมือนกัน.
แมกถาเรื่องสตรี ที่เปนไปอาศัยวรรณะและทรวดทรงเปนตน ดวยอํานาจ
ความยินดี ไมควร. แตจะกลาวอยางนี้นี่แลวา สตรีผูนั้น มีศรัทธาเลื่อมใส
ก็ถึงความสิ้นไป ดังนี้ ก็ควร. แมกถาเรื่องคนกลาหาญ ที่เปนไปดวยอํานาจ
ความยินดีเทานั้นวา นักรบชื่อนันทมิตร เปนคนกลา ดังนี้ ไมควร. ที่เปน
ไปอยางนี้นี่แลวา เขาเปนคนมีศรัทธา แตก็ถึงความสิ้นไปเสียแลว. ก็การ
กลาวเรื่องสุราในบาลีมีหลายอยาง กลาวเรื่องของเมาดวยอํานาจความยินดี
ไมควร. กลาวดวยอํานาจแหงโทษเทานั้นจึงควร. แมกถาเรื่องถนนหนทาง
ที่เปนไปดวยอํานาจความยินดีวา ถนนโนนตั้งอยูดี ตั้งอยูเลว ไมควร
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ที่เปนไปวา คนถนนโนนมีศรัทธา เลื่อมใส ก็ถึงความสิ้นไป ดังนี้จึงควร.
กถาที่เกิดขึ้นประจําที่ทาน้ํา กถาเรื่องทาน้ํา หรือกถาเรื่องทาสีเทินหมอน้ํา
ทานเรียกชื่อวา กุมภัฏฐานกถา แมกุมภัฏฐานกถานั้น ที่เปนไปดวย
อํานาจความยินดีเทานั้นวา สตรีเทินหมอน้ํา นาเลื่อมใส ฉลาดฟอนรํา
ขับรองดังนี้ ไมควร. ที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา นางมีศรัทธาเลื่อมใส
ดังนี้ จึงควร. กถาเรื่องญาติที่ลวงลับไปแลว ชื่อวา ปุพพเปตกถา. ใน
ปุพพเปตกถานั้น พึงทราบวินิจฉัยเชนเดียวกับกถาเรื่องญาติปจจุบัน.
ดิรัจฉานกถาที่มีสภาวะตางๆ ที่เหลือ พนจากตนและกถาหลัง ชื่อวา
นานัตตกถา. กถาสนทนากันดวยโลกายตศาสตรวิตัณฑศาสตร เปนตน
อยางนี้วา โลกนี้ใครสราง กาขาวเพราะมีกระดูกขาว นกตะกรุมแดง
เพราะมีเลือดแดง เทวะชื่อโนนสราง ชื่อวา โลกักขายิกา. กถาเรื่องกลาว
ถึงสมุทร [ทะเล] อันกลาวถึงเรื่องไรประโยชนเปนตน อยางนี้วา เพราะ
เหตุไรสมุทรจึงชื่อวาสาคร. เพราะพระเจาสาคระทรงขุด สาครชื่อวาสมุทร
เพราะพระเจาสาคระทรงประกาศดวยพระราชลัญจกรวา สาครเราขุด ชื่อ
วา สมุททักขายิกา. บทวา ภโว ไดแก ความเจริญ. บทวา อภโว ไดแก
ความเสื่อม. บทวา อิติภโว ความวา กถาที่กลาวถึง เหตุที่ไรประโยชน
ไมวาอยางไรเปนไป ชื่อวา อิติภวาภวกถา.
บทวา เตชสา เตช ไดแก เอาเดชครอบงําเดชของพระจันทรและ
พระอาทิตยเหลานั้น. บทวา ปริยาทิเยยฺยาถ ไดแก ทําเดชของพระจันทร
พระอาทิตยใหสิ้นไปดํารงอยู. ในขอนี้ มีเรื่องสาธก ดังนี้. ภิกษุผูถือ
บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งถามพระมหาเถระวา ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อจะเอาเดชครอบงําเดชทําอยางไร. พระเถระกลาววา ผูมีอายุ
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ภิกษุทั้งหลายยืนกลางแดดแหงหนึ่ง กระทําโดยอาการที่เงาแดดไมลงขาง
ลาง ไมขึ้นขางบน.
จบอรรถกถาปฐมวัตถุกถาสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยวัตถุกถาสูตร
วาดวยฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ ประการ

[๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น
แล ภิกษุเปนจํานวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นัง่ ประชุมกัน
ที่หอฉัน สนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา
เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น เสด็จไปยังหอฉัน ประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาตกแตงไว ครั้นแลว ไดตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร
หนอ ก็แหละกถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาคางไว ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองค
ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต นั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนา
ดิรัจฉานกถาเปนอันมาก คือ สนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ
เรื่องความเจริญและความเสื่อม พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
กอนภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายสนทนาดิรัจฉานกถาเปนอันมาก
คืนสนทนาเรื่องพระราชา เรื่องโจร ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อมนี้
ไมสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา
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เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ อยางนี้ ๑๐ อยาง
เปนไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอยและ
กลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนานอยแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
มีความปรารถนานอย และกลาวกถาปรารภความเปนผูมีความปรารถนา
นอยแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ตนเองเปนผูสันโดษ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสนั โดษ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสันโดษแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควร
สรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสงัด และกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแก
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสงัดและกลาวกถาปรารภความเปนผูสงัดแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูไมคลุกคลีดวยหมูคณะ
และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ และกลาวกถาปรารภความไมคลุกคลีดวยหมูคณะ
แกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะการสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูปรารภความ
เพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปรารภ
ความเพียร และกลาวกถาปรารภความเพียรแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะ
ที่ควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถาปรารภความ
เปนผูสมบูรณดวยศีลแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล และกลาวกถา
ปรารภความเปนผูสมบูรณดวยศีลแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณสมาธิ และกลาวกถาปรารภความเปน
ผูสมบูรณดวยสมาธิแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยสมาธิ และกลาว
กถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยสมาธิแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควร
สรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยปญญา และกลาวกถาปรารภความ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 222

เปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผสู มบูรณดวยปญญา และ
กลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยปญญาแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
ฐานะควรสรรเสริญ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติ และกลาวกถาปรารภ
ความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูสมบูรณดวยวิมุตติ
และกลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปน
ฐานะควรสรรเสริญ ๑ ตนเองเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และ
กลาวกถาปรารภความเปนผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะแกภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวกถาปรารภความเปน
ผูสมบูรณดวยวิมุตติญาณทัสสนะแกภิกษุทั้งหลาย นี้เปนฐานะควรสรรเสริญ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฐานะที่ควรสรรเสริญ ๑๐ อยางนี้แล.
จบทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐
จบยมกวรรคที่ ๒
อรรถกถาทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐
ทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปาสสานิ านานิ ไดแก เหตุที่นําความสรรเสริญมาให.
คําที่เหลือทุกแหง มีใจความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยวัตถุกถาสูตรที่ ๑๐
จบยมกวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. ตัณหาสูตร ๓. นิฎฐาสูตร ๔. อเวจจสูตร
๕. ปฐมสุขสูตร ๖. ทุติยสุขสูตร ๗. ปฐมนฬกปานสูตร ๘. ทุติยนฬกปานสูตร ๙. ปฐมวัตถุกถาสูตร ๑๐. ทุติยวัตถุกถาสูตร.
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อากังขวรรคที่ ๓
๑. อากังขสูตร
วาดวยภิกษุสําเร็จความหวังเพราะเปนผูสมบูรณดวยศีลเปนตน

[๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
พระพุทธพจนนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูสมบูรณ
ดวยศีล สมบูรณดวยปาติโมกขอยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความสํารวม
ในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด จงเปนผูเห็นภัย
ในโทษทั้งหลายอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
เถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนที่รัก ที่ชอบใจ
ที่เคารพ และที่ยกยองของสพรหมจารีทั้งหลายไซร ภิกษุนนั้ พึงเปนผู
กระทําใหบริบูรณในศีลทัง้ หลาย ประกอบดวยความสงบใจในภายใน
ไมเหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลา
เถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขารทั้งหลายไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย ประกอบดวยความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา
เราพึงเปนผูไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ทั้งหลายไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ประกอบ
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ดวยความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน ประกอบดวยวิปสสนา
เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ของชนเหลาใด ขอ
สักกะของชนเหลานั้นพึงมีผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนั้นพึงเปน
ผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถา
ภิกษุพึงหวังวา ญาติสาโลหิตเหลาใด ผูละไปแลว กระทํากาละแลวมีจิต
เลื่อมใส ยอมตามระลึกถึง ขอการระลึกถึงแหงญาติสาโลหิตเหลานั้นพึง
มีผลมาก มีอานิสงสมากไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีล
ทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึง
เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
ตามมีตามไดไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทัง้ หลาย ...
เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูอดทน
ตอหนาว รอน หิว ระหาย เหลือบ ยุง ลม แดด และสัมผัสแหงสัตว
เสือกคลาน ถอยคําอันหยาบชา พึงเปนผูอดกลั้นตอทุกขเวทนาอันมีใน
สรีระที่เกิดขึ้นแลว กลาแข็ง เผ็ดรอน อันไมชื่นใจ ไมพอใจ อันนํา
ชีวิตไปไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหเปนผูบริบูรณในศีลทัง้ หลาย...
เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงํา
ความไมยินดี และความยินดี และขอความไมยินดีและความยินดีไมพึง
ครอบงําเรา เราพึงครอบงําความไมยินดี และความยินดีอันเกิดขึ้นแลว
อยูไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูน
การอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูครอบงําภัย
และความหวาดเสียว และขออภัยความหวาดเสียวไมพึงครอบงําเราได
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เราพึงเปนผูครอบงําภัยและความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นแลวอยูไซร ภิกษุนนั้
พึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ... เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลา
เถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูไดตามความปรารถนา ไดโดยไมยาก
ไมลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
ไซร ภิกษุนั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณในศีลทัง้ หลาย ... เพิ่มพูน
การอยูเรือนวางเปลาเถิด ถาภิกษุพึงหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะไมได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยูไซร ภิกษุเหลานั้นพึงเปนผูกระทําใหบริบูรณ
ในศีลทั้งหลาย ประกอบความสงบใจในภายใน ไมเหินหางจากฌาน
ประกอบดวยวิปสสนา เพิ่มพูนการอยูเรือนวางเปลาเถิด ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย คําที่เรากลาววา เธอทั้งหลายจงเปนผูสมบูรณดวยศีล สมบูรณ
ดวยปาติโมกขอยูเถิด จงเปนผูสํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึง
พรอมดวยอาจาระและโคจรอยูเถิด จงเปนผูเห็นภัยในโทษทั้งหลายอัน
มีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลายเถิด ดังนี้ เรา
อาศัยขอนี้กลาวแลว.
จบอากังขสูตรที่ ๑

อากังขวรรคที่ ๓
อรรถกถาอากังขสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๓ อากังขสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมฺปนฺนสีลา ไดแก ผูมีศีลบริบูรณ อธิบายวา เปนผูพรั่ง
พรอมดวยศีล. ในคําวา สมฺปนฺนสีลา นี้ ความเปนผูมีศีลสมบูรณ ยอม

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 226

มีไดดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยการเห็นโทษแหงศีลวิบัติ และดวยการ
เห็นคุณแหงศีลสมบัติ เหตุแมทั้งสองนั้น ก็กลาวไวพิสดารแลวในคัมภีร
วิสุทธิมรรค. ในบทเหลานั้น บทวา สมฺปนฺนสีลา พระสุมัตเถระ ผูอยู
วัดทีปวิหารกลาววา ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยกจาตุปาริสุทธิศีล
ขึ้น ทรงแสดงศีลที่สําคัญใหพิสดารในที่นั้น ดวยบทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา นี้. สวน พระจูฬนาคเถระ ผูทรงพระไตรปฎกอันเตวาสิกของทาน
กลาววา แมในบททั้งสองพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสปาติโมกขสังวร ดวย
วาปาติโมกขสังวรนั่นแลคือศีล สวนอีก ๓ ก็เปนศีล เหตุนั้น จึงกลาวไม
เห็นดวยวา ชื่อฐานะที่กลาวแลวมีอยู แลวกลาววา เพียงรักษาทวาร ๖
เทานั้น ก็ชื่อวา อินทริยสังวรศีล เพียงทําปจจัยใหเกิดขึ้นโดยธรรม
โดยชอบ ก็ชื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล. เพียงพิจารณาในปจจัยที่ไดแลววา
นี้มีอยูแลวบริโภค ก็ชื่อวาปจจยสันนิสสิตศีล โดยตรงปาติโมกขสังวรเทา
นั้นชื่อวาศีล ปาฏิโมกขสังวรของภิกษุใดขาดแลว. ภิกษุนี้ไมพึงถูกกลาว
วาจักรักษาศีลที่เหลือได เหมือนบุรุษศีรษะขาดแลว จะรักษามือเทาไวได.
สวนปาติโมกขสังวรของภิกษุใดไมเสีย ภิกษุนี้กอ็ าจทําศีลที่เหลือใหเปน
ปกติไดอีก เหมือนบุรุษศีรษะขาด ก็รักษาชีวิตไวได เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกปาติโมกขสังวรดวยบทวา สมฺปนฺนสีลา นี้แลว
ตรัสคําไวพจนของบทวา สมฺปนฺนสีลา นั้นนั่นแลวา สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา
เมื่อทรงแสดงบทวา สมฺปนฺนปาฏิโมกฺขา นั้นใหพิสดาร จึงตรัสวา
ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา เปนตน คําวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุตา เปนตนใน
คํานั้น มีใจความที่กลาวไวแลวทั้งนั้น.
ถามวา เหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มวา ถาภิกษุพึงจํานง
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ดังนี้. ตอบวา เพื่อทรงแสดงอานิสงสแหงศีล. จริงอยู ถาภิกษุพวกบวช
ใหมหรือผูมีปญญาทราม จะพึงคิดอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรง
สั่งสอนวา พวกเธอจงบําเพ็ญศีล จงบําเพ็ญศีล อะไรหนอ เปนอานิสงส
อะไรเปนคุณพิเศษ อะไรเปนความเจริญในการบําเพ็ญศีล. ตรัสอยางนี้
ก็เพื่อทรงแสดงอานิสงส ๑๐ ประการแกภิกษุเหลานั้นวา ถากระไรภิกษุ
เหลานั้น แมฟงอานิสงส ซึ่งมีความเปนที่รักเปนที่พอใจของเหลาเพื่อน
พรหมจารีเปนเบื้องตน มีความสิ้นอาสวะเปนเบื้องปลายแลว จะพึง
ทําศีลใหบริบูรณ. บรรดาเหลานั้น บทวา อากงฺเขยฺย เจ ไดแก
ผิวาพึงปรารถนา. บทวา ปโย จสฺส ไดแก พึงเปนผูที่เพื่อนพรหมจารี
มองดูดวยสายตาที่นารัก พึงมีการบํารุงโดยเกิดความรัก. บทวา มนาโป
ไดแก เปนทีเ่ จริญใจแหงเพื่อนพรหมจารีเหลานั้น หรือใจของเพื่อน
พรหมจารีเหลานั้นจดจอถึง อธิบายวา อันเพื่อนพรหมรีแผถงึ ดวย
เมตตาจิต. บทวา ครุ ไดแก เปนที่ตั้งแหงความหนัก [เคารพ] แหงเพื่อน
พรหมจารีเสมือนฉัตรหิน. บทวา ภาวนีโย ไดแก อันเพื่อนพรหมจารี
ชมเชยอยางนี้วา ทานยอมรูขอที่ควรรู เห็นขอที่ควรเห็นมานาน. บทวา
สีเล เสฺววสฺส ไดแก พึงเปนผูทําใหบริบูรณในจตุปาริสุทธิศีล ทาน
อธิบายวา พึงเปนผูประกอบดวยการกระทําอันไมพรอง คือบริบูรณ.
บทวา อชฺฌตฺต เจโตสมถมนุยุตฺโต ไดแก ประกอบในความสงบ
จิตของตน. บทวา อนิรากตชฺฌาโน ไดแก มีฌานอันไมถูกนําออกภาย
นอก หรือมีฌานอันไมเสียหายแลว. บทวา วิปสฺสนาย ไดแก อนุปสสนา ๗ อยาง. บทวา พฺรูเหตา สฺุาคาราน ไดแก เพิ่มพูนสุญญาควรเรือนวาง. ก็ในคําวา พฺรูเหตา สฺุญาคาราน นี้ ภิกษุรับกรรมฐาน
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จะโดยเปนสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน เขาไปยังสุญญาคารนั่งอยู
ตลอดทั้งวันทั้งคืน พึงทราบวา เปนผูเพิ่มพูนสุญญาคาร. นี้เปนความ
สังเขปในเรื่องนี้. สวนความพิสดาร ผูประสงคจะพึงดูไดในวรรณนา
อากังเขยยสูตร อรรถกถามัชฌิมนิกาย.
ในบทวา ลาภี พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัส
ความบริบูรณในคุณมีศีลเปนตน เปนนิมิตแหงลาภ. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจายอมทรงสอนสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มุนีเปนประหนึ่งตัดถอย
คําอันแสวงหาอาหารเสียแลว ไมพึงกลาวปยุตตวาจาแสวงหาอาหาร. ภิกษุ
นั้น จักกลาวเรื่องความบริบูรณในคุณมีศีลเปนตน เปนนิมิตแหงลาภได
อยางไร. ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคล. แท
จริง ภิกษุเหลาใด จึงพึงมีอัธยาศัยอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดวย
อํานาจอัธยาศัยเทานั้น ของภิกษุเหลานั้นที่วา ถาเราไมพึงลําบากดวย
ปจจัย ๔ ไซร เราก็จะพึงนําศีลทั้งหลายใหบริบูรณได. อนึ่ง ชื่อวา
ปจจัย ๔ เปนอานิสงสพรอมทั้งกิจคือหนาที่ของศีล จริงอยางนั้น ผูคนที่
เปนบัณฑิต นําทรัพยที่เก็บไวในคลังเปนตนออกมา มิใชบริโภคแมดวย
ตนเอง ยอมถวายเหลาทานผูมีศีล พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้ ก็เพื่อ
ทรงแสดงอานิสงสพรอมทั้งกิจคือหนาที่ของศีล.
ในวาระที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. คําวา เยสาห ตัดบทวา
เยส อห. บทวา เตสนฺเต การา ความวา ขอสักการะ คือ ปจจยทาน
ที่เหลาเทวดาหรือมนุษยทําใหเราเหลานั้น จงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
เหตุนั้น สักการะเหลานั้น ชื่อวามีผลมาก ก็โดยผลที่เปนโลกิยสุข ชื่อวา
มีอานิสงสมาก ก็โดยผลที่เปนโลกุตรสุข. อีกนัยหนึ่ง คําทั้งสอง
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นี้ ก็มีใจความอยางเดียวกันนั่นเอง. ภิกษุทัพพีหนึ่งก็ดี บรรณศาลา
ที่เขาสรางบนเนื้อที่เพียง ๔ ศอกก็ดี ที่เขาถวายแกภิกษุผูประกอบดวย
คุณมีศีลเปนตน ยอมปองกันจากทุคติวินิบาติไดหลายพันกัป ยังจะเปน
ปจจัยแกอมตธาตุ คือพระนิพพานในที่สุดดวย. ก็คํามีวา ขีโรทน
อหมทาสึ เปนตน เปนเรื่องตัวอยางในคํานี้. หรือทั้งเปรตวัตถุ เรื่องเปรต
ทั้งวิมานวัตถุ เรื่องวิมาน เปนเครื่องสาธกไดทั้งสิ้น.
ในวาระที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้. บทวา เปตา ไดแก ผูไปสู
ภพมัจจุราช. บทวา าติ ไดแก ฝายพอผัวแมผัว. บทวา สาโลหิตา
ไดแก เนื่องดวยสายเลือดเดียวกัน มีปูเปนตน. บทวา กาลกตา ไดแก
ตาย. บทวา เตสนฺต ไดแก จิตที่เลื่อมใสในเรานั้น หรือความระลึก
ถึงดวยทั้งจิตที่เลื่อมในนั้นของญาติสาโลหิตเหลานั้น. จริงอยู บิดาหรือ
มารดาของภิกษุใด ทํากาละมีจิตเลื่อมในวา พระเถระญาติของพวกเรา
เปนผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ระลึกถึงภิกษุนั้น ความเลื่อมใสแหงจิตนั้นก็ดี
เพียงความระลึกถึงนั้นก็ดี ของบุคคลนั้นยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
ทั้งนั้น.
บทวา อรติรติสโห ไดแก เปนผูอดทน ครอบงํา ทวมทับ ความ
ไมยินดีในเนกขัมมปฏิบัติ และความยินดีในกามคุณทั้งหลาย. ในบทวา
ภยเภรวสโห นี้ ความสะดุงจิตก็ดี อารมณก็ดี ชื่อวา ภัย อารมณ
อยางเดียว ชือ่ เภรวะ.
จบอรรถกถาอากังขสูตรที่ ๑
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๒. กัณฏกสูตร
วาดวยธรรมอันเปนปฏิปก ษ ๑๐ ประการ

[๗๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน ใกลพระนครเวสาลี พรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซึ่งมี
ชื่อเสียงหลายรูป คือทานพระปาละ ทานพระอุปปาละ ทานพระกักกฏะ
ทานพระกฬิมกะ ทานพระนิกฏะ ทานพระกฏิสสหะ และพรอมดวยพระเถระผูเปนสาวกซึ่งมีชื่อเสียงเหลาอื่น ก็สมัยนั้นแล พวกเจาลิจฉวีมีชื่อเสียง
เปนอันมาก ขึ้นยานชั้นดีมีเสียงอื้ออึงตอกันเขาไปยังปามหาวันเพื่อเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล ทานผูมีอายุเหลานั้นไดมีความปริวิตกวา
เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมากเหลานี้แล ขึน้ ยานชั้นดีมีเสียงอื้ออึง
ตอกันเขามายังปามหาวันเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสฌานวา มีเสียงเปนปฏิปกษ ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปยัง
โคสิงคสาลทายวัน ณ ที่นั้น เราทั้งหลายพึงเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลื่อน
กลน อยูใหผาสุก ครั้งนั้นแล ทานผูม ีอายุเหลานั้น เขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ณ ทีน่ ั้น ทานผูมีอายุเหลานั้นเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลือ่ นกลน
อยูเปนผาสุก ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาลภิกษุไปไหน อุปปาลภิกษุ กักกฏภิกษุ กฬิมภภิกษุ นิกฏภิกา กฏิสสหภิกษุไปไหน พระเถระผูเปนสาวกเหลานั้นไป
ไหน ภิกษุทั้งหลายกรามทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ทานผูมีอายุเหลานั้นคิดวา เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงเปนจํานวนมาก
เหลานี้แล ขึน้ ยานชั้นดีมีเสียงอื้ออึงตอกันเขามายังปามหาวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสฌานวา มีเสียงเปนปฏิปกษ
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ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในที่นนั้ พวกเรา
พึงเปนผูมีเสียงนอย ไมเกลื่อนกลน อยูเปนผาสุก ขาแตพระองคผูเจริญ
ทานผูมีอายุเหลานั้นเขาไปยังโคสิงคสาลทายวัน ในที่นั้นทานเหลานั้นเปน
เปนผูมีเสียงนอย ไมเกลือ่ นกลน อยูเปนผาสุก พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลา ดีละ ดีละ จริงดังที่มหาสาวก
เหลานั้น เมื่อพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณดังนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวฌานวามีเสียงเปนปฏิปกษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปกษ ๑๐ ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูยินดีในการคลุกคลีดวยหมู
คณะเปนปฏิปกษตอความเปนผูยินดีในที่สงัด ๑ การประกอบสุภนิมิต เปน
ปฏิปกษตอผูประกอบอสุภนิมิต ๑ การดูมหรสที่เปนขาศึก เปนปฏิปกษ
ตอผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ การติดตอกับมาตุคาม เปน
ปฏิปกษตอพรหมจรรย ๑ เสียงเปนปฏิปกษตอปฐมฌาน ๑ วิตกวิจาร
เปนปฏิปกษตอทุติยฌาน ๑ ปติเปนปฏิปกษตอตติยฌาน ๑ ลมอัสสาสปสสาสะเปนปฏิปกษตอจตุตถฌาน ๑ สัญญาและเปนปฏิปกษตอ
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ๑ ราคะเปนปฏิปกษ โทสะเปนปฎิปกษ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูไมมีปฎิปกษอยูเถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระอรหันตทั้งหลาย เปนผูไมมีปฎิปกษ พระอรหันตทั้งหลาย
ไมมีปฎิปกษ เปนผูหมดปฎิปกษ.
จบกัณฏกสูตรที่ ๒
อรรถกถากัณฏกสูตรที่ ๒
กัณฏกสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
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บทวา อภิฺาเตหิ อภิฺาเตหิ ไดแก อันใคร ๆ ก็รูจกั คือ
ปรากฏแลวเหมือนดวงจันทรเพ็ญ เหมือนดวงอาทิตยกลางทองฟา. ใน
คําวา ปรมฺปรุ าย นี้ สวนขางหลังเรียกวา ปร. สวนขางหนาเรียกวา ปุรา.
อธิบายวา บริวารจํานวนมากผูที่แลนไปขางหนา และที่ติดตามไปขางหลัง.
บทวา กณฺฏกา ไดแก ชือ่ วาหนาม เพราะอรรถวาทิ่มตํา. บทวา
วิสูกทสฺนน ไดแก ดูการเลนที่เปนปฏิโลมอันเปนขาศึก. บทวา มาตุคามูปจาโร ไดแก ความเปนผูเที่ยวไปใกลมาตุคาม [ผูหญิง].
จบอรรถกถากัณฏกสูตรที่ ๒
๓. อิฏฐสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการที่นาปรารถนา หาไดยากในโลก

[๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมอัน
นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก ๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ โภคสมบัติ ๑ วรรณะ ๑ ความไมมีโรค ๑ ศีล ๑ พรหมจรรย ๑ มิตร ๑ ความเปนพหูสูต ๑ ปญญา ๑ ธรรม ๑ สัตวทั้งหลาย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมอันนาปรารถนา
นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนอันตรายแกธรรม ๑๐
ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาได
ยากในโลก คือความเกียจคราน ความไมขยันหมั่นเพียร เปนอันตราย
แกโภคสมบัติ การไมทําการสาธยาย เปนอันตรายแกความเปนพหูสูต
การไมฟงดวยดี ไมสอบถาม เปนอันตรายแกปญญา การไมประกอบ
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ความเพียร การไมพิจารณา เปนอันตรายแกธรรมทั้งหลาย การปฏิบัติผิด
เปนอันตรายแกสัตวทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้
เปนอันตรายแกธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา
นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการ เปนอาการของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรม อันนา
ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ หาไดยากในโลก คือ ความไมเกียจคราน
ความขยันหมั่นเพียร เปนอาหารของโภคสมบัติ ๑ การประดับ การตก
แตงรางกาย เปนอาหารของวรรณะ ๑ การการทําสิ่งเปนที่สบาย เปน
อาหารของความไมมีโรค ๑ ความเปนผูมีมิตรดี เปนอาหารของศีลทั้งหลาย ๑ การสํารวมอินทรีย เปนอาหารของพรหมจรรย ๑ การไมแกลง
กลาวใหคลาดจากความจริง เปนอาหารของมิตรทั้งหลาย ๑ การกระทํา
การสาธยาย เปนอาหารของความเปนพหูสูต ๑ การฟงดวยดี การสอบ
ถาม เปนอาหารของปญญา ๑ การประกอบความเพียร การพิจารณา
เปนอาหารของธรรมทั้งหลาย ๑ การปฏิบัติชอบ เปนอาหารของสัตว
ทั้งหลาย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนอาหาร
ของธรรม ๑๐ ประการนี้แล ซึ่งเปนธรรมอันนาปรารถนา นาใคร
นาชอบใจ หาไดยากในโลก.
จบอิฏฐสูตรที่ ๓
อรรถกถาอิฏฐสูตรที่ ๓
อิฏฐสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
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บทวา อฺโ ไดแก วรรณะแหงสรีระ. บทวา ธมฺมา ไดแก
โลกุตรธรรม ๙.
จบอรรถกถาอิฏฐสูตรที่ ๓
๔. วัฑฒิสูตร
วาดวยความเจริญ ๑๐ ประการ

[๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเมื่อเจริญดวยความเจริย
๑๐ ประการ ยอมเจริญดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถือเอาสิ่ง
ที่เปนสาระ สิ่งที่ประเสริฐแหงกาย ความเจริญ ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ อริยสาวกยอมเจริญดวยนาและสวน ๑ ยอมเจริญดวยทรัพยและขาว
เปลือก ๑ ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา ๑ ยอมเจริญดวยทาส กรรมกร
และคนใช ยอมเจริญดวยสัตว ๔ เทา ๑ ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ยอม
เจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตะ ๑ ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญ
ดวยปญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก็เมื่อเจริญดวยความเจริญ
๑๐ ประการนี้ ยอมเจริญดวยความเจริญอันประเสริฐ และเปนผูถือเอา
สิ่งที่เปนสาระ สิ่งที่ประเสริฐแหงกาย.
บุคคลใดในโลกนี้ ยอมเจริญดวยทรัพย ขาว
เปลือก บุตร ภรรยา และสัตว ๔ เทา บุคคลนั้น
ยอมเปนผูมีโชค มียศ เปนผูอันญาติมิตร แลพระราชาบูชาแลว บุคคลใดในโลกนี้ ยอมเจริญดวยศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะและปญญา บุคคลเชนนั้น เปนสัปบุรุษ
ปญญาเครื่องพิจารณา ยอมเจริญดวยความเจริญ
ทั้งสองประการในปจจุบัน.
จบวัฑฒิสูตรที่ ๔
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อรรถกถาวัฑฒิสูตรที่ ๔
วัฑฒิสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อริยาย ไดแก มิใชของปุถุชน. คํานี้ตรัสไว ก็เพราะคละ
กับดวยธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน. บทวา สาราทายี จ โหติ วราทายี
ความวา ยอมเปนผูยึดไวไดซึ่งสาระและสวนประเสริฐ. อธิบายวา ยอม
ยึดไวซึ่งสาระของกาย และสวนประเสริฐของกายนั้น.
จบอรรถกถาวัฑฒิสูตรที่ ๔
๕. มิคสาลาสูตร
วาดวยไมใหถือประมาณใหบุคคลวาเสื่อมหรือเจริญ
แตใหถือประมาณธรรม

[๗๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของท1นอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้ง
นั้นแล เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง
ที่อยูของมิคสาลาอุบาสิกา แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ครั้งนั้น
มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหาทานพระอานนท กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนท
ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคนสองคน คือ
คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนคน
มีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือบิดา
ของดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งด
เวนจากเมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมี-
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พระภาคเจาทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษ
ชื่ออิสิทัตตะ ผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย
(แต) ยินดีดวยภรรยาของตน แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจา
ก็ทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคน
สองคน คือ คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติเสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนจะพึงรูทั่วถึงได
อยางไร.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไวอยางนั้นแล ครั้งนั้น ทานพระอานนทรับบิณฑบาตที่นิเวศนของมิคสาลาอุบาสิกา ลุกจากอาสนะกลับไปแลว ครั้งนั้น
ทานพระอานนทกลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้งแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของ
อุบาสิกาชื่อมิคสาลา แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดถวาย ลําดับนั้น มิคสาลาอุบาสิกาเขาไปหาขาพระองค กราบไหวแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดถามขาพระองค ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว อันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่ง
ประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งไมประพฤติพรหมจรรย จักเปนคนมีคติ
เสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร คือ บิดาของ
ดิฉันชื่อปุราณะ เปนผูประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล งดเวนจาก
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เมถุนอันเปนธรรมของชาวบาน ทานกระทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต บุรุษชื่ออิสิทัตตะ
ผูเปนที่รักของบิดาของดิฉัน ไมเปนผูประพฤติพรหมจรรย แตยินดีดวย
ภรรยาของตน แมเขาทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณวา
เปนสกทาคามีบุคคล เขาถึงชั้นดุสิต ขาแตทานพระอานนท ธรรมนี้ที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอันเปนเหตุใหคนสองคน คือ คนหนึ่ง
ประพฤติพรหมจรรย คนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย จักเปนผูมีคติ
เสมอกันในสัมปรายภพ อันวิญูชนพึงรูทั่วถึงไดอยางไร เมื่อมิคสาลาอุบาสิกากลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดกลาวกะมิคสาลาอุบาสิกาวา ดูกอนนองหญิง ก็ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไวอยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ก็มิคสาลาอุบาสิกาเปน
พาล ไมฉลาด เปนคนบอด มีปญ
 ญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณเครื่องกําหนดรูความยิ่งและหยอน
แหงอินทรียของบุคคล ดูกอนอานนท บุคคล ๑๐ จําพวกนี้มีอยูในโลก
๑๐ จําพวกเปนไฉน ดูกอนอานนท บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูทุศีล
และไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความ
เปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง
ไมกระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ยอมไมได
วิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ
ยอมถึงความเสื่อม ไมถงึ ความเจริญ ดูกอนอานนท สวนบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูทุศีล แตรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับ
โดยไมเหลือแหงความเปนผูทุศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น
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กระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอด
ดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไป
ทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม
ดูกอนอานนท พวกคนผูถือประมาณยอมประมาณในเรื่องนั้นวา ธรรม
แมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของคนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะ
เหตุไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่งดี ก็การประมาณของคนผูถือ
ประมาณเหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกข ตลอด
กาลนาน ดูกอ นอานนท ในสองคนนั้น บุคคลใดเปนผูทุศีล และรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความเปนผู
ทุศีลของเขา ตามความเปนจริง กระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแม
ดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอัน
เกิดในสมัย ดูกอนอานนท บุคคลนี้ดีกวาและประณีตกวาบุคคลที่กลาว
ขางตน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแสแหงธรรมยอมถูกตองบุคคลนี้
ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้นได นอกจากตถาคต ดูกอนอานนท เพราะเหตุ
นั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาไดเปนผูชอบประมาณในบุคคล และอยาได
ถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคลยอมทําลายคุณวิเศษ
ของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได.
ดูกอนอานนท ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศีล แตไมรูชัด
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงศีลของเขา
ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํากิจแมดวย
ความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดแมดวยทิฏฐิ ยอมไมไดวิมุตติแมอันเกิดใน
สมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ ยอมถึงความ
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เสื่อมอยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกอนอานนท สวนบุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูมีศีล และรูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับ
โดยไมเหลือแหงศีลของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นการทํากิจแม
ดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวย
ทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเจริญ
ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกอน
อานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได.
ดูกอนอานนท ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา ทั้งไม
รูชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงราคะของ
เขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไมกระทํา
กิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไมได
วิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไปทางเจริญ
ยอมถึงควานเสื่อมอยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกอนอานนท สวน
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมีราคะกลา แตรูชดั ซึ่งแจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงราคะของเขา ตามความเปนจริง
บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต
แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป
เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยางเดียว ไม
ถึงความเสื่อม ดูกอนอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณ
ในบุคคลได.
ดูกอนอานนท ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ ทั้งไมรู
ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความโกรธ
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ของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้นไมกระทํากิจแมดวยการฟง ไม
กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอม
ไมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไป
ทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อมอยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกอ นอานนท
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูมักโกรธ แตรชู ัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความโกรธของเขา ตามความเปน
จริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อ
ตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยาง
เดียว ไมถึงความเสื่อม กอนอานนท ฯลฯ เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือ
ประมาณในบุคคลได.
ดูกอนอานนท ก็บคุ คลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน ทั้งไมรู
ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซาน
ของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนัน้ ไมกรทํากิจแมดวยการฟง ไม
กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสต ไมแทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอม
ไมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อตายไป เขายอมไปทางเสื่อม ไมไป
ทางเจริญ ยอมถึงความเสื่อมอยางเดียว ไมถึงความเจริญ ดูกอนอานนท
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฟุงซาน แตรูชดั ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปน
จริง บุคคลนั้นกระทํากิจแมดวยการฟง กระทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอดดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย เมื่อ
ตายไป เขายอมไปทางเจริญ ไมไปทางเสื่อม ยอมถึงความเจริญอยาง
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เดียว ไมถึงความเสื่อม ดูกอนอานนท พวกคนผูถือประมาณ ยอม
ประมาณในเรื่องนั้นวา ธรรมแมของคนนี้ก็เหลานั้นแหละ ธรรมแมของ
คนอื่นก็เหลานั้นแหละ เพราะเหตุไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลว คนหนึ่ง
ดี ก็การประมาณของคนผูถือประมาณเหลานั้น ยอมเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกข ตลอดกาลนาน ดูกอนอานนท ในสองคน
นั้น บุคคลใดเปนผูฟุงซาน แตรูชัดซึง่ เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันเปน
ที่ดับโดยไมเหลือแหงความฟุงซานของเขา ตามความเปนจริง บุคคลนั้น
กระทํากิจแมดวยการฟง การทํากิจแมดวยความเปนพหูสูต แทงตลอด
ดวยดีแมดวยทิฏฐิ ยอมไดวิมุตติแมอันเกิดในสมัย บุคคลนี้ดีกวา และ
ประณีตกวาบุคคลที่กลาวขางตนโนน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกระแส
แหงธรรมยอมถูกตอง บุคคลนี้ ใครเลาจะพึงรูเหตุนั้นไดนอกจากตถาคต
ดูกอนอานนท เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายอยาประมาณในบุคคล
และอยาไดถือประมาณในบุคคล เพราะผูถือประมาณในบุคคล ยอม
ทําลายคุณวิเศษของตน เราหรือผูที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคล
ได.
ดูกอนอานนท ก็มคิ สาลาอุบาสิกาเปนพาล ไมฉลาด เปนคนบอด
มีปญญาทึบ เปนอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอะไร ในญาณ
เครื่องกําหนดรูความยิ่งและหยอนแหงอินทรียของบุคคล ดูกอนอานนท
บุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล ปรากฏอยูในโลก ดูกอนอานนท บุรุษชื่อ
ปุราณะเปนผูประกอบดวยศีลเชนใด บุรุษชื่ออิสทิ ัตตะก็เปนผูประกอบ
ดวยศีลเชนนัน้ บุรุษชื่อปุราณจะไดรูแมคติของบุรุษชื่ออิสิทัตตะก็หา
มิได บุรุษชือ่ อิสิทัตตะเปนผูประกอบดวยปญญาเชนใด บุรุษชื่อปุราณะ
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ก็เปนผูประกอบดวยปญญาเชนนั้น บุรุษชื่ออิสทิ ัตตะจะไดรูแมคติของ
บุรุษชื่อปุราณะก็หามิได ดูกอนอานนท คนทั้งสองนี้เลวกวากันดวย
องคคุณคนละอยาง ดวยประการฉะนี้.
จบมิคสาลาสูตรที่ ๕
อรรถกถามิคสาลาสูตรที่ ๕
คําใดจะพึงกลาวกอนในเบื้องตนแหงสูตรที่ ๕ คํานั้น ก็กลาวไว
แลวในฉักกนิบาต. ก็ในคําวา ทุสฺลีโล โหติ เปนตน พึงทราบวินิจฉัย
ดังนี้.
บทวา ทุสฺลีโล ไดแก เปนผูไมมีศีล. บทวา เจโตวิมุตฺตึ ไดแก
ผลสมาธิ. บทวา ปฺุาวิมุตฺต ไดแก ผลญาณ. บทวา ปนฺปชานาติ
ไดแก ไมรโู ดยการเรียนและการสอบถาม. ในคําวา ทุสฺสีลฺย อปริเสส
นิรุชฺฌติ นี้ ความทุศีล ๕ อยาง โสดาปตติมรรคละไดกอน ความทุศีล
๑๐ อยาง พระอรหัตมรรคละได ในขณะผลจิต [คืออรหัตผล] ความทุศีล
เหลานั้น เปนอัน ชื่อวามรรคละไดแลว. ทรงหมายถึงขณะแหงผลาจิต
ในสูตรนี้ จึงตรัสวา นิรุชฌ
ฺ ติ ก็ศีลของปุถุชนยอมขาดดวยเหตุ ๕
ประการ คือ ตองอาบัติปาราชิก ลาสิกขา เขารีดเดียรถีย บรรลุ
พระอรหัต ตาย. ในเหตุ ๕ ประการนั้น เหตุ ๓ ประการขางตน เปนไป
เพื่อความเสื่อม ประการที่ ๔ เปนไปเพื่อความเจริญ ประการที่ ๕
ไมเปนไปเพื่อเสื่อมหรือเพื่อเจริญ. ถามวา ก็ศีลนีข้ าดเพราะบรรลุพระอรหัตอยางไร. ตอบวา เพราะวาศีลของปุถุชนเปนกุศลกรรมสวนเดียว
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เทานั้น สวนพระอรหัตมรรค เปนรูปเพื่อสิ้นกุศลกรรมและอกุศลกรรม
ศีลขาดเพราะบรรลุพระอรหัตอยางนี้.
บทวา สวเนนป อกต โหติ ความวา ขอที่ควรฟงก็เปนอันไมได
ฟง. ในบทวา พาหุสจฺเจนป อกต โหติ นี้ ความวา ขอที่ควรทํา
ดวยความเพียร ก็เปนอันไมไดทํา เพราะไมไดทําความเพียรนั้น จึงเสื่อม
จากสวรรคบาง จากมรรคบาง. บทวา ทิฏิยาป อปฺปฏิวิทธฺ  โหติ
ความวา ขอที่พึงแทงตลอดดวยทิฏฐิความเห็น ก็เปนอันไมแทงใหตลอด
ไมกระทําใหประจักษ. บทวา สามายิก วิมุตฺตึ น ลภติ ความวา อาศัย
การฟงธรรมตามกาลสมควรแกกาล ยอมไมไดปติเพราะปราโมทย. บทวา
หานาย ปเรติ ความวา ยอมถึงความเสื่อม. บทวา ยถาภูต ปชานาติ
ความวา บรรลุโสดาปตติผลแลว ยอมรูโดยการเรียนและสอบถามวา
ความทุศีล ๕ อยาง ยอมดับไมมีสวนเหลือ.
บทวา ตสฺส สวเนนป กต โหติ ความวา ขอที่ควรฟง ก็เปน
อันไดฟง. บทวา พาหุสจฺเจนป กต โหติ ความวา กิจที่ควรทําดวย
ความเพียร โดยที่สุด แมเพียงวิปสสนาที่ไมกําลัง ก็เปนอันไดกระทํา.
บทวา ทิฏิยาป สุปฺปฏิวิทฺธ โหติ ความวา การแทงตลอดปจจัย โดย
ที่สุดแมดวยโลกิยปญญา ก็เปนอันไดทํา. จริงอยู ปญญาของบุคคลผูนี้
ยอมชําระศีล เขายอมบรรลุคุณวิเศษ ดวยศีลที่ปญญาชําระแลว. บทวา
ปมาณิกา ไดแก ถือเอาจํานวนในบุคคลทั้งหลาย. บทวา ปมินนฺติ ได
แก ควรนับชั่ง. บทวา เอโก หีโน ไดแก เสื่อมจากคุณทั้งหลายผูเดียว.
บทวา ปณีโต ไดแก สูงสุดดวยคุณทั้งหลายผูเดียว. บทวา ต หิ ไดแก
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ทําการนับนั้น. บทวา อภิกฺกนฺตตโร แปลวา ดีกวา. บทวา ปณีตตโร
แปลวา สูงสุดกวา.
บทวา ธมฺมโสโต นิพฺพหติ ความวา วิปสสนาญาณที่ดําเนินไป
กลาแข็ง ยอมชักพา คือใหบรรลุอริยภูมิ. บทวา ตทนนฺตร โก ชาเนยฺย
ความวา ใครจะพึงรูเหตุนั้น ๆ. บทวา สีลวา โหติ ไดแก ยอมมีศีล
ดวยโลกิยศีล. บทวา ยตฺถสฺส ต สีล ความวา ถึงวิมุตติในพระอรหัต
แลว ศีลก็ชอื่ วาดับไมเหลือเลย. ขอยุติในศีลนั้น ก็กลาวไวแลวทั้งนั้น.
ในองคทั้งสองนอกจากนี้ อนาคามิผล ชื่อวาวิมุตติ.
ในสูตรที่ ๕ ก็ตรัสพระอรหัตอยางเดียว. คําที่เหลือในสูตรที่ ๕
นั้น ก็พึงทราบตามแนวแหงนัยที่กลาวแลว.
จบอรรถกถามิคสาลาสูตรที่ ๕
๖. อภัพพสูตร
วาดวยธรรม ๓ ประการมีอยูในโลก พระสัมมาสัมพุทธเจา
จึงบังเกิดในโลก

[๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ ไมพึงมีในโลก
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไวแลว ไมพึงรุงเรื่องในโลก ๓ ประการเปนไฉน
คือ ชาติ ๑ ชรา ๑ มรณะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ
นี้แล ไมพึงมีในโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมพึงบังเกิด
ในโลก ธรรมวินัยอันพระตถาคตทรงประกาศไวแลวไมพึงรุงเรืองในโลก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะธรรม ๓ ประการนี้มอี ยูในโลก ฉะนั้น พระ-
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ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจึงบังเกิดในโลก ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ทรงประกาศไวจึงรุงเรืองในโลก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการแลว ก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ๓ ประการเปนไฉน
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละชาติ ชรา มรณะได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละราคะ โทสะ โมหะได
๓ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาส ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละราคะ
โทสะ โมหะได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว
ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสได ๓ ประการเปนไฉน
คือ การกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑ การเสพทางผิด ๑ ความ
หดหูแหงจิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แล
ก็ไมอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบาย
ไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน
คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๓ ความฟุงซาน
แหงจิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว
ก็ไมอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความ
หดหูแหงจิตได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว
ก็ไมอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซาน
แหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ๑
ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดี ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละ
ความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความ
เปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ
ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความฟุงซาน ๑
ความไมสํารวม ๑ ความทุศีล ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม
๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูใครเห็นพระอริยะ ความเปนผู
ไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความฟุงซาน
ความไมสํารวม ความทุศีลได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความ
ฟุงซาน ความไมสํารวม ความทุศีลได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม
ละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปน
ผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ
ไมเอื้อเฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมี
ศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลไมละธรรม ๓ ประการแลว ก็ไมอาจละความไมเอื้อเฟอ
ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือความ
ไมมีหิริ ๑ ความไมมีโอตตัปปะ ๑ ความประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมละธรรม ๓ ประการนี้แลว ก็ไมอาจละความไมเอื้อเฟอ ความ
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เปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมี
ความละอาย ไมมีความเกรงกลัว เปนผูประมาท ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมเอื้อเฟอ ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได บุคคลเปนผูมี
มิตรชั่ว ก็ไมอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค
ความเกียจครานได บุคคลเปนผูเกียจคราน ก็ไมอาจละความฟุงซาน
ความสํารวม ความทุศีลได บุคคลเปนผูทุศีล ก็ไมอาจละความเปนผู
ไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความ
เปนผูมีจิตคิดแขงดีได บุคคลเปนผูมีจิตคิดแขงดี ก็ไมอาจละความเปน
ผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได บุคคลเปน
ผูมีจิตฟุงซาน ก็ไมอาจละความกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การ
เสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตหดหู ก็ไมอาจละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได บุคคลเปนผูมีวิจิกิจฉา ก็ไม
อาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลไมละราคะ โทสะ โมหะแลว ก็ไม
อาจละชาติ ชรา มรณะได.
ดูภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละชาติ
ชรา มรณะได ๓ ประการเปนไฉน คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละชาติ ชรา
มรณะได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละ
ราคะ โทสะ โมหะได ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลพั พตปรามาส ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการ
นี้แลว จึงอาจละราคะ โทสะ โมหะได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละ
ธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 248

ได ๓ ประการเปนไฉน คือ การกระทําไวใจโดยอุบายไมแยบคาย ๑
การเสพทางผิด ๑ ความหดหูแหงจิต ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละ
ธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส
ได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละการ
กระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิต
ได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูมีสติหลงลืม ๑ ความไมมีสัมปชัญญะ ๑ ความฟุงซานแหงจิต ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม
๓ ประการนี้แลว จึงอาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคาย การ
เสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม
๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ
ความฟุงซานแหงจิตได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปนผูไมใครเห็น
พระอริยะ ๑ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ๑ ความเปนผูมี
จิตคิดแขงดี ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละธรรม ๓ ประการนี้แลว
จึงอาจละความเปนผูมีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซาน
แหงจิตได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละ
ความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ
ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความฟุงซาน ๑
ความไมสํารวม ๑ ความเปนผูทุศีล ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูละ
ธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความ
เปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความเปนผูมีจิตคิดแขงดีได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความฟุงซาน
ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความเปน
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ผูไมมีศรัทธา ๑ ความเปนผูไมรูความประสงค ๑ ความเกียจคราน ๑ ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความฟุง
ซาน ความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ละธรรม ๓ ประการแลว จึงอาจละความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผู
ไมรูความประสงค ความเกียจครานได ๓ ประการเปนไฉน คือ ความ
เปนผูไมเอื้อเฟอ ๑ ความเปนผูวายาก ๑ ความเปนผูมีมิตรชั่ว ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไม
มีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงค ความเกียจครานได ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจละความเปนผูไมเอื้อเฟอ
ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได ๓ ประการเปนไฉน คือ
ความเปนผูไมมีความละอาย ๑ ความเปนผูไมมีความเกรงกลัว ๑ ความ
ประมาท ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๓ ประการนี้แลว จึงอาจ
ละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความเปนผูวายาก ความเปผูมีมิตรชั่วได ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความละอาย มีความเกรงกลัว ไมประมาทอยู ก็อาจ
ละความเปนผูไมเอื้อเฟอ ความเปนผูวายาก ความเปนผูมีมิตรชั่วได บุคคล
เปนผูมีมิตรดี ก็อาจจะละความเปนผูมีมีศรัทธา ความเปนผูไมรูความประสงคความเกียจครานได บุคลเปนผูปรารภความเพียร ก็อาจละความเปนผู
ฟุงซานความไมสํารวม ความเปนผูทุศีลได บุคคลเปนผูมีศีล ก็อาจละความ
เปนผูไมใครเห็นพระอริยะ ความเปนผูไมใครฟงธรรมของพระอริยะ ความ
เปนผูมีจิตคิดแขงดีได บุคคลเปนผูมีจิตไมคิดแขงดี ก็อาจละความเปนผู
มีสติหลงลืม ความไมมีสัมปชัญญะ ความฟุงซานแหงจิตได บุคคลเปนผู
มีจิตอันไมฟุงซาน ก็อาจละการกระทําไวในใจโดยอุบายอันไมแยบคาย
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การเสพทางผิด ความหดหูแหงจิตได บุคคลเปนผูมีจิตไมหดหู ก็อาจละ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาสได บุคคลเปนผูไมมีวิจิกิจฉา
ก็อาจละราคะ โทสะ โมหะได บุคคลละราคะ โทสะ โมหะแลว ก็อาจ
ละชาติ ชรา มรณะได.
จบอภัพพสูตรที่ ๖
อรรถกถาอภัพพสูตรที่ ๖
อภัพพสูตรที่ ๖ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอภัพพสูตรที่ ๖
๗. กากสูตร
วาดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการ

[๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐
ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมักขจัด ๑ คะนอง ๑ ทะเยอ
ทะยาน ๑ กินจุ ๑ หยาบชา ๑ ไมมกี รุณา ๑ ไมแข็งแรง มักรอง ๑
เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กาประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐
ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูลามกก็ประกอบดวยอสัทธรรม
๑๐ ประการ ฉันนั้นเหมือนกันแล ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูขจัด ๑
คึกคะนอง ๑ ทะเยอทะยาน ๑ กินจุ ๑ หยาบชา ๑ ไมมีกรุณา ๑ ไม
แข็งแรง ๑ มักรอง ๑ เผลอสติ ๑ สั่งสม ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูลามกประกอบดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล.
จบกากสูตรที่ ๗
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อรรถกถากากสูตรที่ ๗
กากสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉันดังตอไปนี้.
บทวา ธสี ไดแก ผูก ําจัดคุณ ไมเอื้อถึงคุณของใคร ๆ แมเขา
เอามือจับก็กําจัดเสีย ยังถายอุจจาระรดบนศีรษะ. บทวา ปคพฺโภ ไดแก
ประกอบดวยความคะนอง ไรยางอาย. ตัณหาความอยาก ทานเรียกวา
ตินติณะ ในบทวา ตินฺติโณ ประกอบดวยความอยากนั้น หรือมากดวย
ความนารังเกียจ. บทวา ลุทฺโท แปลวา หยาบชา. บทวา อการุณิโก
แปลวา ไรกรุณา. บทวา ทุพฺพโล ไดแก ไมมีกําลังแรงนอย. บทวา
โอรวิตา ไดแก บินไปรองไป. บทวา เนจยิโก ไดแก ทําการสะสม.
จบอรรถกถากากสูตรที่ ๗
๘. นิคันถสูตร

๑

วาดวยอสัทธรรม ๑๐ ประการของพวกนิครนถ

[๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวยอสัทธรรม
๑๐ ประการ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูไมมีศรัทธา ๑ ทุศีล ๑
ไมมีความละอาย ๑ ไมมคี วามเกรงกลัว ๑ ไมภักดีตอสัตบุรุษ ๑ ยกตนขม
ผูอื่น ๑ ยึดมัน่ ความเห็นของตน ถือสิง่ ที่ไมควรเก็บไว สละคืนความยึดมั่น
ถือมั่นดวยความเห็นของตนไดยาก ๑ เปนคนลวงโลก ๑ ปรารถนา
ลามก ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกนิครนถประกอบดวย
อสัทธรรม ๑๐ ประการนี้แล.
จบนิคันถสูตรที่ ๘
๑. สูตรที่ ๘ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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๙. อาฆาตวัตถุสูตร
วาดวยวัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ ประการ

[๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วัตถุแหงความอาฆาต ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนได
ประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเราแลว ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปน
ประโยชนแกเรา ๑ จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา ๑ ยอม
ผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่
เปนที่รักที่ชอบใจของเราแลว ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชน
แกผูที่เปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแก
ผูที่เปนที่รักที่ชอบใจของเรา ๑ ยอมผูกความอาฆาตวา บุคคลโนนไดประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเราแลว ๑
กําลังประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของ
เรา ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปนที่รักไมเปนที่ชอบใจ
ของเรา ๑ ยอมโกรธในที่ไมควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วัตถุแหงความ
อาฆาต ๑๐ ประการนี้แล.
จบอาฆาตวัตถุสูตรที่ ๙
อรรถกถาอาฆาตวัตถุสูตรที่ ๙
อาฆาตวัตถุสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อฏาเน ไดแก ในที่มใิ ชเหตุ จริงอยู เหตุเปนตนวา เขา
ไดประพฤติสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา จะพึงมีไดในความเปนไปของสิ่ง
ที่มีจิตใจ หรือวาในสิ่งที่ไมมีจิตใจเปนตนวา ตอไม แผนหิน ยอมไมมี
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เพราะฉะนั้น อาฆาตในขอนี้ จึงชื่อวาอาฆาตในที่มิใชเหตุ. คําที่เหลือ
ทุกแหง มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอาฆาตวัตถุสูตรที่ ๙
จบอากังขวรรคที่ ๓
๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร
๑

วาดวยอุบายเปนเครื่องกําจัดความอาฆาต๑๐ ประการ

[๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบายเปนเครื่องจํากัดความอาฆาต ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลยอมกําจัดความอาฆาตวา
บุคคลไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเราแลว การประพฤติสิ่งอัน
เปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ บุคคลกําลังประพฤติสิ่งอัน
ไมเปนประโยชนแกเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคล
นี้แตที่ไหน ๑ บุคคลจักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกเรา การ
ประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมกําจัด
ความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รัก
ที่ชอบใจของเราแลว การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้
แตที่ไหน ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา การประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑
จักประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนแกผูที่เปนที่รักที่ชอบใจของเรา การ
ประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนจะพึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมกําจัด
ความอาฆาตวา บุคคลไดประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูทไี่ มเปนที่รัก
๑. สูตรที่ ๑๐ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ไมเปนที่ชอบใจของเราแลว การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะพึงได
ในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ กําลังประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกผูที่ไมเปน
ที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะพึง
ไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ จักประพฤติสิ่งอันเปนประโยชนแกบุคคลผูไม
เปนที่รักไมเปนที่ชอบใจของเรา การประพฤติสิ่งอันไมเปนประโยชนจะ
พึงไดในบุคคลนี้แตที่ไหน ๑ ยอมไมโกรธในที่อนั ไมควร ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อุบายเปนเครื่องกําจัดความอาฆาต ๑๐ ประการนี้แล.
จบอาฆาตปฎิวินยสูตรที่ ๑๐
จบอากังขวรรคที่ ๓
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อากังขสูตร ๒. กัณฎกสูตร ๓. อิฎฐสูตร ๔. วัตถุสูตร
๕. มิคสาลาสูตร ๖. อภัพพสูตร ๗. กากสูตร ๘. นิคันถสูตร
๙. อาฆาตวัตถุสูตร ๑๐. อาฆาตปฏิวินยสูตร.
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เถรวรรคที่ ๔
๑. วาหุนสูตร
วาดวยพระตถาคตสลัดออกจากธรรม ๑๐ ประการ
ชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลส

[๘๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงสระโปกขรณี
ชื่อคัคครา ใกลจัมปานคร ครั้งนั้นแล ทานพระวาหุนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคต
สลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรมเทาไรหนอ จึงชื่อวามีพระทัย
ปราศจากแดนกิเลสอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนวาหุนะ
พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการแล จึง
ชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ๑๐ ประการเปนไฉน คือ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากรูป ๑ จากเวทนา ๑ จากสัญญา
๑ จากสังขาร ๑ จากวิญญาณ ๑ จากชาติ ๑ จากชรา ๑ จากมรณะ ๑
จากทุกข ๑ จากกิเลส ๑ จึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดนกิเลสอยู ดูกอน
วาหุนะ พระตถาคตสลัดออก ปราศจาก หลุดพนจากธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล จึงชื่อวามีพระทัยปราศจากแดงกิเลสอยู เปรียบเหมือนดอกอุบล
ดอกปทุม หรือดอกปุณฑริก ที่เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ขึ้นพนแลวจาก
น้ํา ไมเปรอะเปอนดวยน้ําตั้งอยูฉะนั้น.
จบวาหุนสูตรที่ ๑
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เถรวรรคที่ ๔
อรรถกถาวาหุนสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๔ วาหุนสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วิมริยาทิกเตน ไดแก ทําลายของเขตแหงกิเลส แลวทํา
ไมใหมีขอบเขต.
จบอรรถกถาวาหุนสูตรที่ ๑
๒. อานันทสูตร
วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
จักเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้

[๘๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกอ นอานนท ภิกษุเปนผู
ไมมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ภิกษุเปนผูทุศีล... ภิกษุเปนผูมีการสดับนอย ... ภิกษุ
เปนผูวายาก...ภิกษุเปนผูมีมิตรชั่ว...ภิกษุเปนผูเกียจคราน...ภิกษุเปน
ผูมีสติเลอะเลือน...ภิกษุเปนผูไมสันโดษ. . . ภิกษุเปนผูมีความปรารถนา
ลามก ...ภิกษุเปนผูมีความเห็นผิด จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนอานนท ภิกษุประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัย
นี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
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ดูกอนอานนท ภิกษุเปนผูมีศรัทธา จักถึงความงอกงามไพบูลยใน
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้จึงเปนฐานะที่มีได ภิกษุเปนผูมีศีล... ภิกษุเปนพหูสูต
ทรงไวซึ่งสุตะ ...ภิกษุเปนผูมีมิตรดีงาม...ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร
... ภิกษุเปนผูมีสติตั้งมั่น ... ภิกษุเปนผูสันโดษ ... ภิกษุเปนผูมีความ
ปรารถนานอย ...ภิกษุเปนผูมีความเห็นชอบ จักถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้จึงเปนฐานะที่มีได ดูกอนอานนท ภิกษุ
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยใน
ธรรมวินัยนี้ ขอนี้เปนฐานะที่มีได.
จบอานันทสูตรที่ ๒
อรรถกถาอานันทสูตรที่ ๒
อานันทสูตรที่ ๒ มีเนื้อความงายเหมือนกัน.
จบอรรถกถาอานันทสูตรที่ ๒
๓. ปุณณิยสูตร
วาดวยธรรมเทศนาประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
แจมแจงแกพระตถาคตโดยสวนเดียว

[๘๓] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณิยะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัยเครื่องใหพระธรรมเทศนาแจมแจงกะพระตถาคตในกาลบาง
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คราว ไมแจมแจงในกาลบางคราว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
ปุณณิยะ ภิกษุมีศรัทธา แตไมเขาไปหา พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจง
กะพระตถาคตกอน แตในกาลใด ภิกษุมีศรัทธาและเขาไปหา ในกาล
นั้น พระธรรมเทศนาจึงจะแจมแจงกะพระตถาคต ดูกอนปุณณิยยะ ภิกษุ
มีศรัทธาและเขาไปหา แตไมเขานั่งใกล... เขานั่งใกล แตไมสอบถาม...
สอบถาม แตไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม... เงี่ยโสตลงฟงธรรม แตฟงแลว
ไมทรงจําธรรมไว... ฟงแลวทรงจําธรรมไว แตไมพิจารณาเนื้อความ
แหงธรรมที่ควรจําไว.... พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว แตไม
เปนผูรูอรรถรูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม... รูอรรถรูธรรม
แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม แตไมเปนผูมีวาจางาม เจรจาถอยคํา
ไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย. ไมหยาบคาย ใหรู
เนื้อความไดแจมแจง... เปนผูมีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะ สละสลวย
ไมหยาบคาย ใหรูเนื้อความไดแจมแจง แตไมเปนผูชี้แจงเพื่อนพรหม
จรรยทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง พระธรรมเทศนาจึงไมแจมแจงกะพระตถาคตกอน ดูกอนปุณณิยะ แตในกาลใด
ภิกษุเปนผูมีศรัทธา เขาไปหา เขานั่งใกล สอบถาม เงี่ยโสตลงฟงธรรม
ฟงแลวทรงจําธรรมไว พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงจําไว รูอรรถ
รูธรรมแลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม มีวาจางาม เจรจาถอยคําไพเราะ
สละสลวย ไมหยาบคาย ใหรูเนื้อความไดแจมแจง เปนผูชแี้ จงเพื่อน
พรหมจรรยใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริง ในกาลนั้น
พระธรรมเทศนาจึงแจมแจงกะพระตถาคต ดูกอนปุณณิยะ พระธรรม-
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เทศนาประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล จึงแจมแจงกะพระตถาคต
โดยสวนเดียว.
จบปุณณิยสูตรที่ ๓
อรรถกถาปุณณิยสูตรที่ ๓
ในปุณณิยสูตที่ ๓ บทวา โน จ ปยิรูปาสิตา แปลวา ไมบาํ รุง.
จบอรรถกถาปุณณิยสูตรที่ ๓
๔. พยากรณสูตร
วาดวยภิกษุละธรรม ๑๐ ประการ
จักถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัยนี้

[๘๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลาย
มาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูมีอายุเหลานั้นกลาวรับทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้วา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตผลวา เราทรายชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ.
เปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาด
ในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผูอื่น ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น
ยอมซักถาม สอบถาม ไลเลียงภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือ
สาวกของพระตถาคตผูไดฌาน... ไลเลียงอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา
ไมมีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในจิตของผูอื่น ฉลาดในการ
กําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดรูใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้น
อยางนี้วา เพราะเหตุไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณอรหัตผลวา เราทราบวา
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ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน...
กําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมทราบชัดภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผู
มักโกรธ มีใจอันความโกรธกลุมรุมแลวอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหง
ความโกรธนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทาน
ผูนี้เปนผูผูกโกรธไว มีใจอันความผูกโกรธไวกลุม รุมอยูโดยมาก ก็ความ
กลุมรุมแหงความผูกโกรธนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความลบหลู มีใจอันความลบหลูกลุมรุมอยู
โดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความลบหลูนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูตีเสมอ มีใจอันความตีเสมอ
กลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความตีเสมอนี้ เปนความเสื่อม
ในธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความริษยา มีใจ
อันความริษยากลุมรุมอยูม าก ก็ความกลุมรุมแหงความริษยานี้ เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูตระหนี่
มีใจอันความตระหนี่กลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความตระหนี่นี้
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผู
โออวด มีใจอันความโออวดกลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหงความ
โออวดนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทาน
ผูนี้เปนผูมีมารยาท มีใจอันมารยากลุมรุมอยูโดยมาก ก็ความกลุมรุมแหง
มารยานี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้
เปนผูมีความปรารถนาลามก มีใจอันความปรารถนาลามกกลุมรุมอยูโดย
มาก ก็ความกลุมรุมแหงความปรารถนาลามกนี้ เปนความเสื่อมในธรรม
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วินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืม ถึงความทอดทิ้ง
ธุระระหวางคุณวิเศษเบื้องบนดวยการบรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ํา ก็การ
ถึงความทอดทิ้งธุระในระหวางนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ ไมละธรรม
๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้
ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอ ละธรรม
๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ ขอนี้
ยอมเปนฐานะที่มีได.
จบพยากรณสูตรที่ ๔
อรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๔
พยากรณสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ฌายี สมาปตฺติกุสโล ไดแก ผูถึงพรอมดวยฌานทั้งหลาย
และผูฉลาดในสมาบัติ. บทวา อิริณ ไดแก ความเปลาประโยชน. บทวา
วิจิน ไดแก ความเสาะคุณ ความไรคุณ. อีกนัยหนึ่ง เปนประหนึ่งเขา
ถึงปาใหญ ที่เรียกวาอิริณะ และชัฏใหญ ที่เรียกวาวิจินะ. บทวา อนย
ไดแก ความไมเจริญ. บทวา พฺยสน ไดแก ความพินาศ. บทวา
อนพฺยสน ไดแก ความไมเจริญ พินาศ. บทวา กึ นุ โข แปลวา
เพราะเหตุไร.
จบอรรถกถาพยากรณสูตรที่ ๔
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๕. กัตถีสูตร
วาดวยภิกษุละธรรม ๑๐ ประการจักถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัย

[๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาจุนทะ อยูที่สหชาติวัน ในแควน
เจตี ณ ที่นนั้ แล ทานพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาจุนทะแลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวคํานี้วา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคุณเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌาน
ก็ได ออกก็ได เขาทุติยฌานก็ได ออกก็ได เขาตติยฌานก็ได ออกก็ได
เขาจตุตถฌานก็ได ออกก็ได เขาอากาสานัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได
เขาวิญญาณัญจายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาอากิญจัญญายตนฌานก็ได
ออกก็ได เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานก็ได ออกก็ได เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได.
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ฉลาดในสมาบัติ
ฉลาดในจิตของผูอื่น ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง
สอบถาม ซักถามภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน... ไลเลียง สอบถาม ซักถาม ยอมถึงความเปนผูเปลา
ไมมีคุณ ไมเจริญ ถึงความพินาศ ถึงความไมเจริญและความพินาศ
พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาด
ในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจ
ดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะเหตุอะไรหนอ
ทานผูนี้จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคณ
ุ วิเศษทั้งหลายวา เรา
เขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได
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พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน... กําหนดใจดวยใจอยางนี้
แลว ยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูกระทําศีลใหขาด กระทํา
ศีลใหทะลุ กระทําศีลใหตาง กระทําศีลใหพรอม ไมกระทําความเพียร
ติดตอ ไมประพฤตติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน
ก็ความเปนผูทุศีลนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรง
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูไมมีศรัทธา มีความประพฤติไมสมควร
ก็ความเปนผูไมมีศรัทธานี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีการสดับนอย มีความประพฤติไมสมควร
ก็ความเปนผูมีการสดับนอยนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูวายาก มีความประพฤติไมสมควร
ก็ความเปนผูวายากนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรง
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีมิตรชั่ว ก็ความเปนผูมีมิตรชั่วนี้แล เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผู
เกียจคราน ก็ความเปนผูเกียจครานนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัย
ที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืม ก็ความเปนผู
มีสติหลงลืมนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูหลอกลวง ก็ความเปนผูหลอกลวงนี้แล เปนความ
เสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูเลี้ยงยาก
ก็ความเปนผูเลี้ยงยากนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรง
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีปญญาทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล
เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแลว.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเสมือนสหายพึงกลาวกะสหาย

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 264

อยางนี้วา ดูกอนสหาย เมื่อใด กิจที่ควรกระทําดวยทรัพยมีอยูแกทาน
ทานพึงบอกเราใหทราบ เราจะใหทรัพยแกทาน สหายอีกฝายหนึ่งนั้น
เมื่อมีกิจที่ควรกระทําดวยทรัพยบางอยางเกิดขึ้นแลว จึงบอกกับสหาย
อยางนี้วา ดูกอนสหาย เราตองการทรัพย ขอทานจงใหทรัพยแกเรา
สหายนั้นก็ตอบอยางนี้วา ดูกอนสหาย ถาเชนนั้น ทานจงขุดลงไปในที่นี้
สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมือ่ ขุดลงไปในที่นั้น ไมพึงพบทรัพย จึงกลาว
อยางนี้วา ดูกอนสหายทานไดพูดพลอย ๆ กะเรา ไดกลาวคําเท็จกะเราวา
ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นจึงพูดอยางนี้วา ดูกอนสหาย เราหาได
พูดพลอย ๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม ทานจงขุดลงไปในที่นี้เถิด สหาย
อีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไปแมในที่นั้นก็ยังไมพบทรัพย จึงกลาวอยางนี้
วา ทานไดพูดพลอย ๆ กะเรา ไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในที่นี้
สหายนั้นตอบอยางนี้วา เราหาไดพูดพลอย ๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม
ถาเชนนั้น ทานจงขุดลงไปในที่นี้ สหายอีกฝายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไป
แมในที่นั้นก็ไมพบทรัพย จึงพูดอยางนี้วา ดูกอนสหาย ทานพูดพลอย ๆ
แกเรา ทานไดกลาวคําเท็จกะเราวา จงขุดลงไปในที่นี้ สหายนั้นก็ตอบ
อยางนี้วา ดูกอนสหาย เราหาไดพูดพลอย ๆ ไม หาไดกลาวคําเท็จไม
แตวาเราถึงความเปนผูมีจิตฟุงซานไป ซึ่งมิใชกําหนดรูดวยใจ แมฉันใด
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนดัน เปนผูมีปกติกลาว
โออวดในคุณวิเศษทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได... เขา
สัญญาเวทยิตนิโรธก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต
ผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนด
รูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษุนั้น ภิกษุนั้นอัน
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พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน..ไลเลียง สอบถาม ซักถาม
อยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ไมมีคุณ ไมเจริญ พินาศ ความไมเจริญ
และความพินาศ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาด
ในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในอันกําหนดรูจิตของผูอื่น
กําหนดใจดวยใจแลว กระทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพราะเหตุ
อะไรหนอ ทานผูนี้จึงเปนผูมีปกติกลาวโออวดในการบรรลุคณ
ุ วิเศษ
ทั้งหลายวา เราเขาปฐมฌานก็ได ออกก็ได ฯลฯ เขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
ก็ได ออกก็ได พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาด
ในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น
กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้เปนผูทําใหขาด
ทําใหทะลุ ทําใหดาง ทําใหพรอย ไมกระทําความเพียรติดตอ ไมประพฤติ
ติดตอในศีลทั้งหลาย ทานผูนี้เปนผูทุศีลตลอดกาลนาน ก็ความเปนผู
ทุศีลนี้แล เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว... ทาน
ผูนี้เปนผูมีปญญาทราม ก็ความเปนผูมีปญญาทรามนี้แล เปนความเสื่อม
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุ
นั้นแล ไมละธรรม ๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย
ในธรรมวินัยนี้ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีไดภิกษุนั้นแล ละธรรม ๑๐ ประการ
นี้แลว จึงจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้ อันเปนฐานะ
ที่จะมีได.
จบกัตถีสูตรที่ ๕
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อรรถกถากัตถีสูตรที่ ๕
กัตถีสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กตฺถี โหติ วิกตฺถี แปลวา เปนผูมีปกติพูด มีปกติพดู อวด
ยอมพูดเปดเผย. บทวา น สตตการี แปลวา ไมทาํ ตอเนื่องกัน.
จบอรรถกถากัตตีสูตรที่ ๕
๖. อัญญสูตร
วาดวยภิกษุละธรรม ๑๐ ประการ จึงถึงความเจริญงอกงาม
ในธรรมวินัยนี้

[๘๖] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปะอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ณ ทีน่ ั้น แล ทานพระมหากัสสปะเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานพระมหากัสสปะแลว ทานพระมหากัสสปะไดกลาวคํานี้ วาดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพยากรณอรหัตผลวา เรา
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการ
กําหนดรูจิตของผูอื่น ยอมไลเลียง สอบถาม ซักถามภิกษุนั้น ภิกษุนั้น
อันพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผู
ฉลาดในจิตของผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น ไลเลียง สอนถาม ซักถามอยู ยอมถึงความเปนผูเปลา ถึงความเปนผูไมมีคุณ ถึงความ
ไมเจริญ ถึงความพินาศ ถึงความไมเจริญและความพินาศ พระตถาคต
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หรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน ผูฉลาดในสมาบัติ ผูฉลาดในจิตของ
ผูอื่น ผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น กําหนดใจดวยใจแลว กระทํา
ไวในใจซึ่งภิกษุนั้นอยางนี้วา เพาะเหตุอะไรหนอ ทานผูนี้จึงพยากรณ
อรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว . . . กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน... กําหนด
ใจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูมีความสําคัญผิด สําคัญ
ผิดโดยสัตยจริง มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมถึงวาไดถึง มีความสําคัญใน
สิ่งที่ไมไดกระทําวากระทํา มีความสําคัญในสิ่งที่ยังไมไดบรรลุวาบรรลุ
จึงพยากรณอรหัตผลดวยดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว . . .
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน. . . กําหนดใจดวยใจแลว ยอมทําไวในใจซึ่งภิกษุนั้น
อยางนี้วา เพราะอาศัยอะไรหนอ ทานผูนี้จึงมีความสําคัญผิด. . .พยากรณ
อรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว. . . กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูได
ฌาน... กําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูภ ิกษุนั้นอยางนี้วา ทานผูนี้มีสุตะ
มาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมามาก ทรงไวคลองปาก ขึ้นใจ
แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งานในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ทานผูนี้จึงมีความสําคัญผิด...
จึงพยากรณอรหัตผลดวยความสําคัญผิดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว. . .
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ พระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผูไดฌาน. . . กําหนดไจดวยใจแลว ยอมรูภิกษุนั้นอยางนี้วา ทาน
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ผูนี้มีอภิชฌามาก มีใจอันอภิชฌากลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุม
แหงอภิชฌานี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินับพระตถาคตประกาศแลว
ทานผูนี้เปนผูพยาบาท มีใจอันพยาบาทกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความ
กลุมรุมแหงพยาบาทนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลว ทานผูนี้เปนผูมีถีนมิทธะ มีใจอันถีนมิทธะกลุมรุมอยูเปนสวนมาก
ก็ความกลุมรุมแหงถีนมิทธะนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีจิตฟุงซาน มีใจอันความฟุงซานกลุมรุม
อยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความฟุงซานนี้ เปนความเสื่อมใน
ธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีความสงสัย มีใจอัน
ความสงสัยกลุมรุมอยูเปนสวนมาก ก็ความกลุมรุมแหงความสงสัยนี้ เปน
ความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการ
งาน ยินดีในการงาน ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเปนผูชอบการงาน
ก็ความเปนผูชอบการงานนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคต
ประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบในการคุย ผูยินดีในการคุย ประกอบ
เนือง ๆซึ่งความเปนผูชอบคุย ก็ความเปนผูชอบคุยนี้ เปนความเสื่อม
ในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูชอบการนอนหลับ
ยินดีในการนอนหลับ ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเปนผูชอบนอนหลับ
ก็ความเปนผูชอบนอนหลับนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว ทานเปนผูชอบความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ยินดีใน
ความเปนผูคลุกคลีดวยหมูคณะ ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเปนผูชอบ
คลุกลีดวยหมูคณะ ก็ความเปนผูชอบคลุกคลีดวยหมูคณะนี้ เปนความ
เสื่อมในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ทานผูนี้เปนผูมีสติหลงลืม
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ถึงความทอดธุระในระหวางคุณวิเศษเบื้องบน ดวยการบรรลุคุณวิเศษ
เบื้องต่ํา ก็ความทอดธุระในระหวางนี้ เปนความเสื่อมในธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลว ดูกอนทานมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอไมละ
ธรรม ๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอละ
ธรรม ๑๐ ประการนี้แลว จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ในธรรม
วินัยนี้ ขอนีย้ อมเปนฐานะที่มีได.
จบอัญญสูตรที่ ๖
อรรถกถาอัญญสูตรที่ ๖
อัญญสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อธิมานิโก ไดแก ประกอบดวยความสําคัญวาบรรลุแลว
ในธรรมที่ยังไมบรรลุ. บทวา อธิมานสจฺโจ ไดแก สําคัญวาบรรลุแลว
จึงกลาวโดยสัจจะ.
จบอรรถกถาอัญญสูตรที่ ๖
๗. อธิกรณสูตร
วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมไมเปน
อันหนึง่ อันเดียวกัน

[๘๗] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภพระกาฬกภิกขุ
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูกออธิกรณ ไมกลาวสรรเสริญ
การระงับอธิกรณ แมขอ ที่ภิกษุเปนผูกออธิกรณ ไมกลาวสรรเสริญการ
ระงับอธิกรณ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่
เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษา แมขอที่ภิกษุไมเปนผูใครในการศึกษา
ไมกลาวสรรเสริญการสมาทานในการศึกษานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความ
เปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนา แมขอ ที่ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก
ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความปรารถนานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปน
ที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัด
ความโกรธ แมขอที่ภิกษุเปนผูมักโกรธ ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โกรธนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัด
ความลบหลู แมขอที่ภิกษุเปนผูลบหลู ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
ลบหลูนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัด
ความโออวด แมขอที่ภิกษุเปนผูโออวด ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดความ
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โออวดนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมมี ายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัด
มายา แมขอที่ภิกษุเปนผูมีมายา ไมกลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอม
ไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ไมกลาว
สรรเสริญการเพงเล็งธรรม แมขอภิกษุไมเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย
ไมกลาวสรรเสริญการเพงเล็งธรรมนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก
ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญ
การหลีกออกเรน แมขอที่ภิกษุไมเปนผูหลีกออกเรนอยู ไมกลาวสรรเสริญ
การหลีกออกเรนนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุไมเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุไม
กระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ไมกลาวสรรเสริญการ
กระทําปฏิสันถารนี้ ยอมไมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพที่ยกยอง
ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปาน
นี้อยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาเรา ดังนี้ แมถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไม
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สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังละไมไดของเธอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาพึงบังเกิดขึ้นแก
มาตัวโงเขลาอยางนี้วา โอหนอ ขอมนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวในตําแหนง
มาอาชาไนยเถิด พึงใหเรากินอาหารสําหรับมาอาชาไนยเถิด และพึงขัดสี
เราใหเหมือนมาอาชาไนยเถิด ดังนี้ แมถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลายก็ไมตั้ง
มานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนย ไมใหกินอาหารเหมือนมาอาชาไนย ไม
ขัดสีใหเหมือนมาอาชาไนย ขอนี้เพราะเหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปน
วิญูพิจารณาเห็นความโออวด ความโกง ความไมตรง ความคด ซึ่งยัง
ละไมไดของมานั้น แมฉนั ใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาพึง
บังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนั้นอยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ แมถึงอยางนั้น
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาภิกษุ
นั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู
ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกซึ่งยังละไมไดของภิกษุนั้น ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมกอ อธิกรณ
กลาวสรรเสริญการระงับอธิกรณ แมขอที่ภิกษุเปนผูกออธิกรณ กลาว
สรรเสริญการระงับอธิกรณนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ
ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครในการศึกษา กลาวสรรเสริญ
การสมาทานในการศึกษา แมขอที่ภิกษุเปนผูใครในการศึกษา กลาว
สรรเสริญการสมาทานในการศึกษานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่
เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีควานปรารถนานอย กลาวสรรเสริญ
การกําจัดความปรารถนา แมขอที่ภิกษุเปนผูมีความปรารถนานอย กลาว
สรรเสริญการกําจัด ความปรารถนานี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่
เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโกรธ กลาวสรรเสริญการกําจัด
ความโกรธ แมขอที่ภิกษุเปนผูไมโกรธ กลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โกรธนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัด
ความลบหลู แมขอที่ภิกษุเปนผูไมลบหลู กลาวสรรเสริญการกําจัดความ
ลบหลูนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัด
ความโออวด แมขอที่ภิกษุเปนผูไมโออวด กลาวสรรเสริญการกําจัดความ
โออวดนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไมมีมายา กลาวสรรเสริญการกําจัด
มายา ขอที่ภิกษุเปนผูไมมีมายา กลาวสรรเสริญการกําจัดมายานี้ ยอม
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เปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาวสรรเสริญ
การเพงเล็งธรรมทั้งหลาย ขอที่ภิกษุเปนผูเพงเล็งธรรมทั้งหลาย กลาว
สรรเสริญการเพงเล็งธรรมทั้งหลายนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่
เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยู กลาวสรรเสริญการ
หลีกออกเรน แมขอที่ภิกษุเปนผูหลีกออกเรนอยู กลาวสรรเสริญการหลีก
ออกเรนนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพที่ยกยอง ที่เสมอกัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูกระทําการปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการกระทําปฏิสันถาร แมขอที่ภิกษุเปนผู
กระทําปฏิสันถารเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย กลาวสรรเสริญการกระทํา
ปฏิสันถารนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเปนที่รัก ที่เคารพ ที่ยกยอง ที่เสมอ
กัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถึงความปรารถนาไม
พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้อยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึงอยางนั้น เพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลายก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็น
อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ละไดแลวของเธอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้น
แกมาอาชาไนยตัวเจริญอยางนี้วา โอหนอ มนุษยทั้งหลายพึงตั้งเราไวใน
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ตําแหนงมาอาชาไนย และพึงขัดสีเราใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนยเถิด แม
ถึงอยางนั้น มนุษยทั้งหลายก็ยอมตั้งมานั้นไวในตําแหนงมาอาชาไนย ยอม
ใหกินอาหารสําหรับมาอาชาไนย ยอมขัดสีใหเหมือนขัดสีมาอาชาไนย ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะมนุษยทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมเห็นความโออวด
ความโกง ความไมตรง ความคด ซึง่ ละไดแลวของมานั้น แมฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถึงความปรารถนาไมพึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุเห็นปานนี้
อยางนี้วา โอหนอ ขอเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาเรา ดังนี้ ถึงอยางนั้น เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายก็สักการะ
เคารพ นับถือ บูชาภิกษุนั้น ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายผูเปนวิญู ยอมพิจารณาเห็นอกุศลธรรมอันลามกที่ละไดแลวของ
เธอ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบอธิกรณสูตรที่ ๗
อรรถกถาอธิกรณสูตรที่ ๗
อธิกรณสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อธิกรณิโก โหติ ไดแก เปนผูกระทําอธิกรณ. บทวา
น ปยตาย ไดแก ไมเปนไปเพื่อเปนผูนารัก. บทวา น ครุตาย ไดแก
ไมเปนไปเพื่อความนาเคารพ. บทวา น สามฺาย ไดแก ไมเปนไป
เพื่อสมานธรรม. บทวา น เอกีภาวาย ไดแก ไมเปนไปเพื่อไมมีชอง
วาง. บทวา ธมฺมาน น นิสามกชาติโย ไดแก ไมเปนผูพิจารณาโลกุตรธรรม ๙ เปนสภาพ ไมเปนผูทรงจําเปนสภาพ. บทวา น ปฏิสลฺลาโน
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ไดแก ไมเปนผูหลีกเรน. บทวา สาเยฺยานิ ไดแก มีความอวดดี. บทวา
กุเฏยฺยานิ ไดแก มีความโกง. บทวา ชิมฺเหยฺยานิ ไดแก มีความไม
ตรง. บทวา วงฺเกยฺยานิ ไดแก มีความคด.
จบอรรถกถาอธิกรณสูตรที่ ๗
๘. พยสนสูตร
วาดวยภิกษุกลาวโทษพระอริยะ พึงถึงความพินาศ ๑๐ อยาง

[๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย กลาวโทษพระอริยะ ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความพินาศ ๑๐ อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง ขอนีม้ ิใชฐานะ มิใชโอกาส ความพินาศ ๑๐ อยาง
เปนไฉน คือ ภิกษุนั้นไมบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรม
ที่บรรลุแลว ๑ สัทธรรมของภิกษุนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวา
ตนไดบรรลุในสัทธรรมทั้งหลาย ๑ เปนผูไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ยอมถูกโรคอยางหนัก ๑ ถึง
ความเปนบา มีจิตฟุงซาน ๑ เปนผูห ลงใหลกระทํากาละ ๑ เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด
ดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาว กลาวโทษพระอริยะ ภิกษุนั้นจะไม
พึงถึงความฉิบหาย ๑๐ อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้มิใชฐานะ มิใช
โอกาส.
จบพยสนสูตรที่ ๘
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อรรถกถาพยสนสูตรที่ ๘
พยสนสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ในคําวา อกฺโกสกปริภาสโก อริยุปวาที สพฺรหฺมจารีน นี้พึง
ประกอบ สพฺรหฺมจารี กับ อกฺโกสนบท และ ปริภาสกบท. บทวา
เปนผูดาสพรหมจารี เปนผูบริภาษสพรหมจารี. ผูวารายดวยอันติมวัตถุวา
เราจักฆาคุณของพระอริยะทั้งหลาย ยอมชื่อวา อริยุปวาที. บทวา
สทฺธมฺมสฺส น โวทายนฺตี ความวา สัทธรรมคือศาสนาที่นับไดวา
ไตรสิกขาของภิกษุนั้น ยอมไมถึงความผองแผว. โรคเทานั้นพึงทราบวา
อาตังกะ เพราะกระทําใหชีวิตลําบาก ในคําวา โรคตงฺก นี.้
จบอรรถกถาพยสนสูตรที่ ๘
๙. โกกาลิกสูตร
วาดวยพระโกกาลิกภิกษุ
กลาวอาฆาตพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ

[๘๙] ครั้งนั้นแล ภิกษุ ชื่อ โกกาลิกา เขาไปพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก
ลุอํานาจแหงความปรารถนาลมก พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
โกกาลิกะ เธออยากลาวนั้น เธออยากลาวอยางนั้น เธอจงยังจิต
ใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก.
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แมครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค เปนผูมีพระพุทธพจนอันขาพระองคพึงเชื่อถือไดก็จริง ถึงอยางนั้น
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนั้น เธออยูกลาวอยางนั้น
เธอจงยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตร
และโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก.
แมครั้งที่ ๓ โกกาลิกภิกษุไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขา
แตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเปนที่ตั้งแหงศรัทธาของขาพระองค
เปนผูมีพระพุทธพจน อันขาพระองคพึงเชื่อถือไดก็จริง ถึงอยางนั้น
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็เปนผูมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ
แหงความปรารถนาลามก พระเจาขา.
พ. ดูกอ นโกกาลิกะ เธออยากลาวอยางนี้ เธออยากลาวอยางนี้ เธอ
จงยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด เพราะสารีบุตรและ
โมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก.
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุลุกขึน้ จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลว
ไมนาน รางกายมีตุมเทาเมล็ดพันธุผักกาดเกิดขึ้นทั่วตัว ตุมเหลานั้น
เทาเมล็ดถั่วเขียว แลวก็โตเทาเมล็ดถั่วดํา แลวก็โตเทาเมล็ดพุทรา
แลวก็โตเทาเมล็ดกระเบา แลวก็โดยเทาผลมะขามปอม แลวก็โตเทาผล
มะตูมออน แลวก็โดยเทาผลมะตูแก แลวจึงแตก หนองและเลือดหลั่งไหล
ออก ไดยินวา โกกาลิกภิกษุนั้นนอนบนใบตองกลัว เหมือนปลากิน
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ยาพิษ ครั้งนั้นแล ตุทิปจเจกพรหมเขาไปหาพระโกกาลิกะยังที่อยู ครั้น
แลวยืนอยูที่เวหาส ไดกลาวกะโกกาลิกภิกษุวา ดูกอนโกกาลิกะ ทานจง
ยังจิตใหเลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเถิด เพราะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนผูมีศีลเปนที่รัก โกกาลิกภิกษุถามวา
ดูกอนทานผูมีอายุ ทานเปนใคร.
ตุ. เราเปนตุติปจเจกพรหม.
โก. ดูกอนทานผูมีอายุ ทานเปนผูที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวาเปนอนาคามีมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น ไฉนทานจึงมา ณ ที่นี้อีก
ในบัดนี้ อนึ่ง ทานจงเห็นความผิดนี้ของทานเทาที่มีอยู.
ครั้งนั้นแล ตุทิปจ เจกพรหมไดกลาวกะโกกาสิกะภิกษุดวยคาถาวา
ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอนตน
ของคนพาล ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึ้นที่ปากของ
บุคคลผูเปนบุรุษพาล ผูรดสรรเสริญผูที่ควรติเตียน
หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ ผูนั้นชื่อวาสะสมโทษ
ไวดวยปาก ยอมไมประสบความสุขเพราะโทษนั้น.
การปราชัยดวยทรัพยในการเลนการพนัน ดวยตน
เองจนหมดตัวนี้ เปนโทษมีประมาณนอยการที่บุคคล
ยังใจใหประทุษราย ในพระอริยเจาผูดําเนินดีแลวนี้
เปนโทษมากกวา บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาป
แลวติเตียนพระอริยะ ยอมเขาถึงนรกสิ้นหนึ่งแสน
นิรัพพุทกัป อีก ๓๖ นิรัพพุทะ และ ๕ อัพพุทะ.
ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุไดการทํากาละดวยอาพาธนั้นเองแลวเกิด
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ในปทุมนรก เพราะยังจิตในอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ลําดับนั้น เมือ่ ปฐมยามแหงราตรีผานไปแลว ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะ
สงางาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุ
กระทํากาละแลว เกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะพระเจาขา ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกราบทูลดังนี้
แลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหายไป
ในที่นั้นเอง ครั้งนั้น เมือ่ ราตรีผานไปแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัส
กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในคืนนี้เมื่อปฐมยามผานไปแลว
ทาวสหัมบดีพรหมผูมีวรรณะสงางาม ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง
ไสวเขามาหาเรายังที่อยู อภิวาทเราแลวนั่ง ณ ทีอ่ ันสมควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุกระทํากาละ
แลวเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกลาวคํานี้
แลวอภิวาทเรา กระทําประทักษิณแลวหายไปในที่นั้นเอง.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรก
นานเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ประมาณ
อายุในปทุมนรกนานนัก ประมาณอายุในปทุมนรกนั้นยากที่จะกระทําการ
กําหนดนับไดวา ประมาณเทานี้ป ประมาณรอยปเทานี้ ประมาณพันป
เทานี้ หรือประมาณแสนปเทานี้.
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ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคอาจเพื่อจะทําการเปรียบเทียบ
ไดหรือ พระพุทธเจาขา.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา อาจอยูภิกษุ แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เปรียบเหมือนหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชนชาวโกศลมีอัตรา ๒๐ *ขารี เมื่อ
ลวงไปแสนป บุรุษนําเอาเมล็ดงาเมล็ดหนึ่งออกจากเกวียนนั้น ดูกอน
ภิกษุ เมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา ๒๐ ขารีนนั้ พึงถึง
ความสิ้นไปหมดไปโดยทํานองนี้เร็วกวา นั่นยังไมถึงหนึ่งอัพพุทะในนรก
เลย ดูกอนภิกษุ ๒๐ อัพพุทะในนรกจึงเปน ๑ นิรัพพุทะ ๒๐ นิรัพพุทะ
เปน ๑ อพัพพะ ๒๐ อพัพพะเปน ๑ อหหะ ๒๐ อหหะเปน ๑ อฏฏะ
๒๐ อฏฏะเปน ๑ กุมุทะ ๒๐ กุมุทะเปน ๑ โสคันธิกะ ๒๐ โสคันธิกะเปน
๑ อุปปละ ๒๐ อุปปละเปน ๑ ปุณฑรีกะ ๒๐ ปุณฑรีกะเปน ๑ ปทุมะ
ดูกอนภิกษุ โกกาลิกภิกษุเกิดในปทุมนรก เพราะยังจิตใหอาฆาตใน
สารีบุตรและโมคคัลลานะ ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดาไดตรัส
ไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผรุสวาจาเพียงดังจอบ ซึ่งเปนเครื่องตัดทอน
ตนของตนพาล ผูกลาวคําชั่ว ยอมเกิดขึ้นที่ปากของ
บุคคลผูเปนบุรุษพาล ผูใดสรรเสริญผูที่ควรติเตียน
หรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญ ผูนนั้ ชื่อวาสะสมโทษ
ดวยปาก ยอมไมประสบความสุขเพราะโทษนั้น การ
ปราชัยดวยทรัพย ในการเลนการพนันดวยตนเองจน
หมดตัว เปนโทษมีประมาณนอย การที่บุคคลยัง
ใจใหประทุษรายในพระอริยเจา ผูดําเนินดีแลวนี้
๑. ๑ ขารีเทา ๒๔๖ ทะนาน.
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เปนโทษมากกวา บุคคลตั้งวาจาและใจอันเปนบาป
แลวติเตียนพระอริยะ ยอมเขาถึงนรกสิ้นหนึ่งแสน
นิรัพพุทกัป ๓๖ นิรัพพุทะ และ ๕ อัพพุทะ.
จบโกกาลิกสูตรที่ ๙
อรรถกถาโกกาลิกสูตรที่ ๙
โกกาลิกสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โกกาลิโก ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ความวา ภิกษุ
โกกาลิกะนีค้ ือใคร และเหตุไรจึงเขาไปเฝา เลากันวา โกกาลิกภิกษุนี้
เปนบุตรของโกกาลิกเศรษฐีในนครโกกาลิกะ รัฐโกกาลิกะ บวชแลวอยู
ประจําในวิหารที่บิดาสรางไว แตภิกษุผูเปนศิษยของพระเทวทัต ชื่อวา
จูฬโกกาลิกะ. ก็โกกาลิกะบุตรพราหมณนั้นชื่อวา มหาโกกาลิกะ. ก็เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูกรุงสาวัตถี พระอัครสาวกทั้งสอง ก็จาริก
ไปในชนบทพรอมกับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เมื่อวันใกลเขาพรรษา
ประสงคจะอยูอยางวิเวก จึงสงภิกษุเหลานั้นกลับไป ตนเองถือบาตรและ
จีวรถึงนครนั้น ในชนบทนั้น ครั้นถึงวิหารนั้น ก็ไปวิหารนั้น ในวิหารนั้น
พระโกกาลิกะก็ทําวัตรปฏิบัติแกพระอัครสาวกทั้งสองนั้น ทานพระอัครสาวกก็สัมโมทนากับพระโกกาลิกะนั้นรับคําวา ผูมีอายุ เราจะอยูที่นี้ ๓ เดือน
ทานอยาบอกเรื่องของเราแกใคร ๆ แลวก็อยูจําพรรษา ครั้นจําพรรษาแลว
ก็ปวารณา ในวันปวารณาก็บอกลาโกกาลิกภิกษุวา ผูมีอายุ เราจะไปละ
โกกาลิกภิกษุกลาววา ผูมีอายุ วันนี้อยูเสียอีกวันหนึ่ง พรุงนี้คอยไป. วัน
รุงขึ้นก็เขาพระนครบอกผูคนทั้งหลายวา ผูมีอายุ ทานไมรูกนั ดอกหรือวา
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ทานพระอัครสาวกทั้งสองมาอยูในที่นี้ ใคร ๆ จะไมนิมนตทานดวยปจจัย
บางหรือ. ชาวพระนครจึงกลาววา ทานเจาขา พระเถระอยูไหนเลา เหตุไร
ทานจึงไมบอกพวกเรา. โกกาลิกภิกษุกลาววา ผูมีอายุ จะตองบอกทําไม
พวกทานไมเห็นพระเถระ ๒ รูปนั่งอยูเหนือเถระอาสนดอกหรือ นั้นแหละ
พระอัครสาวก. ชาวพระนครเหลานั้น รีบเรงประชุมรวบรวมเนยใสน้ําผึ้ง
เปนตน และผาทําจีวรทั้งหลาย โกกาลิกภิกษุคิดวา ทานพระอัครสาวก
มีความมักนอยอยางยิ่ง จักไมยินดีลาภที่เกิดขึ้นดวยปยุตตวาจา (วาจาพูด
เลียบเคียงหาลาภ). เมื่อทานไมยินดี ก็จะบอกใหใหแกภิกษุประจําวัด
แลวจึงใหเขาถือลาภนั้นไปยังสํานักพระเถระ. พระเถระเห็นแลวก็ปฏิเสธ
วา ปจจัยไมสมควรแกเรา ทั้งไมสมควรแกโกกาลิกภิกษุ ดังนี้แลวก็กลับ
ไป. โกกาลิกภิกษุเกิดอาฆาตวา อะไรเลา ทานพระอัครสาวกเมื่อตนเอง
ไมรับก็ไมใหแกเรา แลวหลีกไปเสีย. พระอัครสาวกทั้งสองแมนั้นมาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมแลว ก็พาบริษัทของคนจาริกไปในชนบท
อีก กลับมายังนครนั้น ในรัฐนั้นนั่นแหละตามลําดับ พวกชาวเมืองจํา
พระเถระได ก็จัดแจงทานพรอมบริขารสรางมณฑปกลางพระนครถวาย
ทาน แลวนอมบริขารถวายพระเถระ. พระเถระก็มอบแกภิกษุสงฆ. พระ
โกกาลิกะเห็นดังนั้นคิดวา พระอัครสาวกนี้แตกอนเปนผูมักนอย บัดนี้
กลายเปนผูมีความปรารถนาเลว ชะรอยเมื่อกอนจะทําทีวามักนอย สันโดษ
และสงัด จึงเขาไปหาพระเถระกลาววา ผูมีอายุ พวกทานแตกอนทํา
เหมือนวามักนอย แตบัดนี้กลายเปนภิกษุชั่วไปเสียแลว คิดวาจําเราจัก
ทําลายที่พึ่งของพระเถระเหลานั้น ที่ตน ตอ จึงรีบออกไปเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา. ภิกษุโกกาลิกะนี้นี่แหละพึงทราบวา เขาไปเฝาดวยเหตุนี้.
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พระผูมีพระภาคเจา เห็นโกกาลิกภิกษุนั้นรีบรอนมา ทรงพิจารณา
อยูทราบวา ภิกษุนี้มาเพื่อประสงคจะดาพระอัครสาวก เราจะหามไดไหม
หนอ ทรงเห็นวา หามไมได เธอทําผิดในพระเถระทั้งสองมาแลว จัก
บังเกิดในปทุมนรกโดยสวนเดียว ทรงหามถึง ๓ ครั้งวา อยาพูดอยางนี้
เลย เพื่อทรงเปลื้องวาทะที่วา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา โกกาลิกภิกษุติเตียนพระสารีบุตรและโมคคัลลานะแลวก็ยังไมทรงหาม และเพื่อจะ
ทรงแสดงวา อริยุปวาทมีโทษมาก. บทวา มาเหว ในคํานั้นแปลวา อยา
พูดอยางนี้เลย
บทวา สทฺธายิโก ไดแก เรียกความเชื่อถือ นํามาซึ่งความเลื่อมใส
หรือมีวาจาที่ควรเชื่อได. บทวา ปจฺจยิโก ไดแกมีวาจาที่นานับถือ. บท
วา ปกฺกามิ ไดแกถูกอานุภาพของกรรมเดือนก็หลีกไป จริงอยู กรรม
ที่ถึงโอกาสแลว อะไร ๆ ก็หามไมได. บทวา อจิรปกฺกนฺตสฺส ไดแก
หลีกไปไมนาน.
บทวา สพฺโพ กาโย ผุฏโ อโหสิ ความวา ทั่วตัวไมเวนโอกาส
เพียงปลายผม ก็ไดถูกยอมทั้งหลายชําแรกกระดูกผุดขึ้นเต็มไป. ก็เพราะ
เหตุที่กรรมเห็นปานนั้น ไมอาจใหวิบากเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจา
ทั้งหลายดวยพุทธานุภาพ ก็ยอมใหผลเมื่อพอพนอุปจารที่เฝา ฉะนั้น
ตอมทั้งหลายจึงผุดขึ้น เมื่อโกกาลิกภิกษุนั้นหลีกไปไมนาน. บทวา
กาฬายกมตฺติโย แปลวา ถั่วดํา. บทวา เวลุวสราฏกมตฺติโย แปลวา
เทาผลมะตูมออน. บทวา ปภิชฺชึสุ แปลวา แตกแลว. เมื่อตอมเหลา
นั้นแตกแลว ทั่วตัวก็ไดเปนเหมือนขนุนสุก. โกกาลิภิกษุนั้น มีตัวอัน
สุกแลว นอนบนใบตองใกลซุมประตูพระเชตวันเหมือนปลากลืนยาพิษ.
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ครั้งนั้นผูคนทั้งหลายที่มาฟงธรรมก็พากันพูดวา ชิ โกกาลิกะ ชิ โกกาลิกะ
ทําไมถูกเลย อาศัยปากของตนอยางเดียวก็ถึงความยอยยับ อารักขเทพยดา
ทั้งหลายฟงเสียงของผูคนเหลานั้น
ก็ไดกระทําเสียงตําหนิเหมือนกัน
อากาสเทวดาฟงอารักขเทวดา ก็ตําหนิดังนั้นเหมือนกัน เหตุนั้นจึงเกิด
เสียงตําหนิเปนอันเดียวกันโดยอุบายอยางนี้ จนถึงอกนิฏฐภพ.
บทวา ตุทิ ไดแก อุปชฌายของพระโกกาลิกะ ชื่อ ตุทิเถระ บรรลุ
อนาคามิผล บังเกิดในพรหมโลก ทานไดยินเสียงตําหนิตั้งแตภุมมัฎฐกเทวดาตอ ๆ กัน ไปจนถึงพรหมโลกวา โกกาลิกะ กลาวตูพระอัครสาวก
ดวยอันติมวัตถุ กระทํากรรมไมถกู คิดวา นาสงสารเมื่อเราเห็นเขาอยู
ก็อยาพินาศไปเสียเลย จําเราจักสั่งสอนเขา เพื่อใหจิตเลื่อมใสในพระอัครสาวกทั้งสองดังนี้ แลวจึงมายืนอยูตรงหนาโกกาลิกะภิกษุนั้น. ทาน
หมายเอาตุทิพรหมผูนั้น จึงกลาวคํานี้วา "ตุทิปจฺเจกพฺรหฺมา."
บทวา เปสลา หมายความวา มีศีลเปนที่รัก. พระโกกาลิกะนอนลืม
ตาพราพรายกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุทานเปนใคร. บทวา ปสฺส ยาวฺจ
เต ความวา พระโกกาลิกะกลาววา จงดู ทานทําผิดไวมีประมาณเทาใด
เมือไมเห็นฝหัวใหญที่หนาผากของตน สําคัญวา พึงตักเตือนเราดวยตอม
ขนาดเมล็ดพันธุผักกาด.
ครั้งนั้น ตุทิพรหมรูวาโกกาลิกะนี้ไมพอใจ จักไมเชื่อใคร ๆ
เหมือนปลาที่กลืนยาพิษ จึงกลาวกะโกกาลิกะนั้นวา ปุริสสฺส หิ เปนตน
บทวา กุารี ในคาถานั้น ไดแก วาจาหยาบเสมือนขวาน. บทวา ฉินฺทติ
ไดแก ยอมตัดที่รากทีเดียว กลาวคือกุศลมูล. บทวา นินฺทิย ไดแก บุคคล
ทุศีลที่พึงติเตียน. บทวา ปสสติ ไดแก ชมเชย โยชนสูงสุด จึงกลาววา
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"พระขีณาสพ." บทวา ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย ความวา ก็หรือวา
ผูใดอันเขาพึงสรรเสริญเปนพระขีณาสพ โกกาลิกะนี้ก็ยังโจทผูนั้น กลาว
วา ภิกษุนี้ทุศีล.
บทวา วิจินาติ มุเขน โส กลึ ความวา ผูนั้นชื่อวาพบโทษนั้น
ดวยปาก. บทวา กลินา เตน ความวา ยอมไมพบความสุขเพราะโทษ
นั้น. จริงอยู การสรรเสริญผูที่ควรติเตียน และการติเตียนผูที่ควรสรรเสริญ มีวิบากเสมอกัน. บทวา สพฺพสฺสาป สหาป อตฺตนา ความวา
ชื่อวาการพายแพทางทรัพยในการพนันทั้งหลายอันใด โดยทรัพยของตน
ทั้งหมด พรอมแมทั้งตน ความพายทรัพยอันนี้ เปนโทษเล็กนอย. บทวา
โย สุคเตสุ ความวา ผูใดคิดรายในบุคคลผูปฏิบัติชอบ ความคิดราย
ของบุคคลนั้น นี้มีโทษมากกวาโทษนั้น.
บัดนี้ ตุทิพรหมเมื่อจะแสดงวา ความคิดรายนั้นมีโทษมากกวา
จึงกลาวคําวา สต สหสฺสาน เปนตน . บทวา สต สหสฺสาน ไดแก
แสนหนึ่งดวยการนับนิรพั พุทะ. บทวา ฉตฺตึสติ ไดแก อีก ๓๖ นิรัพพุทะ. บทวา ปฺจ จ ไดแก ๕ อัพพุทะดวยการนับอัพพุทะ. บทวา
ยนริยครหี ความวา ผูติเตียนพระอริยะ ยอมเขาถึงนรกอันใดนั้นเปน
อายุประมาณในนรกนั้น . บทวา กาลมกาสิ ความวา กระทํากาละเมื่อ
อุปชฌายหลีกไป.
บทวา ปทุมนิรย ความวา ชือ่ วาปทุมนรกที่แยกออกตางหาก
ยอมไมมี แตบังเกิดในที่แหงหนึ่งในอเวจีมหานรกนั่นแหละ.
ก็คําวา อัพพุทะนี้เปนชื่อของสถานที่ ที่สัตวจะพึงไหม ดวยการนับ
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อัพพุทะในอเวจีนรกนั้นเอง. แมในนรกชื่อวานิรัพพุทะเปนตนตนก็นัยนี้
อนึ่ง ในนรกเหลานี้ พึงทราบแมการนับปอยางนั้น.
เหมือนอยางรอยแสนเปนโกฏิหนึ่ง ฉันใด รอยแสนโกฏิ ชื่อวา
ปโกฏิหนึ่งก็ฉันนั้น รอยแสนปโกฏิ ชื่อวาโกฏิปโกฏิหนึ่ง. รอยแสน
โกฏิปโกฏิ ชื่อวานหุตหนึ่ง. รอยแสนนหุต เปนนินนหุตหนึ่ง รอย
แสนนินนหุต เปนอัพพุทะหนึ่ง. แตอัพพุทะนั้นไป เอา ๒๐ คูณ เปน
นิรัพพุทะ. ในบททุกบทก็นัยนี้แล.
จบอรรถกถาโกกาลิกสูตรที่ ๙
๑๑. พลสูตร
วาดวยกําลังของพระขีณาสพ ๑๐ ประการ

[๙๐] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร กําลังของ
ภิกษุขีณาสพมีเทาไรหนอ ที่ภิกษุขีณาสพประกอบแลว ยอมปฏิญาณ
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว .
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุ
ขีณาสพ ๑๐ ประการ ทีภ่ ิกษุขีณาสพประกอบแลว ปฏิญาณความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว กําลัง ๑๐ ประการเปนไฉน
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุขีณาสพในธรรมวินัยนี้ เปนผูพิจารณาเห็น
สังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบ ตามความ
เปนจริง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็น

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 288

สังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยง ดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริง นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ ที่ภิกษุขีณาสพไดอาศัยปฏิญาณความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นกามทั้งหลาย
เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผูพิจารณาเห็นกามทั้งหลาย
เปรียบดวยหลุมถานเพลิง ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง นี้ก็
เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูมีจิตโนมไป นอมไป โอนไป
ในวิเวก ยินดียิ่งในเนกขัมมะ เปนจิตสิ้นไปจากธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อาสวะโดยประการทั้งปวง ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพ
เปนผูมีจิตโนมไป นอมไป โอนไปในวิเวก ยินดีในเนกขัมมะ เปนจิต
สิ้นไปจากธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอาสวะโดยประการทั้งปวง นี้ก็เปนกําลัง
ของภิกษุขีณาสพ. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญดีแลว
นี้ก็เปนกําลังของภิกษุขีณาสพ. . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญสัมมัปปธาน ๔ เจริญดี
แลว . . .
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอิทธิบาท ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอินทรีย ๔ เจริญดีแลว ...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญพละ ๕ เจริญดีแลว ...
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญโพชฌงค ๗ เจริญดีแลว...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุขีณาสพเปนผูเจริญอริยมรรคประกอบดวย
องค ๘ เจริญดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอที่ภิกษุขีณาสพเปนผู
เจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เจริญดีแลว นี้ก็เปนกําลังของภิกษุ
ขีณาสพ ที่ภิกษุขีณาสพอาศัยปฏิญาณความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายวา
อาสวะของเราสิ้นแลว ขาแตพระองคผูเจริญ กําลังของภิกษุขีณาสพมี
๑๐ ประการนี้แล ที่ภิกษุขีณาสพประกอบแลว ปฏิญาณความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายวา อาสวะของเราสิ้นแลว.
จบพลสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่ ๔
อรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐
พลสูตรที่ ๑๐ พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในหนหลังนั้นแล.
คําที่เหลือในบททุกบท งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาพลสูตรที่ ๑๐
จบเถรวรรคที่ ๔
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วาหุนสูตร ๒. อานันทสูตร ๓. ปุณณิยสูตร ๔. พยากรณสูตร ๕. กัตถีสูตร ๖. อัญญสูตร ๗. อธิกรณสูตร ๘. พยสนสูตร
๙. โกกาลิกสูตร ๑๐. พลสูตร.
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อุบาสกวรรคที่ ๕
๑. กามโภคีสูตร
วาดวยกามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวก

[๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้ง
นั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา กามโภคีบุคคลมีอยูในโลก ๑๐ จําพวก ๑๐ จําพวกเปนไฉน คือ กามโภคีบุคคล
บางตนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครัน้
แสวงหาไดแลว ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทํา
บุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม
โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แต
ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทําบุญ ๑ กามโภคีบคุ คลบางคน
ในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม และไมชอบธรรม โดย
ทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ไมเลี้ยงคนใหเปนสุข
ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไม
ทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แต
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ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทํา
บุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม
โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมแสวง
หาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหาไดแลว ยอม
เลี้ยงคนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ ๑ กามโภคีบุคคลบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไม
ทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจก
จายกระทําบุญ แตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ ไมมี
ปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑ กามโภคีบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครัน้ แสวงหา
ไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และ
เปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่อง
สลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น ๑.
ดูกอนคฤหบดี ในกามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ กามโภคีบุคคลผู
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว
ยอมไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑
วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรติเตียนโดย
สถานที่ ๒ วา ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถาน
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ที่ ๓ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรตีเตียนโดย
๓ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย
ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญ
โดย ๑ สถาน คือ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพย
โดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไม
ทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้ ควรสรรเสริญ
โดย ๑ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจายกระทํา
บุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน
คือ ติเตียนโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย
ทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา เลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา
ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้
ควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ .
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมไมเลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบคุ คลนี้ ควร
สรรเสริญโดย ๑ สถาน ควรติเตียนโดย ๓ สถาน คือ สถานสรรเสริญโดย ๑
สถานวา แสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียน
โดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควร
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ติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียน
โดยสถานที่ ๓ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญ
โดย ๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๓ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้
ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน ควรติเตียนโดย ๒ สถาน คือ ควรสรรเสริญ
โดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควร
ติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยทารุณ
ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา เลีย้ งคนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควร
ติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้
ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรมและไมชอบ
ธรรม โดยทารุณบาง ไมทารุณบาง ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตน
ใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญ
โดย ๓ สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา
แสวงหาโภคทรัพย โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดย ๑
สถานวา แสวงหาโภคทรัพย โดยไมชอบธรรม โดยทารุณ ควรสรรเสริญ
โดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนให เปนสุข ใหอมิ่ หนํา ควรสรรเสริญโดย
สถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญ
โดย ๓ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑ สถานนี้.
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กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ครั้นแวงหาไดแลว ไมเลีย้ งตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ไมแจกจาย ไม
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๑ สถาน ควรติเตียนโดย ๒
สถาน คือควรสรรเสริญโดย ๑ สถานวา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม
โดยไมทารุณ ควรติเตียนโดยสถานที่ ๑ วา ไมเลี้ยงคนใหเปนสุข ให
อิ่มหนํา ควรติเตียนโดยสถานที่ ๒ วา ไมแจกจาย ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๑ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๒ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แตไมแจกจาย
ไมกระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน ควรติเตียน
โดย ๑ สถาน คือ ควรสรรเสริญ โดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา ไมแจกจาย ไม
กระทําบุญ กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานนี้ ควรติเตียน
โดย ๑ สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทํา
บุญแตเปนผูกําหนัด หมกมุน จดจอ ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่อง
สลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย ๓
สถาน ควรติเตียนโดย ๑ สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถาน
ที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๓
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วา แจกจาย กระทําบุญ ควรติเตียนโดย ๑ สถานวา เปนผูกําหนัด หมกมุน
พัวพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพย
นั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถานนี้ ควรติเตียนโดย ๑
สถานนี้.
กามโภคีบุคคลผูแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ
ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปนสุข ใหอ่มิ หนํา แจกจายกระทํา
บุญ และไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่อง
สลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔
สถาน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๑ วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบ
ธรรม โดยไมทารุณ ควรสรรเสริญโดยสถานที่ ๒ วา ยอมเลี้ยงคนให
เปนสุข ใหอิ่มหนํา ควรสรรเสริญสถานที่ ๓ วา แจกจาย กระทําบุญ
ควรสรรเสริญ โดยสถานที่ ๔ วา เปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน
เห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น กามโภคีบุคคลนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานนี้.
ดูกอนคฤหบดี กามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้แล มีปรากฏอยูในโลก
บรรดากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ กามโภคีบคุ คลผูแสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยงตนใหเปน
สุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนัด ไมหมกมุน
ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภคโภคทรัพยนั้น
นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐ เปนใหญสูงสุด ดีกวากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้
ดูกรคฤหบดี นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจาก
นมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสโลก
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กลาววา เลิศกวานมสดเปนตนเหลานั้น ฉันใด กามโภคีบุคคลผูแสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมทารุณ ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมเลี้ยง
ตนใหเปนสุข ใหอิ่มหนํา แจกจาย กระทําบุญ และเปนผูไมกําหนัด
ไมหมกมุน ไมจดจอ เห็นโทษ มีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภค
โภคทรัพยนั้น นี้เปนผูเลิศ ประเสริฐเปนใหญสูงสุด ดีกวากามโภคีบุคคล ๑๐ จําพวกนี้ ฉันนั้น.
จบกามโภคีสูตรที่ ๑

อุบาสกวรรคที่ ๕
อรรถกถากามโภคีสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๕ กามโภคีสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สาหเสน ไดแก กรรมอันหยาบ.
จบอรรถกถากามโภคีสูตรที่ ๑
๒. เวรสูตร
วาดวยอริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการ

[๙๒] ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิกคฤคดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา
ดูกอนคฤหบดี เพราะเหตุที่อริยสาวกเขาไประงับภัยเวร ๕ ประการเสีย
ไดแลว เปนผูประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการ
และเปนผูเห็นแจงแทงตลอดญายธรรมอันเปนอริยะดวยปญญา อริยสาวก
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นั้น เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรกสิ้นแลว
มีกําเนิดดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ และวินิบาต
สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในภายหนาดังนี้ ภัยเวร ๕ ประการที่อริยสาวกเขาไประงับแลว
เปนไฉน คือ บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน
ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ เพราะ
ปาณาติบาตเปนปจจัย บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาต ยอมไมประสบ
ภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งทีเ่ ปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวย
ทุกขโทมนัสแมที่เปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวนจากปาณาติบาตแลว เปน
อันระงับภัยเวรดวยประการฉะนี้ บุคคลผูถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให
...บุคคลผูประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ...บุคคลผูกลาวคําเท็จ...บุคคล
ผูดื่มน้ําเมา. คือ สุราและเมรัยอันเปนฐานแหงความประมาท ยอมประสบ
ภัยเวรทั้งที่เปนไปในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่เปนไปในทางใจ บุคคลผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา
และเมรัย อันเปนฐานแหงความประมาท ยอมไมประสบภัยเวรทั้งที่เปน
ไปในปจจุบัน ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ ไมตองเสวยทุกขโทมนัสแมที่
เปนไปทางใจ บุคคลผูงดเวน จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปน
ฐานแหงความประมาทแลว เปนอันระงับภัยเวรนั้นดวยประการฉะนี้
ภัยเวร ๕ ประการนี้ ยอมสงบระงับไป.
อริยสาวกผูประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ประการ
เปนไฉน ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผู-
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มีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระธรรมวา พระธรรมอัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ...อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน ๑ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว...
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา เปนผูประกอบดวยศีลที่
พระอริยะใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมตาง ไมพรอย เปนไท วิญูชน
สรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ๑ อริยสาวกเปนผูประกอบดวยองคเครื่องบรรลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้.
ก็ญายธรรมที่เปนอริยะ อันอริยสาวกนั้นเห็นแจงแทงตลอดดวย
ปญญาเปนไฉน ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา เมื่อสิ่งนี้มี สิง่ นี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้
ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิง่ นี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปน
ปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปน
ปจจัยจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัยจึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัยจีงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปน
ปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมี
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมดีดวยอาการอยางนั้น ก็เพราะอวิชชาดับ โดย
สํารอกหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ
เพราะวิญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับสฬายตนะจึงดับ เพราะ
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สฬายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ
เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
อาการอยางนั้น ญายธรรมที่เปนอริยะนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นแจงแทง
ตลอดดวยปญญา.
ดูกอนคฤหบดี เพราะเหตุที่อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี้
เปนผูประกอบดวยองคเครื่องบทลุกระแสนิพพาน ๔ ประการนี้ และเปน
ผูเห็นแจงแทงตลอดญายธรรมที่เปนอริยะดวยปญญา อริยสาวกนั้นเมื่อหวัง
อยู พึงพยากรณตนดวยไดวา เรามีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดดิรัจฉานสิ้น
แลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติและวินิบาตสิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในภายหนา.
จบเวรสูตรที่ ๒
อรรถกถาเวรสูตรที่ ๒
เวรสูตรที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ภยานิ ไดแก ภัยคือความสะดุงแหงจิต. บทวา เวรานิ
ไดแก อกุศลเวรและบุคคลเวร. บทวา อริโย จสฺส าโย ไดแก มรรค
พรอมกับวิปสสนา. บทวา อิติ อิมสฺมึ สติ อิท โหติ ความวา เมื่อเหตุ
มีอวิชชาเปนตนนี้ มีอยูอ ยางนั้น ผลมีสังขารเปนตนจึงมี. บทวา อิมสฺสุปฺปาทา อิท อุปฺปชฺชติ ความวา สหชาตปจจัยอันใดมีอยู เพราะความ
เกิดขึ้นแหงสหชาตปจจัยนั้น ผลนอกนี้ ชื่อวายอมเกิด. บทวา อิมสฺมึ
อสฺสติ ความวา เมื่อเหตุมีอวิชชาเปนตนไมมี ผลมีสังขารเปนตนตนก็ไมมี.
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บทวา อิมสฺส นิโรธา ความวา เพราะความไมเปนไปแหงเหตุ ความ
ไมเปนไปแหงผลก็มี.
จบอรรถกถาเวรสูตรที่ ๒
๓. ทิฏฐิสูตร
วาดวยอนาถบิณฑิกเศรษฐีบอกทิฏฐิของตนแกอัญญเดียรถีย

[๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ออกจากพระนครสาวัตถีแตยังวัน เพื่อเฝา
พระผูพระภาคเจา ลําดับนั้น ทานไดมีความคิดเชนนี้วา มิใชเวลาเพื่อ
จะเฝาพระผูมีพระภาคเจากอน เพราะพระผูมีพระภาคเจายังทรงหลีกเรน
อยู มิใชกาลเพื่อจะเยี่ยมภิกษุทั้งหลายผูยังใจใหเจริญ เพราะพวกภิกษุ
ผูยังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู อยากระนั้นแล เราพึงเขาไปยังอารามของ
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด ลําดับนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี จึง
เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ก็สมัยนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังรวมประชุมกัน บันลือเสียงเอ็ดอึง นัง่ พูดกันถึง
ดิรัจฉานกถาหลายอยาง พอไดเห็นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเดินมาแตไกล
ครั้นแลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวยกลาววา ทานทั้งหลายจงเบาเสียง
อยาไดเปลงเสียง อนาถบิณฑิกคฤหบดีคนนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม
กําลังเดินมา อนาถบิณฑิกคฤหบดีนี้เปนสาวกคนหนึ่ง ในบรรดาคฤหัสถ
ผูนุงหมผาขาว ซึ่งเปนสาวกของพระสมณโคดม อาศัยอยูในพระนคร
สาวัตถี ก็ทา นเหลานั้นเปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนําในทางเสียงเบา
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กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉนเขาทราบบริษัทผูมีเสียงเบา พึงสําคัญที่
จะเขามาหา ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปหาปริพาชกเหลานั้นถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับพวก
อัญญเดียรถียปริพาชก ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นไดกลาว
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอ นคฤหบดี ขอทานจงบอก พระสมณโคดมมีทิฏฐิอยางไร อนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระผูมีพระภาคเจา.
ป. ดูกอ นคฤหบดี นัยวา บัดนี้ทานไมทรามทิฏฐิทั้งหมดของ
พระสมณโคดม ขอทานจงบอก ภิกษุทั้งหลายมีทิฏฐิอยางไร.
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไมทราบทิฏฐิทั้งหมด แม
ของภิกษุทั้งหลาย.
ป. ดูกอ นคฤหบดี นัยวา ทานไมทราบทิฏฐิทั้งหมดของพระสมณโคดม ทั้งไมทราบทิฏฐิทั้งหมดของพวกภิกษุ ดวยประการดังนี้ ขอ
ทานจงบอก ตัวทานมีทิฏฐิอยางไร.
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย การที่ขาพเจาบอกทิฏฐิของขาพเจาวามี
ทิฏฐิอยางใดนี้ไมอยาก เชิญทานทั้งหลายบอกทิฏฐิของตนเสียกอน ขาพเจา
จึงจะบอกทิฏฐิของขาพเจาวามีทิฏฐิอยางใดในภายหลัง ซึ่งเปนการทํา
ไมยาก.
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกหนึ่ง
ไดกลาวกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี เรามีทิฏฐิอยางนี้วา
โลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา.
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ปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอน
คฤหบดี เรามีทิฏฐิอยางนี้วา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
แมปริพาชกอีกคนหนึ่งไดกลาวกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา โลกมีที่สุด....
อีกคนหนึ่งพูดวา โลกไมมีที่สุด... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็
อันนั้น... อีกคนหนึ่งพูดวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง... อีกคนหนึ่ง
พูดวา สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก... อีกคนหนึง่ พูดวา สัตวเมื่อตาย
แลวยอมไมเปนอีก... อีกคนหนึ่งพูดวา สัตวเมื่อตายแลว ยอมเปนอีกก็มี
ไมเปนอีกก็มี... อีกคนหนึ่งพูดวา ดูกอนคฤหบดี เรามีทิฏฐิ อยางนี้วา
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกหามิได ไมเปนอีกหามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลา.
เมื่อปริพาชกกลาวอยางนี้แลว ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีไดกลาว
กะปริพาชกเหลานั้นวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ทานผูมีอายุไดกลาว
อยางนี้วา ดูกอนคฤหบดี เรามีทิฏฐิอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้น
จริง สิ่งอื่นเปลา ทิฏฐิของทานผูมีอายุนี้ เกิดขึ้นเพราะทําไวในใจโดย
ไมแยบคายของตน หรือเพราะโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฏฐินั้น
เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยปจจัย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งทีเกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัย
กอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิง่ ใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั่นแหละ ทานผูมีอายุ
นั้นเขาถึงสิ่งนั้นแหละ แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดี
เรามีทิฏฐิอยางนี้วา โลกไมเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฏฐิ
ของทานผูมีอายุแมนี้ ก็เกิดขึ้นเพราะเหตุแหงการกระทําไวในใจโดยไม
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แยบคายของตน หรือเพราะการโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฏฐินั้น
เกิดขึ้นแลว อันอาศัยปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้น
เพราะอาศัยปจจัย ก็สงิ่ ใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว
เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมีอายุนั้น
เปนผูเขาถึงสิ่งนั้นแหละ แมทานผูมีอายุรูปใดกลาวอยางนี้วา ดูกอน
คฤหบดี เรามีทิฏฐิอยางนี้วา โลกมีที่สุด... โลกไมมีที่สุด... ชีพอันนั้น
สรีระกอนนั้น... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง... สัตวเมื่อตายแลว
ยอมเปนอีก... สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปน
อีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี... สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ทิฏฐิของทานผูมีอายุนี้
เกิดขึ้นเพราะเหตุแหงการกระทําไวในใจโดยไมแยบคายของตน หรือ
เพราะการโฆษณาของผูอื่นเปนปจจัย ก็ทิฏฐินนั้ เกิดขึ้นแลว อันปจจัย
ปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย ก็สิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้น
เพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข ทานผูมีอายุนั้นเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานผูมีอายุนั้นเขาถึง
สิ่งนั้นแหละ.
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานั้น
ไดกลาวกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี พวกเราทั้งหมด
บอกทิฏฐิของตนแลว ขอทานจงบอก ทานมีทิฏฐิอยางไร.
อ. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อัน
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ปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้น
ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจามีความ
เห็นสิ่งนั้นอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา.
ป. ดูกอ นคฤหบดี สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุง
แตงแลว อันปจจัยกอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ทานเปนผูติดสิ่งนั้นแหละ ทานเขาถึง
สิ่งนั้นแหละ.
อ. ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลว อันปจจัยปรุงแตงแลว อันปจจัย
กอขึ้นแลว เกิดขึ้นเพราะอาศัยปจจัย สิ่งนั้นไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข ขาพเจาเห็นสิ่งนั้นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช
ตัวตนของเรา ทั้งรูชัดอุบายเปนเครื่องสลัดออกซึ่งสิ่งนั้นอยางยอดเยี่ยม
ตามเปนจริง.
เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกเหลานั้น
พากันนั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดีทราบปริพาชกเหลานั้นเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก
กมหนา ซบเซา โตตอบไมได แลวลุกจากอาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นัง่ ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลถึงเรื่องที่สนทนากับอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบทุกประการ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ คฤหบดี ทานพึงขมขี่พวกโมฆบุรุษ
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เหลานั้นใหเปนการขมขี่ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจ
หาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมลาพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
หลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุใดแลเปนผูมีธรรมอันไมหวั่นไหวในธรรมวินัยตลอดกาล
นาน ภิกษุแมนั้นพึงขมขี่อัญญเดียรถีย ปริพาชกเหลานั้นใหเปนการขมขี่
ดวยดีโดยชอบธรรมอยางนี้ เหมือนทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีขมขี่แลว
ฉะนั้น.
จบทิฏฐิสูตรที่ ๓
อรรถกถาทิฏฐิสูตรที่ ๓
ทิฏฐิสตู รที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สณฺเปสุ ไดแก ทางแหงการดําเนินบาง ทางแหงคํา
พูดบาง. บทวา อปฺสทฺทวินีตา ไดแก ผูอันพระศาสดาผูมีพระสุรเสียง
นอย ตรัสแตพอประมาณ ทรงแนะนําแลว. บทวา ปรโฆสปจฺจยา วา
ไดแก หรือวา เพราะถอยคําของบุคคลอื่นเปนเหตุ. บทวา เจตยิตา
ไดแก กําหนดแลว. บทวา มงฺกุภูตา ไดแก เสียใจ หมดอํานาจ
บทวา ปตฺตกฺขนฺธา แปลวา คอตก. บทวา สหธมฺเมน ไดแก โดยถอยคํา
ที่มีเหตุมีการณ.
จบอรรถกถาทิฏฐิสูตรที่ ๓
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๔. วัชชิยสูตร
วาดวยวัชชิยมาหิตคฤหบดีขมขี่อัญญเดียรถียป ริพาชก

[๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับผูที่ฝงสระโบกขรณี
ชื่อคัคครา ใกลเมืองจัมปา ครั้งนั้นแล วัชชิยมาหิตคฤหบดี ไดออก
จากเมืองจัมปาแตยังวัน เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีไดมีความคิดวา มิใชเวลาเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจากอนเพราะพระผูมีพระภาคเจายังทรงหลีกเรนอยู มิใชกาลเพื่อจะเยี่ยมภิกษุ
ทั้งหลายผูยังใจใหเจริญ เพราะภิกษุทั้งหลายผูยังใจใหเจริญยังหลีกเรนอยู
อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด
ลําดับนั้น วัชชิยหาหิตคฤหบดีไดเขาไปยังอารามของอัญญเดียรถียปริพาชก
ก็สมันนั้นแล พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกําลังรวมประชุมกัน บันลือเสียง
เอ็ดอึง นั่งพูดกันถึงดิรัจฉานกถาหลายอยาง พวกเขาเห็นวัชชิยมาหิตคฤหบดี กําลังเดินทางมาแตไกล ครั้นแลวจึงยังกันและกันใหหยุดดวย
กลาววาทานทั้งหลายจงเบาเสียง อยาไดเปลงเสียง วัชชิยมาหิตคฤหบดีคนนี้
เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังเดินมา วัชชิยมาหิตคฤหบดีนี้เปนสาวก
คนหนึ่งในบรรดาคฤหัสถผูนุงหมผาขาวซึ่งเปนสาวกของพระสมณโคดม
อาศัยอยูในเมืองจัมปา ก็ทานเหลานั้นเปนผูใครในเสียงเบา ไดรับแนะนํา
ในทางเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา แมไฉน เขาทราบบริษัทผูมีเสียง
เบา พึงสําคัญที่จะเขามาหา ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู วัชชิยมาหิตคฤหบดีก็เขาไปหาพวกปริพาชกถึงที่อยู ครัน้ แลว ไดสนทนาปราศรัย
กับปริพาชกเหลานั้น ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นได
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กลาวกะทานวัชชิยมาหิตคฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี ไดยินวา พระมหาสมณโคดมทรงติเตียนตบะทั้งหมด เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ ผูที่
เลี้ยงชีพดวยอาการเศราหมองทั้งหมด โดยสวนเดียวจริงหรือ.
วัชชิยมาหิตคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงติเตียนตบะทั้งหมดหามิได เขาไปดา เขาไปวารายผูมีตบะ
ผูที่เลี้ยงชีพดวยอาการเศราหมองทั้งหมด โดยสวนเดียวก็หามิได พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนผูที่ควรติเตียน ทรงสรรเสริญผูที่ควรสรรเสริญ
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนผูที่ควรติเตียนอยู ทรงสรรเสริญผูที่
ควรสรรเสริญอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงมีปกติตรัสแยกกัน ในเรื่องนี้
พระผูมีพระภาคเจานั้นมิใชที่ปกติตรัสโดยสวนเดียว.
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกคนหนึ่ง จึงพูด
กะวัชชิยมาหิตคฤหบดีวา ทานหยุดกอน คฤหบดี พระสมณโคดมที่ทาน
กลาวสรรเสริญ เปนผูแนะนําในทางฉิบหาย เปนผูไมมีบัญญัติ.
ว. ทานผูเจริญ แมในเรื่องนี้ขาพเจาจะกลาวกะทานผูมีอายุทั้งหลาย
โดยชอบธรรม พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติวา สิ่งนี้เปนกุศล สิ่งนี้
เปนอกุศล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิ่งที่เปนกุศลและอกุศลไว
ดังนี้ จึงชือ่ วาทรงเปนผูมีบัญญัติ พระผูมีพระภาคเจานั้นมิใชผูแนะนํา
ในทางฉิบหาย ไมใชผูไมมีบัญญัติ.
เมื่อวัชชิยมาหิตคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกทั้งหลายไดเปน
ผูนั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา โตตอบไมได ลําดับนั้น
วัชชิยมาหิตคฤหบดีทราบวา ปริพาชกเหลานั้นเปนผูนิ่ง เกอเขิน คอตก

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 308

กมหนา ซบเซา โตตอบไมได แลวลุกจากอาสวะ เขาไปเฝาพระผูมีภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลเรื่องที่สนทนากับอัญญเดียรถียปริพาชก
เหลานั้นทั้งหมด แตพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบทุกประการ.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ คฤหบดี ทานพึงขมขี่พวก
โมฆบุรุษใหเปนการขมขี่ดวยดี โดยกาลอันควร โดยชอบธรรมอยางนี้แล
ดูกอนคฤหบดี เราไมกลาวตบะทั้งหมดวา ควรบําเพ็ญ เราไมกลาวตบะ
ทั้งหมดวา ไมควรบําเพ็ญ เราไมกลาวการสมาทานทั้งหมดวา ควรสมาทาน
เราไมกลาวการสมาทานทั้งหมดวา ไมควรสมาทาน เราไมกลาวการเริ่มตั้ง
ความเพียรทั้งหมดวา ควรเริ่มตั้งความเพียร เราไมกลาวการเริ่มตั้งความ
เพียรทั้งหมดวา ไมควรเริ่มตั้งความเพียร เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา
ควรสละ เราไมกลาวการสละทั้งหมดวา ไมควรสละ เราไมกลาวการ
หลุดพนทั้งหมดวา ควรหลุดพน เราไมกลาวการหลุดพนทั้งหมดวา
ไมควรหลุดพน ดูกอนคฤหบดี เมือ่ บุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ กุศลธรรมทัง้ หลายยอมเสื่อมไป เรากลาวตบะ
เห็นปานนั้นวา ไมควรบําเพ็ญ ก็เมื่อบุคคลบําเพ็ญตบะอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวตบะ
เห็นปานนั้นวาควรบําเพ็ญ เมื่อบุคคลสมาทานการสมาทานอันใดอยูอกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ กุศลธรรมทัง้ หลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการ
สมาทานเห็นปานนั้นวา ไมควรสมาทาน เมื่อบุคคลสมาทานการสมาทาน
อันใดอยู อกุศลธรรมทัง้ หลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง
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เรากลาวการสมาทานเห็นปานนั้นวา ควรสมาทาน เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความ
เพียรอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทัง้ หลายยอม
เสื่อมไป เรากลาวการเริ่มตั้งความเพียรเห็นปานนั้นวา ไมควรเริ่มตั้ง เมื่อ
บุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการเริ่มตั้งความเพียรเห็นปานนั้น วา
ควรเริ่มตั้ง เมื่อบุคคลสละซึ่งการสละอันใดอยู อกุศลธรรมทัง้ หลาย ยอม
เจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการสละเห็นปานนั้นวาไม
ควรสละ เมือ่ บุคคลสละการสละอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อม
ไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการสละเห็นปานนั้นวา ควร
สละ เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ
ยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อมไป เรากลาวการหลุดพนเห็นปานนั้นวา
ไมควรหลุดพน เมื่อบุคคลหลุดพนการหลุดพนอันใดอยู อกุศลธรรม
ทั้งหลายยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญยิ่ง เรากลาวการหลุด
พนเห็นปานนั้นวา ควรหลุดพน ลําดับนั้น วัชชิยมาหิตคฤหบดีอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ราเริงดวย
ธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อวัชชิยมาหิตคฤบดีหลีกไปไมนาน พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดแล
ผูมีกิเลสเพียงดังวาธุลีในปญญาจักษุนอยในธรรมวินัยนี้ตลอดกาลนานภิกษุ
แมนั้น พึงขมขี่อัญญเดียรถียปริพาชกทั้งหลายใหเปนการขมขี่ดวยดี โดย
ชอบธรรม เหมือนอยางวัชชิยมาหิตคฤหบดีขมขี่แลวฉะนั้น.
จบวัชชิยสูตรที่ ๔
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อรรถกถาวัชชิยสูตรที่ ๔
วัชชิยสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คฤหบดีมีชื่ออยางนี้วา วัชชิยมาหิตะ. บทวา สพฺพ ตป ความวา
มีการกระทํากิจที่ทําไดยากเปนตบะทุกอยาง. บทวา สพฺพ ตปสฺสึ ไดแก
ผูอาศัยตบะทุกอยาง. บทวา ลูขาชีวึ ไดแก ประกอบเนือง ๆ ซึ่งการ
เลี้ยงชีพดวยการการทํากิจที่ทําไดยาก. บทวา คารยฺห แปลวา ผูควร
ติเตียน. ทวา ปสสิย แปลวา ผูควรสรรเสริญ. บทวา เวนยิโก ได
แก ผูที่ตนเองมิไดแนะนํา แตบุคคลอื่นแนะนํา. บทวา อปฺปฺตฺติโก
ความวา ไมอาจบัญญัติสิ่งไร ๆ. อีกนัยหนึ่ง บทวา เวนยิโก แปลวา
ผูทําสัตวใหพินาศ. บทวา อปฺปฺตฺติโก ไดแก บัญญัติพระนิพพานที่
ไมประจักษ ไมอาจบัญญัติสิ่งไร ๆ ในสัสสตทิฏฐิเปนตน . บทวา น โส
ภควา เวนยิโก ความวา พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงรูตามความเปน
จริงอยางนี้ ทรงบัญญัตกิ ุศลอกุศล ไมใชผูอื่นจะพึงแนะนํา ไมใชผูอื่น
ใหศึกษา อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจามิใชผูทําสัตวใหพินาศ ทรงแนะ
นําดวยดี ทรงใหศึกษาดวยดี ทรงแนะนําสัตว เพราะทรงบัญญัติธรรม
ที่ทรงอาศัยบัญญัติอยางมีสติ ทานแสดงวา ขอบัญญัติของพระผูมีพระภาคเจานั้น เปนขอบัญญัติที่ดีทั้งนั้น.
บทวา วิมุตฺตึ วิมุจจฺ โต อกุสลา ธมฺมา ความวา อกุศลธรรม
ทั้งหลาย ชือ่ วายอมเจริญแกจิตที่นอมไปสูอธิมุตติ คือ มิจฉาทิฏฐิ. ทรง
หมายเอาขอนั้นจึงตรัสคํานี้. แตความหลุดพนแหงจิตในพระศาสนา ยอม
ไมแลนไปสูสังขตธรรม เพราะเหตุนั้น วิมุตติความหลุดพนจึงเปนปจจัย
แกกุศลธรรมเทานั้น.
จบอรรถกถาวัชชิยสูตรที่ ๔
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๕. อุตติยสูตร
วาดวยพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกสาวกเพื่อความรูยิ่ง

[๙๕] ครั้งนั้นแล อุตติยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอ
ใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ทานโคดมผูเจริญ โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอุตติยะ
ขอนี้เราไมพยากรณ.
อุ. ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา
หรือ.
พ. ดูกอ นอุตติยะ แมขอนี้เราไมพยากรณ.
อุ. ทานโคดมผูเจริญ โลกมีทสี่ ุด...โลกไมมีที่สุด...ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น. . .ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง...สัตวเมื่อตายแลว
ยอมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอม
เปนอีกก็มี ไมเปนอีกก็มี. . .สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอม
ไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ.
พ. ดูกอ นอุตติยะ แมขอนี้เราก็ไมพยากรณ.
อุ. ทานถูกเราถามวา ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้
เทานั้น จริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็ตรัสตอบวา ดูกอนอุตติยะ ขอนี้เรา
ก็ไมพยากรณ เมื่อถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ ก็โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้น
หญิง สิ่งอื่นเปลาหรือ ก็ตรัสตอบวา ดูกอนอุตติยะ ขอนี้เราไมพยากรณ
เมื่อถูกถามวา ทานโคดมผูเจริญ โลกมีที่สุด...โลกไมมีที่สุด...ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น.. .ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง...สัตวเมื่อตายแลว
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ยอมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอม
เปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี...สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได
ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ ก็ตรัส
ตอบวา ดูกอ นอุตติยะ แมอันนี้เราก็ไมพยากรณ เมื่อเปนเชนนี้ ทาน
โคดมผูเจริญจะพยากรณในทางไหน.
พ. ดูกอ นอุตติยะ เรายอมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายเพื่อความรู
ยิ่ง เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงเสียซึ่งความโศกและ
ความร่ําไร เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน.
อุ. ดวยขอที่พระโคดมผูเจริญ ไดทรงแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย. . .เพื่อกระทําใหแจง
ซึ่งพระนิพพานนั้น โลกทั้งหมดหรือถึงหนึ่งหรือสามสวนจักออกไปจาก
ทุกขได เมือ่ อุตติยปริพาชกกราบทูลอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
นิ่งเสีย ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความคิดวา อุตติยปริพาชก
อยาไดทิฏฐิอันลามกอยางนี้วา พระสมณโคดมถูกเราถามปญหาเฉพาะหนา
ทั้งปวง ยอมเลี่ยง ไมทรงวิสัชนา หรือวิสัชนาไมไดแนนอน เพราะ
ทิฏฐิอันลามกนั้นจะพึงเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอด
กาลนาน แกอุตติยปริพาชก ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทไดกลาวกะ
อุตติยปริพาชกวา ดูกอนอาวุโสอุตติยะ ถาเชนนั้น เราจักอุปมาแกทาน
วิญูบุรุษบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา ดูกอน
อาวุโสอุตติยะ เปรียบเหมือนนครอันตั้งอยูชายแดนของพระราชา นคร
นั้นมีปอมมั่นคง มีกําแพงและประตูมั่นคง มีประตูเดียว นายประตูใน
นครนั้น เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา หามคนที่ไมรูจักเขาไป ใหคน
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ที่รูจักเขาไป เขาเดินเลียบไปตามทางเลียบกําแพงโดยรอบนครนั้น ไม
พึงเห็นที่ตอแหงกําแพงหรือชองแหงกําแพง แมโดยที่สุดพอแมวออกได
และเขายอมไมมีความรูอยางนี้วา สัตวมีประมาณเทานี้ เขามาสูนครนี้
หรือออกไป โดยที่แท เขายอมมีความรูในเรื่องนั้นอยางนี้วา สัตวตัว
ใหญ ๆ บางเหลา ยอมเขามาสูนครนี้หรือยอมออกไป สัตวทั้งหมดนั้น
ยอมเขามาหรือออกไปทางประตูนี้ แมฉันใด ดูกอนอาวุโสอุตติยะ พระตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน มิไดทรงมีความขวนขวายอยางนี้วา โลกทั้ง
หมดหรือกึ่งหนึ่งหรือสามสวนจักออกไปจากทุกข โดยที่แท พระตถาคต
ทรงมีพระญาณอยางนี้วา สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งออกไปแลว หรือกําลัง
ออกไป หรือจักออกไปจากโลก สัตวทั้งหมดนั้นละนิวรณ อันเปนเครื่อง
เศราหมองใจ อันทําปญญาใหทุรพล ๕ ประการแลว เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว
ดวยดีในสติปฏฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ประการตามเปนจริงแลว สัตว
เหลานั้นออกไปแลว หรือกําลังออกไป หรือจักออกไปจากโลกดวยอาการ
อยางนี้ ดูกอ นอาวุโสอุตติยะ ทานไดทูลถามปญหานี้กะพระผูมีพระภาคเจาขอใด ปญหาขอนั้น ทานไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาโดยปริยายอื่น
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงพยากรณปญหานั้นแกทาน.
จบอุตติยสูตรที่ ๕
อรรถกถาอุตติยสูตรที่ ๕
อุตติยสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ตุณฺหี อโหสิ ความวา อุตติยปริพาชาตั้งอยูในสัตตูปลัทธิ
ลัทธิวามีสัตว จึงถามในขอที่ไมควรถาม เหตุนั้นจึงนิ่งเสีย. บทวา สพฺพ
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สามุกฺกสิก วต เม ความวา พระสมณโคดมถูกเราถามคําถามสูงสุด
แหงบรรดาคําถามทุกอยาง ก็นิ่งไมตอบ คงจะไมอาจไมสามารถจะตอบแน
แท ทานอยาไดมีความเห็นชั่ว ๆ อยางที่วามานี้เลย. บทวา ตทสฺส ไดแก
ทิฏฐินั้นพึงเกิดขึ้นอยางนี้.
บทวา ปจฺจนฺติม ความวา เพราะเหตุที่หอรบและกําแพงเปนตน
ของนครในมัชฌิมประเทศจะมั่นคงหรือออนแอ ก็หรือวาจะไมเปนที่อัน
โจรรังเกียจโดยประการทั้งปวง ฉะนั้น ไมทรงถือเอาขอนั้น จึงตรัสวา
ปจฺจนฺติม นคร. บทวา พฬฺหทฺทาล แปลวา มีกําแพงแข็งแรง. บทวา
พฬฺหปาการโตรณ ไดแก มีกําแพงแข็งแรง และมีบานประตูแข็งแรง.
เพราะเหตุไรจึงตรัสวา มีประตูเดียว เพราะวาในนครที่มีประตูมาก จํา
จะตองมีตนรักษาประตูที่ฉลาดมากคน ประตูเดียวคนเดียวก็พอ. ก็คนอืน่
ผูเสมอดวยปญญาของพระตถาคตไมมี เพราะฉะนั้น จึงกลาววา มีประตู
เดียว เพื่อจะแสดงความเปรียบเทียบขอที่พระศาสดาทรงเปนบัณฑิต และ
ทรงเปนดุจผูเฝาประตูฉะนั้น.
บทวา ปณฺฑิโต ไดแกผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต. บทวา
พยตฺโต ไดแก ผูประกอบดวยความเปนผูสามารถ. บทวา เมธาวี ไดแก
ผูประกอบดวยเมธา กลาวคือปญญารูความอุบัติแหงฐานะ. บทวา อนุปริยายปถ ไดแก ทางกําแพงที่มีชื่อวา เฉลียง. บทวา ปาการสนธิ
ไดแก ที่ที่ไมมีอิฐ ๒ แผน. บทวา ปากาวิวร ไดแก ทีช่ องของ
กําแพง. บทวา ตเทเวต ปฺห ความวา อุตติยปริพาชก ถามซ้ําปญหา
ที่ถามไวโดยนัยวา โลกเที่ยงเปนตน แลวหยุดเสียอันนั้นแหละ ดวยบทวา

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 315

สพฺโพ จ เตน โลโก พระเถระแสดงวา อุตติยปริพาชก ตั้งอยูในสัตตูปลัทธิ จึงถามโดยอาการอยางอื่น.
จบอรรถกถาอุตติยสูตรที่ ๕
๖. โกกนุทสูตร
วาดวยพระอานนทตอบปญหาโกกนุทปริพาชก

[๙๖] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนท อยูที่ตโปทาราม ใกลพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ลุกขึ้นแลวในเวลาใกลรุงแหง
ราตรี ไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่อสรงน้ํา ครั้นสรงน้ําที่แมน้ําตโปทาแลว
กลับขึ้นมา มีจีวรผืนเดียว ไดยืนผึ่งตัวอยู แมโกกนุทปริพาชกลุกขึ้น
ในเวลาใกลรงุ แหงราตรี ไดไปยังแมน้ําตโปทาเพื่ออาบน้ํา โกกนุทปริพาชกไดเห็นทานพระอานนทเดินมาแตไกลเที่ยว ครั้นแลวไดถามทาน
พระอานนทวา ดูกอนอาวุโส ใครอยูในที่นี้ ทานพระอานนทตอบวา
ดูกอนอาวุโส เราเปนภิกษุ.
โก. ดูกอนอาวุโส ภิกษุพวกไหน.
อา. ดูกอนอาวุโส เราเปนพวกสมณศากยบุตร.
โก. ขาพเจาพึงถามขอของใจบางอยางกะทาน หากทานจะให
โอกาสเพื่อแกปญหา.
อา. เชิญทานถามเถิด อาวุโส เราฟงแลวจักกลาวแก.
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ.
อา. ดูกอนอาวุโส เรามิไดความเห็นอยางนั้น.
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โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ.
อา. ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น.
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ.
อา. ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น.
โก. ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้วา โลกมีที่สุด. . .โลกไมมีที่
สุด...ชีพอันนั้น สรีระกอนก็อันนั้น...ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง...
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก . . . สัตว
เมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี. . .สัตวเมื่อตายแลวยอมเปน
อีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือ
หนอ.
อา. ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น .
โก. ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นนะซิ.
อา. ดูกอนอาวุโส เราไมรูไมเห็นหามิได เรารูอยู เห็นอยู.
โก. ดูกอนทานผูเจริญ ทานถูกขาพเจาถามวา ทานผูเจริญมี
ความเห็นอยางนี้หรือวา โลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลาหรือหนอ
ก็กลาววา ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น เมื่อถูกถามวา
ทานผูเจริญความเห็นอยางนี้หรือวา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่ง
อื่นเปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น
เมื่อถูกถามวา ทานผูเจริญมีความเห็นอยางนี้หรือวา โลกมีที่สุด...โลก
ไมมีที่สุด...ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น...ชีพอยางหนึ่ง... สรีระก็อยาง
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หนึ่ง. . .สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีก...สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก...
สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี. . .สัตวเมื่อตายแลว
ยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิได สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่น
เปลาหรือหนอ ก็กลาววา ดูกอนอาวุโส เรามิไดมีความเห็นอยางนั้น
เมื่อถูกถามวา ถาอยางนั้น ทานผูเจริญยอมไมรู ไมเห็นละซิ ก็กลาวา
ดูกอนอาวุโส เรายอมไมรู ไมเห็นหามิได เรารูอยู... เห็นอยู ดูกอนอาวุโส
ก็อรรถแหงภาษิตนี้จะพึงเห็นไดอยางไรเลา.
อา. ดูกอนอาวุโส ขอนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่น
เปลา เปนทิฏฐิอยางหนึ่ง ขอนี้วา โลกไมเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่ง
อื่นเปลา เปนทิฏฐิอยางหนึ่ง ขอนี้วา โลกมีที่สดุ ...โลกไมมีที่สุด...
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น...ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง...สัตวเมื่อ
ดูแลวยอมเปนอีก . . . สัตวเมื่อตายแลวยอมไมเปนอีก...สัตวเมื่อตายแลว
ยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี...สัตวเมื่อตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได
ยอมเปนอีกก็หามิได สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ก็เปนทิฏฐิอยาง
หนึ่ง ดูกอนอาวุโส ทิฏฐิก็ดี เหตุทตี่ ั้งทิฏฐิก็ดี ที่ตั้งมั่นแหงทิฏฐิก็ดี
ที่ตั้งขึ้นโดยรอบแหงทิฏฐิก็ดี ความเพิกถอนทิฏฐิก็ดี มีประมาณเทาใด
เรายอมรู ยอมเห็นทิฏฐิเปนตนนั้น มีประมาณเทานั้น เรารูทิฏฐิเปนตน
นั้น จึงกลาววา เรารูอยู เราเห็นทิฏฐิเปนตนตนนั้น จึงกลาววา เราเห็น
อยู เราจะกลาววา เราไมรู ไมเห็นอยางไรได ดูกอนอาวุโส เรารูอยู
เห็นอยู.
โก. ทานผูมีอายุชื่อไร และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายยอมเรียกทาน
ผูมีอายุวาอยางไร.
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อา. ดูกอนอาวุโส เรามีชื่อวา อานนท และเพื่อนพรหมจารี
ทั้งหลาย เรียกเราวา อานนท.
โก. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาสนทนาอยูกับทานอาจารยผูใหญ
ไมรูเลยวาเปนทานพระอานนท ก็ถาวาขาพเจาพึงรูวา นี้คือทานพระอานนทไซร ขาพเจาก็ไมพึงกลาวโตตอบถึงเทานี้ ขอทานพระอานนท
จงอดโทษแกขาพเจาดวยเถิด.
จบโกกนุทสูตรที่ ๖
อรรถกถาโกกนุทสูตรที่ ๖
ใน โกกนุทสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปุพฺพาปยมาโน ไดแก ทําตัวใหปราศจากน้ําเชนกับกอน
อาบ. ศัพทวา เกฺวตฺถ อาวุโส ตัดบทวา โก เอตฺถ อาวุโส. บทวา
ยาวตา อาวุโส ทิฏ ิ ความวา ชื่อวาทิฏฐิ ๖๒ อยาง มีอยูเทาใด. บทวา
ยาวตา ทิฏิฏาน ความวา ฐานแหงทิฏฐิ ๘ อยาง มีประมาณอยางนี้
คือ ขันธเปนฐานทิฏฐิก็มี อวิชชาก็มี ผัสสะก็มี สัญญาก็มี วิตกก็มี
อโยนิโสมนสิการก็มี ปาปมิตรก็มี ปรโตโฆสะ การชักชวนของคนอื่น
ก็มี ชื่อวาเหตุแหงทิฏฐิ. บทวา อธิฏาน ไดแก ที่ตั้งมั่นแหงทิฏฐิ
คํานี้เปนชื่อของทิฏฐิที่ตั้งมั่นครอบงําเปนไป.
บทวา ทิฏิปริยุฏาน ไดแก ความกลุมรุมแหงทิฏฐิที่ทานกลาวไว
อยางนี้วา คือ ๑. ทิฏฐิคือทิฏฐิคตะ (ความเห็น) ๒. ทิฏฐิคหนะ ชัฏคือ
ทิฏฐิ ๓. ทิฏฐิกันตาระ กันดารคือทิฏฐิ ๔. ทิฏฐิวิสูกะ ขาศึกคือทิฏฐิ
๕. ทิฏฐิวิปผันทิตะ ความดิ้นรนคือทิฏฐิ ๖. ทิฏฐิสังโยชน สังโยชน
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คือทิฏฐิ ๗. ทิฏฐิสัลละ ลูกศรคือทิฏฐิ ๘. ทิฏฐิสัมพาธะ ความคับแคบ
คือทิฏฐิ ๙.ทิฏฐิปลิโพธะ เครื่องกังวลคือทิฏฐิ ๑๐. ทิฏฐิพันธนะ เครื่อง
ผูกคือทิฏฐิ ๑๑. ทิฏฐิปปาตะ เหวคือทิฏฐิ ๑๒. ทิฏฐานุสัย อนุสัยคือ
ทิฏฐิ ๑๓. ทิฏฐิสันตาปะ เครื่องเผาคือทิฏฐิ ๑๔. ทิฏฐิปริฬาหะ เครื่อง
เรารอนคือทิฏฐิ ๑๕. ทิฏฐิคันถะ เครื่องรอยคือทิฏฐิ ๑๖. ทิฏุปาทาน
อุปาทานคือทิฏฐิ ๑๗. ทิฏฐาภินิเวสะ ความยึดมั่นคือทิฏฐิ ๑๘. ทิฏฐิ
ปรามาส ความจับตองคือทิฏฐิ. คําวา สมุฏฐาน เปนไวพจนของทิฏฐิฐานะ
นั่นแล. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา ขันธเปนปจจัย เพราะอรรถวายึดฐานะ
แหงทิฏฐิตั้งขึ้น. ทุกบทพึงใหพิสดาร. ก็โสดาปตติมรรค ชื่อวาทิฏฐิสมุคฆาตะ เพราะถอนทิฏฐิทุกอยางไดเด็ดขาด. บทวา ตมห ไดแก เรารูทฏิ ฐิ
นั้นไดทุกอยาง. บทวา กฺยาห วกฺขามิ แปลวา เรากลาวเพราะเหตุไร.
จบอรรถกถาโกกนุทสูตรที่ ๖
๗. อาหุเนยยสูตร
วาดวยภิกษุประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนผูควรของคํานับ

[๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ
เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมแลวดวยอาจาระและ
โคจร มีปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูใน
สิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับ
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มามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึง่ ธรรม
ทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ อันบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ๑
เปนผูมีคนดีเปนมิตร มีคนดีเปนสหาย มีคนดีเปนเพื่อน ๑ เปนสัมมาทิฏฐิ
ประกอบดวยความเห็นอันชอบ ๑ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได
ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในอากาศ
ก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินไปบนน้ําไมแยก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลํา
พระจันทรและพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ๑ ยอมไดยินเสียง ๒ อยาง คือ เสียง
ทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ลวง
โสตของมนุษย ๑ ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือ
จิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจาก
โทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน
จิตเปนมหัคตะ ก็รูวาจิตเปนมหัคตะ หรือจิตไมเปนมหัคตะ ก็รูวาจิตไม
เปนมหัคตะ จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิต
อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ
หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน
หรือจิตไมหลุดพน ก็รวู าจิตไมหลุดพน ๑ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน
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อันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สีช่ าติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สบิ ชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัป
เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอัน
มากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกาํ หนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยาง
นั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลวไดมาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวที่
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ดั ซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
มิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปเขาจึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตว
เหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาจึง
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ลว งจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย
ประการฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
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เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล ยอม
เปนผูควรของคํานี้ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูค วรของทําบุญ เปน
ผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
จบอาหุเนยยสูตรที่ ๗
อรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๗
ในอาหุเนยยสูตรที่ ๗ บทวา สมฺมาทิฏิโก ไดแกผูมีความเห็น
ตามเปนจริง.
จบอรรถกถาอาหุเนยยสูตรที่ ๗
๘. เถรสูตร
วาดวยภิกษุเถระประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอมอยูสําราญ

[๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ จะอยูในทิศใด ๆ ยอมอยูสําราญโดยแท ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ ภิกษุเปนเถระรัตตัญู บวชมานาน ๑ เปนผูมีศีลสมาทานศึกษาอยู
ในสิกขาบททั้งหลาย ๑ เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดสดับมา
มาก ทรงไว คลองปากขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่งธรรมอันงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะ บริสทุ ธิ์บริบูรณสนิ้ เชิง ๑ จําปาติโมกขทั้งสองดวยดีโดย
พิสดาร จําแนกดวยดี ใหเปนไปไดดวยดี วินิจฉัยไดแลวโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ เปนผูฉลาดในการระงับอธิกรณที่เกิดขึ้น ๑ เปนผูใครธรรม
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รักการฟงธรรม การแสดงธรรม มีความปราโมทยยิ่งในธรรมอันยิ่ง ใน
วินัยอันยิ่ง ๑ เปนผูสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
เภสัชบริขารตามมีตามได ๑ เปนผูประกอบดวยอาการอันนาเลื่อมใส ใน
การกาวไปและถอยกลับ แมนั่งในละแวกบานสํารวมแลวดวยดี ๑ เปนผู
ไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไมลาํ บาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเถระประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล จะอยูในทิศใด ๆ ยอมอยูสํารายโดยแท.
จบเถรสูตรที่ ๘
อรรถกถาเถรสูตรที่ ๘
เถรสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อธิกรณสมุปฺปาทวูปสมกุสโล ไดแก เปนผูฉลาดในความ
ระงับความเกิดขึ้น เพราะจับมูลแหงอธิกรณ ๔ ไดแลวระงับเสีย.
จบอรรถกถาเถรสูตรที่ ๘
๙. อุปาลิสูตร
วาดวยพระอุบาลีทูลขอไปอยูเสนาสนะปา พระผูมพี ระภาคเจา
ไมทรงอนุญาต

[๙๙] ครั้งนั้นแล ทานพระอุบาลี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ยังที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบ
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ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาเพื่อ
ซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
อุบาลี เสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด อยูลําบาก ทําความวิเวกไดยาก
ยากที่จะอภิรมยในการอยูผูเดียว ปาทั้งหลายเห็นจะนําใจของภิกษุผูไมได
สมาธิไปเสีย ดูกอนอุบาลี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราเมื่อไมไดสมาธิจัก
ซองเสพเสนาสนะคือปาและราวปาอันสงัด ผูนั้นจําตองหวังขอนี้ คือ จักจม
ลงหรือจักฟุงซาน ดูกอนอุบาลี เปรียบเหมือนมีหวงน้ําใหญอยู มีชาง
ใหญสูง ๗ ศอก หรือ ๗ ศอกกึ่ง มาถึงเขา ชางตัวนั้นพึงคิดอยางนี้วา
ไฉนหนอ เราลงสูหวงน้ํานี้แลวพึงขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลว จึงอาบ
ดื่ม ขึ้นมา กลับไปตามตองการ ชางนั้นลงสูหวงน้ํานั้นแลวพึงขัดถูหู
เลนบาง ขัดถูหลังเลนบาง ครั้นแลวจึงอาบ ดื่ม ขึ้นมา แลวกลับไปตาม
ตองการ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาชางนั้นเปนสัตวมีรางกายใหญ ยอม
ไดการลงในน้ําลึก ครั้นกระตายหรือเสือปลามาถึง (หวงน้ํานั้น) เขา
กระตายหรือเสือปลาพึงคิดอยางนี้วา เราเปนอะไร และชางใหญเปนอะไร
ไฉนหนอ เราพึงลงสูหวงน้ํานี้แลวจึงขัดถูหูเลนบาง พึงขัดถูหลังเลนบาง
ครั้นแลว จึงอาบ ดื่ม ขึน้ มา แลวกลับไปตามตองการ กระตายหรือเสือปลา
นั้นก็ลงสูหวงน้ํานั้นโดยพลัน ไมทันไดพิจารณา กระตายหรือเสือปลานั้น
จําตองหวังขอนี้ คือจักจมลงหรือจักลอยขึ้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
วากระตายหรือเสือปลานั้นเปนสัตวมีรางการเล็ก ยอมไมไดการลงในหวง
น้ําลึก แมฉนั ใด ดูกอนอุบาลี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราเมื่อไมไดสมาธิ
จักซองเสพเสนาสนะคือปาและราวปาอันสงัด ผูนั้นจําตองหวังขอนี้ คือ
จักจมลงหรือฟุงซาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ดูกอนอุบาลี เปรียบเหมือนเด็กออนนอนหงาย ยอมเลนมูตรและ
คูถของตน ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้
เปนการเลนของเด็กออนอยางเต็มที่สิ้นเชิงมิใชหรือ ทานพระอุบาลีกราบ
ทูลวา เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สมัยตอมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญ อาศัย
ความแกกลาแหงอินทรีย ยอมเลนเครื่องเลนทั้งหลายที่เปนของเลนของ
พวกเด็ก ๆ คือเลนไถนอย ๆ เลนตีไมหึ่ง เลนกังหันไม เลนกังหันใบไม
เลนตวงทราย เลนรถนอย ๆ เลนธนูนอย ๆ ดูกอ นอุบาลี เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนดียิ่งกวา และประณีตกวา
การเลนที่มีในครั้งกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สมัยตอมา เด็กนั้นแล อาศัยความเจริญ อาศัย
ความแกกลาแหงอินทรีย เปนผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรออยู
ดวยรูปทั้งหลาย อันบุคคลพึงรูไดดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอ
ใจ นักรัก ยัว่ ยวนชวนใหกําหนัด ดวยเสียงทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยหู ....
ดวยกลิ่นทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยจมูก ... ดวยรสทั้งหลายอันบุคคลพึงรู
ดวยลิ้น... ดวยโผฏฐัพพะทั้งหลายอันบุคคลพึงรูดวยกาย อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก ยั่วยวนชวนใหกําหนัด ดูกอนอุบาลี เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเลนนี้ เปนการเลนที่ดียิ่งกวา และประณีต
กวาการเลนที่มีในครั้งกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา
พ. ดูกอ นอุบาลี ก็พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต
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ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรู
แจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระตถาคต
พระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอม
ทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้ง
อรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรแหง
คฤหบดี หรือผูเกิดมาในภายหลังในตระกูลใดกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น
แลวไดศรัทธาในตถาคต ประกอบดวยการไดศรัทธาแลว ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
ปลอดโปรง การที่บุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ
บริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลวไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึง
ปลงผมและหนวดครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัยตอมา
เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ แลวปลงผมและ
หนวด ครองผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว เปนผูถึง
พรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุทั้งหลาย ละปาณาติบาต เวนขาด
จากปาณาติบาต วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู
มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ละอทินนาทาน
เวนขาดจากอทินนาทาน รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไม
ประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู ละอพรหมจรรย ประพฤติ
พรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนธรรมอันเปนกิจของชาวบาน
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ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลัก
ฐาน ควรเธอถือได ไมพูดลวงโลก ละวาจาสอเสียด เวนขาดจากวาจาสอ
เสียด ฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟง
ขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตก
ราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม
เพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียง
กัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละวาจาหยาบ เวนขาดจากวาจา
หยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรกั จับใจ เปนของชาวเมือง
คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล
พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามี
หลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร
ภิกษุนั้น เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการ
ฉันในราตรีงดการฉันในเวลาวิกาล เวนขาดจากการฟอนรําขับรองการประโคมดนตรีและการดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาดจากการทัดทรง
ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิวอัน
เปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนอัน
สูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญญาหาร
ดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนจากการรับสตรีและกุมารี เวนขาดจาก
การรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรบ
ไกและสุกร เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน เวนขาดจากการประกอบ
ทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง การฉอโกงดวยของปลอม และการฉอโกงดวยเครื่องตวงวัด
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เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบแตลง เวนขาดจากการ
ตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก ภิกษุนั้น เปนผู
สันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร
ทอง ซึ่งตนจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทาง
ทิศาภาคใด ๆ ก็มีปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุเปนผูสันโดษ
ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง ซึ่ง
ตนจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนั้น
เปนผูประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอัน ไมมีโทษ
เฉพาะตน.
ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชื่อวายอมรักษา
จักขุนทรีย ชื่อวา ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู....
ดมกลิ่นดวยจมูก .. . ลิ้มรสดวยลิ้น.. . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รู
แจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติ
เพื่อสํารวมมนินทรีย ทีเ่ มื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม
อันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ชือ่ วายอมรักษามนินทรีย
ชื่อวายอมถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยอินทรีย
สังวรอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน.
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอม
ทําความรูสึกตัวในการแล ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา
ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร
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ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน การดืม่ การเคี้ยว การลิ้ม ยอมทําความ
รูสึกตัวในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การ
ยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบ
ดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะนี้
และประกอบดวยสติสัมปชัญญะอันเปนอริยะนี้ ยอมซองเสพเสนาสนะอัน
สงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง
ภิกษุนั้น อยูป า อยูโคนไม หรืออยูเรือนวางเปลา ยอมนั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ภิกษุนั้นละความโลภในโลกแลว มีจติ ปราศจาก
ความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย
คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนเกือ้ กูลสัตว
ทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาท
ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่
แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละ
อุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจาจะ ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามพนวิจิกิจฉา
ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
วิจิกิจฉา.
ภิกษุนนั้ ครั้นละนิวรณอันเปนเครื่องเศราหมองใจ อันทําปญญาให
ทุรพล ๕ ประการนี้ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากลกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกอนลุบาลี เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการอยูที่ดียิ่งกวา และ
ประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ.
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อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะคือปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้น ยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน.
ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนั้น เปนการอยูที่ดียิ่งกวา และประณีต
กวา การอยูอ ันมีในกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะคือปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน
ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจา
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข ดูกอน
อุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้เปนการอยูที่ดียิ่ง
กวา ประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู ) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้น ยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน.
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ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การอยูเชนนี้ เปนการอยูท ี่ดียิ่งกวา และประณีตกวาการอยูอันมีในกอน
มิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน.
ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับ
ปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมใสใจถึงมานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง
ภิกษุจึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน โดยคํานึงวา อากาศไมมีที่สุด ดังนี้
ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการ
อยูที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน.
ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน โดยคํานึง
วา วิญญาณไมมีที่สุด ดังนี้ ...เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา หนอย
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หนึ่งไมมี ดังนี้ ...เพราะกาวลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง
ภิกษุจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยคํานึงวา ธรรมชาตินี้สงัด
ธรรมชาตินปี้ ระณีต ดังนี้ ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
การอยูเชนนี้ เปนการอยูยิ่งกวา และประณีตกวาการอยูอันมีในกอน
มิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน.
ดูกอนอุบาลี อีกประการหนึ่ง เพราะกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายคนฌานโดยประการทั้งปวง ภิกษุจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติอยู
และอาสวะของภิกษุนั้นเปนกิเลสหมดสิ้นไปแลว เพราะเห็นดวยปญญา
ดูกอนอุบาลี เธอจะสําคัญควานขอนั้นเปนไฉน การอยูเชนนี้ เปนการ
อยูที่ดียิ่งกวา และประณีตกวาการอยูอันมีในกอนมิใชหรือ.
อุ. เปนอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอ นอุบาลี สาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยูซึ่งธรรม
แมนี้ (วามีอยู) ในตน จึงซองเสพเสนาสนะ คือ ปาและราวปาอันสงัด
แตวาสาวกเหลานั้นยังไมบรรลุประโยชนของตนโดยลําดับกอน ดูกอ น
อุบาลี เธอจงอยูในสงฆเถิด เมื่อเธออยูในสงฆ ความสําราญจักมี.
จบอุปาลิสูตรที่ ๙
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อรรถกถาอุปาลิสูตรที่ ๙
อุปาลิสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุรภิสมฺภวานิ หิ ไดแก มีไดยาก หาไดยาก. ทานอธิบายวา
ผูมีศักดิ์นอยไมอาจที่จะยึดไวได. บทวา อรฺวนปตฺถานิ ความวา ปา
ใหญและปาทึบ ชื่อวา อรัญญะ เพราะสําเร็จองคของความเปนปา. ชื่อวา
วนปตถะ เพราะเลยละแวกบาน เปนสถานที่หมูคนไมเขาไปใกล. บทวา
ปนฺตานิ ไดแก ไกลเหลือเกิน. บทวา ทุกฺกร ปวิเวก ไดแก กายวิเวก
ที่ทํายาก. บทวา ทุรภิรม ไดแก ไมใชยินดีไดงาย ๆ. บทวา เอกตฺเต
แปลวา ในความเปนผูอยูผูเดียว. ทรงแสดงอะไร. ทรงแสดงวา แมเมื่อ
กระทํากายวิเวกไดแลว ก็ยากที่จะใหจิตยินดีในเสนาสนะนั้น . จริงอยู
โลกนี้มีของเปนคู ๆกันเปนที่ยินดี. บทวา หรนฺติ มฺเ ไดแกเหมือน
นําไป เหมือนสีไป. บทวา มโน ไดแก จิต. บทวา สมาธึ อลภมานสฺส
ไดแก ผูไมไดอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ. ทรงแสดงอะไร. ทรง
แสดงวา วนะทั้งหลาย เหมือนจะกระทําจิตของภิกษุเชนนี้ใหฟุงซาน
ดวยสิ่งใบหญาและเนื้อ เปนตน และสิ่งนากลัวมีอยางตาง ๆ. บทวา
สสีทิสฺสติ ไดแก จักจมลงดวยกามวิตก. บทวา อุปฺปลวิสฺสติ ไดแก
จักลอยขึ้นเบื้องบนดวยพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก.
บทวา กณฺณสนฺโธวิก ไดแก เลนลางหู. บทวา ปฏิสนฺโธวิก
ไดแก เลนลางหลัง. ทั้งสองอยางนั้น การจับงวงและรดน้ําที่หูสองขาง
ชื่อวา กัณณสันโธวิกะ รดน้ําที่หลัง ชื่อวา ปฏฐิสันโธวิกะ. บทวา คาธ
วินฺทติ ไดแก ไดที่พึ่ง.
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บทวา โก จาห โก จ หตฺถินาโค ความวา เราเปนอะไร พระยาชางเปนอะไร ดวยวา ทั้งเราทั้งพระยาชางนี้ ก็เปนสัตวดิรัจฉาน ทั้งพระยาชางนี้ก็ ๔ เทา ทั้งเราก็ ๔ เทา แมเราทั้งสองก็เสมอ ๆ กันมิใชหรือ.
บทวา วงฺก ไดแก ไถนอย ๆ สําหรับเด็กเลน. บทวา ฆฏิก ไดแก
เครื่องเลนไมสั้นประหารดวยไมยาว (ไมหึ่ง). บทวา โมกฺขขิก ไดแก
เครื่องเลนเวียนไปรอบ ๆ ทานอธิบายวา เครื่องเลนที่จับหางไวบนอากาศ
วางหัวลงดิน หมุนเวียนไปทั้งขางลางขางบน(กังหันไม). บทวา จิงฺคุลิก
ไดแก เครื่องเลนมีลอที่ทําดวยใบตาลเปนตน หมุนไปไดเพราะลมดี
(กังหันใบไม). ทะนานใบ ไมเรียกวา ปตตาฬหกะ พวกเด็กๆเอาใบไม
ตางทะนานนั้นตวงทรายเลน. บทวา รถก ไดแกรถนอย ๆ. บทวา ธนุก
ไดแก ธนูนอ ย ๆ.
คําวา โว ในคําวา อิธ โข ปน โว เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา
ในโลกนี้แล. บทวา อิงฺฆ ในคําวา อิงฺฆ ตฺว อุปาลิ สงฺเฆ วิหราหิ นี้
เปนนิบาตลงในอรรถวาเตือน ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
เตือนพระเถระ เพื่อประโยชนแกการอยูทามกลางสงฆ มิใชทรงอนุญาต
การอยูปาแกพระเถระนั้น . เพราะเหตุไร. เพราะพระศาสดาทรงพระดําริ
วา ไดยินวา พระเถระอยูในเสนาสนะปาจักบําเพ็ญได แตวาสธุระอยาง
เดียว (วิปสสนาธุระ) บําเพ็ญคันถธุระไมได แตพระเถระเมื่ออยูทามกลางสงฆบําเพ็ญธุระแมทั้งสองนี้ได แลวจักบรรลุพระอรหัต ทั้งจักเปน
หัวหนาในฝายวินัยปฎก ดังนี้นั้นจําเราจักกลาวความปรารถนาแตกอนและ
บุญเกาของเธอ จักสถาปนาภิกษุนี้ไวในตําแหนงเปนเลิศของเหลาภิกษุ
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ผูทรงวินัยในทามกลางบริษัท เมื่อทรงเห็นความขอนี้ จึงไมทรงอนุญาต
การอยูปาแกพระเถระ.
จบอรรถกถาอุปาลิสูตรที่ ๙
๑๐. อภัพพสูตร
วาดวยบุคคลละธรรม ๑๐ ประการไมได เปนผูไมควร
ทําใหแจงอรหัต

[๑๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม ๑๐ ประการนี้ไมได
แลว ก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ ราคะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑
อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ มานะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลยังละธรรม
๑๐ ประการนี้แลไมได ก็เปนผูไมควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๑๐ ประการนี้ไดแลว จึงเปนผูควรเพื่อทําให
แจงซึ่งอรหัต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ราคะ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑
โกธะ ๑ อุปนาหะ ๑ มักขะ ๑ ปฬาสะ ๑ อิสสา ๑ มัจฉริยะ ๑ มานะ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรม ๑๐ ประการนี้แลไดแลว จึงเปนผู
ควรเพื่อทําใหแจงซึ่งอรหัต.
จบอภัพพสูตรที่ ๑๐
จบอุบาสกวรรคที่ ๕
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อรรถกถาอภัพพสูตรที่ ๑๐
อภัพพสูตรที่ ๑๐ มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอภัพพสูตรที่ ๑๐
จบอุบาสกวรรคที่ ๕
จบทุติยปณณาสก
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กามโภคีสูตร ๒. เวรสูตร ๓. ทิฏฐิสูตร ๔. วัชชิยสูตร ๕. อุตติยสูตร ๖. โกกนุทสูตร ๗. อาหุเนยยสูตร
๘. เถรสูตร ๙. อุปาลิสูตร ๑๐. อภัพพสูตร.
จบทุติยปณณาสก
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ตติยปณณาสก

สมณสัญญาวรรคที่ ๑
๑. สมณสัญญาสูตร
วาดวยภิกษุเจริญสมณสัญญา ๓ ประการแลว
ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ

[๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๓ ประการ อันภิกษุ
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ สมณสัญญา ๓ ประการเปนไฉน คือ สมณสัญญาวา เราเปนผูมีเพศตางจาก
คฤหัสถ ๑ ชีวิตของเราเนื่องดวยผูอื่น ๑ มรรยาทอยางอื่นอันเราควร
ทํามีอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๓ ประการนี้แล อันภิกษุ
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ประการใหบริบูรณ ธรรม
๗ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูมีปกติทําติดตอเปนนิตย เปนผูมี
ความประพฤติติดตอเปนนิตยในศีลทั้งหลาย ๑ เปนผูไมโลภมาก ๑
เปนผูไมพยาบาท ๑ เปนผูไมถือตัว ๑ เปนผูใครในการศึกษา ๑ เปนผู
มีการพิจารณาในปจจัยทั้งหลายอันเปนบริขารแหงชีวิตวา ปจจัยเหลานี้มี
ประโยชนเชนนี้ แลวจึงบริโภค ๑ เปนผูปรารภความเพียร ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมณสัญญา ๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําให
มากแลว ยอมยังธรรม ๗ ประการนี้ใหบริบูรณ.
จบสมณสัญญาสูตรที่ ๑
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ตติยปณณาสก

สมณสัญญาวรรคที่ ๑
อรรถกถาสมณสัญญาสูตรที่ ๑
สมณสัญญาสูตรที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สมณสฺา ไดแก ความสําคัญที่เกิดขึ้นแกสมณะทั้งหลาย.
บทวา. สตตการี ไดแก ทําไมมีระหวาง. บทวา อพฺยาปชฺโฌ ไดแก
ไรทุกข. บทวา อิจฺจตฺถนฺติสฺส โหติ ความวา สมณสัญญา ยอมมีแก
ภิกษุนั้น ในปจจัยเครื่องปรุงแตงชีวิต อยางนี้วา เหลานี้เปนปจจัย เพื่อ
สิ่งนี้. อธิบายวา ภิกษุบริโภคปจจัยที่พิจารณาแลว.
จบอรรถกถาสมณสัญญาสูตรที่ ๑
๒. โพชฌงคสูตร

วาดวยภิกษุเจริญโพชฌงค ๗ แลว ยอมยังวิชชา ๓ ใหบริบูรณ
[๑๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันภิกษุ
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา ๓ ประการใหบริบูรณ โพชฌงค
๗ ประการเปนไฉน คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๑
วิริสัมโพชฌงค ๑ ปติสมั โพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค
๗ ประการนี้แล อันภิกษุเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา
๓ ประการใหบริบูรณ วิชชา ๓ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง
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สองชาติบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมเห็นหมูสัตวทั้งที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ฯ ลฯ ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมดวยประการฉะนี้ ๑ ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน เขาถึงอยู ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค ๗ ประการนี้แล
อันภิกษุเจริญแลวทําใหมากแลว ยอมยังวิชชา ๓ ประการนี้ใหบริบูรณ.
จบโพชฌงคสูตรที่ ๒
อรรถกถาโพชฌงคสูตรที่ ๒
โพชณงคสูตรที่ ๒ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโพชฌงคสูตรที่ ๒
๓. มิจฉัตตสูตร
ภิกษุอาศัยมิจฉัตตะ ๑๐ จึงพลาดจากสวรรคและมรรคผล

[๑๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยมิจฉัตตะ จึงมีการ
พลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล เพราะ
อาศัยมิจฉัตตะอยางไร จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการ
บรรลุสวรรคและมรรคผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นผิด
ยอมมีความดําริผิด ผูมคี วามดําริผิด ยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอม
มีการงานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการเลี้ยงชีพผิด ผูมีการเลี้ยงชีพผิด
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ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด ยอมมีความระลึกผิด ผูมี
ความระลึกผิด ยอมมีความตั้งใจผิด ผูมีความตั้งใจผิด ยอมมีความรูผิด
ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
มิจฉัตตะอยางนี้แล จึงมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล ไมมีการบรรลุ
สวรรคและมรรคผล
จบมิจฉัตตสูตรที่ ๓
อรรถกถามิจฉัตตสูตรที่ ๓
มิจฉัตตสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วิราธนา โหติ ความวา พลาดจากสวรรคและมรรค ยอมมี.
บทวา โน อาราธนา ความวา ความสําเร็จผลก็ไมมี ความทําให
บริบูรณ ก็ไมมี. บทวา ปโหติ แปลวา ยอมเปนไป.
จบอรรถกถามิจฉัตตสูตรที่ ๓
๔. สัมมัตตสูตร
วาดวยภิกษุอาศัยสัมมัตตะ ๑๐ จึงบรรลุสวรรคและมรรคผล/H4

>
[๑๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย สัมมัตตะ จึงมีการ
บรรลุสวรรคและมรรคผล ไมมีการพลาดจากสวรรคและมรรคผล เพราะ
อาศัยสัมมัตตะอยางไร จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล ไมมีการพลาด
จากสวรรคและมรรคผล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ
ยอมมีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ ยอมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผูมีการ
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เลี้ยงชีพชอบ ยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความ
ระลึกชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบ ผูมีความตั้งใจชอบ
ยอมมีความรูชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอาศัยสัมมัตตะ จึงมีการบรรลุสวรรคและมรรคผล ไมมี
การพลาดจากสวรรคและมรรคผล ดวยประการอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นผิด มีความดําริผิด
มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด มีความพยายามผิด มีความ
ระลึกผิด มีความตั้งใจผิด มีความรูผิด มีความหลุดพนผิด สมาทาน
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไรแลว
เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้น
ทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ
ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเปนทิฏฐิอันชั่วชา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพืชสะเดา พืชบวบขม หรือพืช
น้ําเตาชม อันบุคคลเพาะแลวในแผนดินที่ชุมชืน้ ยอมเขาไปจับรสดิน
และรสน้ําอันใด รสดินและรสน้ําทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อความเปน
รสขม เปนรสเผ็ดรอน เปนรสไมนายินดี ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะ
พืชเปนของไมดี แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความ
เห็นผิด มีความดําริผิด มีวาจาผิด มีการงานผิด มีการเลี้ยงชีพผิด
มีความพยายามผิด มีความระลึกผิด มีความตั้งใจผิด มีความรูผิด มีความ
หลุดพนผิด สมาทานกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตาม
ความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ตามตั้งใจ และสังขาร
เหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลที่ไมนาปรารถนา
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ไมนาใคร ไมนาพอใจ ไมเกื้อกูล เปนทุกข ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร
เพราะเปนทิฏฐิที่ชั่วชา ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความเห็นชอบ มีความดําริชอบ
มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ มีความพยายามชอบ
มีความระลึกชอบ มีความตั้งใจชอบ มีความรูชอบ มีความหลุดพนชอบ
สมาทานกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณตามความเห็นอยางไร
แลว เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และสังขารเหลาใด ธรรม
เหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
ความเกื้อกูลเปนสุข ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะเปนทิฏฐิที่เจริญ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพืชออย พืชขาวสาลี หรือพืช
องุน อันบุคคลเพาะลงแลวในแผนดินที่ชุมชื้น ยอมเขาไปจับรสดิน
และรสน้ําอันใด รสดินและรสน้ําทั้งหมดนั้น ยอมเปนไปเพื่อความ
เปนรสที่นายินดี เปนรสหวาน เปนรสอันนาชื่นใจ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะพืชเปนของดี แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปุริสบุคคลผูมีความ
เห็นชอบ มีความดําริชอบ มีวาจาชอบ มีการงานชอบ มีการเลี้ยงชีพชอบ
มีความพยายามชอบ มีความระลึกชอบ มีความตั้งใจชอบ มีความรูชอบ
มีความหลุดพนชอบ สมาทานกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ใหบริบูรณ
ตามความเห็นอยางไรแลว เจตนา ความปรารถนา ความตั้งใจ และ
สังขารเหลาใด ธรรมเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนไปเพื่อผลอันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ เกื้อกูล เปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิ
เปนของเจริญ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบสัมมัตตสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสัมมัตตสูตรที่ ๔
สัมมัตตสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ยถาทิฏิสมตฺต สมาทินนฺ  ไดแก สมาทานใหสมบูรณ
การยึดไวหมด ตามสมควรแกทิฏฐิ บทวา เจตนา ไดแก เจตนาที่
บังเกิดในทวารทั้ง ๓ ยึดมัน่ แลว. บทวา ปฏนา ไดแก ความปรารถนา
ที่ปรารถนาไวอยางนี้วา ขอเราพึงเปนเห็นปานนี้. บทวา ปณิธิ ไดแก
การตั้งจิตวา เราจักเปนเทวะ หรือเทพองคหนึ่ง. บทวา สงฺขารา ได
แก สังขารที่ประกอบพรอมแลว.
จบอรรถกถาสัมมัตตสูตรที่ ๔
๕. อวิชชาวิชชาสูตร
วาดวยอวิชชาและวิชชา

[๑๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิชชาเปนประธานแหงการเขาถึง
อกุศลธรรมทั้งหลาย ความไมละอายบาป ความไมกลัวบาป เปนของ
มีมาตามอวิชชานั้น ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีอวิชชาไมเห็นแจง
ยอมมีความเห็นผิด ผูมีความเห็นผิด ยอมมีความดําริผิด ผูมคี วามดําริผิด
ยอมมีวาจาผิด ผูมีวาจาผิด ยอมมีการงานผิด ผูมีการงานผิด ยอมมีการ
เลี้ยงชีพผิด ผูมีการเลี้ยงชีพผิด ยอมมีความพยายามผิด ผูมีความพยายามผิด
ยอมมีความระลึกผิด ผูมคี วามระลึกผิด ยอมมีความตั้งใจผิด ผูมีความตั้ง
ใจผิด ยอมมีความรูผิด ผูมีความรูผิด ยอมมีความหลุดพนผิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิชชา เปนประธานแหงการเขาถึงกุศลธรรม
ทั้งหลาย หิริและโอตตัปปะเปนของมีมาตามวิชชานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมีวิชชาเห็นแจง ยอมมีความเห็นชอบ ผูมคี วามเห็นชอบ ยอม
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มีความดําริชอบ ผูมีความดําริชอบ ยอมมีวาจาชอบ ผูมีวาจาชอบ ยอม
มีการงานชอบ ผูมีการงานชอบ ยอมมีการเลี้ยงชีพชอบ ผูม ีการเลี้ยงชีพ
ชอบ ยอมมีความพยายามชอบ ผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความระลึก
ชอบ ผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความตั้งใจชอบ ผูมีความตั้งใจชอบ
ยอมมีความรูชอบ ผูมีความรูชอบ ยอมมีความหลุดพนชอบ.
อวิชชาวิชชาสูตรที่ ๕
อรรถกถาอวิชชาวิชชาสูตรที่ ๕
อวิชชาวิชชาสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
อวิชชา ชื่อวาเปนหัวหนา เพราะอรรถวา ดําเนินไปกอน. บทวา
อนฺวเทว ไดแก ติดตามไป.
จบอรรถกถาอวิชชาวิชชาสูตรที่ ๕
๖. นิชชรวัตถุสูตร
วาดวยเหตุแหงการเสื่อมไป ๑๐ ประการ

[๑๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เหตุแหงการเสื่อมไปมี ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ยอม
มีความเห็นผิดเสื่อมไป มีอกุศลบาปกรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความ
เห็นผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมมีความดําริผิด
เสื่อมไป มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความดําริผิดเปน
ปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความดําริชอบเปนปจจัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมวี าจาชอบ ยอมมีวาจาผิดเสื่อมไป...
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะวาจาชอบเปน
ปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีการงานชอบ ยอมมีการงานเสื่อม
ไป... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงาน
ชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมมีการเลี้ยง
ชีพผิดเสื่อมไป... และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ
เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมมีความ
พยายามผิดเสื่อมไป.. และกุศลธรรมเห็นอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ
เพราะความพยายามชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความระลึกชอบ ยอมมีความระลึกผิด
เสื่อมไป... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความระลึกชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมมีความตั้งใจผิด
เสื่อมไป... และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความตั้งใจชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความรูชอบ ยอมมีความรูผิดเสื่อมไป
มีอกุศบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความรูผิดเปนปจจัยเสื่อมไป
และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบ
เปนปจจัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความหลุดพนชอบ ยอมมีความ
หลุดพนผิดเสื่อมไป มีอกุศลบาปธรรมเปนอันมากที่เกิดขึ้นเพราะความ
หลุดพนผิดเปนปจจัยเสื่อมไป และกุศลธรรมเปนอันมากยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เหตุแหงการเสื่อมไปมี ๑๐ ประการนีแ้ ล.
จบนิชชรวัตถุสูตรที่ ๖
อรรถกถานิชชรวัตถุสูตรที่ ๖
นิชชรวัตถุสูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิชฺชรวตฺถูนิ ไดแก เหตุแหงการเสื่อมไป. บทวา มิจฺฉาทิฏิ นิชฺชณ
ิ ฺณา โหติ ความวา มิจฉาทิฏฐิที่ถึงความเสื่อมไป แม
เพราะวิปสสนาอยางต่ํา อันทานละไดแลวอยางนี้. ถามวา เพราะเหตุไร
ทานจึงถือเอาอีก. ตอบวา เพราะมิจฉาทิฏฐินั้น ทานยังถอนไมขาด.
ดวยวา มิจฉาทิฏฐิ แมยังถอนไดไมขาดดวยวิปสสนาก็จริง ถึงอยางนั้น
มรรคเกิดขึ้น ก็ถอนมิจฉาทิฏฐิไดขาด คือ ไมใหเกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้น
ทานจึงถือเอาอีก. ในบททุกบทก็พึงทราบตามนัยอยางนี้.
อนึ่ง ในสูตรนี้ ธรรม ๖๔ ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ เพราะ
สัมมาวิมุตติเปนปจจัย คือ ธรรม ๖๔ ไดแกในขณะแหงโสดาปตติมรรคจิต
สัทธินทรียยอ มบริบูรณ เพราะอรรถวา นอมใจไป วิริยินทรียบริบูรณ
เพราะอรรถวาประคองใจ สตินทรียบริบูรณ เพราะอรรถวา เขาไปตั้ง
ไว สมาธินทรียบริบูรณ เพราะอรรถวา ไมฟุงซาน ปญญินทรียบริบูรณ
เพราะอรรถวา เห็น มนินทรียบริบูรณ เพราะอรรถวา รูแจง โสมนัส-

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 347

สินทรียบริบรู ณ เพราะอรรถวา ไหลอาบไป ชีวิตินทรียบริบรู ณ เพราะ
อรรถวา มีสนั ตติที่สืบตอเปนไปเปนใหญ ฯลฯ ในขณะแหงอรหัตผลจิต
สัทธินทรียบริบูรณ เพราะอรรถวา นอมใจเชื่อ ฯลฯ ชีวิตินทรียบริบูรณ
เพราะอรรถวา มีสันตติสืบตอที่เปนไปเปนใหญ ธรรม ๖๔ คือ มรรค ๔
ผล ๔ อยางละ ๘ ๆ ยอมถึงความบริบูรณ ดวยประการดังกลาวมาฉะนี้.
จบอรรถกถานิชชรวัตถุสูตรที่ ๖
๗. โธวนสูตร
วาดวยการลางของพระอริยะ

[๑๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในทักษิณาชนบท มีธรรมเนียมการ
ลางกระดูกแหงญาติผูตาย ในธรรมเนียมการลางกระดูกนั้น มีขาวบาง
น้ําบาง ของขบเคี้ยวบาง ของบริโภคบาง เครื่องลิ้มบาง เครือ่ งดื่มบาง
การฟอนบาง เพลงขับบาง การประโคมบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเนียมการลางนั้นมีอยู เรามิไดกลาววา ไมมี แตวาการลางนั้นแลเปนของ
เลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมเปนของพระอริยะ ไมประกอบ
ดวยประโยชน ยอมไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงการลางอันเปนของพระอริยะ ซึ่งเปน
ไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพานโดยสวนเดียว ที่สัตวทั้งหลายมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความ
แกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอม
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พนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส
และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจ เธอทั้งหลายจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็การลางที่เปนของพระอริยะ
ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพานโดยสวนเดียว ที่สัตว
ทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด . . .
จากความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความดับแคนใจ
ไดนั้น เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามเห็นชอบ ยอมลาง
ความเห็นผิด ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมาก ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิด
เปนปจจัย และกุศลธรรมเปนอันมาก ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความเห็นชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความดําริชอบ ยอมลางความดําริ
ผิด . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมวี าจาชอบ ยอมลางวาจาผิด. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมลางการงานผิด. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมกี ารเลี้ยงชีพชอบ ยอมลางการเลี้ยง
ชีพผิด...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความพยายามชอบ ยอมลางความ
พยายามผิด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามพยายามชอบ ยอมลางความ
ผิด. . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามตั้งใจชอบ ยอมลางความตั้งใจ
ผิด. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามรูชอบ ยอมลางความรูผิด. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความหลุดพนชอบ ยอมลางความ
หลุดพนผิด ลางอกุศลบาปธรรมเปนอันมาก ที่เกิดขึ้นเพราะความหลุดพน
ผิดเปนปจจัย และกุศลธรรมเปนอัน มาก ยอมถึงความเจริญบริบรู ณ
เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การลางที่เปนของพระอริยะนี้นั้นแล ยอม
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อ
ความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว ที่สัตว
ทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูม ี
ความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูม ีความตายเปนธรรมดา
ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส
และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความ
ทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจได.
จบโธวนสูตรที่ ๗
อรรถกถาโธวนสูตรที่ ๗
โธวนสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โธวน ไดแก ลางกระดูก. จริงอยู ในชนบทนัน้ ผูคน
ทั้งหลาย เมือ่ ญาติตายก็ไมเผา แตขุดหลุมฝงดิน. ครั้นแลวจึงนํากระดูก
ที่ผุแลวของญาติเหลานั้นมาลางแลวยกขึ้นวางเรียงกัน ตั้งบูชาดวยของหอม
และดอกไมเปนตน เมือ่ คราวนักขัตฤกษ นํากระดูกเหลานั้นมาแลว
ก็รองไหคร่ําครวญ ตอนั้นก็เลนนักขัตฤกษกัน.
จบอรรถกถาโธวนสูตรที่ ๗
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๘. ติกิจฉสูตร
วาดวยยาถายของพระอริยะ

[๑๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แพทยทั้งหลายยอมใหยาถาย เพื่อ
บําบัดอาพาธอันมีดีเปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธอันมีเสมหะเปน
สมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธอันมีลมเปนสมุฏฐานบาง ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ยาถายนั่นมีอยู เรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาถายนี้นั้นแล
ยอมสําเร็จบาง ยอมเสียผลบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดง
ยาถายอันเปนของพระอริยะ ที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตว
ทั้งหลายพระผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมี
ความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมคี วามตายเปนธรรมดา
ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความ
โทมนัส และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจ เธอทั้งหลาย
จงฟงยาถายนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยาถาย
อันเปนของพระอริยะ ที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ทีส่ ัตวทั้งหลาย
ผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด. . . จากความ
โศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความเห็นชอบ ถายความเห็นผิดออก และ
ถายอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย
ออก สวนกุศลธรรมทั้งหลายมิใชนอ ย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะ
ความเห็นชอบเปนปจจัย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความดําริชอบ ถายความดําริผิด
ออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ถายการเจรจาผิด
ออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ถายการงานผิด
ออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ถายการเลี้ยงชีพ
ผิดออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความพยายามชอบ ถายความ
พยายามผิดออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามระลึกชอบ ถายความระลึกผิด
ออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามตั้งใจมั่นชอบ ถายความตั้งใจ
มั่นผิดออก. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความรูชอบ ถายความรูผิดออก . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ถายความหลุด
พนผิดออก และถายอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความ
หลุดพนผิดเปนปจจัยออก สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยาถายอันเปนของพระอริยะนี้นั้นแล ที่สําเร็๗
ผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัย
แลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก
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ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจได.
จบติกิจฉสูตรที่ ๘
อรรถกถาติกิจฉสูตรที่ ๘
ติกิจฉสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วิเรจน ไดแก ยาถายโทษออก. บทวา วิริตา โหติ ไดแก
กําจัดออก.
จบอรรถกถาติกิจฉสูตรที่ ๘
๙. วมนสูตร
วาดวยยาสํารอกของพระอริยะ

[๑๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายแพทยทั้งหลายยอมใหยาสํารอก
เพื่อบําบัดอาพาธมีดีเปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธมีเสมหะเปนสมุฏฐานบาง เพื่อบําบัดอาพาธมีลมเปนสมุฏฐานบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ยาสํารอกนั่นมีอยู เรามิไดกลาววา ไมมี ก็แตวายาสํารอกนี้นั้นแล ยอม
สําเร็จผลบาง ยอมเสียผลบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักแสดงยาสํารอก
อันเปนของพระอริยะที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมี
ความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ผูมีความแกเปน
ธรรมดา ยอมพนจากความแก ผูมคี วามตายเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความ
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คับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความโศก ความร่ําไร ความทุกข
ความโทมนัส และความคับแคนใจได เธอทั้งหลายจงฟงยาสํารอกนั้น จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกอันเปนของ
พระอริยะ ที่สําเร็จผลอยางเดียว ไมเสียผล ทีส่ ัตวทั้งหลายผูมีความเกิด
เปนธรรมดาอาศัยแลว ยอมพนจากความเกิด ฯลฯ ความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจเปนไฉน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมคี วามเห็นชอบ ยอมสํารอกความเห็นผิดไดและ
สํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบ
เปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูความดําริชอบ ยอมสํารอกความดําริ
ผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเจรจาชอบ ยอมสํารอกการเจรจา
ผิดได. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการงานชอบ ยอมสํารอกการงาน
ผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ ยอมสํารอกการ
เลี้ยงชีพผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความพยายามชอบ ยอมสํารอกความ
พยายามผิดได . . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความระลึกชอบ ยอมสํารอกความ
ระลึกผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความตั้งใจชอบ ยอมสํารอกความ
ตั้งใจผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีความรูชอบ ยอมสํารอกความรู
ผิดได . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความหลุดพนชอบ ยอมสํารอกความ
หลุดพนผิดได และสํารอกอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะ
ความหลุดพนผิดเปนปจจัยได สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยาสํารอกอันเปนอริยะนี้แล ยอมสําเร็จผล
อยางเดียว ไมเสียผล ที่สัตวทั้งหลายผูมีความเกิดเปนธรรมดาอาศัยแลว
ยอมพนจากความเถิด ผูมีความแกเปนธรรมดา ยอมพนจากความแก
ผูมีความตายเปนธรรมดา ยอมพนจากความตาย ผูมีความโศก ความร่ําไร
ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจาก
ความโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจได.
จบวมนสูตรที่ ๙
อรรถกถาวมนสูตรที่ ๙
วมนสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา วมน ไดแก ยาสํารอก.
จบอรรถกถาวมนสูตรที่ ๙
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๑๐. นิทธมสูตร
วาดวยธรรมอันบุคคลพึงปดเปา ๑๐ ประการ

[๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิด อัน
บุคคลผูมีความเห็นชอบปดเปาแลว และอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่
เกิดขึ้นเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิด อันบุคคลผูมีความดําริชอบ
ปดเปาแลว . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิด อันบุคคลผูมีการเจรจาชอบ
ปดเปาแลว . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานผิด อันบุคคลผูมีการงานชอบปดเปา
แลว. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิด อันบุคคลผูมีการเลี้ยงชีพชอบ
ปดเปาแลว. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพยายามผิด อันบุคคลผูมีความพยายาม
ชอบปดเปาแลว. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิด อันบุคคลผูมีความระลึกชอบ
ปดเปาแลว. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิด อันบุคคลผูมีความตั้งใจชอบ
ปดเปาแลว. . .
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรูผิด อันบุคคลผูมีความรูชอบปดเปา
แลว . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนผิด อันบุคคลผูมีความหลุดพน
ชอบปดเปาแลว และอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะ
ความหลุดพนผิดเปนปจจัย อันเขาปดเปาแลว สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันบุคคลพึงปดเปามี ๑๐ ประการนี้แล.
จบนิทธมสูตรที่ ๑๐
อรรถกถานิทธมสูตรที่ ๑๐
นิทธมสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา นิทฺธมนิยา ไดแก พึงขจัดเสีย.
จบอรรถกถานิทธมสูตรที่ ๑๐
๑๑. อเสขสูตร
วาดวยเหตุที่เรียกวาพระอเสขะ

[๑๑๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา
อเสขะ ๆ ดังนี้ ภิกษุเปนอเสขะดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยความ
เห็นชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประกอบดวยความดําริชอบอันเปนอเสขะ ๑
ประกอบดวยการเจรจาชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประกอบดวยการงานชอบ
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อันเปนอเสขะ ๑ ประกอบดวยการเลี้ยงชีพชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประกอบ
ดวยความพยายามชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประกอบดวยการระลึกชอบอันเปน
อเสขะ ๑ ประกอบดวยความรูชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประกอบดวยความ
ตั้งใจชอบอันเปนอเสขะ ๑ ประการดวยความหลุดพนชอบอันเปนอเสขะ ๑
ดูกอนภิกษุ ภิกษุยอมเปนอเสขะ ดวยประการอยางนี้แล.
จบอเสขสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาอเสขสูตรที่ ๑๑
อเสขสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัมมาทิฏฐิอยางเดียววา สัมมาญาณะ เพื่อ
ความบริบูรณแหงองคมรรค ธรรมคือพระอรหัตแมทั้งหมดนั้น ก็
เปนอยางนั้น. แมปจจเวกขณญาณ ก็ตรัสวาอเสขะ เพราะอเสขธรรม
ดําเนินไปแลว.
จบอรรถกถาอเสขสูตรที่ ๑๑
๑๒. อเสขธรรมสูตร
วาดวยธรรมของพระอเสขะ ๑๐ ประการ

[ ๑๑๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนของพระอเสขะมี ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ ความเห็นชอบอันเปนอเสขะ ๑
ความดําริชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเจรจาชอบอันเปนอเสขะ ๑ การงาน
ชอบอันเปนอเสขะ ๑ การเลี้ยงชีพชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความพยายาม
ชอบอันเปนอเสขะ ๑ การระลึกชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความตั้งใจชอบ
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อันเปนอเสขะ ๑ ความรูชอบอันเปนอเสขะ ๑ ความหลุดพนชอบอันเปน
อเสขะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนของพระอเสขะมี ๑๐
ประการนี้แล.
จบอเสขธรรมสูตรที่ ๑๒
จบสมณสัญญาวรรคที่ ๑
อรรถกถาอเสขธรรมสูตรที่ ๑๒
ในอเสขธรรมสูตรที่ ๑๒ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อเสกฺขิยา ไดแก อเสกขะ อยางเดียว หรือเปนของพระอเสกขะ. เปนอันตรัสพระขีณาสพเทานั้นไวในสูตรนี้แล.
จบอรรถกถาอเสขธรรมสูตรที่ ๑๒
จบสมณสัญญาวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมณสัญญาสูตร ๒. โพชฌงคสูตร ๓. มิจฉัตตสูตร
๔. สัมมัตตสูตร ๕. อวิชชาวิชชาสูตร ๖. นิชชรวัตถุสูตร ๗. โธวนสูตร
๘. ติกิจฉสูตร ๙. วมนสูตร ๑๐. นิทธมสูตร ๑๑. อเสขสูตร
๑๒. อเสขธรรมสูตร.
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ปจโจโรหณิวรรคที่ ๒
๑. ปฐมอธรรมสูตร
วาดวยควรทราบทั้งสิ่งทีไ่ มเปนธรรมสิง่ ที่ไมเปนประโยชน
และสิ่งที่เปนธรรมสิ่งที่เปนประโยชน

[๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนบคุ คลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคล
ก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่
เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่ง
ที่เปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนไฉน คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด การเจรจาผิด
การงานผิด การเลี้ยงชีพผิด ความพยายามผิด ความระลึกผิด ความตั้ง
ใจผิด ความรูผิด ความหลุดพนผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสิ่งที่
ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่เปน
ธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
การเจรจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งใจชอบ ความรูชอบ ความหลุดพนชอบ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สิง่ ที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน บุคคลควรทราบ
สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่
ไมเปนธรรมสิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งเปนประโยชน

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 360

แลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน คําที่เรากลาว
ดังนี้ เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
จบปฐมอธรรมสูตรที่ ๑

ปจโจโรหณิวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมธรรมสูตรที่ ๑ ทุติยธรรมสูตรที่ ๒
วรรคที่ ๒ อธรรมสูตรที่ ๑ พระผูมีพระภาคเจาตรัสปุจฉาและ
วิสัชนาแยกกัน อธรรมสูตรที่ ๒ ตรัสรวมกัน.
จบอรรถกถาปฐมอธรรมสูตรที่ ๑ ทุติยธรรมสูตรที่ ๒
๒. ทุติยอธรรมสูตร
วาดวยบุคคลพึงปฏิบัตติ ามสิ่งที่เปนธรรมและตามสิ่งที่เปนประโยชน

[๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็ควร
ทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งทีไ่ มเปนประโยชนและสิง่ ที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่
เปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชน
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
เห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิด เปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ดําริชอบ เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความดําริผิดเปนปจจัย เปนสิง่ ที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความดําริชอบเปนปจจัย เปน
สิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจา
ชอบ เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะ
การเจรจาผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเจรจาชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงานชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการ
งานผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการงานชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเลี้ยง
ชีพชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะการเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะการเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
พยายามชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
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เพราะความพยายามผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอ ย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความพยายามชอบ
เปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ระลึกชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความระลึกผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความระลึกชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ตั้งใจชอบ เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความรู
ผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอ ย ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ เพราะความรูชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
หลุดพนชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้
เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอ ย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปน
ปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 363

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคล
ควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบคุ คลก็ควรทราบ
ครั้น ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน
และสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปน
ประโยชนเถิด คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยเหตุนี้.
จบทุติยอธรรมสูตรที่ ๒
๓. ตติยอธรรมสูตร
วาดวยพระอานนทแสดงจําแนกธรรม
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยพิสดาร

[๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็
ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปน
ประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบตั ิตามสิ่งที่เปนธรรม ตาม
สิ่งที่เปนประโยชน พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้
แลว เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร.
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุ
เหลานั้นพูดกันดังนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม
และสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ.... พึงปฏิบัตติ ามสิ่งที่เปนธรรม ตาม
สิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจาก
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผู-
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มีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนท
นี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปน
วิญูยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจะจําแนกอรรถแหง
อุเทศ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทาน
พระอานนทถึงที่อยู ครัน้ แลวพึงถามอรรถอันนีก้ ะทานพระอานนท ทาน
พระอานนทจักพยากรณดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไว
ดวยประการนั้น ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ครัน้ แลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกลาว
กะทานพระอานนทวา ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ พระผูมพี ระภาคเจา
ของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม
เปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปน
ธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกอนผูมีอายุ กระผมทั้งหลายได
พูดกันดังนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
ทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่
เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบตั ิตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดูกอนผูมอี ายุ
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กระผมทั้งหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดา
ทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว
ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉน
หนอแล เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว
พึงถามอรรถอันนี้กะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณดวย
ประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ขอทาน
พระอานนทจงจําแนกเถิด.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเสมือน
บุรุษตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เที่ยวแสวงหาแกนไมอยู เมื่อ
ตนไมใหญมีแกนตั้งอยู ก็ลวงเลยรากไปเสีย ลวงเลยลําตนไปเสีย พึง
สําคัญกิ่งและใบวา เปนแกนไมที่ตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี้
ก็ฉันนั้น เมือ่ พระศาสดาประทับอยูเฉพาะประทับทานผูมีอายุทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายผานพนพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถ
อันนั้นวาควรถามขาพเจา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม ผูยิ่งใหญ ผูตรัสบอก ทรง
ใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม
เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ก็แหละ
กาลนั้น เปนกาลสมควรที่ทานทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
นั่นเทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ
แกทานทั้งหลายดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวย
ประการนั้นเถิด.
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ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ
เปนผูตรัสบอก ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม
เปนเจาของธรรม เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรม
ที่ควรเห็น ก็แหละกาลนั้น เปนกาลสมควรที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจานั่นเทียว แลวพึงทูลถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแกกระผมทั้งหลายดวยประการใด กระผมทั้งหลาย
พึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นโดยแท ก็แตวา ทานพระอานนท
พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญู
ยกยองแลว ทานพระอานนทยอมสามารถ เพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศ
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้
โดยพิสดารได ขอทานพระอานนทไมทําความหนักใจแลวจงจําแนกเถิด.
ทานพระอานนทกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้น ทาน
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทาน
พระอานนทแลว ทานพระอานนทก็ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ...
พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิง่ ที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนก
โดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
ก็ในอุเทศนั้น สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน
สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกอน
อาวุโสทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็นชอบ
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เปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะความ
เห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความดําริผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ดําริชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การ
เจรจาชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงาน
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การเลีย้ งชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การ
เลี้ยงชีพชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
พยายามชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ระลึกชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ตั้งใจชอบเปนสิ่งเปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรู
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความหลุดพนผิดเปนสิ่งที่เปนธรรม ความ
หลุดพนชอบเปนสิ่งเปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
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เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอ ย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปน
ปจจัย เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาของเราทั้งหลายทรง
แสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปน
ธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้
โดยพิสดารได ดวยประการอยางนี้ ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ก็แล ทาน
ทั้งหลายหวังอยู พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามอรรถอันนั้น
เถิด พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด ทาน
ทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด.
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ชื่นชมโมทนาภาษิตของ
ทานพระอานนท ลุกจากอาสนะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม
และสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตาม
สิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจาก
อาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคทั้งหลายไดพูดกันวา ดูกอนอาวุโส
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ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่
เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหง
อุเทศอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถ
โดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เหลานั้นแล ไดมีความเห็นรวมกันวา ทานพระอานนทนี้แล พระศาสดา
ทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว
ทานพระอานนทยอมสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได
ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลว
พึงถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท ทานพระอานนทจักพยากรณแก
เราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําไวดวยประการนั้น ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้นแล ขาพระองคทั้งหลายไดเขาไปหาทาน
พระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลวไดถามอรรถอันนั้นกะทานพระอานนท
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทไดจําแนกอรรถดวยดีแกขาพระองค
เหลานั้น ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้แล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดีแลว ๆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต อานนทเปนผูมีปญญามาก แมหากวาเธอ
ทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวถามอรรถอันนั้น แมเราเองก็พึงพยากรณ
อรรถนั้นเหมือนอยางที่อานนทพยากรณแลวนั่นแหละ นั่นเปนอรรถของ
อุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวอยางนั้นเถิด.
จบตติยอธรรมสูตรที่ ๓
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อรรถกถาตติยอธรรมสูตรที่ ๓
ตติยอธรรมสูตรที่ ๓ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุทฺเทส อุททฺ ิสิตฺวา ไดแก ตั้งบทมาติกา. บทวา สติถุ
เจว สรณฺณโิ ต ความวา ทานพระอานนท อันพระศาสดาผูทรงสถาปนา
ไวในตําแหนงเอตทัคคะ ในฐานะ ๕ ประการ ทรงสรรเสริญแลว . บทวา
สมฺภาวิโต ความวา อันเหลาเพื่อนสพรหมจารีผูรูยกยองแลว ดวยการ
ยกยองโดยคุณ. บทวา ปโหติ แปลวา ยอมสามารถ.
บทวา อติสิตฺวา แปลวา ลวงเลย. บทวา ชาน ชานาติ
แปลวา ทรงรูขอที่ควรรู. บทวา ปสฺส ปสฺสติ แปลวา ทรงเห็นขอ
ที่ควรเห็น. บทวา จกฺขภุ ูโต ไดแกทรงเหมือนมีจักษุบังเกิดแลว. บทวา
าณภูโต ไดแกทรงมีความรูเปนสภาพ. บทวา ธมฺนภูโต ไดแกทรงมีธรรมเปนสภาพ. บทวา พฺรหฺมภูโต ไดแก ทรงเปนผูประเสริฐสุดเปน
สภาพ. บทวา วตฺตา ไดแก ทรงสามารถดําเนินการเอง. บทวา ปวตฺตา
ไดแก ทรงใชใหผูอื่นดําเนินการ. บทวา อตฺถสฺส นิพฺเพตา ไดแก
ทรงชักขอความมาแสดง. บทวา ยถา โน ภควา แปลวา พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงพยากรณแกพวกเราโดยประการใด.
จบอรรถกถาตติยอธรรมสูตรที่ ๓
๔. อาชินสูตร
วาดวยอาชินปริพาชก

[๑๑๖] ครั้งนั้นแล ปริพาชกชื่อวา อาชินะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
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ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ เพื่อนพรหมจรรยของขาพเจาทั้งหลายชื่อวาบัณฑิต เพราะคิดจิตตุปบาทได ๕๐๐ ดวง
ซึ่งเปนเครื่องชักถามอัญญเดียรถียทั้งหลาย อัญญเดียรถียทั้งหลายเปนผูถูก
ขมขี่แลว รูต ัววาถูกขมขี่.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทรงจําเหตุแหงความเปนบัณฑิตไดหรือไม
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแดพระผูมีพระภาคเจา กาลนี้เปนกาลควร
ขาแตพระสุคต กาลนี้เปนกาลควรที่พระผูมีพระภาคเจาพึงทรงภาษิต ภิกษุ
ทั้งหลายไดฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว พระผู-
มีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะอันไมเปนธรรมดวยวาทะอันไมเปนธรรม และยอม
ยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม ใหยินดีดวยวาทะอันไมเปนธรรม บริษัท
ผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไม
เปนธรรมนั้นวา ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบิณฑิตหนอ ดูกอน
ทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมดวย
วาทะที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรม ใหยินดี
ดวยวาทะที่ไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญ
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เสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา ดูกอ นทานผูเจริญ ทานผูนี้
เปนบัณฑิตหนอ ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูเปนบัณฑิตหนอ.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมและ
วาทะที่ไมเปนธรรมดวยวาทะที่ไมเปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะไมเปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวย
ธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันไมเปนธรรมนั้นวา
ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้
เปนบัณฑิตหนอ.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่ไมเปนธรรม
ดวยวาทะที่เปนธรรม และยอมยังบริษัทผูไมประกอบดวยธรรมใหยินดี
ดวยวาทะที่เปนธรรม บริษัทผูไมประกอบดวยธรรมนั้น ยอมสรรเสริญ
เสียงเอ็ดอึงเพราะวาทะอันเปนธรรมนั้นวา ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้
เปนบัณฑิตหนอ ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมขมขี่บีบคั้นวาทะที่เปนธรรมดวย
วาทะที่เปนธรรม และยอมยังบริษัทผูประกอบดวยธรรมใหยินดีดวยวาทะ
ที่เปนธรรม บริษัทผูประกอบดวย ธรรมนั้น ยอมสรรเสริญเสียงเอ็ดอึง
เพราะวาทะที่เปนธรรมนั้นวา ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ
ดูกอนทานผูเจริญ ทานผูนี้เปนบัณฑิตหนอ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควร
ทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้น
ทรามสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งทีไ่ มเปนประโยชนและสิ่งที่
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เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน
สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน สิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็น
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะ
ความเห็นผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใช
นอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย เปนสิ่ง
ที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความดําริผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความดําริ
ชอบ เปนสิง่ ที่เปนธรรม ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเจรจาผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การเจรจา
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การงานชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การเลี้ยงชีพผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม การ
เลี้ยงชีพชอบ เปนสิ่งที่เปนธรรม ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพยายามผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
พยายามชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความระลึกผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ระลึกชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม ...
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความตั้งใจผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ตั้งใจชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรูผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความรูชอบ
เปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความหลุดพนผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
หลุดพนชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึ้น
เพราะความหลุดพนผิดเปนปจจัย เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชนสวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญบริบูรณ เพราะความหลุดพนชอบเปนปจจัย
เปนสิ่งที่เปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปน
ธรรมบุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน
บุคคลก็ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่
ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้นั้น เรากลาวแลวเพราะอาศัย
เหตุนี้.
จบอาชินสูตรที่ ๔
อรรถกถาอาชินสูตรที่ ๔
อาชินสูตรที่ ๔ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อาชิโน ไดแก ปริพาชก มีชื่ออยางนี้. บทวา จิตฺตฏานสตานิ ไดแกจิตตุปบาท ๑๐๐ ดวง. บทวา เยหิ แปลวา ความประกอบอยูดวยจิตตุปบาท ๑๐๐ ดวงเหลาใด. บทวา อุปารทฺธาว ชานนฺติ
อุปารทฺธสฺมา ความวา อัญญเดียรถีย ผูพลาดแลว ถือเอาผิดแลว ยอม
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รูอยางนี้วาเราเปนผูพลาดแลว เราเปนผูถือเอาผิดแลว เราถูกเขายกโทษ
ขึ้นแลว ดังนี้ . บทวา ปณฺฑิตวตฺลูนิ แปลวา เหตุเพื่อประโยชนแกความ
เปนบัณฑิต.
จบอรรถกถาอาชินสูตรที่ ๔
๕. สคารวสูตร
วาดวยฝง นี้และฝง โนน

[๑๑๗] ครั้งนั้นแล พราหมณชอื่ วาสคารวะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นัง่ ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล
เปนฝงนี้ อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอน
พราหมณ มิจฉาทิฏฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฏฐิเปนฝงโนน มิจฉาสังกัปปะ
เปนฝงนี้ สัมมาสังกัปปะเปนฝงโนน มิจฉาวาจาเปนฝงนี้ สัมมาวาจา
เปนฝงโนน มิจฉากัมมันตะเปนฝงนี้ สัมมากัมมันตะเปนฝงโนน มิจฉาอาชีวะเปนฝงนี้ สัมมาอาชีวะเปนฝงโนน มิจฉาวายามะเปนฝงนี้ สัมมาวายามะเปนฝงโนน มิจฉาสติเปนฝงนี้ สัมมาสติเปนฝงโนน มิจฉาสมาธิ
เปนฝงนี้ สัมมาสมาธิเปนฝงโนน มิจฉาญาณะเปนฝงนี้ สัมมาญาณะเปน
ฝงโนน มิจฉาวิมุตติเปนฝงนี้ สัมมาวิมุตติเปนฝงโนน ดูกอนพราหมณ
นี้แลเปนฝงนี้ นี้เปนฝงโนน .
ในหมูม นุษย เหลาชนผูไปถึงฝงโนนมีประมาณ
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวน
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ชนเหลาใดประพฤติตามธรรมในธรรม อันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพนวัฏฏะ
อันเปนบวงมารที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝง
โนน คือนิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสวยแลว พึงยัง
ธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลายแลว เปน
ผูไ มมีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรมที่ไมมี
ความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก ที่
ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว
จากเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด
อบรมโดยชอบในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย
ไมถือมั่นแลว ยินดีในนิพพาน เปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะ มีความรุงเรื่อง ดับสนิท
แลวในโลก.
จบสคารวสูตรที่ ๕
อรรถกถาสคารวสูตรที่ ๕
สคารวสูตรที่ ๕ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โอริม ตีร ไดแก โลกิยะ ชื่อวาฝงนี้. บทวา ปาริม ตีร
ไดแก โลกุตระ ชื่อวาฝงโนน.
บทวา ปารคามิโน ไดแก ผูถึงพระนิพพาน. บทวา ตีรเนวานุธารติ ไดแก วิ่งแลนไปสูฝง คือ สักกายทิฏฐิ. บทวา ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน
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ความวา ประพฤติธรรมตามสมควรในโลกุตรธรรม ๙ ที่ตรัสไวแลวโดย
ชอบ ไดแกประพฤติตามขอปฏิบัติเบื้องตนพรอมกับศีล ที่เหมาะสมแก
ธรรมนั้น. บทวา มจฺจุตฺเธยฺย สุทุตฺตร ไดแก ขามวัฏฏะที่เปนไปในภูมิ ๓
อันเปนที่ตั้งแหงมัจจุมาร ที่ขามไดแสนยาก. บทวา ปารเมสฺสนฺติ ไดแก
จักบรรลุพระนิพพาน. บทวา โอกา อโนกนาคมฺม ไดแก อาศัยวิวัฎฏะ
จากวัฏฏะ. บทวา วิเวเก ยตฺถ ทูรม แปลวา พึงปรารถนาความยินดี
ยิ่งในกายวิเวก จิตตวิเวกและอุปธิวิเวก ซึ่งยินดียงิ่ ไดยาก. บทวา หิตฺวา
กาเม ไดแก ละกามแมทั้งสอง. บทวา อกิฺจโน แปลวากิเลสเครื่องกังวล.
บทวา อาทานปฏินิสฺสคฺเค ไดแก ในพระนิพพาน กลาวคือการสละ
คืนความยึดมั่น. บทวา อนุปาทาย เย รตา ความวา ชนเหลาใดไมยึด
ถือแมสิ่งไร ๆ ดวยอุปาทาน ๔ ยินดียิ่งแลว. บทวา ปรินิพฺพุตา ไดแก
ชนเหลานั้น พึงทราบวา ชื่อวา ปรินพิ พานแลวดวยปรินิพพานที่หาปจจัย
มิได.
จบอรรถกถาสคารวสูตรที่ ๕
๖. โอริมสูตร
วาดวยฝง นี้และฝงโนน

[๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉน และฝง โนนเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มิจฉาทิฏฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฏฐิเปนฝงโนน ฯลฯ มิจฉาวิมุติเปนฝงนี้
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สัมมาวิมุตติเปนฝงโนน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนฝงนี้ นี้เปน
ฝงโนน.
บรรดามนุษยทั้งหลาย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน
มีประมาณนอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้ง
นั้น สวนชนเหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรม ใน
ธรรมอันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ ชนเหลานั้น
จักขามพนวัฏฎะอันเปนบวงมาร ที่ขามพนไดแสน
ยาก แลวจักถึงฝงโนน คือนิพพาน บัณฑิตละธรรม
ดําเสียแลว พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกาม
ทั้งหลายแลว เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย
อาศัยธรรมที่ไมมีความอาลัย ปรารถนาควานยินดียิ่ง
ในวิเวกที่ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงยังตนใหผอง
แผวจากเครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด
อบรมจิตแลวโดยชอบ ในองคธรรมเปนเครือ่ งตรัสรู
ทั้งหลาย ไมถือมั่นแลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละ
ความถือมั่น บัณฑิตเหลานั้น สิน้ อาสวะ มีความ
รุงเรื่อง ดับสนิทแลวในโลก.
จบโอริมสูตรที่ ๖
อรรถกถาโอริมสูตรที่ ๖
โอริมสูตรที่ ๖ ทรงแสดงแกภิกษุทั้งหลาย.
จบอรรถกถาโอริมสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 379

๗. ปฐมปจโจโรหณีสูตร
วาดวยพิธปี ลงบาปของพระอริยะ

[๑๑๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล พราหมณชื่อวา ชาณุสโสณี สนานเกลา
ในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไปยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ไดทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณีพราหมณ ผูสนานเกลาในวันอุโบสถ นุง
หมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งในที่
ไมไกล ครัน้ แลวไดตรัสถามชาณุสโสณีพราหมณวา ดูกอนพราหมณ
เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคู
อันใหม ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปนวันอะไร
ของสกุลพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
วันนี้เปนวันปลงบาปของสกุลพราหมณ.
พ. ดูกอ นพราหมณ ก็พิธปี ลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมี
ดวยประการไรเลา.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณทั้งหลายในโลกนี้ ในวัน
อุโบสถ สนานเกลา นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ทาแผนดินดวยโคมัยอัน
สด ลาดดวยหญาคาที่เขียวสดแลว สําเร็จการนอนระหวางกองทรายและ
เรือนไฟ พราหมณเหลานั้นยอมลุกขึ้นประนมอัญชลี นมัสการไฟ ๓ ครั้ง
ในราตรีนั้น ดวยการกลาววา ขาพเจาทั้งหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ
ขาพเจาทั้งหลายขอปลงบาปกะทานผูเจริญ ดังนี้ และยอมยังไฟใหอิ่มหนํา
ดวยเนยใส น้ํามัน และเนยขนอันเพียงพอ และโดยลวงราตรีนั้นไป ก็
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เลี้ยงพราหมณทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ขาแต
พระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมีดวยประการ
อยางนี้.
พ. ดูกอ นพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดย
ประการอยางอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะยอมมีโดยประการ
อยางอื่น.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ
ยอมมีอยางไรเลา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ โปรด
ทรงแสดงธรรมโดยประการที่เปนพิธีปลงบาป ในวินัยของพระอริยะแก
ขาพระองคดวยเถิด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว.
ชาณุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนพราหมณ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฏฐิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนัน้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฏฐิยอม
ปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสังกัปปะ
เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครัน้ พิจารณาเห็นดังนี้แลว
ยอมละมิจฉาสังกัปปะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาสังกัปปะ ยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวาจา ยอมปลงบาปจากมิจฉาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉากัมมันตะ เปนสิ่งที่ชั่วชา
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ทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉากัมมันตะ ยอมปลงบาปจากมิจฉากัมมันตะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงมิจฉาอาชีวะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้น
พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาอาชีวะ ยอมปลงบาปจากมิจฉาอาชีวะ
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวายามะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวายามะ
ยอมปลงบาปจากมิจฉาวายามะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสติ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้
แลว ยอมละมิจฉาสติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาสติ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงมิจฉาสมาธิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครัน้
พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาสมาธิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาสมาธิ
ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาญาณะ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งใน
ปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาญาณะ
ยอมปลงบาปจากมิจฉาญาณะ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาวิมุตติ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ ครั้นพิจารณาเห็น
ดังนี้แลว ยอมมิจฉาวิมุตติ ยอมปลงบาปจากมิจฉาวิมุตติ ดูกอน
พราหมณ พิธีปลงบาปในวินัยแหงพระอริยะ ยอมมีดวยประการอยาง
นี้แล.
ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลง
บาปของพราหมณทั้งหลายยอมมีโดยประการอยางอื่น สวนพิธีปลงบาป
ในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดยประการอยางอื่น ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงพิธีปลงบาป
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ในวินัยแหงพระอริยะนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม
แจงยิ่งนัก ฯลฯขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบปฐมปจโจโรหณีสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมปจโจโรหณีสูตรที่ ๗
ปฐมปจโจโรหณีสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปจฺโจโรหณี ไดแก การลอยบาป. บทวา ปตฺถริตฺวา ได
แก ลาด. บทวา อนฺตรา จ เวล อนฺตรา จ อคฺยาคาร ไดแก ระหวาง
กองทราย และเรือนไฟ.
จบอรรถกถาปฐมปจโจโรหณีสูตรที่ ๗
๘. ทุติยปจโจโรหณีสูตร
วาดวยพิธีปลงบาปของพระอริยะ

[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง พิธีปลงบาปอันเปน
อริยะ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงพิธีปลงบาปอันเปนอริยะนั้น จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พิธีปลงบาปอันเปน
อริยะเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฏฐิแล เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้น ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฏฐิ
ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาสังกัปปะ.... แหงมิจฉาวาจา... แหงมิจฉากัมมันตะ.... แหงมิจฉาอาชีวะ...
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แหงมิจฉาวายามะ.... แหงมิจฉาสติ... แหงมิจฉาสมาธิ... แหงมิจฉาญาณะ...
แหงมิจฉาวิมุตติแล เปนสิ่งที่ชั่วชาทั่งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาวิมุตติ ยอมปลงบาป
จากมิจฉาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอนี้เรากลาววา เปนพิธีปลงบาป
อันเปนอริยะ.
จบทุติยปจโจโรหณีสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยปจโจโรหณีสูตรที่ ๘
สูตรที่ ๘ ทุติยปจโจโรหณี ทรงแสดงแกภิกษุสงฆ คําที่เหลือ
ทุกแหง มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยปจโจโรหณีสูตรที่ ๘
จบปจโจโรหณีวรรคที่ ๒
๙. ปุพพังคสูตร

๑

วาดวยสัมมาทิฏฐิเปนนิมติ เบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย

[๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิง่ ที่เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตนแหง
ดวงอาทิตยเมื่อจะอุทัย คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สิ่งที่เริ่มตนเปนนิมิตเบื้องตนแหงกุศลธรรมทั้งหลาย คือ สัมมาทิฏฐิ ฉันนั้น
เหมือนกันแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะยอมเพียงพอแกบุคคล
ผูมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาวาจายอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวาจา สัมมาอาชีวะยอมเพียงพอ
๑. สูตรที่ ๙ - ๑๐ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 384

แกบุคคลผูมีสัมมากัมมันตะ สัมมาวายามะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาอาชีวะ สัมมาสติยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิ
ยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาสติ สัมมาญาณะยอมเพียงพอแกบุคคลผูมี
สัมมาสมาธิ สัมมาวิมุตติยอมเพียงพอแกบุคคลผูมีสัมมาญาณะ.
จบปุพพังคสูตรที่ ๙
๑๐. อาสวสูตร
วาดวยบุคคลเจริญธรรม ๑๐ ประการใหมากยอมสิ้นอาสวะ

[๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย.
จบอาสวสูตรที่ ๑๐
จบปจโจโรหณีวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอธรรมสูตร ๒. ทุติยอธรรมสูตร ๓. ตติยอธรรมสูตร
๔. อาชินสูตร ๕.สคารวสูตร ๖. โอริมสูตร ๗. ปฐมปจโจโรหณีสูตร
๘.ทุติยปจโจโรหณีสูตร ๙.ปุพพังคสูตร ๑๐. อาสวสูตร.
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ปาริสทุ ธิวรรคที่ ๓
๑. ปริสุทธิสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ที่เวนจากสุคตวินยั แลวไมมี

[๑๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรม
บริสุทธิ์ผุดผอง เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนีแ้ ล เปนธรรมบริสุทธิ์ผุดผอง เวน
จากสุคตวินัยแลวยอมไมมี.
จบปริสุทธิสูตรที่ ๑

ปาริสทุ ธิวรรคที่ ๓
อรรถกถาปริสุทธิสูตรที่ ๑
ปาริสุทธิวรรคที่ ๓ ปริสุทธิสตู รที่ ๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปริสุทฺธา ไดแก ไรมลทิน. บทวา ปริโยทาตา ไดแก
ประภัสสร เปนแดนซานแหงรัศมี.
จบอรรถกถาปริสุทธิสูตรที่ ๑
๒. อุปปนนสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ที่เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึ้น

[๑๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ๑๐ ประการนี้ ที่ยัง
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ไมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึ้น ธรรม ๑๐ ประการเปน
ไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมเกิดขึ้น.
จบอุปปนนสูตรที่ ๒
อรรถกถาอุปปนนสูตรที่ ๒ เปนตน
สูตรที่ ๒ เปนตน มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอุปปนนสูตรที่ ๒ เปนตน
จบอรรถกถาปาริสุทธิวรรคที่ ๓
๓. มหัปผลสูตร

๑

วาดวยธรรม ๑๐ ที่มีผลมากมีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัยแลวไมมี

[๑๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมี
ผลมากมีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการ
เปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
๑๐ ประการนี้แล เปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี.
จบมหัปผลสูตรที่ ๓
๔. ปริโยสานสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการที่กําจัดราคะ โทสะ โมหะ เปนที่สุด

[๑๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ เปนธรรมมี
๑. สูตรที่ ๓ - ๑๑ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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การกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะ
เปนที่สุด เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐
ประการนี้แล เปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สุด มีการกําจัดโทสะเปน
ที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด นอกจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี.
จบปริโยสานสูตรที่ ๔
๕. เอกันตสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการเปนไปเพือ่ ความตรัสรู

[๑๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ ยอมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อควานสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เวนจากสุคติวินัย
แลวยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนไป
เพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เวน จากสุคตวินัยแลวยอมไมมี.
จบเอกันตสูตรที่ ๕
๖. ปฐมภาวิตสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการ ที่บุคคลเจริญทําใหมากแลว
ที่ยงั ไมเกิดยอมเกิดขึ้น

[๑๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคล
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เจริญแลว ทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทํา
ใหมากแลว ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี.
จบปฐมภาวิตสูตรที่ ๖
๗. ทุติยภาวิตสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ที่มีผลมากมีอานิสงสมาก

[๑๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีผลมาก เวนจากสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิฯลฯ สัมมาวิมุตติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทํา
ใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เวนจากสุคตวินัย
แลวยอมไมมี.
จบทุติยภาวิตสูตรที่ ๗
๘. ตติยภาวิตสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการที่บุคคลเจริญแลว กําจัดราคะ โทสะ โมหะได

[๑๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สุด มี
การกําจัด โทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจากสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
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สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนธรรมมีการกําจัดราคะเปนที่สุด มี
การกําจัดโทสะเปนที่สุด มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด เวนจากสุคตวินัยแลว
ยอมไมมี.
จบตติยภาวิตสูตรที่ ๘
๙. จตุตถภาวิตสูตร
วาดวยธรรม ๑๐ ประการ ที่บุคคลเจริญแลวเปนไปเพื่อตรัสรู

[๑๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เวนจากสุคตวินัยแลวยอมไมมี ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมเปน
ไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความ
ดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เวนจาก
สุคตวินัยแลวยอมไมมี.
จบจตุตถภาวิตสูตรที่ ๙
๑๐. มิจฉัตตสูตร
วาดวยมิจฉัตตธรรม ๑๐ ประการ

[๑๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ (ความผิด) ๑๐ ประการนี้
๑๐ ประการเปนไฉน คือ มิจฉาทิฏฐิ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ มิจฉาวาจา ๑
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มิจฉากัมมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ มิจฉาญาณะ ๑ มิจฉาวิมุตติ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มิจฉัตตะ
๑๐ ประการนี้แล.
จบมิจฉัตตสูตรที่ ๑๐
๑๑. สัมมัตตสูตร
วาดวยสัมมัตตธรรม ๑๐ ประการ

[๑๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัตตะ (ความเปนชอบ) ๑๐
ประการนี้ ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑
สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุตติ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัมมัตตะ ๑๐ ประการนี้แล.
จบสัมมัตตสูตรที่ ๑๑
จบปาริสุทธิวรรคที่ ๓
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
๑. ปริสุทธิสูตร ๒. อุปปนนสูตร ๓. มหัปผลสูตร ๔. ปริโยสานสูตร ๕. เอกันตสูตร ๖. ปฐมภาวิตสูตร ๗. ทุติยภาวิตสูตร
๘. ตติยภาวิตสูตร ๙. จตุตถภาวิตสูตร ๑๐. มิจฉัตตสูตร ๑๑. สัมมัตตสูตร.
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สาธุวรรคที่ ๔
๑. สาธุสูตร
วาดวยสิ่งดีและไมดี

[๑๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดี แก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมดีเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด มิจฉาสังกัปปะ
ความดําริผิด มิจฉาวาจา เจรจาผิด มิจฉากัมมันตะ การงานผิด มิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิด มิจฉาวายามะ ความพยายามผิ มิจฉาสติ ระลึกผิด
มิจฉาสมาธิ ตั้งใจผิด มิจฉาญาณะ รูผิด มิจฉาวิมุตติ ความหลุดพนผิด
นี้เรียกวาสิ่งที่ไมดี ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ดเี ปนไฉน สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ
ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ สัมมาญาณะ ความรูชอบ สัมมาวิมุตติ ความหลุดพนชอบ นี้เรียกวาสิงที่ดี.
จบสาธุสูตรที่ ๑

สาธุวรรคที่ ๔
อรรถกถาสาธุสูตรที่ ๑
วรรคที่ ๔ สาธุสูตรที่ ๑ บทวา สาธุ ไดแก เจริญ สละสลวย.
จบอรรถกถาสาธุสูตรที่ ๑
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๒. อริยธรรมสูตร
วาดวยอริยธรรมและอนริยธรรม

[๑๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง อริยธรรม และ อนริยธรรม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาอนริยธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาอริยธรรม.
จบอริยธรรมสูตรที่ ๒
อรรถกถาอริยธรรมสูตรที่ ๒ เปนตน
สูตรที่ ๒ เปนตน มีเนื้อความงายเหมือนกันแล.
จบอรรถกถาสาธุวรรคที่ ๔
๓. กุสลสูตร
วาดวยอกุศลธรรมและอกุศลธรรม

[๑๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอกุศลธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวากุศลธรรม.
จบกุสลสูตรที่ ๓
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๔. อรรถสูตร
วาดวยประโยชนและสิ่งไมเปนประโยชน

[๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงประโยชนและสิ่งไมเปน
ประโยชนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สงิ่ ไมเปนประโยชนเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาสิ่งไมเปนประโยชน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็
ประโยชนเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาประโยชน.
จบอรรถสูตรที่ ๔
๕. ธรรมสูตร
วาดวยธรรมและอธรรม

[๑๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรม แก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวา
อธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรม.
จบธรรมสูตรที่ ๕
๖. อาสวธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่มีอาสวะและไมมีอาสวะ

[๑๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะ และ
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ธรรมที่ไมมอี าสวะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ
ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่มีอาสวะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ธรรมที่ไมมอี าสวะเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวา
ธรรมที่ไมมอี าสวะ.
จบอาสวธรรมสูตรที่ ๖
๗. สาวัชชธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ

[๑๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรม
ที่ไมมีโทษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดีเราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีโทษเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีไ่ มมีโทษ
เปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมโี ทษ.
จบสาวัชชธรรมสูตรที่ ๗
๘. ตปนิยธรรมสูตร
วาดวยธรรมเปนที่ตงั้ แหงความเรารอนและไมเรารอน

[๑๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความเรารอน และธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน แกเธอทั้งหลาย
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เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอนเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเรารอน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอนเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเรารอน.
จบตปนิยธรรมสูตรที่ ๘
๙. อาจยคามิธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่เปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสและไมสั่งสมกิเลส

[๑๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อ
สั่งสมกิเลส และธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาคเจาแลว พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ
นี้เรียกวาธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
อันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้
เรียกวาธรรมอัน ไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส.
จบอาจยคามิธรรมสูตรที่ ๙
๑๐. ทุกขุทรยธรรมสูตร
วาดวยธรรมทีม่ ีทุกขและสุขเปนกําไร

[๑๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนกําไร
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และธรรมมีสุขเปนกําไรแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระ
ภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีทุกขเปนกําไรเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนกําไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีสุขเปนกําไรเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา
วิมุตติ นี้เรียกธรรมมีสุขเปนกําไร.
จบทุกขุทรยธรรมสูตรที่ ๑๐
๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่มีทุกขและสุขเปนวิบาก

[๑๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมมีทุกขเปนวิบาก
และธรรมมีสุขเปนวิบากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมมีทุกขเปนวิบาก ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมมีสุขเปนวิบากเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมา
วิมุตติ นี้เรียกวาธรรมมีสุขเปนวิบาก.
จบทุกขวิปากธรรมสูตรที่ ๑๑
จบสาธุวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สาธุสูตร ๒. อริยธรรมสูตร ๓. กุสลสูตร ๔. อรรถสูตร
๕. ธรรมสูตร ๖. อาสวธรรมสูตร ๗. สาวัชชธรรมสูตร ๘. ตปนิยธรรมสูตร ๙. อาจยคามิธรรมสูตร ๑๐. ทุกขุทรยธรรมสูตร ๑๑. ทุกขวิปากธรรมสูตร.
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อริยมรรควรรคที่ ๕
๑. อริยมรรคสูตร
วาดวยธรรมที่เปนอริยมรรคและไมเปนอริยมรรค

[๑๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรค
และธรรมทีม่ ิใชอริยมรรคแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีม่ ิใชอริยมรรคเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯล ฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่มิใชอริยมรรค ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนอริยมรรคเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนอริยมรรค.
จบอริยมรรคสูตรที่ ๑
๒. กัณหมรรคสูตร
วาดวยธรรมที่เปนมรรคดําและมรรคขาว

[๑๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดํา
และธรรมที่เปนบรรดาชาวแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูที่พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนมรรคาดําเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนมรรคาดํา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคาขาวเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่เปนบรรดาขาว.
จบกัณหมรรคสูตรที่ ๒
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๓. สัทธรรมสูตร

วาดวยสัทธรรมและอสัทธรรม
[๑๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯ ลฯ มิจฉาวิมุตติ
นี้เรียกวาอสัทธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธรรมเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯล ฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาสัทธรรม.
จบสัทธรรมสูตรที่ ๓
๔. สัปปุริสธรรมสูตร
วาดวยสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรม

[๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ
นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรมเปนไฉน
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาสัปปุริสธรรม
จบสัปปุริสธรรมสูตรที่ ๔
๕. อุปปาเทตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นและธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น

[๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น
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และธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาค
เจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯล ฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น.
จบอุปปาเทตัพพธรรมสูตรที่ ๕
๖. อาเสวิตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรเสพและธรรมที่ไมควรเสพ

[๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและ
ธรรมที่ไมควรเสพแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรเสพเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรเสพ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีค่ วรเสพเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ
นี้เรียกวาธรรมที่ควรเสพ.
จบอาเสวิตัพพธรรมสูตรที่ ๖
๗. ภาเวตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรเจริญและธรรมที่ไมควรเจริญ

[๑๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลา เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญ
และธรรมที่ไมควรใหเจริญแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
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ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรนที่ไมควรใหเจริญ
เปนไฉน มิจาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเจริญ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเจริญเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเจริญ.
จบภาเวตัพพธรรมสูตรที่ ๗
๘. พหุลีกาตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรทําใหมากและธรรมที่ไมควรทําใหมาก

[๑๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมาก
และธรรมที่ไมควรทําใหมากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพึง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมาก
เปนไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทํา
ใหมาก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหมากเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรทําใหมาก.
จบพหุลีกาตัพพธรรมสูตรที่ ๘
๙. อนุสสริตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรระลึกและไมควรระลึก

[๑๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึก และ
ธรรมที่ไมควรระลึกแกเธอทั้งหลาย. เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระ-
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ภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีไ่ มควรระลึกเปนไฉน
มิจฉาทิฏฐิ ฯ ลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรระลึก ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรระลึกเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาวิมุตติ
นี้เรียกวาธรรมที่ควรระลึก.
จบอนุสสริตัพพธรรมสูตร ที่ ๙
๑๐. สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ทําใหแจงและธรรมที่ไมควรทําใหแจง

[๑๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจง
และธรรมที่ไมควรทําใหแจงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจงเปน
ไฉน มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ มิจฉาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําใหแจง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปนไฉน สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาวิมุตติ นี้เรียกวาธรรมที่ควรทําใหแจง.
จบสัจฉิกาตัพพธรรมสูตรที่ ๑๐
จบอริยมรรควรรคที่ ๕

อรรถกถาอริยมรรควรรคที่ ๕
อริยมรรควรรคที่ ๕ มีเนื้อความงายเหมือนกันแล.
จบอรรถกถาอริยมรรควรรคที่ ๕
จบตติยปณณาสก
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้.
๑. อริยมรรคสูตร ๒. กัณหมรรคสูตร ๓. สัทธรรมสูตร
๔. สัปปุริสธรรมสูตร ๕. อุปปาเทตัพพธรรมสูตร ๖.อาเสวิตัพพธรรมสูตร
๗. ภาเวตัพพธรรมสูตร ๘. พหุลีกาตัพพธรรมสูตร ๙. อนุสสริตัพพธรรมสูตร ๑๐. สัจฉิกาตัพพธรรมสูตร.
จบตติยปณณาสก
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จตุตถปณณาสก

ปุคคลวรรคที่ ๑
วาดวยบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ

[๑๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ ไมควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูมี
ความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑
มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑ มีความระลึกผิด ๑ มีความ
ตั้งใจผิด ๑ มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ไมควรเสพ ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐
ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑
มีการเจรจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑ มีการเลี้ยงชีพชอบ ๑ มีความพยายาม
ชอบ ๑ มีการระลึกชอบ ๑ มีความตั้งใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความ
หลุดพนชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แลควรเสพ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไม
ควรคบ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ควรคน...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไม
ควรนั่งใกล... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ควรนั่งใกล...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
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ผูไมควรบูชา... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผูควรบูชา...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรสรรเสริญ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการเปนผูควรสรรเสริญ....
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูไมควรเคารพ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ เปนผูควรเคารพ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรยําเกรง... ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ เปนผูควรยําเกรง...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรใหยินดี... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ เปนผูควรใหยินดี...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ไมบริสุทธิ์ ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ยอมบริสุทธิ์...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ครอบงํามานะไมได... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะได...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ไมเจริญดวยปญญา... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมเจริญดวยปญญา...
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ประสบสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมี
ความเห็นผิด ๑ มีความดําริผิด ๑ มีการเจรจาผิด ๑ มีการงานผิด ๑
มีการเลี้ยงชีพผิด ๑ มีความพยายามผิด ๑ มีความระลึกผิด ๑ มีความ
จงใจผิด ๑ มีความรูผิด ๑ มีความหลุดพนผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสบสิ่งมิใชบุญเปน
อันมาก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ยอมประสบบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูมีความ
เห็นชอบ ๑ มีความดําริชอบ ๑ มีการเจรจาชอบ ๑ มีการงานชอบ ๑
มีการเลี้ยงชีพชอบ ๑ มีความพยายามชอบ ๑ มีความระลึกชอบ ๑ มีความ
จงใจชอบ ๑ มีความรูชอบ ๑ มีความหลุดพนชอบ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสบบุญ
เปนอันมาก.
จบปุคคลวรรคที่ ๑
จตุตถปณณาสก

อรรถกถาปุคคลวรรคที่ ๑
สูตรที่ ๑ เปนตน มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปุคคลวรรคที่ ๑
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ชาณุสโสณีวรรคที่ ๒
๑. ปฐมปจโจโรหณีสูตร

๑

วาดวยพิธปี ลงบาปของพราหมณและพระอริยะ

[๑๕๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ชาณุสโสณีพราหมณ สนานเกลาใน
วันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดไปยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาได
ทอดพระเนตรเห็นชาณุสโสณีพราหมณผูสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหม
ผาไหมทั้งคูอันใหม ถือกําหญาคาสดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งในที่ไม
ไกล ครั้นแลวไดตรัสถามชาณุสโสณีพราหมณวา ดูกอนพราหมณ เพราะ
เหตุไรหนอ ทานจึงสนานเกลาในวันอุโบสถ นุงหมผาไหมทั้งคูอันใหม
ถือกําหญาคาสดมายืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง วันนี้เปนวันอะไรของสกุล
พราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ วันนี้
เปนวันปลงบาปของสกุลพราหมณ.
พ. ดูกอ นพราหมณ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมี
ดวยประการไรเลา.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณทั้งหลายในโลกนี้ ใน
วันอุโบสถสนานเกลา นุง หมผาไหมทั้งคูอันใหม ทาแผนดินดวยโคมัยสด
ลาดดวยหญาคาทั้งหลายที่เขียวสดแลว สําเร็จการนอนในระหวางกองทราย
และเรือนไฟ ในราตรีนั้น พราหมณเหลานั้นยอมลุกขึ้นประนมอัญชลี
นมัสการไฟ ๓ ครั้ง ดวยการกลาววา ขาพเจาขอปลงบาปกะทานผูเจริญ
ดังนี้ และยอมยังไฟใหอิ่มหนําดวยเนยใส น้ํามัน และเนยขนอันเพียงพอ
๑. สูตรที่ ๑ ถึงสูตรที่ ๗ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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พอลวงราตรีนั้นไป ยอมเลี้ยงพราหมณทั้งหลายใหอิ่มหนําดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณ
ทั้งหลาย ยอมมีดวยประการอยางนี้แล.
พ. ดูกอ นพราหมณ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย ยอมมี
โดยประการอยางอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดย
ประการอยางอื่น.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ
ยอมมีโดยประการใดเลา ขอประทานพระวโรกาส ขอพระโคดมผูเจริญ
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ตามพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะดวยเถิด.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ถาเชนนั้นทานจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ชาณุสโสณีพราหมณทูลรับแดพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนพราหมณ อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของปาณาติบาต เปนสิ่งที่
ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้
แลว ยอมละปาณาติบาต ยอมปลงบาปจากปาณาติบาต ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงอทินนาทานเปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละ
อทินนาทาน ยอมปลงบาปจากอทินนาทาน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงกาเมสุมิจฉาจาร เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ
อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละกาเมสุมิจฉาจาร ยอม
ปลงบาปจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมุสาวาท
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เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณา
เห็นดังนี้แลว ยอมละมุสาวาท ยอมปลงบาปจากมุสาวาท ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงปสุณาวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งใน
สัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปสุณาวาจา
ยอมปลงบาปจากปสุณาวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงผรุสวาจา
เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณา
เห็นดังนี้แลว ยอมละผรุสวาจา ยอมปลงบาปจากผรุสวาจา ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วา วิบากแหงสัมผัปปลาปวาจา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้ง
ในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละสัมผัปปลาปวาจา ยอมปลงบาปจากสัมผัปปลาปวาจา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงอภิชฌา เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอภิชฌา ยอมปลงบาปจาก
อภิชฌา ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงพยาบาท เปนสิ่งที่ชั่วชา
ทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว
ยอมละพยาบาท ยอมปลงบาปจากพยาบาท ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
วิบากแหงมิจฉาทิฏฐิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฏฐิ ยอมปลงบาปจาก
มิจฉาทิฏฐิ ดูกอนพราหมณ พิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมี
ดวยประการนี้แล.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย
ยอมมีโดยประการอื่น สวนพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดย
ประการอื่น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พิธีปลงบาปของพราหมณทั้งหลาย
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ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๖ แหงพิธีปลงบาปในวินัยของพระอริยะนี้ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระโคดม
ผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้ง
แตวันนี้เปนตนไป.
จบปฐมปจโจโรหณีสูตรที่ ๑
๒. ทุติยปจโจโรหณีสูตร
วาดวยพิธปี ลงบาปของพระอริยะ

[๑๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพิธีปลงบาปอันเปน
ของพระอริยะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พธิ ีปลงบาปอันเปนของพระอริยะเปนไฉน อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากของปาณาติบาต เปนสิ่ง
ที่ชั่วชาทั้งในปจจุบันทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็น
ดังนี้แลว ยอมละปาณาติบาต ยอมปลงบาปจากปาณาติบาต... ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา วิบากแหงมิจฉาทิฏฐิ เปนสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ อริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละมิจฉาทิฏฐิ ยอมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาพิธี
ปลงบาปอันเปนของพระอริยะ.
จบทุติยปจโจโรหณีสูตรที่ ๒
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๓. สคารวสูตร
วาดวยฝงนี้ฝง โนน

[๑๕๘] ครั้งนั้นแล สคารวพราหมณ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล
เปนฝงนี้ อะไรเปนฝงโนน พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอน
พราหมณ ปาณาติบาตเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาตเปน
ฝงโนน อทินนาทานเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากอทินนาทานเปน
ฝงโนน กามสุมิจฉาจารเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากกามเมสุมิจฉาจาร
เปนฝงโนน มุสาวาทเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากมุสาวาทเปนฝงโนน
ปสุณาวาจาเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากปสุณาวาจาเปนฝงโนน ผรุสวาจาเปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากผรุสวาจาเปนฝงโนน สัมผัปปลาปวาจา
เปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากสัมผัปปลาปวาจาเปนฝงโนน อภิชฌาเปน
ฝงนี้ อนภิชฌาเปนฝงโนน พยาบาทเปนฝงนี้ อพยาบาทเปนฝงโนน
มิจฉาทิฏฐิเปนฝงนี้ สัมมาทิฏฐิเปนฝงโนน ดูกอนพราหมณ นี้แลเปนฝงนี้
นี้แลเปนฝงโนน.
ในหมูมนุษย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนนมีประมาณ
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวน
ชนเหลาใดประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระตถาคตตรัสแลวโดยชอบ ชนะเหลานัน้ จักขามพนวัฏฏะ
อันเปนบวงมารที่ขามพนไดแสนยาก แลวจักถึงฝง
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โนน คือ นิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว พึง
ยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลายแลว
เปนผูไมมีกังวล ออกาจากความอาลัย อาศัยธรรมไม
มีความอาลัย พึงปรารถนาควานยินดียิ่งในวิเวกที่
ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผว จาก
เครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใด อบรม
จิตโดยชอบในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย ไม
ถือมั่นแลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะมีความรุงเรื่อง ดับสนิทแลว
ในโลก.
จบสคารวสูตรที่ ๓
๔. โอริมสูตร
วาดวยฝง นี้และฝงโนน

[๑๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงฝงนี้และฝงโนนแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
แดพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝงนี้เปนไฉนและฝงโนนเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปาณาติบาต
เปนฝงนี้ เจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต เปนฝงโนน ... มิจฉาทิฏฐิ
เปนฝงนี้ สัมมาทิฏฐิเปนฝงโนน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนฝงนี้
นี้แลเปนฝงโนน.
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ในหมูม นุษย เหลาชนที่ไปถึงฝงโนน มีประมาณ
นอย สวนหมูสัตวนอกนี้เลาะไปตามฝงทั้งนั้น สวน
ชนเหลาใดเปนผูประพฤติตามธรรม ในธรรมอันพระ
ตถาคตตรัสแลวโดยชอบ ชนเหลานั้นจักขามพน
วัฏฏะ อันเปนบวงมาร ที่ขามพนไดแสนยาก แลวจัก
ถึงฝงโนน คือ นิพพาน บัณฑิตละธรรมดําเสียแลว
พึงยังธรรมขาวใหเจริญ บัณฑิตละกามทั้งหลายแลว
เปนผูไมมีกังวล ออกจากความอาลัย อาศัยธรรม
ที่ไมมีความอาลัย พึงปรารถนาความยินดียิ่งในวิเวก
ที่ยินดีไดแสนยาก บัณฑิตพึงชําระตนใหผองแผวจาก
เครื่องเศราหมองจิตทั้งหลาย บัณฑิตเหลาใดอบรมจิต
แลวโดยชอบ ในองคธรรมเปนเครื่องตรัสรูทั้งหลาย
ไมถือมัน่ แลว ยินดีในนิพพานเปนที่สละความถือมั่น
บัณฑิตเหลานั้นสิ้นอาสวะ มีความรุงเรือง ดังสนิท
แลวในโลก.
จบโอริมสูตรที่ ๔
๕. ปฐมอธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่บุคคลควรทราบ

[๑๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคล
ควรทราม ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปน
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ธรรมและสิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนไฉน คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปวาจา อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ
นี้เรียกวาสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เปนธรรม และสิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน
คือ เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาต... จากสัมผัปปลาปวาท อนภิชฌา
อพยาบาท สัมมาทิฏฐิ นี้เรียกวาสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน
บุคคลควรทราบ สิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควรทราบ
ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่ไมเปนประโยชน สิ่งที่เปนธรรมและ
สิ่งที่เปนประโยชนแลว. พึงปฏิบตั ิตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้.
จบปฐมอธรรมสูตรที่ ๕
๖. ทุติยอธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่บุคคลควรทราบ

[๑๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิง่ ที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชน บุคคลควร
ทราบ ครั้นทราบสิ่งที่ไมเปนธรรม แตสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่เปนประโยชน
และสิ่งที่ไมเปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตครั้นตรัสพระพุทธพจนนี้แลว เสด็จ
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ลุกขึ้นจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ทรงหลีกไปแลวไมนาน ภิกษุเหลานั้นไดพูดกันดังนี้วา ดูกอ นอาวุโส
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรม และสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ
สิ่งที่ไมเปนประโยชน และสิ่งเปนประโยชนบุคคลควรทราบ ครั้นทราบ
สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่
เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน
ดังนี้. ไมไดทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสู
พระวิหารเสีย ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลา
นั้นมีความเห็นรวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรง
สรรเสริญ และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ
พวกเราพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถ
ขอนี้กะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณ
แกเราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําเนื้อความนั้นไวดวย
ประการนั้น ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะ
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจายนะ ครั้นผานการปราศรัยพอ
ใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะ
ทานพระมหากัจจายนะวา ดูกอนทานกัจจายนะผูมีอายุ พระผูพระภาคเจา
ของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไม
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เปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปน
ธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร
เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกอนทานผูมีอายุ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงหลีกไปแลวไมนาน กระผมทั้งหลายได
พูดกันดังนี้วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย
ทรงแสดงอุเทศนี้โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและ
สิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่
เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแลพึงจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้โดยพิสดารได
ดังนี้ ดูกอนทานผูมีอายุ กระผมทั้งหลายไดมีความเห็นรวมกันวา ทาน
พระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญแลว และเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยองแลว ทานพระมหากัจจายนะคงสามารถเพื่อ
จําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เราทั้งหลายพึงเขาไป
หาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถขอนีก้ ะทานพระมหากัจจายนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณแกเราทั้งหลาย
ดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไว ดวยประการนั้น ขอ
ทานพระมหากัจจายนะโปรดจําแนกเถิด.
ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนบุรุษตองการแกนไม เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู เมื่อตนไมใหญมีแกน
ตั้งอยู ลวงเลยรากไปเสีย ลวงเลยลําตนไปเสีย พึงสําคัญกิ่งและใบวา
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เปนแกนไม ที่ตนพึงแสวงหา แมฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น เมื่อ
พระศาสดาประทับอยูเฉพาะหนาทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายผานพน
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเสียแลว ยอมสําคัญอรรถอันนั้นวา ควร
ถามขาพเจา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เปนผูมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก ทรง
ใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม
เปนพระตถาคต ทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็น ก็แลกาลนั้น
เปนกาลควรแกพระผูมีพระภาคเจาที่ทานทั้งหลายเขาไปเฝาแลว พึงทูล
ถามอรรถอันนั้น พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงพยากรณดวย
ประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงอรรถนั้นไวดวยประการนั้นเถิด.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกอนทานพระกัจจาตนะผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาเปนผุมีจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูยิ่งใหญ เปนผูตรัสบอก
ทรงใหเปนไป ทรงแสดงประโยชน ประทานอมตธรรม เปนเจาของธรรม
เปนพระตถาคตทรงรูธรรมที่ควรรู ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นโดยแท ก็แล
กาลนั้นเปนกาลควรแกพระผูมีพระภาคเจา ที่กระผมทั้งหลายเขาไปเฝา
แลว พึงทูลถามอรรถนั้น พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรง
พยากรณดวยประการใด กระผมทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการ
นั้น ก็แตวาทานพระมหากัจจายนะพระศาสดาทรงสรรเสริญ และเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะยอมสามารถ
เพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมได
ทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานพระมหากัจจายนะ
ไมทําความหนักใจแลว จงจําแนกเถิด.
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ทานพระมหากัจจายนะกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้น
ทานทั้งหลายจงพึง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทาน
พระมหากัจจายนะแลว ทานพระมหากัจจายนะไดกลาววา ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงอุเทศโดยยอวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึง
ปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมไดทรงจําแนก
อรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ดูกอนอาวุโส
ทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิ่งที่ไมเปน
ประโยชนเปนไฉน สิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
การฆาสัตวเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปน
สิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการฆา
สัตวเปนปจจัย นี้เปนสิง่ ที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอม
ถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย
นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การลักทรัพยเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการลักทรัพยเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอัน
ลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะการลักทรัพยเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
เจตนาเครื่องงดเวนจากการลักทรัพยเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม
เจตนาเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม สวน
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อกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการประพฤติผิดในกามเปน
ปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึง
ความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม
เปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดเท็จเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามก
มิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดเท็จเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การพูดสอเสียดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียดเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอัน
ลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึน้ เพราะการพูดสอเสียดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไม
เปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่เปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวน จากการพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม สวนอกุศลธรรม
อันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดคําหยาบเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่
ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่
เพราะเจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดคําทานเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปน
ประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การพูดเพอเจอเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
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เครื่องงดเวนจากการพูดเพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอัน
ลามกมิใชนอ ย ที่เกิดขึ้นเพราะการพูดเพอเจอเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
เจตนาเครื่องงดเวนจากการพูดเพอเจอเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย การอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม
การไมอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใช
นอย ที่เกิดขึ้นเพราะการอยากไดของผูอื่นเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปน
ประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะ
ความไมยากไดของผูอื่นเปนปจจัย นีเ้ ปนสิ่งที่เปนประโยชน
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความปองรายเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
ไมปองรายเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิด
ขึ้นเพราะความปองรายเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรมมิใชนอ ย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความไมปองรายเปน
ปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความ
เห็นชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย นี้
เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรง
แสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทีไ่ มเปนธรรมและสิ่งที่เปน
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ธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัตติ ามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปน
ประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดาร เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เรายอมรูอรรถแหงอุเทศอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกโดยพิสดารนี้ ไดโดย
พิสดาร ดวยประการอยางนี้ ก็แลทานทั้งหลายจํานงอยู พึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาแลว พึงทูลถามอรรถนั้นเถิด พระผูมีพระภาคเจาของ
เราทั้งหลายทรงพยากรณดวยประการใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้น
ไวดวยประการนั้นเถิด.
ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหากัจจายนะ ชื่นชมอนุโมนาภาษิต
ของทานพระพากัจจายนะแลว ลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศโดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปน
ธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควรทราบ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารแกขาพระองคทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะเขาไปสูพระวิหาร ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคทั้งหลายได
พูดกันวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศนี้
โดยยอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ ... พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน
ดังนี้ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารแกเราทั้งหลาย เสด็จลุกจากอาสนะ
เขาไปสูพระวิหาร ใครหนอแล พึงจําแนกอรรถแหงอุเทศอันพระผูมี-
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พระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยยอ ไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเหลานั้นแลไดมีความ
เห็นรวมกันวา ทานพระมหากัจจายนะนี้แล พระศาสดาทรงสรรเสริญ
และเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผูเปนวิญูยกยอง ทานพระมหากัจจายนะ
คงสามารถเพื่อจําแนกอรรถแหงอุเทศ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
โดยยอไมทรงจําแนกอรรถโดยพิสดารนี้ โดยพิสดารได ไฉนหนอ เรา
ทั้งหลายพึงเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลวพึงถามอรรถ
ขอนั้นกะทานพระมหากัจจยนะเถิด ทานพระมหากัจจายนะจักพยากรณ
แกเราทั้งหลายดวยประการใด เราทั้งหลายจักทรงจําอรรถนั้นไวดวยประการนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ลําดับนั้นแล ขาพระองคทั้งหลาย
ไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ครั้นแลว ไดถามอรรถขอนัน้
กะทานพระมหากัจจายนะ ทานพระมหากัจจยนะไดจําแนกอรรถดวยดี
แกขาพระองคทั้งหลาย ดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะ
เหลานี้ พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดีแลว ดีแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย มหากัจจายนะเปนบัณฑิต มหากัจจายนะเปนผูมีปญญามาก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมหากเธอทั้งพึงเขามหาเราแลวถามอรรถ
ขอนั้น แมเราพึงพยากรณอรรถขอนั้นอยางที่มหากัจจายนะพยากรณแลว
นั้นแหละ นัน่ เปนอรรถแหงอุเทศนั้น และเธอทั้งหลายพึงทรงจําอรรถนั้น
ไวอยางนั้นเถิด.
จบทุติยอธรรมสูตรที่ ๖
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๗. ตติยอธรรมสูตร
วาดวยธรรมทีบ่ ุคคลควรทราบ

[๑๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม
บุคคลควรทราบ สิ่งที่ไมเปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็
ควรทราบ ครั้นทราบสิ่งที่เปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิง่ ที่ไม
เปนประโยชน และสิ่งที่เปนประโยคโยชนแลว พึงปฏิบัติตามสิ่งที่เปนธรรม
ตามสิ่งที่เปนประโยชน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมเปนไฉน
และสิ่งที่เปนธรรมเปนไฉน สิ่งไมเปนประโยชนเปนไฉน และสิ่งที่
เปนประโยชนเปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตวเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการฆาสัตวเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามก
มิใชนอย ทีเ่ กิดขึ้นเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน
สวนกุศลธรรมมิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะเจตนาเครื่อง
งดเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การลักทรัพยเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการลักทรัพยเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม
เจตนาเครื่องงดเวนจากการประพฤติผิดในกามเปนสิ่งที่เปนธรรม ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพูดเท็จเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนาเครื่อง
งดเวนจากการพูดเท็จเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพูดสอเสียดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดสอเสียดเปนสิ่งที่เปนธรรม...
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพูดคําหยาบเปนสิ่งที่ไมเปนธรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดคําหยาบเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การพูดเพอเจอเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม เจตนา
เครื่องงดเวนจากการพูดเพอเจอเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม
การไมอยากไดของผูอื่นเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปองรายเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความไม
ปองรายเปนสิ่งที่เปนธรรม...
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความเห็นผิดเปนสิ่งที่ไมเปนธรรม ความเห็น
ชอบเปนสิ่งที่เปนธรรม สวนอกุศลธรรมอันลามกมิใชนอย ที่เกิดขึ้น
เพราะความเห็นผิดเปนปจจัย นี้เปนสิ่งที่ไมเปนประโยชน สวนกุศลธรรม
มิใชนอย ยอมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย นี้เปน
สิ่งที่เปนประโยชน.
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรมบุคคลควร
ทราบ สิ่งที่เปนประโยชนและสิ่งที่เปนประโยชนบุคคลก็ควรทราบ
ครั้น ทราบสิ่งที่ไมเปนธรรมและสิ่งที่เปนธรรม สิ่งที่ไมเปนประโยชนและ
สิ่งที่เปนประโยชนแลว พึงปฏิบัติตามที่เปนธรรม ตามสิ่งที่เปนประโยชน คําที่เรากลาวดังนี้ เรากลาวแลวเพราะอาศัยขอนี้.
จบตติยอธรรมสูตรที่ ๗
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๘. ติวิธสูตร
วาดวยความสิ้นเหตุของกรรมเพราะสิ้น ราคะ โทสะ โมหะ

[๑๖๓] ดูภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งการฆาสัตววามี ๓
อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง
เรากลาวแมซึ่งการลักทรัพยวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะ
เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการประพฤติผิดในกาม
วามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปน
เหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดเท็จวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุ
บาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการ
พูดสอเสียดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง
มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการพูดคําหยาบวามี ๓ อยาง คือ มี
โลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาว
แมซึ่งการพูดเพอเจอวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะ
เปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งการอยากไดของผูอื่น
วามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะ
เปนเหตุบาง เรากลาวแมซึ่งความปองรายวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะ
เปนเหตุบาง มีโทสะเปนเหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง เรากลาว
แมซึ่งความเห็นผิดวามี ๓ อยาง คือ มีโลภะเปนเหตุบาง มีโทสะเปน
เหตุบาง มีโมหะเปนเหตุบาง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลภะเปนแดนเกิด
แหงเหตุของกรรม โทสะเปนแดนเกิดแหงเหตุของกรรม โมหะเปนแดน
เกิดแหงเหตุเหตุของกรรม ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะ
ความสิ้นไปแหงโลภะ ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะ
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ความสิ้นไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงเหตุของกรรม ยอมมีไดเพราะความ
สิ้นไปแหงโมหะ ดวยประการดังนี้แล.
จบติวิธสูตรที่ ๘

ชาณุสโสณีวรรคที่ ๒
อรรถกถาติวิธสูตรที่ ๘
ติวิธสูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โลภเหตุกมฺป ความวา ความโลภเปนเหตุ โดยเปนสวน
อุปนิสสัยปจจัยแกปาณาติบาต ที่ประกอบดวยโทสะ และโมหะ ก็มี.
พึงทราบความในทุก ๆ บท โดยอุบายนี้.
จบอรรถกถาติวิธสูตรที่ ๘
๙. สปริกกมนสูตร
วาดวยธรรมที่ควรงดเวนและธรรมที่ไมควรงดเวน

[๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่
ไมควรงดเวน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไม
ควรงดเวนอยางไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การงดเวนจากการฆาสัตวของ
บุคคลผูฆาสัตว เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการลักทรัพย
ของบุคคลผูลักทรัพย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการประพฤติผิดในกามของบุคลผูประพฤติผิดในกาม เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
การงดเวนจากการพูดเท็จของบุคคลผูพูดเท็จ เปนการงดเวนอยางหนึ่ง
การงดเวนจากการพูดสอเสียดของบุคคลผูสอเสียด เปนการงดเวน
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อยางหนึ่ง การงดเวนจากการพูดคําหยาบของบุคคลผูพูดคําหยาบ เปน
การงดเวนอยางหนึ่ง การงดเวนจากการพูดเพอเจอของบุคคลผูพูดเพอเจอ
เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความไมอยากไดของผูอื่นของบุคคลผูมีความ
อยากไดของผูอื่น เปนการเวนอยางหนึ่ง ความไมปองรายของบุคคล
ผูปองราย เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ความเห็นชอบของบุคคลผูมีความ
เห็นผิด เปนการงดเวนอยางหนึ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงดเวนยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ธรรมนี้ควรงดเวน มิใชธรรมที่ไมควรงดเวน ดวย
ประการอยางนี้แล.
จบสปริกกมนสูตรที่ ๙
อรรถกถาสปริกกมนสูตรที่ ๙
สปริกกมนสูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ปริกฺกมน โหติ ไดแก ความงดเวนยอมมี.
จบอรรถกถาสปริกกมนสูตรที่ ๙
๑๐. จุนทสูตร
วาดวยความสะอาดในวินัยของพระอริยะ

[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวนมะมวง
ของ นายจุนทกัมมารบุตร ใกลเมืองปาวา ครั้งนั้นแล นายจุนทกัมมารบุตร
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะนายจุนทกัมมารบุตรวา ดูกอนจุนทะ ทานชอบใจความสะอาดของใครหนอ
นายจุนทกัมมารบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณชาว
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ปจฉาภูมิ ผูถ ือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร
ยอมบัญญัติความสะอาดไว ขาพระองคชอบใจสะอาดของพราหมณ
พวกนั้น.
พ. ดูกอ นจุนทะ ก็พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวม
พวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาด
ไวอยางไรเลา.
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส พวกพราหมณ
ชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร
ยอมชักชวนสาวกทั้งหลายอยางนี้วา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ทานลุกขึ้นจาก
ที่นอนแตเชาตรู พึงจับตองแผนดิน ถาไมจับตองแผนดิน พึงจับตอง
โคมัยสด ถาไมจับตองโคมัยสด พึงจับตองหญาเขียวสด ถาไมจับตอง
หญาเขียวสด พึงบําเรอไฟ ถาไมบําเรอไฟ พึงประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตย ถาไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย พึงลงน้ํา ๓ ครั้ง
ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณชาว
ปจฉาภูมิ ผูถ ือเตาน้ํา สวมพวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร
ยอมบัญญัติความสะอาดอยางนี้แล ขาพระองคชอบใจความสะอาดของ
พราหมณพวกนั้น.
พ. ดูกอ นจุนทะ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ ผูถือเตาน้ํา สวม
พวงมาลัยสาหราย บําเรอไฟ ลงน้ําเปนวัตร ยอมบัญญัติความสะอาด
โดยประการอื่น สวนความสะอาดในวินัยของพระอริยะ ยอมมีโดย
ประการอื่น.
จ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะยอมมี
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อยางไรเลา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ความสะอาด
ในวินัยของพระอริยะมีอยูดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด
แสดงธรรมแกขาพระองคดวยประการนั้นเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นจุนทะ ถาเชนนั้น ทานจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว นายจุนทกัมมารบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคเจา
แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาดทางกาย
มี ๓ อยาง ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง ความไมสะอาดทางใจมี
๓ อยาง.
ดูกอนจุนทะ ก็ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา
ดูกอนจุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปกติฆาสัตว หยาบชา
มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูในสัตว
มีชีวิต ๑ เปนผูถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดให คือ ถือเอาวัตถุอันเปนอุปกรณ
แกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรืออยูในปา
ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม คือ
เปนผูถึงความประพฤติลว งในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนอง
ชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา สตรีมีสามี
ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยสุดแมสตรีผูที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑
ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยู อยางไร ดูกอน
จุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูม ีปกติพูดเท็จ คือเขาอยูในสภา
ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล
ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูด
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สิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลนั้นเมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรูกลาววาไมรู เมื่อ
ไมเห็นกลาววาเห็น หรือเมื่อเห็นกลาววาไมเห็น ดังนี้ เปนผูกลาวเท็จทั้งรู
เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงผูอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย
ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน
เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมู
โนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมชนทั้งหลายผูแตก
กัน แลว ชอบความแยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน
กลาวแตคําทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือ กลาววาจาที่หยาบคาย
กลาแข็ง ทําใหผูอื่นของใจ เดือนรอนแกผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไม
เปนไมเพื่อสมาธิ ๑ เปนผูพูดเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง
กลาวไมอิงอรรถ ไมอิงธรรม ไมอิงวินัย กลาววาจาไมมีกลักฐาน ไมมี
ที่อาง ไมมีที่สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลไมควร ๑
ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยาไรเลา
ดูกอนจุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอื่น คือ อยาก
ไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของ บุคคลอื่นวา ไฉน
หนอ วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่น พึงเปนของเรา
ดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตปองราน คือ มีความดําริในใจอันชั่วรายวา สัตวเหลานี้
จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยางไรเปนแลว ดังนี้ ๑
เปนผูมีความเห็นผิด คือมีความเห็นวิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวไมมี
ผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคล
ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตว
ผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ
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ผูทําโลกนี้และโลกหนา ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลวสอน
ผูอื่นใหรูตาม ยอมไมมีในโลก ดังนี้ ๑ ดูกอนจุนทะ ความไมสะอาด
ทางใจมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ อกุศลกรรมบถมี ๑๐ ประการนี้แล ดูกอนจุนทะ
บุคคลผูประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ เมื่อลุกขึ้นจากที่นอน
แตเชาตรู ถึงแมจับตองแผนดิน ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับ
ตองแผนดิน ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผู
ไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง
ถึงแมจับตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับ
ตองหญาอันเขียวสด ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะบําเรอไฟ ก็
เปนผูไมสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมบําเรอไฟ ก็เปนผูไมสะอาดอยูนั่น
เอง ถึงแมเปนผูประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไมสะอาดอยู
นั่นเอง ถึงแมจะเปนผูไมประนมอัญชลีนอบนอมพระอาทิตย ก็เปนผูไม
สะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผูไม
สะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เปนผู
ไมสะอาดอยูนั่นเอง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาอกุศลกรรมบถ ๑๐
ประการนี้ เปนความไมสะอาดดวย เปนตัวกระทําใหไมสะอาดดวย
ดูกอนจุนทะ ก็เพราะเหตุแหงการประกอบดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
นี้ นรกจึงปรากฏ กําเนิดดิรัจฉานจึงปรากฏ เปรตวิสัยจึงปรากฏ หรือ
วาทุคติอยางใดอยางหนึ่งแมอื่นจึงมี.
ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง ความสะอาดทาง
วาจามี ๔ อยาง ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง.
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ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอน
จุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว
วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวัง
ประโยชนเกือ้ กูลแกสัตวทั้งปวงอยู ๑ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการ
ลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของ
บุคคลอื่น ซึง่ อยูในบานหรืออยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวยจิตคิดเปน
ขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
ไมถึงความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชาย
รักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรกั ษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญา
โดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกอนจุนทะ
ความสะอาดทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกอน
จุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ
อยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือใน
ทามกลางราชสกุล ถูกผูอ ื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ
ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุรุษนั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอก
วารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผู
กลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตน หรือเพราะเหตุแหงผูอื่น หรือเพราะ
เหตุเห็นแกอามิสเล็กนอย ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟง
ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงจากขางโนน
แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน สมานคนที่แตกราวกันแลว
บาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน
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เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาววาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียง
กัน ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู
ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ๑ ละ
คําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด
ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร ๑ ดูกอนจุนทะ ความสะอาด
ทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอน
จุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมอยากไดของผูอื่น คือไมอยากไดวัตถุ
เปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอ
วัตถุที่เปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจ แหงผูอื่นของบุคคลอื่น
พึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ ไมมีจิตปองราย คือไมมีความดําริในใจอันชั่ว
รายวา สัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน ไมมีทุกข มี
สุข รักษาเถิด ดังนี้ ๑ มีความเห็นชอบ คือมีความเห็นไมวิปริตวา
ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบาก
ของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี
สัตวผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไปชอบ ผูปฏิบัติชอบ มี
ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอื่น
ใหรูตาม มีอยู ดังนี้ ๑ ดูกอนจุนทะ ความสะอาดทางใจมี ๓ อยาง
อยางนี้แล.
ดูกอนจุนทะ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้แล ดูกอนจุนทะ บุคคล
ผูประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้ ลุกขึ้นจากที่นอนแตเชาตรู
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ถึงแมจับตองแผนดิน ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจะไมจับตองแผนดิน
ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง
ถึงแมไมจับตองโคมัยสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมจับตองหญาอัน
เขียวสด ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมจับตองหญาอันเขียวสด ก็
เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมบําเรอไฟ ก็เปนผูส ะอาดอยูนั่นเอง ถึงแม
ไมบําเรอไฟ ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมประนมอัญชลีนอบนอม
พระอาทิตย ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็น
เวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ถึงแมไมลงน้ํา ๓ ครั้งทั้งเวลาเย็น
เวลาเชา ก็เปนผูสะอาดอยูนั่นเอง ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวากุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้เปนความสะอาดดวย เปนตัวกระทําใหสะอาดดวย
ดูกอนจุนทะ ก็เพราะเหตุแหงการประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการนี้
เทวดาทั้งหลายยอมปรากฏ มนุษยทั้งหลายยอมปรากฏ หรือวาสุคติ
อยางใดอยางหนึ่ง แมอื่นจึงมี.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว นายจุนทกัมมารบุตรได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบจุนทสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาจุนทสูตรที่ ๑๐
จุนทสูตรที่ ๑๐ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กมฺมารปุตฺตสฺส แปลวา บุตรชางทอง. คําวา กสฺส
โน ตฺร ตัดบทเปน กสฺส นุ ตฺว. บทวา ปจฺฉาภูมิกา แปลวา
ชาวปจฉาภูมิ. บทวา กุณฺฑลุกา แปลวา ใสตุมหู. บทวา เสวาลมาลกา ไดแก ยอมทรงไว เหมือนกับสวมพวงมาลัยสาหราย ฉะนั้น
กลาวกันวานุงผาสาหรายก็มี. บทวา อุทโกโรหกา ไดแก การลงอาบน้ํา
เย็นเชา. บทวา อานเสยฺยาสิ แปลวา พึงจับตองดวยมือ.
จบอรรถกถาจุนทสูตรที่ ๑๐
๑๑. ชาณุสโสณีสูตร
วาดวยการอุทิศทานใหแกผูลวงลับไปแลว

[๑๖๖] ครั้นนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูล
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานโคดมผูเจริญ พวกขาพเจาไดนามวาเปน
พราหมณ ยอมใหทาน ยอมทําความเชื่อวา ทานนี้ตองสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลว ขอญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวจงบริโภคทานนี้
ทานโคดมผูเจริญ ทานนัน้ ยอมสําเร็จแกญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวหรือ
ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวเหลานั้นยอมไดบริโภคทานนั้นหรือ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ทานนั้นยอมสําเร็จในฐานะแล
ยอมไมสําเร็จในอฐานะ.
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ชา. ทานโคดมผูเจริญ ฐานะเปนไฉน อฐานะเปนไฉน.
พ. ดูกอ นพราหมณบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ลัก
ทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ
เจอ มีความอยากไดของผูอื่น มีจิตปองราย มีความเห็นผิด บุคคลนั้น
เมื่อตายไปยอมเขาถึงนรก เขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูในนรกนั้น ดวยอาหาร
ของสัตวนรก ดูกอนพราหมณ ฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทาน
แกสัตวผูตั้งอยูนี้แล เปนอฐานะ.
ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนฆาสัตว ฯลฯ มี
ความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น
ยอมตั้งอยูในกําเนิดสัตวดิรัจฉานนั้น ดวยอาหารของสัตวผูเกิดในกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ดูกอนพราหมณ แมฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหง
ทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ.
ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ
จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมีความ
อยากไดของผูอื่น มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ บุคคลนัน้ เมื่อตาย
ไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอมเลี้ยงอัตภาพใน
มนุษยโลกนัน้ ยอมตั้งอยูในมนุษยนั้นดวยอาหารของมนุษย ดูกอน
พราหมณ แมฐานะอันเปนที่ไมเขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล
ก็เปนอฐานะ.
ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆา
สัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปน
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สหายของเทวดา เขายอมเลี้ยงอัตภาพอยูในเทวโลกนั้น ยอมตั้งอยูใน
เทวโลกนั้น ดวยอาหารของเทวดา ดูกอนพราหมณ แมฐานะเปนที่ไม
เขาไปสําเร็จแหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล ก็เปนอฐานะ.
ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ มี
ความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงเปรตวิสัย เขายอมเลี้ยง
อัตภาพอยูในเปรตวิสัย ดวยอาหารของสัตวผูเกิดในเปรตวิสัย หรือวา
มิตร อํามาตย หรือญาติสาโลหิตของเขา ยอมเพิ่มใหซึ่งปตติทานมัยจาก
มนุษยโลกนี้ เขาเลี้ยงอัตภาพอยูในเปรตวิสัยนั้น ยอมตั้งอยูในเปรตวิสัย
นั้น ดวยปตติทานมัยนั้น ดูกอนพราหมณ ฐานะอันเปนที่เขาไปสําเร็จ
แหงทานแกสัตวผูตั้งอยูนี้แล เปนฐานะ.
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไม
เขาถึงฐานะนั้น ใครเลาจะบริโภคทานนั้น.
พ. ดูกอ นพราหมณ ญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอื่นของ
ทายกนั้น ทีเ่ ขาถึงฐานะนั้นมีอยู ญาติสาโลหิตเหลานั้นยอมบริโภคทาน
นั้น.
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ก็ถาญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวนั้น ไม
เขาถึงฐานะนั้น และญาติสาโลหิตผูลวงลับไปแลวแมเหลาอื่นของทายกนั้น
ก็ไมเขาถึงฐานะนั้น ใครเลาจะบริโภคทานนั้น.
พ. ดูกอ นพราหมณ ฐานะที่จะพึงวางจากญาติสาโลหิตผูลวงลับ
ไปแลวโดยกาลชานานเชนนี้ มิใชฐานะมิใชโอกาสที่จะมีได อีกประการ
หนึ่ง แมทายกก็เปนผูไมไรผล.
ชา. ทานโคดมผูเจริญ ยอมตรัสกําหนดแมในอฐานะหรือ.
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พ. ดูกอ นพราหมณ เรากลาวกําหนดแมในอฐานะ ดูกอน
พราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว... มีความเห็นผิด
บุคคลนั้นยอมใหขาว น้าํ ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน
ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอม
เขาถึงความเปนสหายของชาง เขายอมไดขาว น้ํา มาลา สละเครื่อง
อลังการตาง ๆ ในกําเนิดขางนั้น ดูกอนพราหมณ ขอที่บุคคลเปนผูฆา
สัตว... มีความเห็นผิด ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหาย
ของชางดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของ
หอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ
ผูนั้นยอมไดขาว น้ํา มาลา และเครื่องอลังการตาง ๆ ในกําเนิดชางนั้น
ดวยกรรมนัน้ .
ดูกอนพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆ าสัตว...
มีความเห็นผิด บุคคลยอมไดขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแกสมณพราหมณ ผูน ั้นเมื่อตาย
ไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของมา . . . ยอมเขาถึงความเปนสหายของ
โค... ยอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข เขายอมไดขาว น้ํา มาลา
และเครื่องอลังการตาง ๆ ในกําเนิดสุนัขนั้น ดูกอนพราหมณ ขอที่
บุคคลเปนผูฆาสัตว ... มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงความเปนสหายของสุนัขดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา
ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก และเครือ่ งประทีป
แกสมณพราหมณ ผูนนั้ ยอมไดขาว น้ํา มาลาและเครื่องอลังการตาง ๆ
ในกําเนิดสุนัขนั้น ดวยกรรมนั้น.
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ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว
จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการ
พูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมมีความอยากได
ของผูอื่น มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ ใหขา ว น้ํา ผา ยาน มาลา
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ
บุคคลนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกมนุษย เขายอม
ไดเบญจกามคุณ อันเปนของมนุษยในมนุษยโลกนั้น ดูกอนพราหมณ
ขอที่บุคคลเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมีความอยากไดของ
ผูอื่น มีจิตไมปองราย มีความเห็นชอบ ผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของมนุษย ดวยกรรมนั้น และขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา
ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ทีพ่ ัก และเครือ่ งประทีป
แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมไดเบญจกามคุณอันเปนของมนุษยใน
มนุษยโลกนัน้ ดวยกรรมนั้น .
ดูกอนพราหมณ อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นยอมใหขาว น้ํา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป แก
สมณพราหมณ บุคคลนัน้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เขายอมไดเบญจกามคุณ อันเปนที่ในเทวโลกนั้น ดูกอนพราหมณ
ขอที่บุคคลเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ผูนั้น
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาดวยกรรมนั้น และ
ขอที่ผูนั้นเปนผูใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
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ที่นอน พี่พัก และเครื่องประทีป แกสมณพราหมณ บุคคลนั้นยอมได
เบญจกามคุณ อันเปนทิพยในเทวโลกนั้น ดวยกรรมนั้น ดูกอ นพราหมณ
แมทายกก็เปนผูไมไรผล.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขอทีแ่ มทายกก็เปนผูไมไรผลนี้ เปนของควรเพื่อให
ทานโดยแท เปนของควรเพื่อกระทําศรัทธาโดยแท.
พ. ดูกอ นพราหมณ ขอนี้เปนอยางนี้ ๆ ดูกอ นพราหมณ แม
ทายกก็เปนผูไมไรผล.
ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ
ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบชาณุสโสณีสูตรที่ ๑๑
จบชาณุสโสณีวรรคที่ ๒

อรรถกถาชาณุสโสณีสูตรที่ ๑๑
ชาณุสโสณีสูตรที่ ๑๑ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อุปกปฺปตุ แปลวา บรรลุ. บทวา าเน ไดแก ในโอกาส.
บทวา โน อฏาเน ไดแก มิใชฐานะหามิได. กรรมที่ใหบังเกิดในนรก.
นั่นแล ชื่อวาอาหารของเหลาสัตวนรก ดวยวาเหลาสัตวนรกนั้น ดําเนิน
ไปไดในนรกนั้น ก็ดว ยกรรมนั้นนั่นแล. สวนอาหารของเหลาสัตว
เดียรัจฉาน ก็พึงทราบ คือใบหญาเปนตน. ของเหลามนุษย ก็คือขาวสุก
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ขนมสดเปนตน ของทวยเทพ ก็คือ สุทธาโภชนอาหารทิพยเปนตน ของ
เหลาสัตวที่เกิดในปตติวิสัยแดนเปรต ก็คือน้ําลาย น้ํา มูกเปนตน. บทวา
ย วา ปนสฺส อิโต อนุปฺปเวจฺฉนฺติ ความวา เหลามิตรเปนตน ใหทาน
สงอุทิศผลบุญอันใดไปจากโลกนี้. เหลาสัตวที่เกิดในปตติวิสัยแดนเปรต
เทานั้น ยอมเปนอยูไดดวยผลบุญอันนั้น ที่บุคคลอื่นอุทิศไปให. ผลบุญ
ที่คนเหลานั้นอุทิศให ไมสําเร็จแกสัตวเหลาอื่น.
บทวา ทายโกป อนิปฺผโล ความวา ทานที่ถวายนั้น มุง หมาย
สัตวใด จะสําเร็จหรือไมก็ตามที สวนทายกก็ไมอาจจะไรผล ทายกยอม
ไดผลแหงทานนั้นโดยแท. ในบทวา อฏาเนป ภว โคตโม ปริกปฺป
วทติ ชาณุสโสณีพราหมณถามวา เมื่อญาตินั้น ไมเกิดขึ้นในที่มิใชโอกาส
ทานพระโคดม ยังบัญญัติวา ผลทานยังจะสําเร็จอยูอีกหรือ. จริงอยู
พราหมณมีลัทธิถือวา ผลทานที่ใหอยางนี้ ทายกผูใหยอมไมได. ครั้นนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาพระทัยปญญาของชาณุสโสณีพราหมณนั้น เพื่อ
ทรงแสดงวา ธรรมดาทายกบังเกิดในสถานที่ ๆ อาศัยผลบุญเลี้ยงชีวิต
แหงใดแหงหนึ่ง ยอมไดผลแหงทานทั้งนั้น จึงตรัสวา อิธ พฺราหฺมณ
เปนตน. บทวา โส ตตฺถ ลาภี โหติ ความวา ทายกนั้นแมบังเกิด
ในกําเนิดชาง กําเนิดสัตวเดียรัจฉานนั้น ก็ไดตําแหนงชางมงคลหัตถี.
แมในสัตวมีมาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๑
จบอรรถกถาชาณุสโสณีวรรคที่ ๒
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สุนทรวรรคที่ ๓
๑

๑. สาธุอาสาธุสูตร
วาดวยสิ่งดีและสิ่งไมดี

[๑๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง สิ่งที่ดี และ สิ่งที่ไมดี
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมดีเปนไฉน การฆาสัตว การลักทรัพย การ
ประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การ
พูดเพอเจอ ความอยากไดของผูอื่น ความปองราย ความเห็นผิด นี้เรียก
วาสิ่งที่ไมดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ดีเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ
จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ความไมอยาก
ไดของผูอื่น ความไมปองราย ความเห็นชอบ นี้เรียกวาเปนสิ่งที่ดี.
จบสาธุอสาธุสูตรที่ ๑
๒. อริยานริยธรรมสูตร
วาดวยอริยธรรมและอนริยธรรม

[๑๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง อริยธรรม และ อนริยธรรม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
๑. อรรถกถาวรรคนี้ แกรวมกันไวทายวรรค พมา. เปนสาธุวรรค.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อนริยธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯล ฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาอนริยธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยธรรมเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯล ฯ ความเห็นชอบ นีเ้ รียกวาอริยธรรม.
จบอริยานริยธรรมสูตรที่ ๒
๓. กุสลากุสลสูตร
วาดวยกุศลธรรมและอกุศลธรรม

[๑๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง กุศลธรรม และ
อกุศลธรรม แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อกุศลธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาอกุศลธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุศลธรรมเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวากุศลธรรม.
จบกุสลากุสลสูตรที่ ๓
๔. อัตถานัตถสูตร
วาดวยสิง่ ที่เปนประโยชนและสิ่งที่ไมเปนประโยชน

[๑๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งที่เปนประโยชน และ
สิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่ไมเปนประโยชนเปนไฉน การ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาสิ่งที่ไมเปนประโยชน ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็สิ่งที่เปนประโยชนเปนไฉน การงดเวนจากกาการฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสิ่งที่เปนประโยชน.
จบอัตถานัตถสูตรที่ ๔
๕. ธรรมาธรรมสูตร
วาดวยธรรมและอธรรม

[๑๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมและอธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาอธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนไฉน การงดเวนจาก
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม.
จบธรรมาธรรมสูตรที่ ๕
๖. สาสวานาสวสูตร
วาดวยธรรมที่มีอาสวะและธรรมที่ไมมีอาสวะ

[๑๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีอาสวะและ
ธรรมที่ไมมอี าสวะแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูม ีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีอาสวะเปนไฉน การฆา
สัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่มีอาสวะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ก็ธรรมที่ไมมีอาสวะเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ไมมีอาสวะ.
จบสาสวานาสวสูตรที่ ๖
๗. สาวัชชานวัชชสูตร
วาดวยธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษ

[๑๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีโทษและธรรม
ที่ไมมีโทษแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาน ก็ธรรมที่มีโทษเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่มีโทษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมมีโทษ
เปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวา
ธรรมที่ไมมโี ทษ.
จบสาวัชชานวัชชสูตรที่ ๗
๘. ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร
วาดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนและไมเดือนรอน

[๑๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ความเดือดรอน และธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน แกเธอ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีภาคเจาไดตรัสวา ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนเปนไฉน การฆาสัตวฯลฯ
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ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน ธรรมอันไม
เปนที่ตั้งแหงความเดือดรอนเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน.
จบตปนิยาตปนิยธรรมสูตรที่ ๘
๙. อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร
วาดวยธรรมทีเ่ ปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสและไมสั่งสมกิเลส

[๑๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนไปเพื่อ
สั่งสมกิเลสและธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส แกเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
ธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน การฆาสัตวฯลฯ ความเห็นผิด
นี้เรียกวาธรรมอันเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอัน
ไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลสเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมอันไมเปนไปเพื่อสั่งสมกิเลส.
จบอาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตรที่ ๙
๑๐. ทุกขุทรยสุขทุ รยธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่มีทุกขและสุขเปนกําไร
[๑๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่มีทุกขเปนกําไร
และธรรมทีม่ ีสุขเปนกําไรแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาค
เจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่มีทุกขเปนกําไรเปนไฉน การ
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ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่มีทุกขเปนกําไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีม่ ีสุขเปนกําไรเปนไฉน การงดเวนจากการฆา
สัตว ฯ ลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่มีสุขเปนกําไร.
จบทุกขุทรยสุขุทรยธรรมสูตรที่ ๑๐
๑๑. ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่มีทุกขและสุขเปนวิบาก

[๑๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันมีทกุ ขเปน
วิบากและธรรมอันมีสุขเปนวิบากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีทุกขเปน
วิบากเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรม
อันมีทุกขเปนวิบาก ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันมีสุขเปนวิบากเปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม
อันมีสุขเปนวิบาก.
จบทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตรที่ ๑๑
จบสุนทรวรรคที่ ๓

อรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓
สุนทรวรรคที่ ๓ ก็มีเนื้อความงายเหมือนกันแล.
จบอรรถกถาสุนทรวรรคที่ ๓
จบจตุตถปณณาสก
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้
๑. สาธุอาสาธุสูตร ๒. อริยานริยธรรมสูตร ๓. กุสลากุสลสูตร
๔. อัตถานัตถสูตร ๕. ธรรมาธรรมสูตร ๖. สาสวานาสวสูตร
๗. สาวัชชานวัชชสูตร ๘. ตปนิยาตปนิยธรรมสูตร ๙. อาจยคามยาปจยคามิธรรมสูตร ๑๐. ทุกขุทรยสุขุทรยธรรมสูตร ๑๑. ทุกขวิปากสุขวิปากธรรมสูตร.
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เสฏฐวรรคที่ ๔
๑

๑. อริยมรรคานริยมรรคสูตร
วาดวยธรรมที่เปนอริยมรรคและไมใชอริยมรรค

[๑๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนอริยมรรค
และธรรมที่ไมใชอริยมรรคแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูม-ี
พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมใชอริยมรรคเปน
ไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การฆาสัตวฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวา
ธรรมที่ไมใชอริยมรรค ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนอริยมรรคเปน
ไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรม
ที่เปนอริยมรรค.
จบอริยมรรคานริยมรรคสูตรที่ ๑
๒. กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
วาดวยธรรมที่เปนมรรคาดําและมรรคาขาว

[๑๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่เปนมรรคาดํา
และมรรคาขาวแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่เปนมรรคดําเปนไฉน การฆา
๑. วรรคที่ ๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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สัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่เปนมรรคาดํา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมเปนมรรคาขาวเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมเปนมรรคาขาว.
จบกัณหมรรคสุกกมรรคสูตรที่ ๒
๓. สัทธรรมาสัทธรรมสูตร
วาดวยสัทธรรมและอสัทธรรม

[๑๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัทธรรมและอสัทธรรม
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัทธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาอสัทธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธรรมเปนไฉน
การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้ ราเรียกวาสัทธรรม.
จบสัทธรรมาสัทธรรมสูตรที่ ๓
๔. สัปปุริสธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร
วาดวยสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรม

[๑๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสัปปุริสธรรมและอสัปปุริสธรรมแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อสัปปุริสธรรมเปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความ
เห็นผิด นี้เรียกวาอสัปปุริสธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็สัปปุริสธรรม
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เปนไฉน การเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นีเ้ รียกวา
สัปปุริสธรรม.
จบสัปปุริธรรมาสัปปุริสธรรมสูตรที่ ๔
๕. อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นและไมควรใหเกิดขึ้น

[๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น
และธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้นเปน
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเกิดขึ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรใหเกิดขึ้นเปนไฉน การงดเวนจากการ
ฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเกิดขึ้น.
จบอุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตรที่ ๕
๖. อาเสวิตัพพานาเสวิตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรเสพและไมควรเสพ

[๑๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรเสพและ
ธรรมที่ไมควรเสพแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรเสพเปนไฉน การฆา
สัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรเสพ ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรเสพเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว ฯลฯ
ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรเสพ.
จบอาเสวิตัพพานาเสวิตัพพสูตรที่ ๖
๗. ภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใหเจริญและไมควรใหเจริญ

[๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรใหเจริญและ
ธรรมที่ไมควรใหเจริญแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีไ่ มควรใหเจริญเปนไฉน
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรใหเจริญ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีค่ วรใหเจริญเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรใหเจริญ.
จบภาเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตรที่ ๗
๘. พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรทําใหมากและไมควรทําใหมาก

[๑๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหมาก
และธรรมที่ไมควรทําใหมาก แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหมากเปน
ไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําให
มาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีค่ วรทําใหมากเปนไฉน การเวนจาก
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การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรทําใหมาก.
จบพหุลีกาตัพพาพหุลีกตัพพธรรมสูตรที่ ๘
๙. อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรระลึกถึงและไมควรระลึกถึง

[๑๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรระลึกและ
ธรรมที่ไมควรระลึกแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทีไ่ มควรระลึกเปนไฉน
การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรระลึก ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรระลึกเปนไฉน การงดเวนจากการฆาสัตว
ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรระลึก.
จบอนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตรที่ ๙
๑๐. สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร
วาดวยธรรมที่ควรทําใหแจงและไมควรทําใหแจง

[๑๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรทําใหแจง
และธรรมที่ไมควรทําใหแจงแตเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจ
ใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ไมควรทําใหแจง
เปนไฉน การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นผิด นี้เรียกวาธรรมที่ไมควรทําให
แจง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงเปนไฉน การงดเวนจาก
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การฆาสัตว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาธรรมที่ควรทําใหแจง.
จบสัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตรที่ ๑๐
จบเสฏฐวรรคที่ ๔
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อริยมรรคานริยมรรคสูตร ๒. กัณหมรรคสุกกมรรคสูตร
๓. สัทธรรมาสัทธรรมสูตร .สัปปุรสิ ธรรมาสัปปุริสธรรมสูตร ๕. อุปปาเทตัพพานุปาเทตัพพธรรมสูตร ๖. อาเสวิตัพพานเสวิตัพพธรรมสูตร
๗. ภเวตัพพาภาเวตัพพธรรมสูตร ๘. พหุลีกาตัพพาพหุลีกาตัพพธรรมสูตร ๙. อนุสสริตัพพานนุสสริตัพพธรรมสูตร ๑๐. สัจฉิกาตัพพาสัจฉิกาตัพพธรรมสูตร.
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เสวิตัพพาเสวิตัพพวรรคที่ ๕
๑

วาดวยบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการไมควรเสพ

[๑๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ ไมควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคลเปนผูฆา
สัตว ๑ ลักทรัพย ๑ พูดผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑
พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ มีความอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตปองราย.
มีความเห็นผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แล ไมควรเสพ ดูกอนภิกษุทั้งหลา บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการ ควรเสพ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
เปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย. จากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคํา
หยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ ไมคิดปอง
ราย ๑ มีความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวย
ธรรม ๑๐ ประการนี้แล ควรเสพ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไม
ควรคบ ... ดูกอนภิกษุทั้งหลย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ควรคบ. ..
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ไม
ควรเขาไปนั่งใกล.... ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ควรเขาไปนั่งใกล...
๑. วรรคที่ ๕ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรบูชา.... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูควรบูชา...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรสรรเสริญ... ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ เปนผูควรสรรเสริญ . . .
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรเคารพ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูควรเคารพ. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
ผูไมควรยํากรง... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูควรยําเกรง . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปน
ผูไมควรใหยินดี... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูควรใหยินดี. . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ไมบริสุทธิ์ ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ ยอมบริสุทธิ์ ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ครอบงํามานะไมได... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมครอบงํามานะได...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
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ไมเจริญดวยปญญา... ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม
๑๐ ประการ ยอมเจริญดวยปญญา . . .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ประสพสิ่งที่มิใชบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ บุคคล
เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูด
สอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑ มีความอยากไดของผูอื่น ๑
มีจิตคิดปองราย ๑ มีความเห็นผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมประสพสิ่งมิใชบุญเปนอันมาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
ประสพบุญเปนอันมาก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือบุคคลเปนผูงด
เวนจากการฆาสัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑
จากการพูดเท็จ ๑ จากการพูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จาก
การพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมคิดปองราย ๑ มีความ
เห็นชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล ยอมประสพบุญเปนอันมาก.
จบเสวิตัพพาเสวิตตัพพวรรคที่ ๕
จบจตุตถปณณาสก
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ปฐมวรรคที่ ๑
๑

๑. ยถาภตสูตร
วาดวยบุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ

เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรกหรือไดรับเชิญมาไวในสวรรค
[๑๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนคนฆาสัตว หยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการ
ทุบตี ไมมคี วามเอ็นดูในสัตวที่มีชีวิตทั้งปวง ๑ เปนคนลักทรัพย ถือเอา
วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูใน
บานหรือในปา ที่เจาของมิไดใหดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิด
ในกาม คือ เปนผูถึงความประพฤติลว งในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา
พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมี
สามี ผูมีอาชญาโดยรอบ โดยที่สดุ แมสตรีผูที่บุรุษคลองแลวดวยพวง
มาลัย ๑ เปนผูพูดเท็จ คือ เขาอยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ
ในทามกลางเสนา หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซัก
ถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น ดังนี้ บุคคลผูนั้น
เมื่อไมรูก็กลาววารู หรือเมื่อรูก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็นก็กลาววาเห็น
หรือเห็นก็กลาววาไมเห็น เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง
๑. วรรคนี้ บาลีมี ๙ สูตร ๆ ละขอ แตอรรถกถามี ๑๐ สูตร.
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เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการ
ดังนี้ เปนผูพูดสอเสียด คือ ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลาย
คนหมูนี้ หรือฟงขางโนนมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคน
ทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน หรือสงเสริมคนผูแตกกันแลว ชอบความ
แยกกัน ยินดีความแยกกัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคําที่
ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูดคําหยาบ คือ กลาววาจาหยาบชา กลาแข็ง
เดือดรอนผูอื่น เสียดสีผูอื่น ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑
เปนผูเพอเจอ คือ กลาวไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไมอิงธรรม
กลาวไมอิงวินัย กลาววาจาที่ไมมีหลักฐาน ไมมที ี่อางอิง ไมมีที่สิ้นหลุด
ไมประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันไมควร ๑ เปนผูอยากไดของผูอื่น
คือ อยากไดวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น
วา ไฉนหนอ วัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคล
อื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูม ีจิตคิดปองราย คือ มีความดําริ
ในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จงถูกทําลาย จงขาดสูญ จง
พินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นผิด คือ มีความ
เห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมี
ผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี
มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนิน
ไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอัน
ยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ยอมไมมีในโลกนี้ ดังนี้ ๑ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูก
ทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 461

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผู
ไดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรคเหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐาน
ไว ธรรน ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศัสตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกือ้ กูลแกสัตว
ทั้งปวงอยู ๑ ละการลักทรัพย งดเวนจากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรือ
อยูในปา ที่เจาของมิไดใหดวยจิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม คือไมถึงความประพฤติลวงในสตรีที่
มารดารักษา บิดารักษา พี่ชายนองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติ
รักษา ธรรมรักษา มีสามี มีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีที่บุรุษ
คลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ คือ
อยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือใน
ทามกลางราชสกุล ถูกผูอ ื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษผูเจริญ
ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือเมื่อรูก็บอก
วารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น ไมเปนผู
กลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง หรือเพราะ
เหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการฉะนี้ ๑ ละคําสอเสียด เวน
ขาดจากคําสอเสียอด คือฟงขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคน
หมูนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน
สมานคนที่แตกราวกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันบาง ชอบคนผู
พรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอม-
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เพรียงกัน กลาววาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ดวยประการฉะนี้ ๑ ละ
คําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ ๑ ละคําเพอเจอ
เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคําที่มีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด
ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร ๑ ไมอยากไดของผูอื่น คือไมอยาก
ไดวัตถุเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา
ไฉนหนอ วัตถุที่เปนเครื่องอุปกรณเกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของ
บุคคลอื่นพึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูไมมีจิตคิดปองราย คือไมมีความ
ดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน
ไมมีทุกข มีสุขรักษาคนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ คือมีความ
เห็นไมวิปริตวา ทานที่บุคคลใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามี
ผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดา
มี บิดามี สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดย
ชอบ ผูปฏิบัติชอบ ผูท ําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองแลว สอนผูอ ื่นใหรูตามมีอยู ดังนี้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูไดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขาเชิญมาประดิษฐานไว.
จบยถาภตสูตรที่ ๑
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ปฐมวรรคที่ ๑
อรรถกถายถาภตสูตรที่ ๑ เปนตน
สูตรที่ ๑ เปนตน มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถายถาภตสูตรที่ ๑ เปนตน
๒. มาตุคามสูตร

๑

วาดวยมาตุคามประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรกหรือไดรับเชิญมาไวในสวรรค

[๑๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามบางคนใน
โลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก
เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูไดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขาเชิญมา
ประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
มาตุคามบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมี
ความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๑๐
๑. สูตรที่ ๒ ถึง ๔ ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ประการนี้แล เปนผูไดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของ
ที่เขาเชิญมาประดิษฐานไว.
จบมาตุคามสูตรที่ ๒
๓. ปฐมอุปาสิกาสูตร
วาดวยอุบาสิกาผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรกหรือไดรับเชิญมาไวในสวรรค

[๑๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนใน
โลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้งไวใน
นรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูไดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขาเชิญมา
ประดิษฐานไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา
บางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูมีความเห็น
ชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
นี้แล เปนผูไ ดรับเชิญมาประดิษฐานไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขา
เชิญมาประดิษฐานไว.
จบปฐมอุปาสิกาสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยอุปสิกาสูตร
วาดวยอุบาสิกาผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูไ มแกลวกลาและแกลวกลาอยูครองเรือน

[๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ เปน
ผูมีความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แล เปนผูไมแกลวกลาอยูครองเรือน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เปนผูแกลวกลาอยูครองเรือน ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อุบาสิกาบางคนในโลกนี้ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ
เปนผูมีความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูประกอบดวยธรรม
๑๐ ประการนี้แล เปนผูแกลวกลาอยูค รองเรือน.
จบทุติยอุปาสิกาสูตรที่ ๔
๕. ธรรมปริยายสูตร
วาดวยธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความกระเสือกกระสน

[๑๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุ
แหงความกระเสือกกระสนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงความ
กระเสือกกระสนเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรม
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เปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มีกรรมเปนทีพ่ ึ่งอาศัย กระทํากรรม
อันใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูฆาสัตว หยาบ
ชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความเอ็นดูใน
สัตวที่มีชีวิตทั้งปวง บุคคลนั้นยอมกระเสือกกระสน ดวยวาจา ดวยใจ
กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คด มโนกรรมของเขาก็คด คติ
ของเขาก็คด อุบัติของเขาก็คด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวคติ ๒ อยาง
อยางใดอยางหนึ่ง คือ นรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว หรือกําเนิดดิรัจฉาน
อันมีปกติกระเสือกกระสนของบุคคลผูมีคติคด ผูมีอุบัติอันคด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กําเนิดดิรัจฉานมีปกติกระเสือกกระสนนั้น
เปนไฉน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคาแมว
หรือสัตวทั้งหลาย ผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉานเหลาใดเหลาหนึ่ง แมอื่นๆ
ที่เห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การอุบัติของ
สัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว ดวยประการดังนี้แล คือเขายอมอุบัติ
ดวยกรรมที่เขาทํา ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของกรรม ดวย
ประการฉะนี้.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูลักทรัพย. . . เปนผูประพฤติ
ผิดในกาม. . . เปนผูพูดเท็จ. . . เปนผูพูดสอเสียด. . . เปนผูพูดคํา
หยาบ . . . เปนผูพูดเพอเจอ . . . เปนผูอยากไดของผูอื่น . . . เปนผูคิด
ปองราย. . . เปนผูมีความเห็นผิด คือมีความเห็นวิปริตวา ทานที่ใหแลว
ไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่
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บุคคลทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี
สัตวผูเปนอุปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบัติชอบ
ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอน
ผูอื่นใหรูตาม ไมมีในโลก ดังนี้ บุคคลนั้นยอมกระเสือกกระสนดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาคด วจีกรรมของเขาก็คด มโนกรรม
ของเขาก็คด คติของเขาก็คด การอุบตั ิของเขาก็คด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือนรกอันมีทุกขโดยสวนเดียว
หรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมีปกติกระเสือกกระสน ของบุคคลผูมีคติอัน
คด ผูมีการอุบัติอันคด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กําเนิดสัตวดิรัจฉานอันมี
ปกติกระเสือกกระสนนั้นเปนไฉน คือ งู แมลงปอง ตะขาบ พังพอน
แมว หนู นกเคาแมว หรือสัตวทั้งหลายผูเขาถึงกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
เหลาใดเหลาหนึ่ง แมอื่นๆที่เห็นมนุษยแลวยอมกระเสือกกระสน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย การอุบัติของสัตวยอมมี เพราะกรรมอันมีแลวดวยประการ
ดังนี้แล คือเขายอมอุบัติดวยกรรมที่เขาทํา ผัสสะอันเปนวิบากยอมถูกตอง
เขาผูอุบัติแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายยอม
เปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนของ ๆ ตน
เปนผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง
มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย ทํากรรมอันใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น ๆ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนใน
โลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศัสตรา
มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกือ้ กูลแกสัตว
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ทั้งปวงอยู บุคคลนั้นยอมไมกระเสือกกระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ
กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของเขาก็ตรง มโนกรรมของเขาก็ตรง
คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็ตรง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอม
กลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ของบุคคลผูมีคติอันตรง ผูมีการ
อุบัติอันตรง คือสัตวทั้งหลายผูมีสุขโดยสวนเดียว หรือสกุลที่สูง ๆ คือ
สกุลกษัตริยม หาศาล สกุลพราหมณมหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล
อันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทองมาก มีเครื่องอุปกรณแหง
ทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพยและขาวเปลือกมาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
การอุบัติของสัตวยอมมีเพราะกรรมอันมีแลว ดวยประการดังนี้แล คือ0
สัตวนั้น ยอมอุบัติดวยกรรมที่ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลายยอม0ถูก
ตองเขาผูอุบัติแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลาย
เปนผูรับผลของกรรม ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการลักทรัพย เวนขาดจากการ
ลักทรัพย. . . ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม. . . ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ. . . ละคําสอเสียด
เวนขาดจากคําสอเสียด. . . ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ. . . ละการ
พูดเพอเจอ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ . . . เปนผูไมอยากไดของผูอื่น. . .
เปนผูมีจิตไมคิดปองราย. . . เปนผูมีความเห็นชอบ คือมีความเห็นไม
วิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี มารดามี บิดามี
สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผู
ปฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
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แลว สอนผูอื่นใหรูตาม มีอยูในโลก ดังนี้ บุคคลนั้นยอมไมกระเสือก
กระสนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ กายกรรมของเขาตรง วจีกรรมของ
เขาก็ตรง มโนกรรมของเขาก็ตรง คติของเขาก็ตรง การอุบัติของเขาก็
ตรง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
ของบุคคลผูมีคติตรง ผูม ีการอุบัติตรง คือสัตวทั้งหลายผูมีสุขโดยสวน
เดียว หรือสกุลที่สูง ๆ คือสกุลกษัตริยมหาศาล สกุลพราหมณมหาศาล
หรือสกุลคฤหบดีหาศาลอันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มีเงินทอง
มาก มีเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจมาก การอุบัติของสัตวยอมมี
เพราะกรรมอันมีแลวดวยประการดังนี้แล คือ เขายอมอุบัติดวยกรรมที่
ตนทําไว ผัสสะอันเปนวิบากทั้งหลายยอมถูกตองเขาผูอุบัติแลว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา สัตวทั้งหลายเปนผูรับผลของกรรม ดวย
ประการฉะนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตน เปน
ผูรับผลของกรรม เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนพวกพอง มี
กรรมเปนทีพ่ ึ่งอาศัย ทํากรรมอันใดไว เปนกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
ยอมเปนผูรับผลของกรรมนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอันเปน
เหตุแหงความกระเสือกกระสนเปนดังนี้แล.
จบธรรมปริยายสูตรที่ ๕
อรรถกถาธรรมปริยายสูตรที่ ๖
สูตรที่ ๖ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สสปฺปติปริยาย โว ภิกขฺ เว ธมฺมปริยาย ไดแก การ
๑

๑. อรรถกถาแกขอ ๑๙๓ อันเปนสูตรที่ ๕ แตอรรถกถาเปนสูตรที่ ๖.
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แสดงธรรม กลาวคือการแสดงเหตุแหงความกระเสือกกระสน. บทวา
สสปฺปติ ความวา สัตวกระทํากรรมนัน้ ยอมเสือกไป ไถไป แถกไป.
บทวา ชิมฺหา คติ ความวา สัตวจักไปสูคติใดดวยกรรมนั้น คตินั้น
ยอมชื่อวา คด. บทวา ชิมฺหุปปตฺติ ความวา สัตวจักเขาถึงคติใด แมคติ
ของเขานั้นก็คดเหมือนกัน. บทวา สสปฺปชาติกา ไดแก มีการเลื้อยไป
เปนสภาพ. บทวา ภูตา ภูตสฺส อุปปตฺติ โหติ ความวา ความบังเกิด
ของสัตว ยอมมีเพราะกรรมที่มีอยูแลว คือเพราะกรรมที่มีอยูโดยสภาพ.
บทวา ผสฺสา ผุสนฺติ ไดแก ผัสสะที่เปนวิบาก ยอมถูกตอง.
จบอรรถกถาธรรมปริยายสูตรที่ ๖
๖. ปฐมกรรมสูตร

๑

วาดวยความสุดสิ้นแหงกรรม

[๑๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้น
สุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทําพึง
ไดเสวยในปจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียะ) ในอัตภาพถัดไป (อุปปชชเวทนียะ) หรือในอัตภาพตอ ๆ ไป (อปราปรเวทนียะ) ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจ
กระทําสั่งสมขึ้น ในขอนั้น ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย
๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก
ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษ
๑. อรรถกถาเปนสูตรที่ ๗.
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แหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปน
กําไร มีทุกขเปนวิบาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงกรรงานทางกาย
๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก
อยางไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูฆาสัตว ผู
หยาบชา มีมือชุมดวยโลหิต ตั้งอยูในการฆาและการทุบตี ไมมีความ
เอ็นดูในสัตวมีชีวิตทั้งปวง ๑ เปนผูลักทรัพย คือถือเอาวัตถุอันเปน
อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยูในบานหรือ
อยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวยจิตเปนขโมย ๑ เปนผูประพฤติผิดในกาม
คือเปนผูประพฤติลว งในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พีช่ ายนองชาย
รักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา ผูมีสามี ผูมีอาชญา
โดยรอบ โดยที่สุดแมสตรีผูมีบุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มีความ
ตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา
๔ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก
อยางไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูพูดเท็จ คือ
เขาอยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางเสนา หรือใน
ทามกลางแหงราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษ
ผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงพูดสิ่งนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูกลาววารู หรือเมื่อรู
ก็กลาววาไมรู เมื่อไมเห็น ก็กลาววาเห็น หรือเมือ่ เห็น ก็กลาววาไมเห็น
เปนผูกลาวเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง เพราะ
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เหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ดวยประการดังนี้ ๑ เปนผูพูดสอเสียด คือ
ฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพื่อทําลายคนหมูนี้ หรือฟงขางโนนแลวมา
บอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน ยุยงคนทั้งหลายผูสามัคคีกันใหแตกกัน
หรือสงเสริมคนทั้งหลายผูแตกกันแลว ชอนความแยกกัน ยินดีความแยก
กัน เพลิดเพลินในความแยกกัน กลาวแตคําที่ทําใหแยกกัน ๑ เปนผูพูด
คําหยาบ คือกลาววาจาที่หยาบคายกลาแข็ง เดือดรอนผูอื่น เสียดสีผูอื่น
ใกลตอความโกรธ ไมเปนไปเพื่อสมาธิ ๑ เปนผูพ ูดเพอเจอ คือกลาว
ไมถูกกาล กลาวไมจริง กลาวไมอิงอรรถ ไมองิ ธรรม ไมอิงวินัย
กลาววาจาที่ไมมีหลักฐาน ไมมีที่อา งอิง ไมมที ี่สดุ ไมประกอบดวย
ประโยชน โดยกาลอัน ไมควร ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปน
โทษ แหงการงานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมี
ทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓
อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
อยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูอยากไดของ
ผูอื่น คืออยากไดวัตถุอันเปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหง
ผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉนหนอวัตถุอัน เปนเครื่องอุปกรณแกทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น พึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูมีจิตคิด
ปองราย คือมีความดําริในใจอันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกฆา จง
ถูกทําลาย จงขาดสูญ จงพินาศ หรืออยาไดเปนแลว ดังนี้ ๑ เปนผูมี
ความเห็นผิด คือมีความเห็นอันวิปริตวา ทานที่ใหแลวไมมีผล การเซน
สรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่บุคคลทําดีที่ชั่วไมมี
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โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูเปนอุปปาติกะ
ไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปโดยชอบ ผูปฏิบตั ิชอบ ผูทําโลกนี้และ
ปรโลกใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม ไมมี
ในโลก ดังนี้ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน
ทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกข
เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน
ทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติ
อันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อัน
มีความตั้งใจเปนอกุศล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลี่ยมทีบ่ ุคคลโยน
ขึ้นขางบน ตกลงมาทางเหลี่ยมใด ๆ ก็ยอมตั้งอยูตามเหลี่ยมที่ตั้งลงมานั้น
นั้นเอง ฉันใด สัตวทั้งหลายเมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการ
งานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล หรือเพราะเหตุแหง
ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
อกุศล ฉันนั้นเหมือนกันแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหง
กรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล ยอมเกิดในปจจุบัน
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ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอๆไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรู
แลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง มี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการ
งานทางวาจา ๔ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุข
เปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง มีความตั้งใจเปนกุศล
ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ฆาสัตว วางทัณฑะ วางศัสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความ
กรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวง ๑ ละการลักทรัพย เวนขาด
จากการลักทรัพย ไมถือเอาวัตถุเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหง
ผูอื่นของบุคคลอื่น อันอยูในบาน หรืออยูในปา ที่เจาของมิไดให ดวย
จิตเปนขโมย ๑ ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติผิด
ในกาม ไมถงึ ความประพฤติลวงในสตรีที่มารดารักษา บิดารักษา พี่ชาย
นองชายรักษา พี่สาวนองสาวรักษา ญาติรักษา ธรรมรักษา มีสามี มี
อาชญาโดยรอบ โดยที่สดุ แมสตรีที่บุรุษคลองแลวดวยพวงมาลัย ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
กุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอน
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ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการ
พูดเท็จ เขาอยูในสภา ในบริษัท ในทามกลางญาติ ในทามกลางอํามาตย
หรือในทามกลางราชสกุล ถูกผูอื่นนําไปเปนพยานซักถามวา มาเถิดบุรุษ
ผูเจริญ ทานรูสิ่งใดจงกลาวสิ่งนั้น บุคคลนั้นเมื่อไมรูก็บอกวาไมรู หรือ
เมื่อรูก็บอกวารู เมื่อไมเห็นก็บอกวาไมเห็น หรือเมื่อเห็นก็บอกวาเห็น
ไมเปนผูพูดเท็จทั้งรู เพราะเหตุแหงตนบาง เพราะเหตุแหงผูอื่นบาง
หรือเพราะเหตุเห็นแกอามิสเล็กนอยบาง ๑ ละคําสอเสียด เวนขาดจาก
คําสอเสียด ไมฟงขางนี้แลวไปบอกขางโนน เพือ่ ทําลายคนหมูนี้ หรือ
ฟงขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทําลายคนหมูโนน เปนผูสมานคน
ที่แตกกันแลวบาง สงเสริมคนที่สามัคคีกันแลว ชอบคนที่พรอมเพรียงกัน
ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาว
วาจาที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน ๑ ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ
กลาววาจาที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง
คนสวนมากรักใครพอใจ ๑ ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูด
ถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัย พูดแตคํา
ที่มีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาล
อันควร ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยางอันมีความ
ตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมอยากไดของผูอื่น ไมอยากได
วัตถุอันเปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่นวา ไฉน
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หนอ วัตถุที่เปนอุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจแหงผูอื่นของบุคคลอื่น
พึงเปนของเรา ดังนี้ ๑ เปนผูไมมีจิตคิดปองราย ไมมีความดําริในใจ
อันชั่วรายวา ขอสัตวเหลานี้จงเปนผูไมมีเวร ไมมีความมุงรายกัน ไมมี
ทุกข มีสุข รักษาตนเถิด ดังนี้ ๑ เปนผูมีความเห็นชอบ มีความเห็น
ไมวิปริตวา ทานที่ใหแลวมีผล การเซนสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มีอยู โลกหนามีอยู มารดามีอยู
บิดามีอยู . สัตวทั้งหลายผูเปนอุปปาติกะมีอยู สมณพราหมณผูดําเนินไป
โดยชอบ ผูป ฏิบัติชอบ ผูทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอัน
ยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตามมีอยูในโลก ดังนี้ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตังใจเปนกุศล
ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความ
ตั้งใจเปนกุศล เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแกวมณี ๔ เหลีย่ ม ที่บุคคล
โยนขึ้นขางบน ตกลงมาทางเหลี่ยมใด ๆ ก็ยอมตั้งอยูตามเหลี่ยมที่ตั้งลงมา
นั้นเอง ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาบ ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔
อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงาน
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ทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบปฐมกรรมสูตรที่ ๖
อรรถกถาปฐมกรรมสูตรที่ ๗
ปฐมกรรมสูตรที่ ๗ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สฺเจตนิกาน ไดแก ที่จงใจ หมายใจ กระทําแลว. บทวา
อุปจิตาน ไดแก ที่กอสราง ใหขยายตัวขึ้น. บทวา อปฺปฏิสวิทิตฺวา
ไดแก ยังไมเสวยวิบากแหงความแกนั้น . บทวา พยนฺตีภาว ไดแก ความ
ที่กรรมยังไมหมดไป คือเหตุรอบทางที่กรรมเหลานั้นกําหนดไว. บทวา
ตฺจ โข ทิฏเว ธมฺเม ความวา ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมยอมใหผล
นั้นแลในปจจุบัน. บทวา อุปปชฺเช ความวา อุปปชชเวทนียกรรม
ยอมใหผลในภพตอไป. บทวา อปเร วา ปริยาเย ความวา สวนอปราปรเวทนียกรรม เมื่อสัตวยังดําเนินไปในสังสารวัฏ ยอมใหผลถึงแสน
อัตภาพทีเดียว ดวยบทนี้ ทรงแสดงความดังนี้วา ในกรรมที่เหมาะสม
แกวิบากที่ไดแลว ในเมื่อสัตวยังดําเนินไปในสังสารวัฏ ไมมีประเทศ
แหงแผนดินที่สัตวดํารงอยูแลวจะพึงพนจากบาปกรรมไปได. บทวา ติวิธ
แปลวา ๓ ประการ. บทวา กายกมฺมนฺตสนฺโทสพฺยาปตฺติ แปลวา
วิบัติ กลาวคือโทษแหงกายกรรม. พึงทราบบททุกบท โดยนัยนี้.
จบอรรถกถาปฐมกรรมสูตรที่ ๗
๑

๑. อรรถกถาแกบาลีขอ ๑๙๔ ซึ่งเปนพระสูตรที่ ๖ ในวรรคนี้.
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อรรถกถาสูตรที่ ๘
สูตรที่ ๘ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อปณฺณโก มณิ ไดแก ลูกบาศกสี่เหลี่ยมโดยรอบ.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๘
๑

๗. ทุติยกรรมสูตร

๒

วาดวยกรรมที่สัตวตงั้ ใจสะสมขึ้น

[๑๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้น
สุดกรรมที่สตั วตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแล อันสัตวผูทําพึงได
เสวยในปจจุบันในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอ ๆ ไป ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจ
กระทําสั่งสมขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น ความวิบัติอันเปนโทษ
แหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปน
กําไร มีทกุ ขเปนวิบาก ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔
อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบาก
ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
อกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางกาย
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก อยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูฆา
สัตว ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง
๑. อรรถกถาเปนสูตรที่ ๘ แตแกบาลีขอ ๑๙๔ ซึ่งเปนสูตรที่ ๖ ในวรรคนี้.
๒. สูตรนี้ไมมอี รรถกถาแก.
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กาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ข
เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางวาจา
วาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปน
วิบาก อยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูพูด
เท็จ ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทาง
วาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกข
เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓
อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
อยางไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูอยากไดของ
ผูอื่น ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน
ทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล ยอมมีทุกขเปนกําไร มีทกุ ข
เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายเมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงาน
ทางกาย ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล เพราะเหตุแหงความวิบัติ
อันเปนโทษแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนอกุศล
หรือเพราะเหตุแหงความวิบัติอันเปนโทษแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อัน
มีความตั้งใจเปนอกุศล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความสิ้นสุดแหง
กรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้น อันสัตวผูทําพึงไดเสวยใน
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ปจจุบัน ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอ ๆ ไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่ง
สมขึ้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้นสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก สมบัติแหง
การงานทางวาจา ๔ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสขุ เปนกําไร
มีสุขเปนวิบาก สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปน
กุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ฆาสัตว ฯ ลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการพูดเท็จ เวนจากการ
พูดเท็จ ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบากอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก อยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูไมอยากไดของผูอื่น ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมบัติแหงการงานทางใจ ๓ อยาง อันมีความตั้งใจ
เปนกุศล ยอมมีสุขเปนกําไร มีสขุ เปนวิบาก อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางกาย ๓ อยาง อันมี
ความตั้งใจเปนกุศล เพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางวาจา ๔ อยาง
อันมีความตั้งใจเปนกุศล หรือเพราะเหตุแหงสมบัติแหงการงานทางใจ
๓ อยาง อันมีความตั้งใจเปนกุศล.
จบทุติยกรรมสูตรที่ ๗
๘. ตติยกรรมสูตร
วาดวยการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตวตงั้ ใจทํา

[๑๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวความ
สิ้นสุดแหงกรรมที่สัตวตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น ก็วิบากนั้นแลอันสัตวผูทํา
พึงไดเสวยในปจจุบัน ในอัตภาพถัดไป หรือในอัตภาพตอ ๆ ไป ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เราไมรูแลว ยอมไมกลาวการทําที่สุดทุกขแหงกรรมที่สัตว
ตั้งใจกระทําสั่งสมขึ้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนั้นนั่นแล เปนผูปราศจากอภิชฌา
ปราศจากพยาบาท ไมลุมหลง มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีใจประกอบ
ดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกัน
โดยนัยนี้ ทัง้ ทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่ว
สัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปน
มหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวก
นั้นยอมรูอยางนี้วา ในกาลกอนแล จิตของเรานี้เปนจิตเล็กนอย เปนจิต
ไมไดอบรมแลว แตบดั นี้ จิตของเรานี้ เปนจิตหาประมาณมิได เปน
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จิตอบรมดีแลว ก็กรรมที่ทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนั้นยอม
ไมเหลืออยู ไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือหากในเวลายังเปนเด็ก เด็กนี้พึงเจริญ
เมตตาเจโตวิมุตติไซร พึงทําบาปกรรมบางหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ไมใชเชนนัน้ พระเจาขา.
พ. ก็ทกุ ขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมแลหรือ.
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกข
จักถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมไดที่ไหน.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้ อันสตรีหรือบุรุษ
พึงเจริญแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษจะพึง
พาเอาไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวผูมีอันจะตองตายเปนสภาพนี้ เปน
ผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วา บาปกรรมไร ๆ ของเรา อัน
กรัชกายนี้ทําแลวในกาลกอน บาปกรรมนั้นทั้งหมด เปนกรรมอันเรา
พึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไมติดตามไป ดังนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมตตา
เจโตวิมุตติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยิ่ง ในธรรม
วินัยนี้อมรมแลว ดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปน
พระอนาคามี.
พระอริยสาวกมีจิตประกอบดวยกรุณา มุทติ า อุเบกขา แผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยนัยนี้ ทั้ง
ทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน ดวยจิตอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ
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หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู อริยสาวกนั้นยอมรู
อยางนี้วา ในกาลกอนแล จิตของเรานี้เปนจิตเล็กนอย เปนจิตไมได
อบรมแลว แตบัดนี้ จิตของเรานี้ เปนจิตหาประมาณมิได เปนจิตอบรม
ดีแลว ก็กรรมที่ทําแลวพอประมาณอยางใดอยางหนึ่งนั้น ยอมไมเหลืออยู
ไมตั้งอยูในจิตของเรานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน คือ หากวาในเวลายังเปนเด็ก เด็กนีพ้ ึงเจริญ
อุเบกาขาเจโตวิมุตติไซร พึงกระทําบาปกรรมบางหรือ.
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ก็ทกุ ขจะพึงถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมแลหรือ.
ภิ. มิใชเชนนั้น พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยวาทุกข
จักถูกตองบุคคลผูไมทําบาปกรรมไดแตที่ไหน.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตตินี้ อันสตรีหรือบุรุษ
พึงเจริญแล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การนี้มิไดมีสวนอันสตรีหรือบุรุษ
จะพึงพาเอาไปได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวผูมีอันจะตองตายเปนสภาพนี้
เปนผูมีจิตเปนเหตุ สัตวนั้นยอมรูอยางนี้วา บาปกรรมไร ๆ ของเรา
อันกรัชกายนี้ทําแลวในกาลกอน บาปกรรมนั้นทัง้ หมด อันเราจะพึงเสวย
ในอัตภาพ จักไมติดตามไปดังนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาเจโตวิมุตติ อันภิกษุผูมีปญญา ผูยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยิ่ง ในธรรมวินัยนี้
เจริญแลวดวยประการอยางนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเปนพระอนาคามี.
จบตติยกรรมสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสูตรที่ ๙
๑

สูตรที่ ๙ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก ทุกขที่เปนวิบาก หรือทุกขในวัฎฏะ ใน
สูตรนี้ ไมมีขออุปหาดวยลูกบาศก. คําวา เอว ในบทวา เอว วิคตาภิชฺโณ นี้เปนเพียงนิบาต. อีกนัยหนึ่งชนทั้งหลายเจริญเมตตา ยอมเปน
ผูปราศจากอภิชฌาฉันใด พระอริยสาวกก็เปนผูปราศจากอภิชฌาฉันนั้น
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงการที่พระอริยสาวกนั้น ขมนิวรณได
ดวยความเปนผูปราศจากอภิชฌาเปนตนอยางนี้แลว เมื่อจะตรัสนิสสรณะ
การแลนออกไปจากอกุศล จึงตรัสวา เมตฺตาสหคเตน เปนตน. บทวา
อปฺปมาณ ไดแก ชื่อวา ไมมีประมาณ เพราะเปนผูมีสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ หรือเพราะเปนผูมีความชํานาญอันสั่งสมแลว กามาวจรกรรม ชื่อวากรรมที่ทําโดยประมาณ. บทวา น ต ตตฺราวติฏติ ความวา
กามาวจรกรรมนั้นไมอาจถือโอกาสของตนตั้งอยูได เหมือนน้ําเล็กนอย
ในหวงน้ําใหญ ที่แทกรรมที่ไมมีประมาณนี้เทานั้น ครอบงํากามาวจรกรรมนั้นเหมือนน้ําเล็กนอยในหวงน้ํา ยอมทําวิบากของตนใหบังเกิด.
บทวา ทหรตคฺเค แปลวา ตั้งแตเปนเด็ก. บทวา นาย กาโย
อาพาย คมนีโย ความวา ไมอาจพากายนี้ไปยังปรโลกได. บทวา
จิตฺตนฺตโร แปลวา มีจิตเปนเหตุ. อีกนัยหนึ่ง แปลวา เปนไปในลําดับ
โดยจิตนั้นแล. อธิบายวา จริงอยู จะชื่อวา เทวะ ชื่อวาสัตวนรก ชื่อวา
สัตวเดียรัจฉาน ก็เพราะปฏิสนธิจิตดวงที่ ๒ ในลําดับแหงจุติจิตดวงที่ ๑
นั่นแล. แตในนัยตน จะเปนเทวะ หรือสัตวนรก ก็ดวยทั้งจิตที่เปน
๑. อรรถกถาแกบาลีขอ ๑๙๖ ซึ่งเปนพระสูตรที่ ๘ ในวรรคนี้.
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ตัวเหตุ. บทวา สพฺพนฺต อิธ เวทนีย นี้ ตรัสดวยอํานาจสวนแหง
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม. บทวา น ต อนุภิสฺสติ ความวา จักเปนกรรม
ที่ไมดําเนินตามดวยอํานาจอุปปชชเวทนียกรรม เพราะความเปนอุปปชชเวทนียกรรมถูกเมตตาตัดขาดแลว. แตขอนี้พึงทราบวาเปนปจจเวกขณญาณของพระอริยบุคคล คือพระโสดาบันและพระสกทาคามี. บทวา
อนาคามิตาย ไดแก เพื่อความเปนพระอนาคามีโดยฌาน. บทวา อิธ
ปฺสฺส ความวา ชื่อวา ปญญา ในพระศาสนานี้ เปนของสําหรับ
พระอริยสาวก ผูตั้งอยูในอริยปญญา ซึ่งเปนศาสนจารีต. บทวา อนุตฺตรึ
วิมุตฺตึ ไดแกพระอรหัต.
จบอรรถกถาสูตรที่ ๙
จบอรรถกถาวรรคที่ ๑
๙. พราหมณสูตร
๑

วาดวยเหตุปจจัยที่ใหสตั วเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก

[๑๙๗] ครั้งนั้นแล พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ พระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทลู ถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ
เปนปจจัยเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุแหง
การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอ สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
๑. อรรถกถาเปนสูตรที่ ๑๐ แกวามีเนื้อความงายทั้งนั้นแล.
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พร. ทานพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
พ. ดูกอ นพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและประพฤติสม่ําเสมอ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค.
พร. ขาพเจายังมิรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิตโดยยอของทานพระโคดม
ผูเจริญนี้โดยพิสดาร ขอประทานโอกาส ขอทานพระโคดมผูเจริญโปรด
ทรงแสดงธรรม โดยประการที่ขาพระองคจะพึงรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิต
โดยยอของทานพระโคดมผูเจริญนี้โดยพิสดารเถิด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว.
พราหมณนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมพี ระภาคเจา
ไดตรัสวา ดูกอนพราหมณ การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ํา
เสมอทางกายมี ๓ อยาง การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอ
ทางวาจามี ๔ อยาง การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมอ
ทางใจมี ๓ อยาง.
ดูกอนพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ํา
เสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เปนผูฆาสัตว ฯลฯ ดูกอนพราหมณ การประพฤติอธรรมและ
การประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ํา
เสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคน
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ในโลกนี้ เปนผูกลาวเท็จ ฯลฯ ดูกอนพราหมณ การประพฤติอธรรม
และการประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ ก็การประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ํา
เสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนผูอยากไดของผูอื่น ฯ ลฯ ดูกอนพราหมณ การประพฤติ
อธรรม และการประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติอธรรมและการประพฤติไมสม่ําเสมออยางนี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไปยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ดูกอนพราหมณ การประพฤติและการประพฤติสม่ําเสมอทาง
กายมี ๓ อยาง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี
๔ อยาง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง.
ดูกอนพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอ
ทางกายมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้
ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ ดูกอ นพราหมณ การ
ประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทาง
วาจามี ๔ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการ
กลาวเท็จ เวนขาดจากการกลาวเท็จ ฯลฯ ดูกอนพราหมณ การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ ก็การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมอ
ทางใจมี ๓ อยาง อยางไรเลา ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้
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ไมอยากไดของผูอื่น ฯลฯ ดูกอนพราหมณ การประพฤติธรรมและการ
ประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง อยางนี้แล.
ดูกอนพราหมณ เพราะเหตุแหงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ําเสมออยางนี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค.
พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ
ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบพราหมณสูตรที่ ๙
จบปฐมวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ยถาภตสูตร ๒. มาตุคามสูตร ๓. ปฐมอุปาสิกาสูตร ๔. ทุติยอุปาสิกาสูตร
๕. ธรรมปริยายสูตร ๖. ปฐมกรรมสูตร ๗. ทุติยกรรมสูตร
๘. ตติยกรรมสูตร ๙. พราหมณสูตร.
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ทุติยวรรคที่ ๒
วาดวยบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ

[๑๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิง่ ของที่เขานํามาทอดทิ้ง
ไว ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ๑ ลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑
พูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตปองราย ๑ มีความเห็นผิด ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล เปน
ผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เปนผู
ถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม
๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ๑ จากการ
ลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการ
พูดสอเสียด ๑ จากการพูดคําหยาบ ๑ จากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยาก
ไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองราย ๑ มีความเห็นชอบ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูถูกเชิญ
มาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ

[๑๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เปนผูถกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
๒๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นใน
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การฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการลักทรัพย ๑
ประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑
พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตน
เอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการพูดเพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นใน
การอยากไดของผูอื่น ๑ คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการ
ปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นผิด ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผู
ถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เปน
ผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง๑ ชักชวนผูอื่นใน
การเวนจากการฆาสัตว ๑ เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ เวน
ขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดเท็จ ๑
เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
พูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดคําเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่นดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ ไมคิดปองราย
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ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอนื่ ในการไมปองราย ๑ เห็นชอบดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเห็นชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบ
ดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของ
ที่เขานํามาประดิษฐานไว.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ

[๒๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ เปนผูถกู ทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว ธรรม
๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
ฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการลักทรัพย ๑ พอใจในการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกามดวยตน
เอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติผิด
ในกาม ๑ พูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจ
ในการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ชักชวนผูอื่นในการพูดสอ
เสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการพูดเพอเจอ ๑
อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการอยากไดของผูอื่น ๑
พอใจในการอยากไดของผูอื่น ๑ มีจติ คิดปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการปองราย ๑ พอใจในการปองราย ๑ มีความเห็นผิดดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑ กอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เปนผูถูกทอดทิ้ง
ไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปน
ผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว ธรรม
๓๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการฆาสัตว ๑ พอใจในการเวนจากการฆา
สัตว ๑ เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวน
จากการลักทรัพย ๑ พอใจในการเวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจาก
การประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑
เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการเวนจากการ
พูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียด
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจใน
การเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจากการพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ พอใจในการเวนจากการ
พูดคําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑
ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑
พอใจในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑ มีความเห็นชอบ
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเห็นชอบ ๑ พอใจในการเห็นชอบ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้ เปนผูถูก
เชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามาประดิษฐานไว.
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วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ

[๒๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐
ประการเปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่เขานํามาทอดทิ้งไว
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่น
ในการฆาสัตว ๑ พอใจในการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการฆาสัตว ๑
ลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการลักทรัพย ๑ พอใจในการ
ลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในการดวยตน
เอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการประพฤติ
ผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จดวยตน
เอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดเท็จ ๑ พอใจในการพูดเท็จ ๑ กลาว
สรรเสริญการพูดเท็จ ๑ พูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอ ื่นในการ
พูดสอเสียด ๑ พอใจในการพูดสอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญการพูดสอ
เสียด ๑ พูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการพูดคําหยาบ ๑
พอใจในการพูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญการพูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอนื่ ในการพูดเพอเจอ ๑ กลาวสรรเสริญการพูด
เพอเจอ ๑ อยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการอยากได
ของผูอื่น ๑ พอใจในการอยากไดของผูอื่น ๑ กลาวสรรเสริญการอยาก
ไดของผูอื่น ๑ มีจิตปองรายดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการปองราย ๑
พอใจในการปองราย ๑ กลาวสรรเสริญการปองราย ๑ มีความเห็นผิด
ดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ๑ พอใจในความเห็นผิด ๑
กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
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ดวยธรรม ๔๐ ประการนี้ เปนผูถูกทอดทิ้งไวในนรก เหมือนสิ่งของที่
เขานํามาทอดทิ้งไว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เปน
ผูถูกเชิญมาไวในสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนจากการ
ฆาสัตวดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนขาดจากการฆาสัตว ๑ พอใจ
ในการเวนจากการฆาสัตว ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการฆาสัตว ๑
เวนขาดจากการลักทรัพยดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการ
ลักทรัพย ๑ พอใจในการเวนจากการลักทรัพย ๑ กลาวสรรเสริญการ
เวนจากการลักทรัพย ๑ เวนขาดจากการประพฤติผิดในกามดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการประพฤติผิดในกาม ๑ พอใจในการเวน
จากการประพฤติผิดในกาม ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการประพฤติผิด
ในกาม ๑ เวนขาดจากการพูดเท็จดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวน
จากการพูดเท็จ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเท็จ ๑ กลาวสรรเสริญ
การเวนจากการพูดเท็จ ๑ เวนขาดจากการพูดสอเสียดดวยตนเอง ๑ ชัก
ชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ พอใจในการเวนจากการพูด
สอเสียด ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูดสอเสียด ๑ เวนขาดจาก
การพูดคําหยาบดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการเวนจากการพูดคําหยาบ
พอใจในการเวนจากการพูดคําหยาบ ๑ กลาวสรรเสริญการเวนจากการพูด
คําหยาบ ๑ เวนขาดจากการพูดเพอเจอดวยตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการ
เวนจากการพูดเพอเจอ ๑ พอใจในการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ กลาว
สรรเสริญการเวนจากการพูดเพอเจอ ๑ ไมอยากไดของผูอื่นดวยตนเอง ๑
ชักชวนผูอื่นในการไมอยากไดของผูอื่น ๑ พอใจในการไมอยากไดของ
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ผูอื่น ๑ กลาวสรรเสริญการไมอยากไดของผูอื่น ๑ มีจิตไมปองรายดวย
ตนเอง ๑ ชักชวนผูอื่นในการไมปองราย ๑ พอใจในการไมปองราย ๑
กลาวสรรเสริญการไมปองราย ๑ มีความเห็นชอบดวยตนเอง ๑ ชักชวน
ผูอื่นในความเห็นชอบ ๑ พอใจในความเห็นชอบ ๑ กลาวสรรเสริญ
ความเห็นชอบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๔๐
ประการนี้แล เปนผูถูกเชิญมาไวในสวรรค เหมือนสิ่งของที่เขานํามา
ประดิษฐานไว.
วาดวยผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ

[๒๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูก
ทําลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ ยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย.
วาดวยผูป ระกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอม
บริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตว
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ดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ ล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด ถูก
ทําลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ ยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความ
เห็นชอบ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล
ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลาย.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ยอม
บริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปน
ผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด
ถูกทําลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน
คือเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล ยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอม
บริหารตนใหถูกกําจัด ถูกทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือ
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เปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอมบริหารตน
ใหถูกกําจัด ถูกทําลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ ยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน
เปนผูเวนขาดการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล ยอม
บริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถกู ทําลาย.
จบทุติยวรรคที่ ๒

อรรถกถาทุติยวรรค
ทุติยวรรค บาลีไปยาลทั้งหมดตั้งแตสูตรที่ ๑ เปนตนไป มีเนื้อ
ความงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทสกนิบาต
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ตติยวรรคที่ ๓
๑

วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ

[๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบ
ดวยธรรม ๑๐ ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ เปนผูฆาสัตว ฯล ฯ มีความเห็นผิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ การนีแ้ ล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม
๒๐ ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวน
ผูอื่นในความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๒๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึง อบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ เมือ่
ตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นชอบ
๑. ตั้งแตวรรคนี้เปนตนไป ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ ตายแลวไปอบายหรือสุคติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม
๓๐ ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม
๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความ
เห็นผิด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ
นี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นชอบ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการตายแลวไปอบายหรือสุคติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวยธรรม
๔๐ ประการ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน ดูเปนผูฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาว
สรรเสริญความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม
๔๐ ประการนี้แล เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือเปน
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ผูเวนขาดจากการฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล เมื่อตาย
ไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
วาดวยผูป ระกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนพาลและเปนบัณฑิต

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนพาล ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตว ฯลฯ
มีความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการนี้แล พึงทราบวาเปนพาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตว ฯลฯ มีความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต.
วาดวยผูป ระกอบดวยธรรม ๒๐ ประการเปนพาลและเปนบัณฑิต

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ
พึงทราบวา เปนพาล ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตวดวยตน
เอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนีแ้ ล พึงทราบวาเปนคนพาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๒๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ ชักชวนผูอื่นในความเห็น ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๒๐ ประการนี้แล พึงทราบวา
เปนบัณฑิต.
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วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการเปนพาลหรือเปนบัณฑิต

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตว
ตนเอง ฯลฯ พอใจในความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๓๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ พอใจในความเปนชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนบัณฑิต.
วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการเปนพาลหรือเปนบัณฑิต

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ
พึงทราบวาเปนคนพาล ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูฆาสัตว
ดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นผิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปนคนพาล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการ พึง
ทราบวาเปนบัณฑิต ธรรม ๔๐ ประการเปนไฉน คือเปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตวดวยตนเอง ฯลฯ กลาวสรรเสริญความเห็นชอบ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔๐ ประการนี้แล พึงทราบวาเปน
บัณฑิต.
จบตติยวรรคที่ ๓
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(พึงทราบการนับจํานวนพระสูตรในวรรคที่ ๔ ที่ ๕ ดวยอํานาจไปยาล)
[๒๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควร
เจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คืออสุภสัญญา ๑
มรณสัญญา ๑ อาหาร ปฏิกูลสัญญา ๑ สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑
อนิจจสัญญา ๑ อนิจเจ ทุกขสัญญา ๑ ทุกเข อนัตตสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้
อันบุคคลควรเจริญ เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควร
เจริญเพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คืออนิจจสัญญา ๑
อนัตตสัญญา ๑ อาหาเร ปฏิกลู สัญญา ๑ สัพพโลเก อนภิรตสัญญา ๑
อัฏฐิกสัญญา ๑ ปุฬุวกสัญญา ๑ วินีลกสัญญา ๑ วิปุพพกสัญญา ๑ วิจฉิททกสัญญา ๑ อุทธุมาตกสัญญา ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควรอบรม เพื่อรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควร
เจริญ เพื่อรูย ิ่งซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑
สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑
สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุตติ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้ อันบุคคลควรเจริญ เพื่อรูยิ่ง
ซึ่งราคะ.
[๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควร
เจริญ เพื่อความกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ
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เพื่อความสลัดออกไปซึ่งราคะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือสัมมาทิฏฐิ...
สัมมาวิมุตติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลควร
เจริญเพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อควานเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ
เพื่อสลัดออกไปซึ่งราคะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการ อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ
เพื่อความสลัดออกไปซึ่ง โทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ... สัมมาวิมุตติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๐ ประการนี้แล อันบุคคลควรเจริญเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อสละ
เพื่อความสลัดออกไปซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ อุปนาหะ มักขะ ปลาสะ
อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ สารัมภะ มานะ อติมานะ มทะ
ปมาทะ.
จบปญจมปณณาสก
จบทสกนิบาต
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พระสุตตันตปฎก
อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

นิสสายวรรคที่ ๑
๑. กิมตั ถิยสูตร

๑

วาดวยผลของศีลที่เปนกุศล

[๒๐๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ศีลที่เปนกุศลมีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ตอบวา ดูกอ นอานนท ศีลที่เปนกุศล มีความไมเดือดรอนเปนผล
มีความไมเดือดรอนเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความไมเดือดรอนมีอะไรเปนผล มี
อะไรเปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ก็ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล
มีความปราโมทยเปนอานิสงส.
๑. สูตรที่ ๑ ถึง ๕ อรรถกถาแกรวม ๆ กันไวทายสูตรที่ ๕.
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความปราโมทยมีอะไรเปนผล มีอะไร
เปนอานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติเปนอานิสงส
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปติมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส
พ. ดูกอ นอานนท ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปส สัทธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. กอนอานนท ปสสัทธิมสี ุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สขุ มีอะไรเปนผล มีอะไรเปนอานิสงส
พ. ดูกอนอานนท สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอนอานนท สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเปนผล มี
อะไรเปนอานิสงส.
พ. ดูกอนอานนท ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็นพิ พิทามีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอนอานนท นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส.
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อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็วิราคะมีอะไรเปนผล มีอะไรเปน
อานิสงส.
พ. ดูกอ นอานนท วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส
ดูกอนอานนท ศีลที่เปนกุศลมีความไมเดือดรอนเปนผล มีความ
ไมเดือดรอนเปนอานิสงส ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล
มีความปราโมทยเปนอานิสงส ความปราโมทย มีปติเปนผล มีปติเปน
อานิสงส ปติมีปสสัทธิเปนผล มีปส สัทธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุข
เปนผล มีสขุ เปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล มีสมาธิเปนอานิสงส สมาธิ
มียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนพิ พิทาเปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะ
เปนผล มีวริ าคะเปนอานิสงส วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญานทัสสนะเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้แล ดูกอนอานนท ศีลที่
เปนกุศลยอมยังความเปนพระอรหันตใหบริบูรณโดยลําดับ ดวยประการ
ดังนี้แล.
จบกิมัตถิยสูตรที่ ๑
๒. เจตนาสูตร
วาดวยอานิสงสของผูมีศีล

[๒๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลไมตอง
ทําดวยเจตนาวา ขอความไมเดือดรอนจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่ความไมเดือดรอนเกิดขึ้นแกบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีลนี้
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เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูไมมีความเดือดรอน ไมตอง
ทําดวยเจตนาวา ขอความปราโมทยจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ขอที่ความปราโมทยเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมมีความเดือดรอนนี้
เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีความปราโมทย ไมตองทํา
ดวยเจตนาวา ขอปติจงเกิดขึ้นแกเราเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่ปติ
เกิดขึ้นแกบุคคลผูมีความปราโมทยนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูมีใจประกอบดวยปติ ไมตอ งทําดวยเจตนาวา ขอกายของเราจง
สงบเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่กายของบุคคลผูมีใจประกอบดวยปติ
สงบนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีการสงบแลว ไมตอ ง
ทําดวยเจตนาวา ขอเราจงเสวยสุขเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคล
ผูมีการสงบแลวเสวยสุขนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูมีสุข
ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอจิตของเราจงตั้งมั่นเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ขอที่จิตของบุคคลผูมีสุขตั้งมั่นนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูมีจิตตั้งมั่น ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงรูจงเห็นตามเปนจริงเถิด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูมีจิตตั้งมั่นแลวรูเห็นตามเปนจริงนี้ เปน
ธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูเห็นตามเปนจริง ไมตองทําดวย
เจตนาวา ขอเราจงเบื่อหนายเถิด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอที่บคุ คลผูรู
เห็นตามเปนจริงเบื่อหนายนี้ เปนธรรมดา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูเบื่อหนาย ไมตองทําดวยเจตนาวา ขอเราจงคลายกําหนัดเถิด ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขอที่บุคคลผูเบื่อหนายคลายกําหนัดนี้ เปนธรรมดา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูม ีจิตคลายกําหนัดแลว ไมตองทําดวยเจตนาวา
ขอเราจงทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่
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บุคคลคลายกําหนัดแลวทําใหแจงซึ่งวิมุตติญาณทัสสนะนี้ เปนธรรมดา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเปนผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเปนอานิสงส นิพพิทามีวิราคะเปนผล มีวิราคะเปนอานิสงส ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาเปนผล มีนิพพิทาเปนอานิสงส สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเปนผล มียถาภูตญาณทัสสนะเปนอานิสงส สุขมีสมาธิเปนผล
มีสมาธิเปนอานิสงส ปสสัทธิมีสุขเปนผล มีสุขเปนอานิสงส ปติมีปส สัทธิเปนผล มีปสสัทธิเปนอานิสงส ความปราโมทยมีปติเปนผล มีปติ
เปนอานิสงส ความไมเดือดรอน มีความปราโมทยเปนผล มีความ
ปราโมทยเปนอานิสงส ศีลที่เปนกุศลมีความไมเดือดรอนเปนผล มีความ
ไมเดือดรอนเปนอานิสงส ดวยประการดังนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายยอมหลั่งไหลไปสูธรรมทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายยอมยังธรรม
ทั้งหลายใหบริบูรณ เพือ่ การถึงฝง (คือนิพพาน) จากสถานอันมิใชฝง
(คือสังสารวัฏ) ดวยประการดังนี้แล.
จบเจตนาสูตรที่ ๒
๓. ปฐมอุปนิสาสูตร
วาดวยอวิปฏิสารมีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว

[๒๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชือ่ วามีเหตุอันบุคคลผูทุศีล
มีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชอื่ วามีเหตุอัน
บุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อความปราโมทยไมมี ปติชื่อวา
มีเหตุอันบุคคลผูมีความปราโมทยวิบัติจัดเสียแลว เมื่อปติไมมี ปสสัทธิ
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีปติวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อปสสัทธิไมมี สุขชื่อวามี
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เหตุอันบุคคลผูมีปสสัทธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสุขไมมี สัมมาสมาธิชื่อวา
มีเหตุอันบุคคลผูมีสุขวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อสัมมาสมาธิไมมี ยถาภูตญาณทัสสนะ ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีสัมมาสมาธิวิบัติขจัดเสียแลว เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะไมมี นิพพิทาชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมียถาภูตญาณทัสสนะวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่อนิพพิทาไมมี วิราคะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีนิพพิทาวิบัติ
ขจัดเสียแลว เมื่อวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมี
วิราคะวิบัติขจัดเสียแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเทียบตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว แม
กะเทาะของตนไมนั้นยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกของ
ตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวา
มีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความ
ปราโมทยชอื่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้นเหมือน
กัน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของ
บุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อความ
ปราโมทยมีอยู ปติของบุคคลผูสมบูรณดวยความปราโมทย ยอมเปนธรรม
มีเหตุสมบูรณ เมื่อปติมีอยู ปสสัทธิของบุคคลผูสมบูรณดวยปติ ยอม
เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อปสสัทธิมีอยู สุขของบุคคลผูสมบูรณดวย
ปสสัทธิ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อสุขมีอยู สัมมาสมาธิของ
บุคคลผูสมบูรณดวยสุข ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อสัมมาสมาธิมีอยู
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ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยสัมมาสมาธิ ยอมเปนธรรมมี
เหตุสมบูรณ เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีอยู นิพพิทาของบุคคลผูสมบูรณ
ดวยยถาภูตญาณทัสสนะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อนิพพิทามีอยู
วิราคะของบุคคลผูสมบูรณดวยนิพพิทา ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อ
วิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปน
ธรรมมีเหตุสมบูรณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ แม
กะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของ
ตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อวิปฎิสารของบุคคล
ผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู
ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุ
สมบูรณ ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบปฐมอุปนิสาสูตรที่ ๓
๔. ทุติยอุปนิสาสูตร
วาดวยบุคคลผูทุศีลกําจัดอวิปฏิสาร

[๒๑๑] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว
ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุ
อันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัตขิ จัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี ความปราโมทย
ชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว... เมื่อวิราคะไมมี
วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุ อันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว.
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ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว
แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน
ของตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณ ฉันใด ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสาร
ชื่อวามีเหตุ อันบุคคลผูทุศีลมีวิบัติขจัดเสียแลว เมื่ออวิปฏิสารไมมี
ความปราโมทยชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว ฯลฯ
วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวา มีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว ฉันนั้น
เหมือนกัน.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู... เมื่อวิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ.
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ
แมกะเทาะของตนไมนั้น ยอมบริบรู ณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกนของ
ตนไมนั้น ก็ยอมสมบูรณฉันใด ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของ
บุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมือ่ อวิปฏิสาร
มีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมี
เหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลสมบูรณดวยวิราคะ
ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฉันนั้นเหมือนกัน .
จบทุติยอุปนิสาสูตรที่ ๔
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๕. ตติยอุปนิสาสูตร
วาดวยผูทุศีลขจัดอวิปฏิสาร

[๒๑๒] ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทไดเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทาน
พระอานนทไดกลาววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชือ่ วามีเหตุอัน
บุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ อวิปฏิสารไมมี ความปราโมทยชอื่
วามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฎิสารวิบัติขจัดเสียแลว...เมื่อวิราคะไมมี วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูมีวิราคะวิบัติขจัดเสียแลว.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบวิบัติแลว
แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แม
แกนของตนไมนั้น ก็ยอมไมบริบูรณฉันใด กูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารชื่อวามีเหตุอันบุคคลผูทุศีลมีศีลวิบัติขจัดเสียแลว เมือ่ อวิปฏิสาร
ไมมี ความปราโมทยชอื่ วามีเหตุอันบุคคลผูมีอวิปฏิสารวิบัติขจัดเสียแลว
ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนะชื่อวามีเหตุอันบุลคลผูมีวิริาคะวิบัติขจัดเสียแลว
ฉันนั้นเหมือนกัน.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสารของบุคคลผูมีศีล สมบูรณ
ดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่ออวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทย
ของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ... เมื่อ
วิราคะมีอยู วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวยวิราคะ ยอมเปน
ธรรมมีเหตุสมบูรณ.
ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนไมมีกิ่งและใบสมบูรณ
แมกะเทาะของตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณ แมเปลือก แมกะพี้ แมแกน
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ของตนไมนั้น ก็ยอมบริบูรณฉันใด ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อวิปฏิสาร
ของบุคคลผูมีศีล สมบูรณดวยศีล ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ เมื่อ
อวิปฏิสารมีอยู ความปราโมทยของบุคคลผูสมบูรณดวยอวิปฏิสาร ยอม
เปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฯลฯ วิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผูสมบูรณดวย
วิราคะ ยอมเปนธรรมมีเหตุสมบูรณ ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบตติยอุปนิสาสูตรที่ ๕
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มโนรถปูรณี
อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต
นิสสายวรรคที่ ๑
เอกาทสกนิบาต กิมตั ถิยสูตรที่ ๑ (ขอ ๒๐๓) เปนตน มีนัยที่กลาว
ไวแลวในหนหลังนั่นแล. จริงอยูในเอกาทสกนิบาต ๕ สูตรขางตน ทาน
กลาวองค ๑๑ แยกนิพพิทาและวิราคะออกเปนสอง.
จบอรรถกถากิมัตถิยสูตรเปนตน
๖. พยสนสูตร
วาดวยความฉิบหาย ๑๑ อยาง

[๒๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลาย ติเตียนพระอริยเจา ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ทีภ่ ิกษุนั้นจะไม
พึงถึงความฉิบหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ความฉิบหาย ๑๑ อยาง
เปนไฉน คือไมบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ ๑ เสื่อมจากธรรมที่บรรลุแลว ๑
สัทธรรมของภิกษุนั้นยอมไมผองแผว ๑ เปนผูเขาใจวาไดบรรลุในสัทธรรม ๑ เปนผูไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ๑ ตองอาบัติเศราหมอง
อยางใดอยางหนึ่ง ๑ บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคนเลว ๑ ถูกตอง
โรคอยางหนัก ๑ ยอมถึงความเปนบา คือความฟุงซานแหงจิต ๑ เปน
ผูหลงใหลทํากาละ ๑ เมือ่ ตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดดาบริภาษเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ติเตียน
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พระอริยเจา ขอนี้มิใชฐานะ มิใชโอกาส ที่ภิกษุนั้นจะไมพึงถึงความ
ฉินหาย ๑๑ อยาง อยางใดอยางหนึ่งนี้.
จบพยสนสูตรที่ ๖
อรรถกถาพยสนสูตรที่ ๖
พยสนสูตรที่ ๖ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
การบอกคืนสิกขาบทพึงทราบวาเกิน.
จบอรรถกถาพยสนสูตรที่ ๖
๗. สัญญาสูตร
วาดวยพึงเปนผูม ีสัญญาในอารมณตาง ๆ กัน

[๒๑๔] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พึงมีหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมี
ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
อาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุวาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวา
เปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญานัญจายตนะวาเปน
วิญญานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัญญายตนะวา
เปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะวาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความ
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สําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนาวา
เปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ครองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา พึงมีไดอานนท การที่ภิกษุได
สมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณ... ทีต่ รองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุไดสมาธิโดย
ประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ...
ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
พ. ดูกอ นอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญาอยางนี้
วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบแหงสังขาร
ทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน ดูกอนอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การทีภ่ ิกษุได
สมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุวาเปนอาโปธาตุเปนอารมณ ไม
พึงมีความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญ
ในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในอากิญจัญญายตนะวาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะ
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เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมี
ความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญใน
รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณทที่ ราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่
แสวงหาแลว ที่ครองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้นแลว ไดปราศรัย
กับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอน
ทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรม
ที่รูแจง ที่ถงึ แลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึง
เปนผูมีสัญญา.
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ พึงมีได
การที่ภิกษุไดสมาธิ โดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุวา
เปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่
ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ทีแ่ สวงหาแลว ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
อา. ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไรเลา การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญใน ปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ  ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
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อารมณที่ทราบ. . . ธรรมที่รูแจง ที่ถงึ แลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตาม
แลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
สา. ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผู
มีสัญญาอยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความ
สงบสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้น
กําหนด ความดับ นิพพาน ดูกอนทานอานนทผูมีอายุ พึงมีไดอยางนี้แล
การที่ภิกษุไดสมาธิ โดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
อา. ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การ
ที่อรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของสาวก
เปรียบเทียบไดกัน เสมอกัน ไมผิดกัน ในบทที่เลิศ ดูกอนทานสารีบุตร
ผูมีอายุ เมื่อกี้นี้กระผมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดทูลถามเนื้อความ
อันนี้ แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงพยากรณเนื้อความอันนี้ ดวยบทเหลานี้
ดวยพยัญชนะเหลานี้แกกระผม เหมือนที่ทานพระสารีบุตรพยากรณ
ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว การที่อรรถ
กันอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดาและของพระสาวก
เปรียบเทียบกันได เสมอกัน ไมผิดกัน ในบทที่เลิศนี้.
จบสัญญาสูตรที่ ๗
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อรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗
สัญญาสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
รูปารมณ อันจักขุวิญญาณเห็นแลวเปนตน. บทวา อตฺเถน อตฺโถ
ไดแก อรรถกับอรรถ. บทวา พฺยฺชเนน พฺยฺชน ไดแก พยัญชนะ
กับพยัญชนะ. บทวา สสนฺทิสฺสติ แปลวา จักเปนไปกันได. บทวา
สเมสฺสติ แปลวา จักเสมอกันได. บทวา น วิคฺคยฺหิสฺสติ ไดแก จักไมผิด
กัน . บทวา อคฺคปทสฺมึ ไดแก ในพระนิพพาน.
จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๗
๘. มนสิการสูตร
วาดวยกระกระทําอารมณตาง ๆ ไวในใจ

[๒๑๕] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงกระทํา
จักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําหูไวในใจ ไมพึง
กระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทํากลิ่นไวในใจ
ไมพึงกระทําลิ้นไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพึงกระทํากายไว
ในใจ ไมพงึ กระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไวในใจ
ไมพึงกระทําอาโปธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ ไมพึง
กระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ ไมพึง
กระทําวิญญาณัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะไวในใจ
ไมพึงกระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําโลกนี้ไวในใจ

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 520

ไมพึงกระทําโลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลว
ดวยใจ ไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอานนท พึงมีได การที่
ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูป
ไวในใจ... ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรม
ที่รูแจง ที่ถงึ แลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็
แตวาพึงทําไวในใจ.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการที่ตนไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ฯลฯ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ทีถ่ งึ แลว ที่แสวงหาแลว
ที่ตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็แตวาพึงทําไวในใจ.
พ. ดูกอ นอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมทําไวในใจอยางนี้วา
ธรรมชาตินนั่ สงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขารทั้งปวงความ
สละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน
ดูกอนอานนท พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน
ไมพึงกระทําจักษุไวในใจ ไมพึงกระทํารูปไวในใจ ไมพึงกระทําหูไวในใจ
ไมพึงกระทําเสียงไวในใจ ไมพึงกระทําจมูกไวในใจ ไมพึงกระทํากลิ่น
ไวในใจ ไมพึงกระทําลิ้นไวในใจ ไมพึงกระทํารสไวในใจ ไมพึงกระทํา
กายไวในใจ ไมพึงกระทําโผฏฐัพพะไวในใจ ไมพึงกระทําปฐวีธาตุไว
ในใจ ไมพงึ กระทําอาโปธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําเตโชธาตุไวในใจ
ไมพึงกระทําวาโยธาตุไวในใจ ไมพึงกระทําอากาสานัญจายตนะไวในใจ
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ไมพึงกระทําวิญญาณัญจายตนะไวในใจ ไมพึงกระทําอากิญจัญญายตนะ
ไวในใจ ไมพึงกระทําเนวสัญญานาสัญญายตนะไวในใจ ไมพึงกระทํา
โลกนี้ไวในใจ ไมพึงกระทําโลกหนาไวในใจ ไมพึงกระทํารูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจว ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว
ที่ตรองตามแลวดวยใจ ไวในใจ ก็แตวาพึงกระทําไวในใจ.
จบมนสิการสูตรที่ ๘
อรรถกถามนสิกาสูตรที่ ๘
มนสิการสูตรที่ ๘ พระผูมีพระภาคเจาตรัสปจจเวกขณปญญาไว.
จบอรรถกถามนสิการสูตรที่ ๘
๙. อเสขสูตร
การเพงของมาอาชาไนย และมากระจอก

[๒๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อิญชกาวสถาคาร๑ ในนาทิกคาม ครั้งนั้นแล ทานพระสันธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระสันธะวา ดูกอน
สันธะ เธอจงเพงแบบการเพงของมาอาชาไนย อยาเพงแบบการเพงของ
มากระจอก ดูกอนสันธะ ก็การเพงของมากระจอกยอมมีออยางไร ดูกอน
สันธะ ธรรมดามากระจอกถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมเพงวา
ขาวเหนียว ๆ ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมากระจอกที่เขาผูกไว
ใกลรางขาวเหนียวยอมไมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผฝู กมาจักให
๑. โดยมากเปน คิญชกาวสถาคาร.
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เราทําเหตุอะไรหนอแล เราจักทําอะไรตอบแกเขา ดังนี้ มากระจอกนั้น
ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมเพงวา ขาวเหนียว ๆ ดังนี้ ฉันใด
ดูกอนสันธะ บุรุษกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล
อยูที่ปาก็ดี อยูที่โคนตนไมก็ดี อยูทเี่ รือนวางเปลาก็ดี มีจิตถูกกามราคะ
กลุมรุมแลว ถูกกามราคะครอบงําแลว และยอมไมรูอุบายเครื่องสลัด
กามราคะที่เกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง บุรุษกระจอกนั้น ทํากามราคะ
นั่นแหละในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตาง ๆ ยอมเพงเนืองนิตย
ยอมเพงฝายต่ํา มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบ
งําแลว... มีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว อันถีนมิทธะครอบงําแลว...
มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว อันอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําแลว..
มีจิตอันวิจิกิจฉากลุมรุมแลว อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว และยอมไมรูอุบาย
เครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว ตามความเปนจริง บุรุษกระจอกนั้น
ทําวิจิกิจฉานั่นแหละในภายในแลว ยอมเพง ยอมเพงตาง ๆ ยอมเพง
เนืองนิตย ยอมเพงฝายต่ํา บุรุษกระจอกนั้น ยอมอาศัยปฐวีธาตุเพงบาง
ยอมอาศัยอาโปธาตุเพงบาง ยอมอาศัยเตโชธาตุเพงบาง ยอมอาศัยวาโยธาตุเพงบาง ยอมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพงบาง ยอมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพงบาง ยอมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพงบาง ยอมอาศัยโลกนี้เพงบาง ยอมอาศัยโลกหนาเพงบาง
ยอมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รแู จง
ที่ถึงแลว ทีแ่ สวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวยใจ เพงบาง ดูกอนสันธะ
การเพงของบุรุษกระจอกยอมมีดวยประการอยางนี้แล.
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ดูกอนสัทธะ ก็การเพงของมาอาชาไนยยอมมีอยางไร ดูกอนสันธะ
ธรรมดามาอาชาไนยที่เจริญ ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา
ขาวเหนียว ๆ ดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะมาอาชาไนยที่เจริญ ถูก
เขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมมีความคิดอยางนี้วา วันนี้ สารถีผูฝกมา
จักใหเราทําเหตุอะไรหนอแล เราจะกระทําอะไรตอบเขา ดังนี้ มาอาชาไนย
นั้น ถูกเขาผูกไวใกลรางขาวเหนียว ยอมไมเพงวา ขาวเหนียว ๆ ดังนี้
ดูกอนสันธะ ดวยวามาอาชาไนยที่เจริญ ยอมพิจารณาเห็นถูกปฏัก
แทงวา เหมือนคนเปนหนี้ครุนคิดถึงหนี้ เหมือนคนถูกจองจํามองเห็น
การจองจํา เหมือนคนผูเสื่อมนึกเห็นความเสื่อม เหมือนคนมีโทษเล็งเห็น
โทษ ดูกอนสันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อยูที่
ปาก็ดี อยูทโี่ คนตนไมก็ดี หรืออยูทเี่ รือนวางเปลาก็ดี ยอมไมมีจิตอัน
กามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู และยอมรูทั่วถึงอุบาย
เครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง ยอมไมมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว... ยอมไมมีจิตอันถีนมิทธะกลุมรุมแลว ... ยอมไมมีจิต
อันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุมแลว... ยอมไมมีจิตอันวิจิกิฉากลุมรุมแลว
อันวิจิกิจฉาครอบงําแลว และยอมรูทั่วถึงอุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิด
ขึ้นแลว บุรุษอาชาไนยนั้น ยอมไมอาศัยปฐวีธาตุเพง ยอมไมอาศัย
อาโปธาตุเพง ยอมไมอาศัยเตโชธาตุเพง ยอมไมอาศัยวาโยธาตุเพง ยอม
ไมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพง ยอมไมอาศัยโลกนี้เพง ยอมไม
อาศัยโลกหนาเพง ยอมไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตามแลวดวย
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ใจเพง ก็แตวายอมเพง ดูกอนสันธะ อนึ่ง เทวดาพรอมทั้งอินทร พรหม
มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงแลวอยางนี้ แตที่ไกล
เทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอม
ตอทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบ
นอมตอทาน ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้น ๆ ได
เพราะอาศัยการเพงของทาน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ทานพระสันธะไดทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บรุ ุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพง ยอมเพงอยางไร
บุรุษอาชาไนยนั้น จึงจะไมอาศัยปฐวีธาตุเพง... ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียง
ที่ไดยิน อารมณที่ทราม ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว ทีแ่ สวงหาแลว ที่ตรอง
ตามแลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง เทวดา
พรอมทั้งอินทร พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ
ผูเพงอยางไร แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอม
ตอทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบ
นอมตอทาน ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้น ๆ ได
เพราะอาศัยการเพงของทาน.
พ. ดูกอนสันธะ ความสําคัญในปฐวีธาตุวาเปนปฐวีธาตุเห็นอารมณ
ยอมเปนของแจมแจงแกบุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้ ความ
สําคัญในอาโปธาตุวา เปนอาโปธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง
ความสําคัญในเตโชธาตุวาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง
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ความสําคัญในวาโยธาตุวาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง
ความสําคัญในอากาสานัญจายตนะวา เปนอากาสานัญจายตนะเปอารมณ
ยอมเปนของแจมแจว ความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญในอากิญจัญญายตนะ
วาเปนอากิญจัญญายตนะเปนอารมณ ยอมเปนของแจมแจง ความสําคัญ
ในเนวสัญญนาสัญญายตนะวา เปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ
ยอมเปนของเจมแจง ความสําคัญในโลกนี้วาเปนโลกนี้เปนอารมณ ยอม
เปนของแจมแจง ความสําคัญในโลกหนาวาเปนโลกหนาเปนอารมณ ยอม
เปนของแจมแจง ความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ได
ทราบ ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตรองแลวดวยใจ
ยอมเปนของแจมแจงแกบุรุษอาชาไนยที่เจริญในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนสันธะ บุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงอยูอยางนี้แล จึงไมอาศัย
ปฐวีธาตุเพง ไมอาศัยอาโปธาตุเพง ไมอาศัยเตโชธาตุเพง ไมอาศัยวาโยธาตุเพง ไมอาศัยอากาสานัญจายตนะเพง ไมอาศัยวิญญาณัญาจายตนะเพง
ไมอาศัยอากิญจัญญายตนะเพง ไมอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพง ไม
อาศัยโลกนี้เพง ไมอาศัยโลกหนาเพง ไมอาศัยรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ไดทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว ที่แสวงหาแลว ที่ตรองตาม
แลวดวยใจเพง ก็แตวายอมเพง ดูกอนสันธะ อนึ่ง เทวดาพรอมทั้งอินทร
พรหม มนุษย ยอมนอบนอมบุรุษอาชาไนยที่เจริญ ผูเพงแลวอยางนี้
แตที่ไกลเทียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบนอม
ตอทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษสูงสุด ขาพเจาขอนอบ
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นอมตอทาน ขาพเจาทั้งหลายรูชัดเหตุนั้น ๆ ได
เพราะอาศัยการเพงของทาน.
จบอเสขสูตรที่ ๙
อรรถกถาอเสกขสูตรที่ ๙
อเสกขสูตรที่ ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา โทณิยา พนฺโธ ความวา มากระจอกที่เขาผูกไวใกลราง
ขาวเหนียว. บทวา อนนฺตร กริตฺวา ความวา กระทํา (ราคะ) ไว
ในภายใน. บทวา ฌายติ ความวา ยอมคิด. บทวา ปชฺฌายติ ความวา
ยอมเพงฌานมีประการตาง ๆ ขางโนนบางขางนี้. บทวา นิชฌ
ฺ ายติ
ความวา ยอมเพงฌานเปนนิตย โดยไมมีระหวางคั่น. คําวา ปวิมฺป
นิสฺสาย ฌายติ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยสามารถบุคคลผูยังยินดีอยู
ในสมาบัติ. เพราะวา ปฐวีธาตุนี้ ชือ่ วา เปนสวนเล็กนอย อันบุคคล
กระทําแลว เพราะตนยังยินดีอยูในสมาบัติ แมในอาโปธาตุเปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน.
คําวา กถฺจ สนฺธ อาชานียฌายิต โหติ ความวา มาสินธพ
ผูรูเหตุอันสมควรและไมสมควร คิดอยางไร. ในคําเปนอาทิวา ยถา อิณ
พึงทราบอธิบายวา มาอาชาไนยยอมมองเห็นการตกตอง กลาวคือการลงแส
ตรงหนาตน กระทําใหเปนเสมือนหนี้ เสมือนถูกจองจํา เสมือนเสื่อมเสีย
เสมือนความผิดมาก กลาวคือโทษ.
บทวา เนว ปวึ นิสฺสาย ฌายติ ความวา บุรุษอาชาไนยนั้น
ยอมไมเพง ดวยสัญญาในฌานอันประกอบดวยองค ๔ และองค ๕ อันมี
ปฐวีธาตุเปนอารมณ เพราะไมยินดีความสุขในสมาบัติ ยอมเพงอารมณ
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ที่ปรากฏชัดวา บุรุษนี้ ชือ่ วาบุรุษอาชาไนย เพราะไมมีความยินดีเลย.
ยอมเพงดวยผลสมบัติ อันมีพระนิพพานเปนอารมณ. บทวา ปวิย
ปวีสฺา วิภูตา โหติ ความวา ความสําคัญในฌานมีองค ๔ หรือ
ฌานมีองค ๕ มีปฐวีธาตุเปนอารมณเกิดขึ้นแลว ยอมเปนธรรมชาติ
แจมแจง คือปรากฏแลว. ก็ในพระสูตรนี้มีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ
รูปสัญญาปรากฏชัด อัฏฐิกสัญญาไมปรากฏชัดดังนี้ เปนอันทานพระสันธะ
กลาวถึงความที่ปฐวีธาตุปรากฏชัด เพราะยังมีการกาวลวง. ก็ในพระสูตร
นี้ รูปสัญญานั้นชื่อวาปรากฏชัด เพราะเปนธรรมชาติที่เห็นไดโดยความ
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดวยอํานาจแหงวิปสสนา.
แมในอาโปสัญญาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ในพระสูตรนี้ไมตรัสการ
กาวลวง ดวยอํานาจสมาบัติ แตตรัสการกาวลวง ดวยอํานาจวิปสสนาวาระ
เหมือนในหนหลัง ดวยประการฉะนี้. บทวา เอว ฌายี ความวา บุรุษ
อาชาไนยเพงอยูดวยผลสมาบัติ อันเกิดมาตามลําดับแหงวิปสสนาอยางนี้.
จบอรรถกถาอเสกขสูตรที่ ๙
๑๐. โมรนิวาปนสูตร

วาดวยผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ เปนผูมีความสําเร็จลวง
สวน
[๒๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปริพาชการาม อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง ใกลกรุงราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมเปนผูมีความสําเร็จ
ลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุด
ลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ ศีลขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ สมาธิขันธอัน
เปนของพระอเสขะ ๑ ปญญาขันธอันเปนของพระอเสขะ ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการี้แล ยอมเปนผูมีความ
สําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน
มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก
ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ อิทธิปาฏิหาริย ๑ อาเทสนาปาฏิหาริย ๑ อนุสาสนีปาฏิหาริย ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ
นี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน
มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการแมอื่นอีก
ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรม ๓
ประการเปนไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาญาณะ ๑ สัมมาวิมุตติ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล ยอมเปนผูมี
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ความสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน
มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการ
เปนผูมีความสําคัญลวงสวน มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรย
ลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ธรรม ๒ ประการเปนไฉน คือ วิชชา ๑ จรณะ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๒ ประการนี้แล ยอมเปนผูมีความสําเร็จลวงสวน
มีความเกษมจากโยคะลวงสวน มีพรหมจรรยลวงสวน มีที่สุดลวงสวน
เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แม
สนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถานี้ไววา
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปน
ผูประเสริฐสุด ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็คาถานี้นั้น สนังกุมารพรหมรอยกรองไวถูก
แลว มิใชรอ ยกรองไวผิด กลาวไวชอบแลว มิใชกลาวไมชอบ ประกอบ
ดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน เราเห็นดวย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย แมเราก็กลาวอยางนี้วา
ในหมูชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปน
ผูประเสริฐสุด ทานผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
จบโมรนิวาปนสูตรที่ ๑๐
จบนิสสายวรรคที่ ๑
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อรรถกถาโมรนิวาปนสูตรที่ ๑๐
โมรนิวาปนสูตรที่ ๑๐ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา อจฺจนฺตนิฏโ พึงทราบวิเคราะหวา พระนิพพาน กลาวคือ
อัจจันตะ เพราะลวงเลยที่สุดแลว มีความไมพินาศเปนธรรม คือ นิฏฐา
ความสําเร็จของภิกษุใด เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา อจฺจนฺตนิฏโ
ผูมีความสําเร็จลวงสวน. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยนี้.
บทวา ชเนตสฺมึ ไดแก ในหมูชน อธิบายวา ในหมูสัตว. บทวา
เย โคตฺตปฏิสาริโน ความวา ชนเหลาใด ยอมระลึกรังเกียจในสกุลนั้น
วา เราเปนสกุลโคตมะ เราเปนสกุลกัสสปะ ดังนี้ ในบรรดาการระลึก
รังเกียจดวยสกุลเหลานั้น สกุลกษัตริยประเสริฐที่สุดในโลก. บทวา
อนุมตา มยา ความวา คาถาที่สนังกุมารพรหมแสดง เทียบไดกับสัพพัญุตญาณของเรา เราก็อนุญาต. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงมีอรรถงายทั้งนั้น.
จบอรรถกถาโมรนิวาปนสูตรที่ ๑๐
จบนิสสายวรรคที่ ๑
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กิมตั ถิยสูตร ๒. เจตนาสูตร ๓. ปฐมอุปนิสาสูตร ๔. ทุติยอุปนิสาสูตร ๕. ตติยอุปนิสาสูตร ๖. พยสนสูตร ๗. สัญญาสูตร
๘. มนสิการสูตร ๙. อเสขสูตร ๑๐. โมรนิวาปนสูตร.
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. ปฐมมหานามสูตร
วาดวยศากยะมหานามะทูลถามถึงธรรมเปนเครื่องอยู

[๒๑๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมาก กระทํา
จีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวร
สําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวามหานามะไดทรงทราบขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จ
จาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะ
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันทราบขาวดังนี้วา
ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวาพระผูมีพระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรมเครื่องอยูตาง ๆ จะพึงอยู
ดวยธรรมเครื่องอยูอะไร พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ๆ มหาบพิตร การที่มหาบพิตร
เสด็จเขามาหาตถาคตแลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยู
ดวยธรรมเครื่องอยูตาง ๆ จึงพึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปน
การสมควรแกมหาบพิตรผูเปนกุลบุตร ดูกอนมหาบพิตร กุลบุตรผูมี
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ศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภ
ความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติ
ตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีจิตตั้งมั่น
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญายอม
เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอมไมเปนผูบริบูรณ ดูกอนมหาบพิตร
มหาบพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว พึงทรงเจริญธรรม ๖
ประการใหยิ่งขึ้นไป ดูกอ นมหาบพิตร ในธรรม ๖ ประการนี้ มหาบพิตร
ถึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
ดูกอนมหาบพิตร สมัยใดอริยสาวกระลึกถึงตถาคต สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุม รุม ไมถูกโมหะกลุมรุม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภตถาคต ยอมไดความรูอรรถ ยอม
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอม
เกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวย
ปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุข
ยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึง
ความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูใน
หมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญพุทธานุสสติ.
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ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงธรรม
วา พระธรรมอัน พระผูพระภาคเจาตรัสดีแลว อันบุคคลพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
พึงรูเฉพาะตน ดูกอนมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระธรรม
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม
ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรงเพราะ
ปรารภพระธรรม ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความ
ปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเถิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกาย
สงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร
อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบในหมูสัตวผูถึงความ
ไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึง
พรอมดวยพระแสธรรมเจริญธัมมานุสสติ.
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงระลึกถึง
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว
ผูปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัตชิ อบ นี้คือคูบุรุษ ๔ บุรษุ บุคคล ๘
นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูควรของคํานับ ควรของ
ตอนรับ ควรของทําบุญ ควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งกวา ดูกอนมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระสงฆ
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม
ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง
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ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระสงฆ
ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอัน
ประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของ
อริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอม
เสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวก
นี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ
เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอม
ดวยกระแสธรรมเจริญสังฆานุสสติ.
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึงศีล
ของตนวา ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท วิญูชนสรรเสริญ
อันตัณหาและทิฏฐิลูบคลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนมหาบพิตร
สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศีล สมัยนั้น จิตของอริยสวกนั้น ยอมไมถูก
ราคะกลุมรุม ไมถกู โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของ
อริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกผูม ีจิตดําเนิน
ไปตรงเพราะปรารภศีล ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดตามรูธรรม ยอม
ไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความ
ปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผู
มีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพกลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผู
ถึงความไมสงบ เปนผูไมมีความพยาบาทอยูในสัตวผูมีความพยาบาท
เปนผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมเจริญสีลานุสสติ.
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ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรถึงทรงระลึกถึงจาคะ
ของตนวา เปนลาภของเราหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทิน คือความ
ตระหนี่ มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีแลวในการสละ ควร
แกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ในหมูสัตวผูถูกมลทิน
คือความตระหนี่กลุมรุม ดูกอนมหาพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงจาคะ
สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม
ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น จิตของสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอน
มหาบพิตร อริยสาวกผูม ีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภจาคะ ยอมได
ความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวก
ผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข จิต
ของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพ
กลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมี
ความพยาบาทอยูในหมูสัตวที่มีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแส
ธรรมเจริญจาคานุสสติ.
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
เทวดาทั้งหลายวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู
เทวดาชั้นยามามีอยู เทวดาชั้นดุสิตมีอยู เทวดาชั้นนิมมานรดีมีอยู เทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีมีอยู เทวดาชั้นพรหมกายมีอยู เทวดาชั้นที่สูงในรูป
กวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด จุติจากโลกนี้
แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้นอยู เทวดา
เหลานั้นประกอบดวยศีลเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลก
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ชั้นนั้นๆ แมเราก็มีศีลเชนนั้น เทวดาเหลานั้นประกอบดวยสุตะเชนใด
จุติจากกโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้น ๆ แมเราก็มีสุตะเชนนั้น
เทวดาเหลานั้นประกอบดวยจาคะเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดใน
เทวโลกชั้นนั้น ๆ แมเราก็มีจาคะเชนนั้น เทวดาเหลานั้น ประกอบดวย
ปญญาเชนใด จุติจากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้น ๆ แมเราก็มี
ปญญาเชนนั้น ดูกอนมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะและปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนัน้ จิตของ
อริยสาวกนั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถกู โมหะ
กลุมรุม สมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลาย ยอม
ไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบ
ดวยธรรม ปติยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวก
ผูมีใจประกอบดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลวยอมเสวยสุข
จิตของอริยสาวกผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกนี้อาตมภาพ
กลาววา เปนผูถึงความสงบอยูในหมูสัตวผูถึงความไมสงบ เปนผูไมมี
ความพยาบาทอยูในหมูสัตวผูมีความพยาบาท เปนผูถึงพรอมดวยกระแส
ธรรมเจริญเทวดานุสสติ ดังนี้แล.
จบปฐมมหานามสูตรที่ ๑
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. อรรถกถาปฐมมหานามสูตร
วรรคที่ ๒ ปฐมมหานามสูตรที่ ๑ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.

บทวา นานาวิหาเรหิ วิหรต ความวา ชื่อวา ธรรมเปนเครื่องอยู
ประจําสําหรับคฤหัสถ มิไดมีอยางเดียว เพราะเหตุนั้น เจามหานามศากยะ
จึงทูลถามวา เมื่อหมอมฉันอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูไมประจํา. ดวยบทวา
เกน วิหาเรน เจามหานามศากยะ ทูลถามวา หมอมฉันพึงอยูดวยธรรม
เปนเครื่องอยูประจําอยางไหน พระเจาขา. บทวา อาราธโก ไดแก ผูทํา
ใหถึงพรอมผูบริบูรณ. บทวา ธมฺมโสตสมาปนฺโน พุทฺธานุสฺสตึ ภาเวติ
ความวา ผูถึงพรอมดวยกระแสธรรมแลว ยอมเจริญพุทธานุสสติ.
จบอรรถกถาปฐมมหานามสูตรที่ ๑
๒. ทุติยมหานามสูตร
วาดวยเจาศากยะมหานามะทูลถามถึงธรรมเปนเครื่องอยู

[๒๑๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล เจาศากยะพระนามวามหานามะ ทรงหายจากประชวร คือหายจากภาวะที่ประชวรไมนาน ก็สมัยนั้น
ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา
พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยกาลลวงไป ๓
เดือน เจาศากยะพระนามวามหานามะไดทรงสดับขาววา ภิกษุเปนอันมาก
กระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจา
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ผูมีจีวรสําเร็วแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ครั้งนัน้ แล เจาศากยะพระนามวามหานามะ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
ไดทราบขาวมาดังนี้วา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จ
จาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยู
ดวยธรรมเครื่องอยูตาง ๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละๆ มหาบพิตร การทีม่ หาบพิตร
เสด็จเขามาหาตถาคตแลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยู
ดวยธรรมเครื่องอยูตาง ๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปน
การสมควรแกมหาบพิตรผูเปนกุลบุตร ดูกอนมหาบพิตร กุลบุตรผูมี
ศรัทธายอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีศรัทธา ยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภ
ความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผูเกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติ
ตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติหลงลืมยอมไมเปนผูบูรณ ผูมจี ิตตั้งมั่น
ยอมเปนผูบริบูรณ ผูไมมีจิตตั้งมั่นยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูม ีปญญายอม
เปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทราม ยอมไมเปนผูบริบูรณ
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๕ ประการนี้แลว
พึงเจริญธรรม ๖ ประการใหยิ่งขึ้นไป ดูกอนมหาบพิตร ในธรรม ๖
ประการนี้ พึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
ดูกอนมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงพระตถาคต สมัยนั้น จิต
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ของอริยสาวกนั้น ยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถูกโทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะ
กลุมรุม สมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอนมหาบพิตร
อริยสารกผูมีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภพระตถาคต ยอมไดความรูอรรถ
ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติ
ยอมเกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบ
ดวยปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบแลว ยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวก
ผูมีสุขยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได
พึงประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญก็ได พึงบรรทมเจริญก็ได พึง
ทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวย
พระโอรสและพระธิดาเจริญก็ได ซึง่ พุทธานุสสตินี้แล.
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
พระธรรม...
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
พระสงฆ...
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
ศีลของตน...
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
จาคะของตน. . .
ดูกอนมหาบพิตร อีกประการหนึ่ง มหาบพิตรพึงทรงระลึกถึง
เทวดาทั้งหลายวา เทวดาชั้นจาตุมหาราชมีอยู เทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู . . .
เทวดาผูสูงขึ้นไปกวานั้นมีอยู เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศรัทธาเชนใด
จุติจากโลกนีแ้ ลวไปบังเกิดในเทวโลกชั้นนั้น ๆ แมเราก็มีศรัทธาเชนนั้น
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เทวดาเหลานั้นประกอบดวยศีล. . . สุตะ. . . จาคะ . . . ปญญาเชนใด จุติ
จากโลกนี้แลวไปบังเกิดในเทวโลกชัน้ นั้นๆ แมเราก็มีปญญาเชนนั้น
ดูกอนมหาบพิตร สมัยใด อริยสาวกระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
และปญญา ของตนและของเทวดาเหลานั้น สมัยนั้น จิตของอริยสาวก
นั้นยอมไมถูกราคะกลุมรุม ไมถกู โทสะกลุมรุม ไมถูกโมหะกลุมรุม สมัยนั้น
จิตของอริยสาวกนั้นยอมดําเนินไปตรง ดูกอนมหาบพิตร อริยสาวกผูมี
จิตดําเนินไปตรงเพราะปรารภเทวดาทั้งหลาย ยอมไดความรูอรรถ ยอม
ไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ปติยอม
เกิดแกอริยสาวกผูมีความปราโมทย กายของอริยสาวกผูมีใจประกอบดวย
ปติยอมสงบ อริยสาวกผูมีกายสงบยอมเสวยสุข จิตของอริยสาวกผูมีสุข
ยอมตั้งมั่น ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรพึงเสด็จดําเนินเจริญก็ได พึง
ประทับยืนเจริญก็ได พึงประทับนั่งเจริญก็ได พึงบรรทมเจริญก็ได พึง
ทรงประกอบการงานเจริญก็ได พึงประทับบนที่นอนอันเบียดเสียดดวย
พระโอรสและพระธิดาเจริญก็ได ซึง่ เทวตานุสสตินี้แล.
จบทุติยมหานามสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยมหานามสูตรที่ ๒
ทุติยมหานามสูตรที่ ๒ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา คิลานา วุฏ ิโต ความวา เจามหานามศากยะประชวรแลว
หายประชวร.
จบอรรถกถาทุติยมหานามสูตรที่ ๒
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๓. นันทิยสูตร
วาดวยเจาศากยะนันทิยะทูลถามถึงธรรมเปนเครื่องอยู

[๒๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเขาจําพรรษา ณ กรุงสาวัตถี เจาศากยะพระนามวานันทิยะได
ทรงทรามขาววา พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเขาจําพรรษา ณ
กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวานันทิยะทรงมีพระดําริวา
ไฉนหนอ แมเราก็พึงเขาจําพรรษา ณ กรุงสาวัตถี เราจักประกอบการงาน
และจักไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาตามกาลอันสมควร กรุงสาวัตถีนั้น.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงจําพรรษา ณ กรุงสาวัตถี เจา
ศากยะพระนามวานันทิยะ ก็เขาจําพรรษา ณ กรุงสาวัตถี ไดทรงประกอบ
การงาน และไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาตามกาลอันสมควร ณ กรุงสาวัตถี
นั้น ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุเปนอันมากยอมกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จ
จาริกโดยลวงไป ๓ เดือน เจาศากยะพระนามวานันทิยะไดทรงทราบ
ขาววา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวย
หวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จจาริกโดยลวงไป ๓
เดือน ครั้งนั้นแล เจาศากยะพระนามวานันทิยะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันไดทราบขาวมาวา ภิกษุเปนอันมากกระทําจีวรกรรมเพื่อพระผูมีพระภาคเจา ดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาผูมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จ
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จาริกโดยลวงไป ๓ เดือน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรม
เครื่องอยูตาง ๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละๆ บพิตร การที่บพิตรเสด็จมาหา
ตถาคต แลวตรัสถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูอยูดวยธรรม
เครื่องอยูตาง ๆ พึงอยูดวยธรรมเครื่องอยูอะไร ดังนี้ เปนการสมควร
แกบพิตรผูเปนกุลบุตรแล ดูกอนบพิตร กุลบุตรีผูมีศรัทธายอมเปนผู
บริบูรณ ผูไมมีศรัทธายอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีศีลยอมเปนผูบริบูรณ
ผูทุศีลยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูปรารภความเพียรยอมเปนผูบริบูรณ ผู
เกียจครานยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูม ีสติตั้งมั่นยอมเปนผูบริบูรณ ผูมีสติ
หลงลืมยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูมีสมาธิยอมเปนผูบริบูรณ ผูไ มมีสมาธิ
ยอมไมเปนผูบริบูรณ ผูม ีปญญายอมเปนผูบริบูรณ ผูมีปญญาทรามยอม
ไมเปนผูบริบูรณ ดูกอนบพิตร บพิตรทรงตั้งอยูในธรรม ๖ ประการนี้
แลว พึงเขาไปตั้งสติไวภายในธรรม ๕ ประการ ดูกอนบพิตร ในธรรม
๕ ประการนี้ บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระตถาคตวา แมดว ยเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม ดูกอ นบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน
ปรารภพระตถาคต ดวยประการดังนี้แล.
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงพระธรรมวา พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ... อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดูกอน
บพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภพระธรรมดวยประการ
ดังนี้แล.
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อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงกัลยาณมิตรทั้งหลายวา
เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีกลั ยาณมิตรผูเอ็นดู ผูใคร
ประโยชน ผูกลาวสอน ผูพร่ําสอน ดูกอนบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติ
ไวในภายใน ปรารภกัลยาณมิตรดวยประการนี้แล.
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงจาคะของตนวา เปนลาภ
ของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่เรามีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่
มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ
ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ในหมูสตั วผูถูกมลทินคือความ
ตระหนี่ กลุม รุมแลว ดูกอนบพิตร บพิตรพึงเขาไปตั้งสติไวในภายใน
ปรารภจาคะดวยประการดังนี้แล.
อีกประการหนึ่ง บพิตรพึงทรงระลึกถึงเทวดาทั้งหลายวา เทวดา
เหลานั้นไดกาวลวงความเปนสหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษาแลว เขา
ถึงการอันสําเร็จดวยใจอยางใดอยางหนึ่ง เทวดาเหลานั้นยอมไมพิจารณา
เห็นกิจที่ควรทําของตน หรือการสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ดูกอนบพิตร ภิกษุ
ผูเปนอสมยวิมุตยอมพิจารณากิจที่ไมควรทําของตน หรือการสั่งสมกิจ
ที่ทําแลว แมฉันใด ดูกอ นบพิตร เทวดาเหลาใด กาวลวงซึ่งความเปน
สหายแหงเทวดาผูมีคําขาวเปนภักษา เขาถึงกายอันสําเร็จดวยใจอยางใด
อยางหนึ่ง เทวดาเหลานั้นยอมไมพิจารณาเห็นกิจที่ควรทําของตน หรือ
การสั่งสมกิจที่ตนทําแลว ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกอ นบพิตร บพิตรพึงเขา
ไปตั้งสติไวในภายใน ปรารภเทวดาทั้งหลาย ดวยประการดังนี้แล.
ดูกอนบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ ยอม
ละซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกไมถือมั่น ดูกอนบพิตร หมอที่คว่ํา
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ยอมไมกลับ ถูกตองสิ่งที่คายแลว ไฟที่ไหมลามไปจากหญา ยอมไหมของที่
ควรไหม ยอมไมกลับมาไหมสิ่งที่ไหมแลว แมฉันใด อริยสาวกผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ ยอมละอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามก ยอมไม
ถือมั่น (อกุศลธรรมอันชั่วชาเหลานั้น) ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบนันทิยสูตรที่ ๓
อรรถกถานันทิยสูตรที่ ๓
นันทิยสูตรที่ ๓ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา กลฺยาณมิตฺเต แปลวา ซึง่ มิตรดีทั้งหลาย. ในพระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสังฆานุสสติ ดวยอํานาจแหงกัลยาณมิตรดวย
ประการฉะนี้. บทวา กวฬิงฺการภกฺขาน ไดแก ของเทวดาชั้นกามาวจร.
บทวา อสมยวิมุตฺโต ความวา พระขีณาสพผูหลุดพนแลวดวยอสมยวิมุตติ.
จบอรรถกถานันทิยสูตรที่ ๓
๔. สุภูติสูตร
วาดวยลักษณะแหงศรัทธา

[๒๒๑] ครั้งนั้นแล ทานพระสุภูติกับสัทธภิกษุ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระสุภูติ
วา ดูกอนสุภูติ ภิกษุนี้ชอื่ ไร ทานพระสุภูติกราบทูลวา ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ภิกษุนี้ชื่อวาสัทธะ เปนบุตรอุบาสกผูมีศรัทธา ออกบวชเปน
บรรพชิตดวยศรัทธา พระเจาขา.
พ. ดูกอนสุภูติ ก็สัทธภิกษุนี้เปนบุตรของอุบาสกผูมีศรัทธาออก
บวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ยอมเห็นพรอมในลักษณะของพระผูมีศรัทธา
ทั้งหลายแลหรือ.
สุ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา บัดนี้เปนการสมควรทรงแสดง
ลักษณะของผูมีศรัทธานั้น ขาแตพระสุคต บัดนี้เปนกาลสมควรแสดง
ลักษณะของผูมีศรัทธานั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาตรัสลักษณะแหงศรัทธา
ของผูมีศรัทธาเถิด ขาพระองคจักทราบบัดนี้วา ภิกษุนี้จักเห็นพรอมใน
ลักษณะของผูมีศรัทธาทั้งหลายหรือไม.
พ. ดูกอนสุภูติ ถาอยางนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ทานพระสุภูติทูลรับพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
สุภูติ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณ
นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกอนสุภูติ ขอที่ภิกษุเปน
ผูมีศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย แมนี้ ก็เปนลักษณะ
แหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เปน
ผูไดสดับมามาก ทรงไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ซึ่ง
ธรรมทั้งหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง
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ดูกอนสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูมีสุตะมาก ฯลฯ แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ
แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี ดูกอน
สุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี แมนี้ ก็็เปนลักษณะ
แหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพ ดูกอน
สุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูวางาย เปนผูประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําให
เปนผูวางาย เปนผูอดทน เปนผูรับอนุศาสนียโดยเคารพแมนี้ ก็เปน
ลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ในกรณียกิจทั้งสูง
และต่ําของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบดวยปญญาเปนเครื่อง
พิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ดูกอนสุภูติ
ขอที่ภิกษุเปนผูขยัน ไมเกียจคราน ฯลฯ อาจทํา อาจจัดได แมนี้
ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูใครธรรม กลาวคําเปนที่รัก เปนผูมี
ความปราโมทยอยางยิ่งในธรรมอันยิง่ ในวินัยอันยิ่ง ดูกอนสุภูติ ขอที่
ภิกษุเปนผูใครธรรม เปนผูกลาวคําอันเปนที่รัก มีความปราโมทยอยางยิ่ง
ในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมี
ศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังอกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม
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ทอดธุระในกุศลธรรม ดูกอนสุภูติ ขอที่ภิกษุปรารภความเพียร ฯลฯ
แมนี้ ก็ เปนลักษณะแหงศรัทธา ของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ได
โดยลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
ดูกอนสุภูติ ขอที่ภิกษุเปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยยาก ไดโดยไม
ลําบาก ซึ่งฌาน ๔ อัน มีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน
แมนี้ ก็ เปนลักษณะแหงศรัทธา ของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพ
โนน เราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น
จุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น เสวยสุข มีอาหารอยาง
นั้น เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจาก
ภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทส ดวยประการฉะนี้ ดูกอนสุภูติ ขอที่
ภิกษุระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง ฯลฯ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
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พรอมทั้งอุเทส ดวยประการฉะนี้ แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธา
ของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอัน
บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานั้นประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อ
ตายไป จึงตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก สวนสัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป จึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เธอยอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกอ นสุภูติ ขอที่ภิกษุเห็น
หมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ แมนี้ ก็เปน
ลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดูกอนสุภูติ ขอที่ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพระอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู แมนี้ ก็เปนลักษณะแหงศรัทธาของผูมีศรัทธา.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ทานพระสุภูติ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมี
ศรัทธา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสนี้นั้น มีพรอมอยูแกภิกษุนี้ และภิกษุ
นี้ยอมเห็นพรอมในลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธาเหลานี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภิกษุนี้เปนผูมีศีล... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
ภิกษุนี้เปนผูมีสุตะมาก... ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ภิกษุนี้เปนผูมีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี ภิกษุนี้เปนผูวางาย ประกอบดวยธรรมเครื่องกระทําใหเปนผูวา
งาย เปนผูอดทน เปนผูรับเอาอนุศาสนียโดยเคารพ ภิกษุนี้เปนผูขยัน
ไมเกียจครานในกรณียกิจทั้งหลายทั้งสูงและต่ํา ของเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เปนผูประกอบดวยปญญาเปนเครื่องพิจารณาอันเปนอุบายในกรณียกิจนั้น อาจทํา อาจจัดได ภิกษุนี้เปนผูใครในธรรม กลาวคําอันเปน
ที่รัก เปนผูมีความปราโมทยยิ่ง ในธรรมอันยิ่ง ในวินัยอันยิ่ง ภิกษุนี้เปน
ผูปรารภความเพียร มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม ภิกษุนี้เปนผูไดตามปรารถนา ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลําบาก ซึ่ง
ฌาณ ๔ อันมีในจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ภิกษุนี้ยอม
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง
ฯลฯ เธอระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้ง
อุทเทส ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนี้พิจารณาเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปน
ไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ภิกษุนี้ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา-
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วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธา
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวนี้ มีพรอมอยูแกภิกษุนี้ อนึง่ ภิกษุนี้จัก
ปรากฏในลักษณะศรัทธาของผูมีศรัทธาเหลานี้ พระเจาขา.
พ. ดีละ ๆ สุภูติ ดูกอนสุภตู ิ ถาเชนนั้น เธอพึงอยูกับสัทธภิกษุ
นี้เถิด ดูกอนสุภูติ อนึ่ง เธอพึงหวังจะมาเยี่ยมเยียนตถาคตในกาลใด ใน
กาลนั้น เธอกับสัทธภิกษุนี้พึงเขามาเยี่ยมเยียนตถาคตเถิด.
จบสุภูติสูตรที่ ๔
อรรถกถาสุภูติสูตรที่ ๔
สุภูติสตู รที่ ๔ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
พระศาสดาแมทรงทราบอยู ก็ตรัสถามวา ดูกอนสุภูติ ภิกษุนี้ ชื่อไร
ดังนี้ พระสุภูติ กราบทูลวา ภิกษุชอื่ วาสัทธะ เปนบุตรของอุบาสกผูมี
ศรัทธา หมายถึงทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ดวยวา สัทธภิกษุนั้นเปน
บุตรของอนาถบิณฑิกคฤหบดี บวชในสํานัก (พระสุภูติ) ผูเปนอาของ
ตน. ลําดับนั้น พระสุภูติเถระ ไดพาสัทธภิกษุไปเฝาพระศาสดา. บทวา
สทฺธาปทาเนสุ ความวา ในอปทาน คือลักษณะของบุคคลผูมีศรัทธา
ทั้งหลาย.
จบอรรถกถาสุภูติสูตรที่ ๔
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๕. เมตตาสูตร
วาดวยอานิสงสของเมตตา ๑๐ ประการ

[๒๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคล
เสพแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่น
โดยลําดับ สั่งสมดีแลว ปรารภดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการ
๑๑ ประการเปนไฉน คือ ยอมหลับเปนสุข ๑ ยอมตื่นเปนสุข ๑ ยอม
ไมฝนลามก ๑ ยอมเปนที่รักแหงมนุษยทั้งหลาย ๑ ยอมเปนที่รักแหง
อมนุษยทั้งหลาย ๑ เทวดาทั้งหลายยอมรักษา ๑ ไฟ ยาพิษหรือศัสตรายอม
ไมกล้ํากรายได ๑ จิตยอมตั้งมั่นโดยรวดเร็ว ๑ สีหนายอมผองใส ๑ เปนผู
ไมหลงใหลทํากาละ ๑ เมื่อไมแทงตลอดคุณอันยิ่ง ยอมเปนผูเขาถึงพรหมโลก ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแลว
เจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยาน ทําใหเปนที่ตั้ง ใหตั้งมั่นโดย
ลําดับ สั่งสมดีแลว ปรารภดวยดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ ประการนี้แล.
จบเมตตาสูตรที่ ๕
อรรถกถาเมตตาสูตรที่ ๕
เมตตาสูตรที่ ๕ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา สุข สุปติ ความวา ชื่อวาหลับเปนสุข เพราะไมหลับ
เหมือนคนนอกนั้นที่นอนกรนกระสับกระสายหลับเปนทุกข แมเมื่อหยั่งลง
สูความหลับก็เปนสุขเหมือนผูเขาสมาบัติ.
บทวา สุข ปฏิพุชฌ
ฺ ติ ความวา คนอื่น ๆ ถอนใจ กระสับกระสายอยู ตื่นเปนทุกขฉันใด บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ หาตื่นเปน
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ทุกขฉันนั้นไม ไมมีอาการผิดปกติ ตื่นเปนสุข เหมือนดอกปทุมกําลัง
แยมอยู.
บทวา น ปาป สุปน  ปสฺสติ ความวา บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ
แมเมื่อฝนเห็น ก็ฝนเห็นแตเรื่องที่เจริญเทานั้น เปนเหมือนไหวพระเจดีย เหมือนกระทําการบูชา เหมือนฟงธรรมอยูฉะนั้น และยอมไมฝน
เห็นที่ลามก เหมือนคนพวกอื่นที่ฝนเห็นตนถูกพวกโจรพากันรุมลอม
เหมือนถูกสัตวรายทํารายเอา
และเหมือนกําลังตกเหวฉะนั้น.
บทวา มนุสฺสาน ปโย โหติ ความวา บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ ยอมเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของมนุษยทั้งหลาย เหมือนแกว
มุกดาหารที่สวมไวที่อก และเหมือนพวงมาลัยประดับไวที่ศีรษะฉะนั้น.
บทวา อมนุสฺสาน ปโย โหติ ความวา บุคคลผูเสพเมตตาเจโตวิมุตติ ยอมเปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย เหมือนเปนที่รักของมนุษย
ทั้งหลาย ดุจพระวิสาขเถระ. เรื่องกลาวไวพิสดารแลว ในเมตตากรรมฐานนิเทศ ในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล.
บทวา เทวตา รกฺขนฺติ ความวา เทวดาทั้งหลาย ยอมรักษาเหมือน
มารดาและบิดารักษาบุตรฉะนั้น.
บทวา นาสฺส อคฺคิ วา วิส วา สตฺถ วา กมติ ความวา ไฟยอมไม
กล้ํากราย คือไมเขาไปพองพานรางกายของผูอยูดวยเมตตา เหมือนนางอุตตราอุบาสิกา ยาพิษยอมไมกล้ํากราย คือไมเขาไปทําอันตรายรางกาย
ของผูอยูดวยเมตตา เหมือนพระจูฬสีเถระผูสวดสังยุตตนิกายฉะนั้น หรือ
ศัสตรา ยอมไมกล้ํากราย คือยอมไมเขาใกลรางกายของผูอยูดวยเมตตา
เหมือนสังกิจจสามเณรฉะนั้น มีคําอธิบายวา ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ยอม
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ไมทําอันตรายรางกายของผูอยูดวยเมตตา ก็ในขอนี้ ทานอาจารยทั้งหลาย
ไดกลาวเรื่องแมโคนมไว.
ไดยินวา แมโคตัวหนึ่ง กําลังยืนหลั่งน้ํานมใหแกลูกโคอยู นายพรานคนหนึ่ง คิดวา เราจักแทงแมโคนั้น จึงใชมือพลิกไปมาพุงหอก
ดามยาวไป หอกนั้นแหละ หมุนไปกระทบรางแมโคนมนั้น เหมือนใบ
ตาลปลิวไปกระทบฉะนั้น เพราะกําลังอุปจารภาวนาหามิได เพราะกําลัง
อัปปนาภาวนาก็หามิได เปนเพราะแมโคนั้นมีจิตเกื้อกูลอยางแรงในลูกโค
อยางเดียว. เมตตามีอานุภาพมากถึงอยางนี้.
บทวา ตุวฏ จิตฺต สมาธิยติ ความวา จิตของบุคคลผูอยูดวยเมตตา
ยอมตั้งมั่นไดรวดเร็ว. ความที่จิตนั้นตั้งมั่นชาไมมี.
บทวา มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ ความวา และหนาของผูนั้นยอมมีสี
ผองใส เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้น.
บทวา อสมฺมูฬฺโห กาล กโรติ ความวา ชื่อวา ความหลงตายของ
ผูอยูดวยเมตตาไมมี. ยอมไมหลงทํากาละ เหมือนกับกาวลงสูความหลับ.
บทวา อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต ความวา บุคคลผูอยูดวยเมตตา เมื่อ
ไมบรรลุพระอรหัตอันเปนคุณวิเศษที่ยิ่งกวาเมตตาสมาบัติ จุติจากอัตภาพ
นั้นแลว ไปเกิดในพรหมโลก เหมือนหลับแลวตื่นขึ้น.
จบอรรถกถาเมตตาสูตรที่ ๕
๖. ทสมสูตร
วาดวยธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน

[๒๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม ใกลพระ-
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นครเวสาลี ก็สมัยนั้น หสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ เดินทางไปถึงเมือง
ปาตลีบุตร ดวยกรณียกิจบางอยาง ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมือง
อัฏฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ณ กุกกุฎาราม ครั้นแลวไดถามภิกษุนั้น
วา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ ทานพระอานนทอยูที่ไหน เพราะวาขาพเจา
เปนผูใครเพื่อจะพบทานพระอานนท ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอ นคฤหบดี
ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุคาม ใกลพระนครเวสาลี.
ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ กระทํากรณียกิจนั้นที่เมือง
ปาตลีบุตรเสร็จแลว ไดเขาไปหาทานพระอานนท ณ เวฬุวคาม ใกล
พระนครเวสาลี ไหวทานพระอานนทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรมอยาง
เอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรม
เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวโดยชอบมีอยูหรือ.
ทานพระอานนทตอบวา ดูกอนคฤหบดี ธรรมอยางเอกอันเปนที่
หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
หลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มี
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น
เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวแลวโดยชอบ มีอยู.
ท. ขาแตทานพระอานนท ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพน
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แหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไม
หมดสิ้น หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มี
ใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวโดยชอบ เปนไฉน.
อ. ดูกอ นคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
ภิกษุนั้น ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ปฐมฌานนี้แลถูกปรุงแลว ถูกตบแตง
แลว และยอมรูชัดวา ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้น
เปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอจึงตั้งอยูในสมถะและ
วิปสสาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาไม
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จะเปนอุปปาติก พรหม เพราะ
ความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ โดยความพอใจ
เพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับมาจากโลก
นั้นเปนธรรมดา ดูกอนคฤหบดี นี้แลคือธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุด
พนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปน
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวแลวโดยชอบ.
๑

๑. อนาคามี.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุขอยู...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสในกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
บริสุทธิ์อยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมจตุตถฌานนี้แล ถูกปรุง
แลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบ
แตงแลว สิง่ นั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยู
ในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
หากวาไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม
เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความ
พอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกอนคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก
อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวแลวโดยชอบ.
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อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู
ทิศที่สอง ที่สาม ทิศที่สกี่ ็เหมือนกัน โดยนัยนี้ทงั้ เบื้องบน เบื้องต่ํา
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบ
ดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมเมตตาเจโตวิมุตตินี้แล ถูกปรุง
แลว ถูกตบแตงแลว และรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูก
ตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้ง
อยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปน
อุปปาติกพรหม เพระความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพนั้น
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกอนคฤหบดี แมขอนี้แล ก็เปน
ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึง
ความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุ
โดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดย
ลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว
แลวโดยชอบ
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยกรุณา...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยมุทิตา...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีจิตประกอบดวยอุเบกขา ยอมแผไปสูทิศ
หนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สกี่ ็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน
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เบื้องต่ํา เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน
ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู ภิกษุนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา แมอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้แล ถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชดั วา สิ่งใด
สิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับ
ไมเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอม
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นรูปแหงสังโยชน
อันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ
จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกอน
คฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิต
ที่ยังไมหลุดพน เปนที่หมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป
หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยัง
ไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสไวแลวโดยชอบ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุยอมบรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยการ
บริกรรมวาอากาศไมมีที่สุด เพราะกาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา ภิกษุนั้นยอม
พิจารณาเห็นดังนี้วา แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้แล ถูกปรุงแลว
ถูกตบแตงแลว และยอมรูชัดวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูกตบแตงแลว
สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา เธอตั้งอยูแลวในสมถะ
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และวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย หาก
วาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปนอุปปาติกพรหม
เพราะความในรูปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอ
ใจเพลิดเพลินในธรรมนัน้ ๆ จักปรินพิ พานในภพนั้น มีอันไมกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดา ดูกอนคฤหบดี แมขอนี้แลก็เปนธรรมอยางเอก
อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึงความหมดสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุโดยลําดับซึ่งธรรมเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดยลําดับ แหงภิกษุผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวแลวโดยชอบ.
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง ยอมบรรลุวญ
ิ าณัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา วิญญาณไมมี
ที่สุด...
อีกประการหนึ่ง ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ
ทั้งปวง ยอมบรรลุลากิญจัญญายตนฌานโดยบริกรรมวา หนอยหนึ่งไมมี
ดังนี้ ภิกษุนนั้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้แล ถูก
ปรุงแลว ถูกตบแตงแลว และยอมรูชดั วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกปรุงแลว ถูก
ตบแตงแลว สิ่งนั้นเปนของไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้น
ตั้งอยูแลวในสมถะและวิปสสนาธรรมนั้น ยอมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย หากวาเธอไมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ก็จักเปน
อุปปาติกพรหม เพราะความสิ้นไปแหงสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องต่ํา ๕ ดวยความพอใจเพลิดเพลินในธรรมนั้น ๆ จักปรินิพพานในภพนั้น
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มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา ดูกอนคฤหบดี แมขอนี้แล ก็เปน
ธรรมอยางเอก อันเปนที่หลุดพนแหงจิตที่ยังไมหลุดพน เปนที่ถึง
ความหมดสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายที่ยังไมหมดสิ้นไป หรือเปนที่บรรลุ
โดยลําดับซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไมบรรลุโดย
ลําดับ แหงภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูรูผูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัส
ไวแลวโดยชอบ.
เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ
ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ เปรียบเหมือน
บุรุษแสวงหาแหลงขุมทรัพยขุมเดียว พึงพบแหลงขุมทรัพย ๑๑ ขุมคราว
เดียวกัน แมฉันใด ขาพเจาเมื่อแสวงหาประตูอมตธรรมประตูเดียว ก็ได
สดับประตูอมตธรรม ๑ ประตูคราวเดียวกัน ฉันนั้น เปรียบเหมือนบุรุษ
มีเรือน ๑๑ ประตู เมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรษุ พึงอาจเพื่อทําตนให
สวัสดีโดยประตูหนึ่ง ๆ แมฉันใด ขาพเจาจักอาจเพื่อทําตนใหสวัสดีได
ดวยประตูอมตธรรมประตูหนึ่งๆในบรรดาประตูอมตธรรม ๑๑ ประตูเหลา
นี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล ขาแตทานผูเจริญ ธรรมดาอัญญเดียรถียเหลานี้
จักแสวงหาทรัพยบูชาอาจารยเพื่ออาจารย สวนขาพเจาจักบูชาทานพระอานนทอยางไรเลา ลําดับนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ นิมนต
พระภิกษุสงฆผูอยูในนครเวสาลีและเมืองปาตลีบุตรใหประชุมกันแลวอังคาส
ภิกษุสงฆใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือ
ของ นิมนตภิกษุรูปหนึ่ง ๆ ใหครองผาคูหนึ่ง นิมนตทานพระอานนท
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ใหครองไตรจีวร และสรางวิหารราคาหารอยถวายทานพระอานนท ดัง
นี้แล.
จบทสมสูตรที่ ๖
อรรถกถาทสมสูตรที่ ๖
ทสมสูตรที่ ๖ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
บทวา ทสโม ความวา ก็คฤหบดีนั้น เขานับในตําแหนงที่ ๑๐
ดวยอํานาจชาติและสกุล และดวยการนับตระกูลที่เปนคฤหบดีมหาศาล
เพราะเหตุนั้น เขาจึงชื่อวา ทสมะนั่นแล. บทวา อฏกนาคโร แปลวา
ชาวเมืองอัฏฐกะ. บทวา กุกฺกุฏาราเม ไดแก อารามที่กุกกุฏเศรษฐี
สรางไว.
ในคําวา เตน ภควตา ฯเปฯ สมฺมทกฺขาโต นี้ มีความสังเขป
ดังตอไปนี้ :- ทสมคฤหบดี ถามทานพระอานนทวา พระผูมีพระภาคเจา
ผูบําเพ็ญพระบารมี ๓๐ ถวนแลว ทรงหักกิเลสทั้งปวง ทรงรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น อันเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ชมเชยดวยเหตุ
๔ ประการ ดวยสามารถแหงเวสารัชชญาณ ๔ อยางคือ พระองคทรงรู
อัธยาศัยและอนุสัยของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ ทรงเห็นไญยธรรมทั้งปวง
เหมือนผลมะขามปอมที่วางไวในฝามือ อนึ่ง ทรงรูดวยปุพเพนิวาสญาณ
เปนตน ทรงเห็นดวยทิพจักษุ หรือวาทรงรูดวยวิชชา ๓ หรือดวย
อภิญญา ๖ ทรงเห็นดวยสมันตจักษุ อันไมติดขัดในโลกทั้งปวง ทรงรู
ดวยปญญา อันสามารถรูธรรมทั้งปวง หรือทรงเห็นรูปอันลวงเสียซึ่ง
จักษุวิสัยของสรรพสัตว และรูปที่อยูภายนอกฝาเรือนเปนตน ดวยมังส-
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จักษุอันบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทรงเห็นดวยปฏิเวธปญญาเปนเครื่องตรัสรูที่มี
สมาธิเปนปทัฎฐาน (เปนเหตุใกล) อันยังประโยชนตนใหสําเร็จ ทรงเห็น
ดวยเทสนาปญญาอันเปนเครื่องแสดงธรรมที่มีกรุณาเปนปทัฏฐาน ( เปน
เหตุใกล) อันยังประโยชนผูอื่นใหสําเร็จ หรือทรงรูธรรมอันกระทําซึ่ง
อันตราย ทรงเห็นธรรมอันเปนเหตุนําสัตวออกจากวัฏทุกข ชื่อวาทรง
เปนพระอรหันต เพราะทรงกําจัดขาศึกคือกิเลสเสียได ทรงพระนามวา
สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูธรรมโดยชอบดวยพระองคเอง พระองค
ตรัสธรรมเอกมีอยูหรือหนอ.
บทวา อภิสงฺขต ความวา อันภิกษุกระทําแลว คือใหเกิดขึ้นแลว.
บทวา อภิสฺเจตยิต ความวา อันภิกษุติดคือใหสําเร็จแลว. บทวา
โส ตตฺถ ิโต ความวา ภิกษุนั้นตั้งอยูแลวในธรรมคือสมถะและวิปสสนา.
ดวยบททั้งสองวา ธมฺมราเคน ธมฺมนนฺทิยา ทานพระอานนทกลาวความ
ยินดี ดวยอํานาจความพอใจในสมถะและวิปสสนา. จริงอยู ภิกษุเมื่อ
กําหนดยึดเอาฉันทราคะโดยประการทั้งปวง ในสมถะและวิปสสนา ยอม
เปนพระอรหันต เมื่อไมอาจยึดเอาไวไดก็เปนพระอนาคามี ยอมบังเกิดใน
พรหมโลกชัน้ สุทธาวาส เพราะยังละฉันทราคะในสมถะและวิปสสนาไมได
นี้เปนถอยคําของอาจารยทั้งหลาย ผูม ีความเห็นเสมอกัน. แตทานอาจารย
ผูชอบพูดเคาะกลาววา ภิกษุนี้บังเกิดแลวในสุทธาวาสภูมิ ดวยอกุศลจิต
เพราะบาลีวา เตเนว ธมฺมราเคน ดังนี้. อาจารยฝายพูดเคาะถือวา
วา ขอทานจงนําพระสูตรมาดวย ดังนี้. เมื่ออาจารยฝายนั้น มองไมเห็น
พระสูตรอื่น ก็นําเฉพาะพระสูตรนี้เทานั้นมาอาง. ลําดับนั้น ก็จะถูก
คานวา ก็พระสูตรนี้หรือ ที่ทานนํามาอางแลว หรือเพื่อจะนํามา ดังนี้

พระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เลม ๕ - หนาที่ 563

ตอบวา นํามาอางแลวแนนอน. ลําดับนั้น อาจารยฝายพูดเคาะกลาววา
เมื่อเปนอยางนั้น ภิกษุผูตองการอนาคามิผล จักตองทําความยินดีดวย
อํานาจความพอใจในสมถะและวิปสสนา เมื่อเกิดฉันทราคะขึ้นแลว จัก
ไดอนาคามิผล ทานอยาแสดงอยางเลื่อนลอยวาขาพเจาไดอางสูตรมาแลว
เลย เลยถามปญหา ควรจะร่ําเรียนในสํานักของอาจารย ขบอรรถรส
ใหแตกแลวจึงคอยกลาว ดวยวา ชื่อวาปฏิสนธิในสวรรคดวยอกุศลไมมี
และปฏิสนธิในอบายดวยกุศลก็ไมมี.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เทวดา หรือมนุษย ก็หรือวาสุคติเหลาใดเหลาหนึ่งอยางอื่น ยอมไม
ปรากฏดวยกรรม อันเกิดแตโลภะ อันเกิดแตโทสะ และเกิดแตโมหะ
โดยที่แท นรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย หรือทุคติเหลาใดเหลาหนึ่ง
แมอื่น ยอมปรากฏดวยกรรม อันเกิดแตโลภะ เกิดแตโทสะ และเกิด
แตโมหะ. อาจารยผูพูดเคาะอันบัณฑิตพึงทําใหเขาใจอยางนี้ ถาวาเขา
เขาใจไซร ก็จงเขาใจไปเถิด แตถาวาเขาไมเขาใจ ก็พึงสงเขาไปดวย
คําวา ขอทานจงไป เขาไปวิหารแตเชาตรู แลวดื่มขาวยาคูเสีย. ดังนี้.
คําวา อยมฺป โข คหปติ ฯ เป ฯ เอกธมฺโม อกฺขาโต ความวา
ทานพระอานนท ถูกถามถึงธรรมอยางหนึ่ง ก็กระทําธรรม ๑๐ ประการ
ใหชื่อวาธรรมอยางหนึ่ง ๆ ดวยอํานาจคําถาม อยางนี้วา ธรรมอยางหนึ่ง
แมนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลว ธรรมอยางหนึ่งแมนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไวแลว.
อีกอยางหนึ่ง การกลาววา แมธรรมทั้งปวง ชื่อวาธรรมอยางหนึ่ง
ก็ควร เพราะอรรถวาใหเกิดอมตธรรมขึ้นได.
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บทวา นิธิมุข คเวสนฺโต ไดแก แสวงหาขุมทรัพย. บทวา สกิเทว
ไดแก ดวยความพยายามครั้งเดียวเทานั้น.
ถามวา ก็การพบขุมทรัพย ๑๑ ขุม ดวยความพยายามครั้งเดียว
เทานั้นเปนอยางไร.
ตอบวา บุคคลบางคนในโลกนี้ เที่ยวไปในปาแสวงหาเครื่อง
ดําเนินชีวิต บุคคลผูหวังดีคนหนึ่ง เห็นเขาแลว ถามวา ทานผูเจริญ
เที่ยวไปทําไม ? เขาตอบวา แสวงหาเครื่องดําเนินชีวิต ผูหวังดีนั้น
กลาววา ถาอยางนั้นทานจงมานี่ ทานจงพลิกหินแผนนี้ขึ้น เขาพลิกหิน
แผนนั้นขึ้นแลว ก็พบหมอทรัพย ๑๑ หมอ ที่วางซอนกันหรือวางเรียง
กัน. อยางนี้ ชื่อวาพบขุมทรัพย ๑๑ ขุม ดวยความพยายามครั้งเดียว
เทานั้น.
บทวา อาจริยธน ปริเยสิสฺสนฺติ ความวา จริงอยู อัญญเดียรถีย
เรียนศิลปะในสํานักอาจารยผูใด ยอมนําทรัพยออกจากเรือมาใหอาจารย
นั้นกอนหรือภายหลัง หรือระหวางเรียนศิลปะ เดียรถียที่ไมมีทรัพย
ในเรือน ก็ยอมแสวงหาจากญาติหรือจากสหายให แมเมื่อคนเหลานั้น
ไมมี ยอมแสวงหาจากผูที่ขอบพอกันของชนเหลานั้น เมื่อไมไดอยางนั้น
ยอมเที่ยวขอเขาใหก็มี ทสมคฤหบดี กลาวหมายเอาขอนั้น จึงกลาวคํานี้.
บทวา กึ ปนาห ความวา ทสมคฤหบดีกลาววา กอนอื่นพวก
อัญญเดียรถียนอกศาสนาแสวงหาทรัพย เพื่ออาจารยผูใหเพียงศิลปะใน
อาจารยผูแสดงขอปฏิบัติใหเกิดอมตะ ๑๐ ประการ ในศาสนาอันนํา
สัตวลอกจากทุกขมีประการอยางนั้นหรือวาจักกระทําเลา. บทวา ปจฺเจก-
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ทุสฺสยุเคน อจฺฉาเทสิ ความวา ทสมคฤหบดี ไดถวายคูผาแกภิกษุรูป
ละ ๑ คู. ก็ในเรื่องนี้ คําที่พูดขึ้นยอมเปนเชนนี้ เพราฉะนั้น ทาน
จึงกลาววา อจฺฉาเทสิ. บทวา ปฺจสต วิหาร ความวา ใหสราง
บรรณศาลามีราคา ๕๐๐ กหาปณะ.
จบอรรถกถาทสมสูตรที่ ๖
๗. โคปาลกสูตร
วาดวยองค ๑๑ ของผูเลี้ยงโค

[๒๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑
ประการ เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ยอมไมรูจักรูป ๑
ไมฉลาดในลักษณะ ๑ ไมกําจัดไขขาง ๑ ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑
ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไมฉลาดในที่
หากิน ๑ รีดนมไมใหเหลือ ๑ ไมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอโคเปนผูนํา
ฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบ
องค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ
ก็เปนผูไมสามารถจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินยั นี้ฉันนั้น
เหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูจักรูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ ไมกําจัดไขขาง ๑
ไมปกปดแผล ๑ ไมสุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรธู รรมที่ดื่มแลว ๑ ไม
รูทาง ๑ ไมฉลาดในโคจร ๑ รีดไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาภิกษุทั้งหลาย
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ผูเปนรัตตัญูบวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชา
อยางยิ่ง ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูจักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งรูปอยางใดอยางหนึ่งตามความเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอันอาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุุยอมไม
รูจักรูปอยางนั้นแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปน
ลักษณะ บัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไม
ฉลาดในลักษณะอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมกําจัดไขขางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมใหกามวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไม
กระทําใหสิ้นสุดซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแลว ไมใหกามวิตกที่เกิดขึ้นแลวถึง
ความไมมี ยอมใหพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา. . . ยอมใหวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแลวครอบงํา . . . ยอมใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว
ครอบงํา ไมละ ไมบรรเทา ไมกระทําใหสิ้นสุด ซึ่งอกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลว ๆ ไมใหอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวถึงความไมมี ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมกาํ จัดไขขางอยางนั้นแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมปกปดแผลอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมถือเอาโดยนิมิต ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปน
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
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ยอมไมรักษาจักขุนทรีย ชื่อวาไมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง
ดวยหู... ดมกลิ่นดวยจมูก. . . ลิ้มรสดวยลิ้น.. . ถูกตองโผฏฐัพพะดวย
กาย... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว เปนผูถือเอาโดยนิมิต ถือเอาโดย
อนุพยัญชนะ ยอมไมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะ
เปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ชื่อวา
ยอมไมรักษามนินทรีย ชือ่ วายอมไมถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมปกปดแผลอยางนั้นแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมสุมไฟอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมไมแสดงธรรมตามที่ฟงมาแลว ตามที่เรียนมาแลว แกผูอื่น โดย
พิสดาร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชอื่ วาไมสุมไฟอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุไมรูทา น้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เขาไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูชํานาญนิกาย ผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา ตามเวลาอันสมควร ยอมไมสอบถาม ยอมไมไดถามวา ทาน
ผูเจริญ พระพุทธพจนนี้เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปน
อยางไร ทานเหลานั้นยอมไมเปดเผยขอที่ยังไมไดเปดเผย ยอมไมทําให
ตื้นขอที่ยังไมไดทําใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในธรรมเปนที่ตั้ง
แหงความสงสัยมากอยาง แกภิกษุนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรู
ทาน้ําอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมรูธรรมที่แลวอยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันบุคคลอื่นแสดง
อยู ยอมไมไดความรูอรรถ ไมไดความรูธรรม ไมไดความปราโมทย
อันประกอบดวยธรรม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรูธรรมที่ดื่มแลว
อยางนี้แล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมไมรูทางอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมไมรูอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ตามความจริง ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมรทู างอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมฉลาดในโคจรอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูสติปฏฐาน ๔ ตามความจริง ดูกอนภิกษุท้งั หลาย
ภิกษุไมฉลาดในโคจรอยางนั้นแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรีดไมใหเหลืออยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมไมรูประมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ทานคฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณาเพื่อนําไปได
ตามพอใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุุยอมรีดไมใหเหลืออยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเขาไปตั้งเมตตากายกรรม ทั้งในที่
แจงทั้งในที่ลับ ยอมไมเขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม ยอมไมเขาไปตั้งเมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ในภิกษุทั้งหลายผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมไมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชาอยางยิ่งอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้ เปน
ผูไมสามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการ
เปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑ ประการเปนไฉน
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คือนายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัดไขขาง ๑ ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑ รูทาน้ํา ๑ รูโ ควาดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑
รูทาง ๑ ฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมใหเหลือ ๑ บูชาโคผูที่เปนพอโค
เปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาล
ผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญ
แพรหลายได ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑
ประการ ยอมเปนผูสามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้
ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูจักรูป ๑ ฉลาดในลักษณะ ๑ กําจัดไขขาง ๑ ปกปดแผล ๑ สุมไฟ ๑
รูทาน้ํา ๑ รูธ รรมที่ดื่มแลว ๑ รูทาง ๑ ฉลาดในโคจร ๑ รีดใหเหลือ ๑
บูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูจักรูปอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูรูปอยางใดอยางหนึ่งตามเปนจริงวา มหาภูตรูป ๔ และรูปอาศัย
มหาภูตรูป ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุุยอมรูจกั รูปอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมฉลาดในลักษณะอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรูตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนลักษณะ บัณฑิตมี
กรรมเปนลักษณะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉลาดในลักษณะอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมกําจัดไขขางอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมใหกามวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา
ยอมทําใหมีความสิ้นสุด ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแลว ยอมใหกามวิตกที่
เกิดขึ้นแลวถึงความไมมี ยอมไมใหพยาบาทวิตกที่บังเกิดขึ้นครอบงํา . . .
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ยอมไมใหวิหิงสาวิตกบังเกิดขึ้นครอบงํา. . . ยอมไมใหอกุศลธรรมอันลามก
ที่เกิดขึ้นแลว ๆ ครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหมีความสิ้นสุด
ใหถึงความไมมี ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ๆ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุกําจัดไขขางอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมปกปดแผลอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปน
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู..
ดมกลิ่นดวยจมูก . . . ลิ้มรสดวยลิ้น . . . ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย... รู
แจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมถือเอาโดยนิมิต ไมถอื เอาโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปน
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
ยอมรักษามนินทรีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมปกปดแผลอยางนั้นแล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษายอมสุมไฟอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงธรรมดามที่ตนฟงมาแลว ตามที่ตนเรียน
มาแลว แกคนเหลาอื่น โดยพิสดาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอม
สุมไฟอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูทาน้ําอยางไร ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เขาไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูชํานาญนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง
มาติกา โดยกาลอันสมควร ยอมสอบถามไดถามวา ขาแตทานผูเจริญ
พระพุทธพจนนี้เปนอยางไร อรรถแหงพระพุทธพจนนี้เปนอยางไร ทาน
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เหลานั้นยอมเปดเผยสิ่งที่ยังไมเปดเผย ยอมทําใหตื่นในสิ่งที่ยังไมทําใหตื้น
และยอมบรรเทาซึ่งความสงสัยในธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยมากอยาง
แกภิกษุนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุุยอมรูทาน้ําอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูธรรมที่ดื่มแลวอยางไร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ เมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงอยู
ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอัน
ประกอบดวยธรรม ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูธรรมที่ดื่มแลว
อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูท างอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมรูซึ่งอริยมรรคอันประกอบองค ๘ ตามเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูทางอยางนั้นแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมฉลาดในโคจรอยางโร ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรูสติปฏฐาน ๔ ตามเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุยอมฉลาดในโคจรอยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรีดใหเหลืออยางไร ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูป ระมาณเพื่อการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ที่คฤหบดีผูมีศรัทธาปวารณา
เพื่อนําไปไดตามพอใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรีดใหเหลืออยางนี้
แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชาอยางยิ่ง
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเขาไปตั้งเมตตากายกรรม ทั้งในที่แจง
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ทั้งในที่ลับ ยอมเขาไปตั้งเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ทั้งในที่แจง
ทั้งในที่ลับ ในภิกษุผูเปนพระเถระ ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร
เปนสังฆปริณายก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมบูชาภิกษุผูเปนพระเถระ
ผูรัตตัญู บวชนาน เปนสังฆบิดร เปนสังฆปริณายก ดวยการบูชา
อยางยิ่ง อยางนี้แล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการนี้แล
เปนผูสามารถถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
จบโคปาลกสูตรที่ ๗
อรรถกถาโคปาลกสูตรที่ ๗
โคปาลกสูตรที่ ๗ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
มีกถาอยู ๓ กถาคือ เอกนาพิกากถา ๑ จตุรสั สากถา ๑ นิสินนวัตติกากถา ๑ ใน ๓ กถานั้น การกลาวบาลีแลวกลาวความแหงบทไป
ทีละบท ชื่อวาเอกนาฬิกากถา การกลาวผูกใหเปน ๔ บทดังนี้วา นาย
โคบาลผูไมฉลาด ภิกษุผูไมฉลาด นายโคบาลผูฉลาด ภิกษุผูฉลาด ชื่อวา
จตุรัสสากถา กถาอยางนั้นคือ การแสดงนายโคบาลผูไมฉลาดไปจนจบ
การแสดงภิกษุผูไมฉลาดไปจนจบ การแสดงนายโคบาลผูฉลาดไปจนจบ
การแสดงภิกษุผูฉลาดไปจนจบ ชื่อวา นิสินนวัตติกากถา. กถานี้อาจารย
ทุกอาจรยในพระศาสนานี้เคยประพฤติมาแลว .
บทวา เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ ไดแก โดยสวนที่มิใชคุณ ๑๑
ประการ. บทวา โคคณ ไดแก ฝูงโค. บทวา ปริหริตุ ไดแก เพื่อจะ
พาเที่ยวไป. บทวา ผาติกาตุ ไดแก เพื่อใหถึงความเติบโต.
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บทวา อิธ แปลวา ในโลกนี.้ บทวา น รูปฺู โหติ ความวา
ยอมไมรูจักรูปโดยจํานวนหรือโดยสี ยอมไมรูการนับวา โคของตนมี
๑๐๐ ตัว หรือ ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อวายอมไมรูโดยจํานวน. นายโคบาลนั้น
เมื่อโคทั้งหลายถูกขโมยไปหรือหนีไป ก็นับฝูงโคของตน รูวาวันนี้แมโค
จํานวนเทานี้ไมเห็น ก็เที่ยวไปตลอด ๒ - ๓ หมูบา น หรือตลอดดงก็หา
ไมได เมื่อแมโคของคนอื่นเขาไปยังฝูงโคของตน ก็รูวาแมโคจํานวนเทานี้
ไมใชของเรา ก็เอาไมไลตอนไมคัดออก แมโคทัง้ หลายของนายโคบาลนั้น
ที่หายไป ก็เปนอันสูญหายไปเลย นายโคบาลก็พาแมโคของคนอื่นเที่ยวไป
เจาของโคเห็นก็ตะคอกวา นี่แมโคนมของเรารีดนมตลอดเวลาเทานี้ แลว
ก็พาแมโคของตนไป แมฝูงโคของเขาก็ลดลง เขายอมเปนผูเหินหางแม
จากการบริโภคปญจโครส นายโคบาลไมรูวาแมโคจํานวนเทานี้ ชื่อวา
จํานวนเทานี้ สีขาวเทานี้ สีดําเทานี้ สีผองเทานี้ สีแดงออนเทานี้ ชื่อวา
ไมรูโดยสี นายโคบาลนั้น เมื่อแมโคทั้งหลายถูกขโมยหรือหนีไป ฯลฯ
ยอมเปนผูเหินหางจากการบริโภคปญจโครส.
บทวา น ลกฺขณกุสโล โหติ ความวา ยอมไมรูเครื่องหมายอัน
ตางโดยเปนธนู หอก และหลาว เปนตน ที่เขาทําไวที่ตัวของแมโค
ทั้งหลาย เมื่อใดถูกลักไปหรือหนีไป เขาคิดวา วันนี้โคลักษณะชื่อโนน
และโคมีลักษณะชื่อโนนไมเห็น ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางแมจากการ
บริโภคปญจโครส.
บทวา น อาสาฏิก สาเฏตา ความวา โคทั้งหลายยอมมีแผล ใน
ที่ ๆ ถูกตอและหนามเปนตนแทงเอา แมลงวันหัวเขียวยอมหยอดไขขาง
ในที่มีแผลนั้น ฟองไขของแมลงวันเหลานั้น ชื่อวาไขขาง พึงใชไมเขี่ย
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ไขขางนั้นออกเสียแลวใสยา. นายโคบาลโง ไมกระทําอยางนั้น ดวยเหตุ
นั้น จึงตรัสวา น อาสาฏิก สาเฏตา โหติ. แผลของโคของเขายอมขยาย
ลึก หนอนทั้งหลายก็เขาทอง โคทั้งหลายก็เจ็บปวย ไมสามารถจะกินหญา
ดื่มน้ําไดตามตองการ. น้ํามันของโคทั้งหลายในฐานะนั้นยอมขาดไป
ความเร็วของโคก็เสื่อมถอย อันตรายแหงชีวิตของโคทั้งสองพวกนั้นก็ยอม
มี แมฝูงโคของเขายอมลดลง ดวยประการฉะนี้ ฯลฯ เขายอมเปนผู
เหินหางแมจากปญจโครส.
บทวา น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ความวา พึงใสยาในแผลที่เกิด
แกโคโดยนัยดังกลาวแลว ผูกปดดวยปอหรือผาคากรอง. นายโคบาลโง
ไมกระทําดังนั้น. ตอนั้นหนองยอมไหลออกจากแผลของโคของเขา.
แมโคเหลานั้นยอมเสียดสีซึ่งกันและกัน ดวยเหตุนั้น แผลของโคเหลาอื่น
ก็เกิดขึ้น. โคทั้งหลายก็เจ็บปวยดวยอาการอยางนี้ ไมอาจกินหญา ดื่มน้าํ
ไดตามความตองการ ฯลฯ เขายอมเปนผูเหินหางแมจากการบริโภค
ปญจโครส.
บทวา น ธูม กตฺตา โหติ ความวา ภายในหนาฝน ในเวลาเปน
ที่ชุกชุมไปดวยสัตวเล็ก ๆ มีเหลือและยุงเปนตน เมื่อฝูงโคเขาคอก
นายโคบาลพึงสุมวันใกล ๆ คอกนั้น. นายโคบาลผูไมฉลาด ไมทําดังนั้น
ฝูงโคถูกสัตวเล็ก ๆ มีเหลือบเปนตน รบกวนตลอดคืนยังรุง ไมไดหลับ
นอน รุงขึ้นไปนอนหลับที่โคนไมเปนตนนั้น ๆ ในปา โคเหลานั้นก็ไม
อาจกินหญาและดื่มน้ําไดตามตองการ ฯลฯ นายโคบาลนั้นก็เหินหาง
แมจากการบริโภคปญจโครส.
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บทวา น ติตฺถ ชานาติ ความวา ยอมไมรทุ าวาเรียบหรือไมเรียบ
มีสัตวรายหรือไมมีสัตวราย นายโคบาลนั้นยอมใหแมโคลงในที่มิใชทา
เมื่อแมโคเหลานั้น เหยียบแผนหินเปนตน ในที่ไมเรียบ เทาก็แตก.
สัตวรูมีจระเขเปนตน ยอมจับแมโคที่ลงทาน้ําลึกมีสัตวราย. แมโค
ทั้งหลายก็จะตองถูกเขากลาววา วันนี้แมโคจํานวนเทานี้ วันนี้แมโค
หายจํานวนเทานี้. แมฝูงโคของนายโคบาลนั้นยอมลดลง ดวยประการฉะนี้
ฯลฯ เขายอมผูเหินหางแมจากปญจโครส.
บทวา น ปต ชานาติ ความวา ยอมไมรโู คดื่มน้ําแลวหรือยัง
จริงอยู นายโคบาลควรจะรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยังไมไดดื่มอยางนี้วา แมโคนี้ดื่มน้ําแลว แมโคนี้ยังไมไดดื่มน้ํา แมโคนี้ไดโอกาสที่ทาดื่มน้ํา
แมโคนี้ไมไดโอกาส. ก็นายโคบาลนี้รักษาฝูงโคในปาครึ่งวันแลวคิดวาจะ
ใหมันดื่มน้ํา ก็พาไปยังแมน้ําหรือบึง. ในที่นั้น โคจาฝูงแลโคลูกฝูง และ
แมโคมีกําลังก็จะเอาเขาหรือสีขางกระแทกโคที่มีกําลังนอย และกระทํา
โอกาสใหแกตน แลวลงน้ําแคอกดื่มน้ําตามพอใจ. โคนอกนั้นเมื่อไมได
โอกาสก็ยืนที่ฝง ดื่มน้ําปนโคลนหรือไมดื่ม ทีนนั้ นายโคบาลนั้นก็จะดี
ที่หลังไลเขาปาไปอีก แมโคที่มิไดดื่มน้ําในที่นั้น ก็เหนื่อยออน เพราะ
กระหายน้ํา ก็กินหญาตามความตองการไมได. ในฐานะนั้น น้ํานมของ
โคทั้งหลายก็ขาดไป ความไวของโคทั้งหลายก็ลดไป ฯลฯ เขายอมเปน
ผูเหินหางจากการบริโภคปญจโครส.
บทวา น วีถึ ชานาติ ความวา ยอมไมรู ทางนี้เรียบปลอดภัย
ทางนี้ไมเรียบ นารังเกียจ นามีภัย นายโคบาลนั้น เวนทางที่เรียบและ
ปลอดภัย ใหฝูงโคเดินไปทางนอกนี้. ในที่นั้น โคทั้งหลายไดกลิ่นราชสีห
และเสือเปนตน และอันตรายจากโจรคุกคาม เผชิญสัตวรายจูโจม ยืนชะเงอ
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คอไมกินหญา ไมดื่มน้ําตามตองการ ในฐานะนั้น น้ํานมของโคนั้นก็
ขาดไป ฯลฯ เขายอมเปนผูเหินหางจากการบริโภคปญจโครส.
บทวา น โคจรกุสโล โหติ ความวา ก็นายโคบาลพึงเปนผูฉลาด
ในโคจร พึงรูครั้งละ ๕ วัน หรือครั้งละ ๗ วัน ตอนโคไปในทิศหนึ่ง
วันรุงขึ้นไมพึงตอนไปในทิศนั้น ดวยวา สถานที่ที่โคฝูงใหญเที่ยวมาแลว
ยอมเหี้ยนเตียนเหมือนหนากลองไมมีหญา แมแตน้ําก็ขุน เพราะฉะนั้น
ในวันที่ ๕ หรือที่ ๗ นายโคบาลจึงควรตอนไปในที่นั้นอีก ดวยเหตุเทานี้
ทั้งหญา ก็กลับงอกขึ้น ทั้งน้ําก็ใส ก็นายโคบาลนี้ ไมรูครั้งละ ๕ วันหรือ
๗ วันอันนี้ ยอมเลี้ยงโคในที่ที่เลี้ยงแลวทุก ๆ วัน. ดังนั้น ฝูงโคของ
นายโคบาลก็ไมไดกินหญาสด กินแตหญาแหง ดืม่ แตน้ําปนโคลน. ใน
ฐานะนั้น น้ํามันของโคทั้งหลายก็ขาดไป ฯลฯ เขายอมเปนผูเหินหาง
จากการบริโภคปญจโครส.
บทวา อนวเสสโทหี โหติ ความวา ก็นายโคบาลผูฉลาดพึงรีด
นมโคใหเหลือไว เวนนมไวเตาหนึ่งสองเตาพอที่เนื้อและเลือดของลูกโค
จะคงอยูได. นายโคบาลนี้รีดไมใหอะไร ๆ เหลือไวเลยสําหรับลูกโค.
ลูกโคที่ดื่มนมโค ก็จะซูบซีด เพราะกระหายน้ํานม ไมอาจดํารงอยูได.
สั่นลมลงตายตอหนาแม แมเห็นลูกนอย คิดวาลูกเราไมไดดื่มนมแมของ
ตน ดวยความเศราโศก ก็กินหญาดื่มน้ําไมไดตามตองการ น้ํานมในเตา
นมทั้งหลายก็ขาดไป แมฝูงโคของนายโคบาลนั้นก็ลดลง ฯลฯ เขายอม
เปนผูเหินหางแมจากปญจโครส.
ชื่อวา โคบิดร เพระทําหนาที่พอของโคทั้งหลาย ชื่อวา โคปริณายก เพราะบริหารโคทั้งหลาย คือพาไปตามชอบใจ. บทวา เต น
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อติเรกปูชาย ความวา นายโคบาลผูฉลาด ยอมบูชาโคอุสภะเห็นปานนั้น
ดวยการบูชาอยางยิ่ง ยอมใหอาหารโคอันประณีต. ยอมประดับดวยการ
เจิมดวยของของ ๕ นิ้ว ประดับพวงมาลัย สวมปลอกทองปลอกเงินไว
ที่เขา ตามประทีปไวตลอดคืน ใหนอนภายใตเพดานผา ก็นายโคบาลนี้
ยอมไมกระทําสักการะแมแตอยางเดียวจากสักการะนั้น เหลาโคอุสภะเมื่อ
ไมไดการบูชาอยางเหลือเกิน ก็ไมรักษาฝูงโค ยอมไมปองกันอันตราย
แมฝูงโคของนายโคบาลนั้น ยอมลดลงดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ เขายอม
เปนผูเหินหางจากปญจโครส.
บทวา อิธ ไดแก ในศาสนานี้. บทวา น รูปฺู โหติ ความวา
ยอมไมรูรูปที่ตรัสไวดวยอาการ ๒ อยางนี้คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่
อาศัยมหาภูตรูป ๔ โดยการนับหรือโดยสมุฏฐาน ภิกษุผูไมฉลาด ยอม
ไมรูวา สวนแหงรูปมี ๒๕ ที่มาในพระบาลีอยางนี้คือ อายตนะคือจักษุ
โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ รูปะ สัททะ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ อิตถินทรีย
ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ (ปริเฉทรูป)
อาโปธาตุ รูปสสะ ลหุตา (ความเบาแหงรูป) รูปสสะ มุทุตา (ความออน
แหงรูป) รูปส สะ กัมมัญญตา (ความควรแกการงานแหงรูป) รูปสสะ
อุปจจยะ (ความกอขึ้นแหงรูป) รูปสสะ สันตติ (ความสืบตอแหงรูป)
รูปสสะ ชรตา (ความแกแหงรูป) รูปส สะ อนิจจตา (ความไมเที่ยงแหง
รูป) กวฬิงการาหาร (อาหารคือคําขาว) ชื่อวาไมรูโดยการนับ. ภิกษุนี้ก็
เปรียบเหมือนนายโคบาลผูไมรูจักรูปของโคทั้งหลายโดยการนับ. ภิกษุนั้น
เมื่อไมรูรูปของโคทั้งหลายโดยการนับกําหนดรูป แลวกําหนดอรูป (นาม)
แลวกําหนดรูปและนาม กําหนดปจจัย ยกขึ้นสูล กั ษณะ ไมอาจให
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กรรมฐานถึงที่สุดได. ภิกษุนั้นยอมไมเจริญดวยศีล สมาธิ วิปสสนา
มรรคผล และนิพพานในศาสนานี้ เหมือนฝูงโคของนายโคบาลนั้น ไม
เพิ่มขึ้นฉะนั้น. อนึ่ง ภิกษุนั้นยอมเปนผูเหินหางจากธรรมขันธ ๕ คือ
ศีลขันธอันเปนอเสกขะ สมาธิขันธ ปญญาขันธ วิมุตติขันธ และวิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนอเสกขะ เหมือนนายโคบาลนั้นเปนผูเหินหางจาก
ปญจโครสฉะนั้น ภิกษุนั้นยอมไมรูวา รูปมีประมาณเทานี้ มีสมุฏฐาน
เดียว รูปมีประมาณเทานี้ มี ๒ สมุฏฐาน รูปมีประมาณเทานี้ มี ๓
สมุฏฐาน รูปมีประมาณเทานี้ มี ๔ สมุฏฐาน รูปมีประมาณเทานี้ ไมเกิด
แตสมุฏฐานไหน ชื่อวาไมรูโดยสมุฏฐาน. ภิกษุนี้ก็เปรียบเหมือนนาย
โคบาลนั้น ยอมไมรูรปู ของโคทั้งหลายโดยสี. ภิกษุนั้นเมื่อไมรูรูปโดย
สมุฏฐาน กําหนดรูป แลวกําหนดอรูป (นาม) ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจากพระธรรม.
บทวา น ลกฺขณกุสโล โหติ ความวา ภิกษุยอมไมรูกุศลธรรมและ
อกุศลธรรม ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา คนพาลมีกรรมเปน
ลักษณะ บุคคลผูเปนบัณฑิต มีกรรมเปนลักษณะ ดังนี้ วาลักษณะของ
บุคคลผูเปนพาลและเปนบัณฑิต ภิกษุนั้นเมื่อไมรูอยางนี้ เวนคนพาลแลว
ยอมไมเสพบัณฑิต. เมือ่ เวนคนพาลไมเสพบัณฑิตอยู ชื่อวายอมไมรูสิ่งที่
ควรและไมควร. กรรมทีเ่ ปนกุศลและอกุศล กรรมที่มีโทษและไมมีโทษ
กรรมหนักและเบา กรรมที่แกไขไดและแกไขไมได เหตุและมิใชเหตุ
เมื่อไมรูดังนั้น รับกรรมฐานไปแลว ก็ไมอาจใหเจริญได ภิกษุนั้นยอม
ไมเจริญดวยศีลเปนตน ตามที่กลาวแลวในพระศาสนานี้ เหมือนฝูงโค
ของนายโคบาลผูไมฉลาดนั้น ไมเพิ่มขึ้นไดฉะนั้น. ภิกษุนั้นยอมเปนผู
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เหินหางจากธรรมขันธ ๕ เหมือนนายโคบาลผูไมฉลาดนั้น เหินหางจาก
ปญจโครสฉะนั้น.
บทวา น อสาฏิก สาเฏตา โหติ ความวา ภิกษุไมบรรเทากามวิตกเปนตน ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา กามวิตกเกิดขึ้น
แลว ดังนี้. ภิกษุนั้นไมทําอกุศลวิตกนี้ใหหมดจดแลว เปนผูตกอยูใน
อํานาจแหงวิตกเที่ยวไป รับกรรมฐานแลว ก็ไมอาจใหเจริญได. ภิกษุ
นั้นยอมเปนผูเหินหาง ฯลฯ เหมือนฝูงโคของนายโคบาลฉะนั้น.
บทวา น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ความวา ภิกษุนั้น ถือเอานิมิต
ในอารมณทั้งปวงโดยนัย มีอาทิวา ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว เปนผูถือ
เอาโดยนิมิต ดังนี้ ยอมไมยังความสํารวมใหถึงพรอม เหมือนนายโคบาล
ผูไมฉลาดนั้น ไมปดแผลฉะนั้น. ภิกษุนั้นเปนผูเปดทวารเที่ยวไป รับ
กรรมฐานแลวก็ไมอาจทําใหเจริญได ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจาก
พระธรรม.
บทวา น ธูม กตฺตา โหติ ความวา ภิกษุยอมไมกระทําการสุมควัน
คือธรรมเทศนา ไมกลาวธรรม ไมสวดสรภัญญะ ไมนั่งสนทนาธรรม
ไมกระทําอนุโมทนา เหมือนนายโคบาลไมสุมควันไฟ. จากนั้นมนุษย
ทั้งหลาย ก็ไมรูจักภิกษุนั้น วาภิกษุนี้เปนพหูสูต เปนผูมีคุณธรรม ดังนี้.
มนุษยเหลานั้น เมื่อไมรคู ุณหรือมิใชคุณ ก็ไมกระทําการสงเคราะหดวย
ปจจัย ๔. ภิกษุนั้น เมื่อลําบากดวยปจจัยทั้งหลาย ยอมไมอาจเพื่อจะ
ทําการสาธยายพระพุทธวจนะ ไมอาจบําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ
กรรมฐานแลว ยอมไมอาจใหเจริญได ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจาก
พระธรรม.
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บทวา น ติตฺถ ชานาติ ความวา ภิกษุนั้นยอมไมเขาไปหาภิกษุผู
เปนพหูสูตทั้งหลาย ผูเปนดุจทาน้ํา เมื่อไมเขาไปหา ยอมไมไดสอบถาม
ยอมไมไดไตถามอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ จะพึงบําเพ็ญพยัญชนะนี้
ใหบริบูรณไดอยางไร ภาษิตนี้มีอรรถวาอยางไร ในที่นี้บาลีวาอยางไร
ในที่นี้อธิบายอยางไร ในที่นี้อรรถแสดงอะไร อธิบายวา ยอมไมทําให
เขารู. ภิกษุผูเปนพหูสูตเหลานั้น อันภิกษุนั้นมิไดถามอยางนี้ ยอมไม
เปดเผยธรรมที่ยังไมไดเปดเผย ยอมไมจําแนกแสดงธรรม ยอมไมปรากฏให
ขอความที่ยังไมตื้นใหตื้นขึ้น และยอมไมกระทําธรรมที่ปรากฏให
ปรากฏ และยอมไมบรรเทาความสงสัยสักอยางหนึ่ง ในบรรดาความ
สงสัยซึ่งมีมากประการ ในธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัยซึ่งมี
มากอยาง. จริงอยู ความสงสัยนั่นแหละ ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
สงสัย บรรดาความสงสัยเหลานั้น แมขอเดียวก็มิไดนําออกไป. ภิกษุนั้น
ไมเขาไปหาทาน้ํา คือภิกษุผูพหูสูตอยางนี้ ยังมีความสงสัย รับกรรมฐาน
แลว ก็ไมอาจใหเจริญได. อีกอยางหนึ่ง ภิกษุนี้ยอมไมรูทาน้ําคือธรรม
เหมือนนายโคบาลนั้นไมรูจักทาน้ํา เมื่อไมรูยอมถามปญหาในที่มิใชวิสัย
เขาไปภิกษุผูชํานาญอภิธรรม ก็ถามวินัยที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ
เขาไปหาพระวินัยธร ก็ถามถึงการกําหนดรูปและนาม. ภิกษุเหลานั้น ก็
ตอบคําถามในที่มิใชวิสัยไมได. ภิกษุนั้น เปนผูมีความสงสัยอยูดวยตน
รับกรรมฐานแลวก็ไมอาจทําใหเจริญได ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจาก
พระธรรม.
บทวา น ปต ชานาติ ความวา ภิกษุนั้น ภิกษุนั้น ยอมไมรู ยอมไมได
ความปราโมทยที่อิงธรรม เหมือนนายโคบาลไมรูวาโคทั้งหลายดื่มน้ําแลว
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หรือยังมิไดดื่ม ฉะนั้น ยอมไมไดอานิสงส อาศัยบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จ
ดวยการฟง. ครั้นไปยังโรงฟงธรรม ก็ไมฟงโดยเคารพ กลับนั่งหลับ
พูดคุย สงใจไปในที่อื่น. ภิกษุนั้นเมื่อไมฟงธรรมโดยเคารพ รับ
กรรมฐานแลวก็ไมอาจทําใหเจริญได ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจาก
พระธรรม.
บทวา น วีถึ ชานาติ ความวา ภิกษุนั้น ยอมไมรูชักตามความ
จริง ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ วา ทางนี้เปนโลกิยะ ทางนี้
เปนโลกุตระ ดังนี้ เหมือนนายโคบาลไมรูทางและมิใชทางฉะนั้น. เมื่อ
ไมรูทาง ยึดมั่นทางอันเปนโลกิยะแลว ไมอาจทําทางที่เปนโลกุตระให
บังเกิดได ฯลฯ ยอมเปนผูเหินหางจากพระธรรม.
บทวา น โคจรกุสโล โหติ ความวา ภิกษุนั้น ยอมไมรตู ามความ
เปนจริง ซึ่งสติปฏฐาน ๔ วา เหลานี้เปนโลกิยะ เหลานี้เปนโลกกุตระ
เหมือนนายโคบาลผูไมรูจักวาระ ๕ วัน ๗ วัน เมือ่ ไมรู ไมนอ มญาณ
ของตนเขาไปในกรรมฐานอันสุขุมละเอียด ยึดมั่นในสติปฏฐานอันเปน
โลกิยะ ก็ไมอาจทําสติปฏฐานที่เปนโลกุตระใหบังเกิดได ฯลฯ ยอมเปน
ผูเหินหางจากพระธรรม.
บทวา อนวเสสโทหี โหติ ความวา ภิกษุนั้น เมื่อไมรูประมาณ
ในการรับ ชือ่ วายอมรีดโดยไมมีสวนเหลือ. ก็ในนิเทสวาระแหงคํานั้น
มีอธิบายดังตอไปนี้. บทวา อภิหฏุ ปวาเรนฺติ ความวา นําไปจําเพาะ
ปวารณา.
การนําไปโดยเฉพาะ มี ๒ อยางคือ การนําไปโดยเฉพาะดวย
วาจา ๑ การนําไปโดยเฉพาะดวยปจจัย ๑. มนุษยทั้งหลายไปยังสํานัก
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ของภิกษุ ยอมปวารณาวา ทานขอรับ ทานมีความตองการสิ่งใด จงบอก
ชื่อวาการนําไปโดยเฉพาะดวยวาจา. มนุษยทั้งหลายถือเอาผาหรือเนยใน
และเนยขนเปนตน ไปยังสํานักของภิกษุ แลวกลาววา ทานขอรับ
ทานมีความตองการเทาใด โปรดรับไว. ชื่อวาการนําไปเฉพาะดวย
ปจจัย.
บทวา ตตฺร ภิกขฺ ุ มตฺต น ชานาติ ความวา ภิกษุยอมไมรู
ประมาณ ในปจจัยเหลานั้น. อธิบายวา ภิกษุไมรับเอาสิ่งของที่สมควรแก
ประมาณ โดยทํานองนี้วา พึงทราบอํานาจของทายก พึงทราบอํานาจ
ไทยธรรม พึงทราบกําลังของตน ยอมรับเอาปจจัยที่พวกทายกนํามา
ทั้งหมด. มนุษยทั้งหลายรอนใจจึงไมนํามาปวารณาอีก ภิกษุนั้นเมื่อ
ลําบากดวยปจจัยทั้งหลาย รับกรรมฐานแลว ไมอาจใหเจริญได ฯลฯ
ยอมเปนผูเหินหางจากพระธรรม.
บทวา เต น อติเรกปูชาย ปูเชตา โหติ ความวา ภิกษุนั้นยอม
ไมบูชาภิกษุเหลานั้นดวยบูชาอยางยิ่ง ที่มีกายกรรมประกอบดวยเมตตา
เปนตน ทั้งในที่แจงและที่ลับนี้ เหมือนนายโคบาลนั้นไมยกยองบูชาโค
จาฝูง แตนั้นพระเถระเหลานั้น คิดวา พวกนี้ไมทําความเคารพยําเกรง
ในพวกเรา จึงไมสงเคราะหพวกภิกษุใหม ดวยการสงเคราะห ๒ อยาง
คือไมสงเคราะหดวยธรรมสังคหะ ๑ ไมสงเคราะหดวยอามิสสังคหะ ๑.
ยอมสงเคราะหดวยอามิสสังคหะ คือดวยจีวร หรือดวยดาย หรือดวยวัตถุ
อันเนื่องดวยบาตร หรือดวยที่อยู. พระเถระเหลานั้นยอมไมทะนุบํารุงภิกษุ
ผูใหญทั้งหลาย ผูกําลังลําบาก ซูบซีดอยู ไมใหศกึ ษาบาลี อรรถกถา
กลาวหรือแตงธรรมกถาหรือคัมภีรอันมีอรรถลี้ลับ. ภิกษุใหมทงั้ หลาย
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เมื่อไมไดการสงเคราะหทั้งสองอยางนั้น จากสํานักพระเถระทั้งหลาย โดย
ประการทั้งปวง ยอมไมอาจดํารงอยูในพระศาสนานี้ได ยอมไมเจริญศีล.
ขันธเปนตน เหมือนฝูงโคของนายโคบาลนั้น ยอมไมเพิ่มขึ้น. ภิกษุ
เหลานั้นยอมเปนผูเหินหางจากธรรมขันธ ๕ เหมือนนายโคบาลนั้น เหิน
หางจากปญจโครสฉะนั้น. ธรรมฝายขาว (กุศลธรรม) ก็พงึ ทราบการ
ประกอบความดวยอํานาจความแผกผัน จากขอความที่กลาวไวแลวในธรรม
ฝายดํา.
จบอรรถกถาโคปาลกสูตรที่ ๗
๘. ปฐมสมาธิสูตร

๑

วาดวยการไดสมาธิ

[๒๒๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาแลว ขาแตพระองคผูเจริญ พึงมีหนอ
หนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอาโปธาตุ วาเปน
อาโปธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุ วาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอากาสานัญจายตนะ วาเปนอากาสานัญจายตนะเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะวาเปนวิญญาณัญจายตนะ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในอากิญจัยญายตนะ วาเปนอากิญจัญญา๑. ดูอรรถกถาทายวรรคนี้.
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ยตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปน
เนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้ วาเปน
โลกนี้เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนา วาเปนโลกหนาเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึง
เปนผูมีสัญญา.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่
ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พึงมาไดอยางไร การที่ภิกษุไดสมาธิ
โดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึง
เปนผูมีสัญญา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีความ
สําคัญอยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินนั่ ประณีต คือ ความสงบ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้น
กําหนัด ความดับ นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล
การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุ
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเตโชธาตุ วาเปนเตโชธาตุเปนอารมณ
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ไมพึงมีความสําคัญในวาโยธาตุ วาเปนวาโยธาตุเปนอารมณ ไมพึงมีความ
สําคัญในอากาสานัญจายตนะ วาเปนอากาสานัญจายตนะเปนอารมณ ไมพึง
มีความสําคัญในวิญญาณัญจายตนะ วาเปนวิญญาณัญจายตนะเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในอากิจจัญญายตนะ วาเปนอากิจจัญญายตนะเปน
อารมณ ไมพึงมีความสําคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะ วาเปนเนวสัญญานาสัญญายตนะเปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกนี้ วาเปนโลกนี้
เปนอารมณ ไมพึงมีความสําคัญในโลกหนา วาเปนโลกหนาเปนอารมณ
ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรม
ที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปน
ผูมีสัญญา.
จบปฐมสมาธิสูตรที่ ๘
๙. ทุติยสมาธิสูตร
วาดวยการไดสมาธิ

[๒๒๖] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดหรือหนอแล
การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปน
ปฐวีธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในรูป ที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ แู จง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
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ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลาย
ของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่ง ขอประทานพระวโรกาส
ขออรรถแหงภาษิตนี้จงเเจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึง
มีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พึงมีไดอยางไร การที่ภกิ ษุไดสมาธิ
โดยประกรรที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ
ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ
ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา
พึงเปนผูมีสัญญา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีสัญญา
อยางนั้นวา ธรรมชาตินนั่ สงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือความสงบสังขาร
ทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงมีไดอยางนั้นแล การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่
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ทราบ ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
จบทุติยสมาธิสูตรที่ ๙
๑๐. ตติยสมาธิสูตร
วาดวยการไดสมาธิ

[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเปนอันมากไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พึงมีได การที่
ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ที่ถงึ แลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุได
สมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปน
อารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่
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ทราบ ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
สา. ดูกอ นอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีความ
สําคัญอยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินนั่ ประณีต คือ ความสงบ
สังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณ
ที่ทราบ ธรรมที่รูแจง ทีถ่ ึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ
ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
จบตติยสมาธิสูตรที่ ๑๐
๑๑. จตุตถสมาธิสูตร
วาดวยการไดสมาธิ

[๒๒๘] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรถามภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดหรือหนอแล การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตน
ไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ... ไมพึงมี
ความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมที่รูแจง
ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
ภิกษุเหลานั้นเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานผูมีอายุ พวก
กระผมมาแตที่ไกล เพื่อจะรูอรรถแหงภาษิตนี้ในสํานักทานพระสารีบุตร
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ขออรรถแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด ภิกษุทั้งหลายได
ฟงตอทานพระสารีบุตรแลว จักทรงจําไว.
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ถาเชนนั้นทาน
ทั้งหลายจงฟงอรรถแหงภาษิตนั้น จงใสใจใหดี ผมจักกลาว ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอ นอาวุโส
ทั้งหลาย พึงมีได การที่ภิกษุไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญ
ในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุเปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูป
ที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ แู จง ที่ถึงแลว แสวง
หาแลว ตรองตามแลวดวยใจ ก็แตวา พึงเปนผูมีสัญญา.
ภิ. ขาแตทานพระสารีบุตรผูมีอายุ พึงมีไดอยางไร การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ ฯลฯ ไมพึงมีความสําคัญในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
สา. ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีความสําคัญ
อยางนี้วา ธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีต คือ ความสงบสังขาร
ทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด
ความดับ นิพพาน ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พึงมีไดอยางนี้แล การที่ภิกษุ
ไดสมาธิโดยประการที่ตนไมพึงมีความสําคัญในปฐวีธาตุ วาเปนปฐวีธาตุ
เปนอารมณ... ไมพึงมีความสําคัญในรูป ที่ไดเห็น เสียงที่ไดยิน
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อารมณที่ทราบ ธรรมทีร่ ูแจง ที่ถึงแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ ก็แตวาพึงเปนผูมีสัญญา.
จบจตุตถสมาธิสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมสมาธิสูตรที่ ๘ เปนตน
คําที่เหลือในวรรคนี้ และในพระสูตรทั้งปวงนอกเหนือจากนี้ มี
อรรถงายทั้งนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาปฐมสมาธิสูตรที่ ๘ เปนตน
จบมโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิบาต
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. ปฐมมหานามสูตร ๒. ทุตยิ มหานามสูตร ๓. นันทิยสูตร
๔. สุภูติสูตร ๕.เมตตาสูตร ๖.ทสมสูตร ๗.โคปาลกสูตร ๘. ปฐมสมาธิสูตรที่ ๙.ทุตยิ สมาธิสูตร ๑๐. ตติยสมาธิสูตร ๑๑. จตุตถสมาธิสูตร

พระสูตรที่ไมสงเคราะหดวยปณ ณาสก
๑

วาดวยพระองคประกอบของนายโคบาล ๑๑ ประการ

[๒๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑
ประการ เปนผูไมสามารถจะเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได องค ๑๑
๑. ไมมีอรรถกถาอธิบาย.
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ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ ยอมไมรูจัก
รูป ๑ ไมฉลาดในลักษณะ ๑ ไมกําจัดไขขาง ๑ ไมปกปดแผล ๑ ไม
สุมไฟ ๑ ไมรูทาน้ํา ๑ ไมรูวาโคดื่มน้ําแลวหรือยัง ๑ ไมรูทาง ๑ ไม
ฉลาดในที่หากิน ๑ รีดนมไมใหมีเหลือ ๑ ไมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปน
พอฝูงโค เปนผูนําฝูงโคดวยการบูชาอยางยิ่ง ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล เปนผูไมสามารถจะเลี้ยง
ฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบ
ดวยธรรม ๑๑ ประการ ก็เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเที่ยงใน
จักษุ ฯลฯ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเปนทุกขในจักษุ เปนผู
ไมสามารถพิจารณาเห็นความเปนอนัตตาในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในจักษุ เปนผูไม
สามารถพิจารณาเห็นความดับในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความ
สละคืนในจักษุ เปนผูไมสามารถพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความเปนทุกข
ความเปนอนัตตา ความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับ
ความสละคืนในหู ในจมูก ในลิ้น ในกาย ในใจ ในรูป ในเสียง
ในกลิ่น ในรส ในโผฏฐัพพะ ในธรรมารมณ ในจักขุวิญญาณ ใน
โสตวิญญาณ ในฆานวิญญาณ ในชิวหาวิญญาณ ในกายวิญญาณ ใน
มโนวิญญาณ ในจักขุสัมผัส ในโสตสัมผัส ในฆานสัมผัส ในชิวหาสัมผัส
ในกายสัมผัส ในมโนสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตจักขุสัมผัส ในเวทนา
อันเกิดแตโสตสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตฆานสัมผัส ในเวทนาอันเกิด
แตชิวหาสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตกายสัมผัส ในเวทนาอันเกิดแตมโน-
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สัมผัส ในรูปสัญญา ในสัททสัญญา ในคันธสัญญา ในรสสัญญา ใน
โผฏฐัพพสัญญา ในธรรมสัญญา ในรูปสัญเจตนา ในสัททสัญเจตนา
ในคันธสัญเจตนา ในรสสัญเจตนา ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ในธรรมสัญเจตนา ในรูปตัณหา ในสัททตัณหา ในคันธตัณหา ในรสตัณหา
ในโผฏฐัพพตัณหา ในธรรมตัณหา ในรูปวิตก ในสัททวิตก ใน
คันธวิตก ในรสวิตก ในโผฏฐัพพวิตก ในธรรวิตก ในรูปวิจาร
ในสัททวิจาร ในคันธวิจาร ในรสวิจาร ในโผฏฐัพพวิจาร ในธรรมวิจาร
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑
ประการ เปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลาย องค ๑๑ ประการ
เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลในโลกนี้ ยอมรูจกั รูป ฯลฯ
ยอมบูชาโคผูทั้งหลายที่เปนพอฝูงโค เปนผูนําฝูงโค ดวยการบูชาอยางยิ่ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลผูประกอบดวยองค ๑๑ ประการนี้แล
ยอมเปนผูสามารถเลี้ยงฝูงโคใหเจริญแพรหลายได ฉันใด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลา ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนผูสามารถ
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงในจักษุ ฯลฯ ยอมเปนผูสามารถพิจารณาเห็น
ความสละคืนในธรรมวิจาร ฉันนั้นเหมือนกัน .
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง
ซึ่งราคะ ธรรม ๑ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุติยฌาน ๑
ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เมตตาเจโตวิมุตติ ๑ กรุณาเจโตวิมุตติ ๑
มุทิตาเจโตวมุตติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ๑ อากาสานัญจายตนฌาน ๑
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วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่งซึ่งราคะ.
[๒๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความหมดสิ้นไป เพื่อละ เพื่อความสิ้นไป
เพื่อความเสื่อมไป เพื่อความคลายไป เพื่อดับ เพื่อสละ เพื่อสละคืน
ซึ่งราคะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑ ทุตยิ ฌาน ๑
ตติยฌาน ๑ จตุตถฌาน ๑ เมตตาเจโตวิมุตติ ๑ กรุณาเจโตวิมุตติ ๑
มุทิตาเจโตวิมุตติ ๑ อุเบกขาเจโตวิมุตติ ๑ อากาสานัญจายตนฌาน ๑
วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู.... เพื่อสละ
เพื่อสละคืนซึ่งราคะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการควรเจริญเพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ โกธะ
อุปนาหะ มักขะ ปฬาสะ อิสสา มัจฉริยะ มายา สาเถยยะ ถัมภะ
สารัมภะ มานะ มทะ ธรรม ๑๑ ประการเปนไฉน คือ ปฐมฌาน ๑
ทุติยฌาน ๑... วิญญาณัญจายตนฌาน ๑ อากิญจัญญายตนฌาน ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑๑ ประการนี้ ควรเจริญเพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนด
รู... เพื่อสละ เพื่อสละคืนซึ่งโทสะ โมหะ... มทะ ปมาทะ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้น
ปลื้มใจชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
พระสูตรนี้รวมอยูในอังคุตตรนิกายมี ๙,๕๕๗ สูตรฉะนี้แล.
จบเอกาทสกนิบาต
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คําสรุปทายอรรถกถา
ดวยการพรรณนามาฉะนี้ ขาพเจาอัน ทานโชติปาลเถระ
ผูมีปญญาดี ซึ่งเคยอยูรว มกับขาพเจาในเมืองกัญจีประเปนตน
อาราธนา แมในขณะที่อยูในมหาวิหารลังกาทวีป เมื่อพระสัทธรรมกําลังทรุดโทรม เหมือนตนไมถูกพายุกระหน่ํา ทั้ง ชีวกอุบาสก ผูถึงฝงสาคร คือ เรียนจบพระไตรปฎก ผูมีปญญาดี
อาราธนาแลว ปรารถนาความยั่งยืนแหงพระศาสนา จึงเริม่
แตงคัมภีรอรรถกถาอันใดแหงบาลีอังคุตตรนิกาย ซึ่งวิจิตร
ดวยลัทธิสมัย อันพระธรรมกถึกทัง้ หลายเปนอันมาก ผู
ละเอียดถี่ถวนในนัยแหงธรรมกถา แตงรอยแกวและรอยกรอง
ไวแล คัมภีรอรรถกถานี้นั้นเก็บสาระสําคัญของคันภีรมหาอรรถกถาสําเร็จแลว แตเพราะเหตุที่มโนรถความปรารถนา
ของขาพเจาที่จะอธิบายนิกายทั้งหมด โดยภาณวารแหงบาลี
ประมาณ ๙๔ ภาณวารบริบูรณแลว อรรถกถานั้นจึงชื่อวา
มโนรถปูรณี ตอนั้นเพราะเหตุที่แมคัมภีรวิสุทธิมรรคประมาณ
๕๙ ภาณวาร แหงมโนรถปูรณีนั้น ขาพเจาก็แตงเพื่อประกาศ
อรรถของนิกายทั้งหลายแลว ฉะนัน้ อรรถกถานี้กับคัมภีร
วิสุทธิมรรคนั้น พึงทราบวามี ๑๕๓ ภาณวาร ตามนัยแหงการ
นับคาถา. อรรถกถานี้ ประกาศลัทธิสมัยของพระเถระ
ผูอยูในมหาวิหาร โดยภาณวารนับได ๑๕๓ ภาณวาร ขาพเจา
ผูแตงคัมภีรมโนรถปูรณีนี้ เก็บสารสําคัญของอรรถกถาเดิม
สรางสมบุญอันใดไว ดวยบุญอันนั้น ขอสัตวโลกทั้งหมดจง
มีสุข เทอญ.
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พระเถระที่ครูทั้งหลายถวายนามวา พุทธโฆสะ ผูระดับ
ดวยศรัทธาความเชื่อ พุทธิความรู วิริยะความเพียรอันหมดจด
ดีอยางยิ่ง ผูกอกําเนิดคุณสมุทัย คือ ศีลอาจาระและความ
ซื่อตรงความออนโยนและความคงที่ ผูสามารถในอันสะสาง
ชัฏ คือลัทธิของตนและลัทธิของผูอื่น ผูประกอบดวยความ
รูและความฉลาด ผูมีประภาพ คือญาณอันไมติดขัดในสัตถุศาสน พรอมทั้งอรรถกถาที่ตางโดยไตรปฎกปริยัติ ผูทรงไวยากรณใหญ ผูป ระกอบดวยคุณ คือมีถอยคําอันไพเราะโอฬาร
ถูกตองตามฐานกรณ รืน่ ปาก รื่นหู ผูมีวาทะถูกตองแตกฉาน
เปนมหากวีผูมีสํานวนอันไพเราะ เปนอลังการของวงศ แหง
พระเถระผูอยูในมหาวิหาร ผูเปนประทีปแหงเถรวงศ ซึ่งมี
ความรูอันตั้งมั่นดีแลวในธรรมอันยิง่ ของมนุษย อันประดับดวย
คุณตางโดยอภิญญาเปนตน อันเปนบริวารแหงปฏิสัมภิทาที่
แตกฉานแลว ผูมีความรูอ ันไพบูลยบริสุทธิ์ดี แตงอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ชื่อมโนรถปูรณีคัมภีรน ี้.
ขอคัมภีรอรรถกถานี้แสดงนัย เพื่อความหมดจดแหงจิต
ของเหลากุลบุตรผูปรารถนาจะชวยโลก จงดํารงอยูในโลก
ตราบเทาที่พระนามวา พุทโธ ของพระผูมีพระภาคเจา ผูมีจิต
บริสุทธิ์ ผูคงที่ ผูประเสริฐสุดในโลก ผูแสวงหาพระคุณ
อันใหญ ยังคงเปนไปอยูในโลกแล.
จบอรรถกถาอังคุตตรนิกาย
ชื่อมโนรถปูรณี

