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                                 พระสุตตันตปฎก  

                         สังยุตตนิกาย  นิทานวรรค 
                                       เลมท่ี  ๒ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                           ๑.  อภิสมยสังยุต 
                              พทุธวรรคที่  ๑ 
                                ๑.  เทสนาสูตร 
 
                             วาดวยปฏิจจสมุปบาท 
 
         [๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. ณ ที่นัน้   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ัน    ทลูรับ 
พระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธ- 
ดํารัสนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแกเธอทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงฟงปฏิจจสมุปบาทน้ัน      จงใสใจใหดีเถิด     เราจักกลาว. 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.  
         [๒]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 2 

ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย.    จึงมีวิญญาณ    เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย    จึงมีนามรูป    เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมีสฬายตนะ    เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัย    จึงมีผัสสะ     เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ   เพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ   เพราะ 
ชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวยประการอยางนี้  นี้เราเรียก 
วาปฏิจจสมุปบาท. 
        [๓]   ก็เพราะอวิชชาน่ันแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ 
สังขารจึงดับ       เพราะสังขารดับ     วิญญาณจึงดับ     เพราะวิญญาณดับ 
นามรูปจึงดับ   เพราะนามรูปดับ   สฬายตนะจึงดับ   เพราะสฬายตนะดับ 
ผัสสะจึงดับ    เพราะผัสสะดับ    เวทนาจึงดับ    เพราะเวทนาดับ    ตัณหา 
จึงดับ   เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ   เพราะอุปาทานดับ   ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ   ชราและมรณะโสกปริเทวทุกข- 
โทมนัสและอุปายาสจึงดับ    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธภาษิตน้ีแลว   ภิกษุ 
เหลาน้ันมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว.   
 
                                             จบเทศนาสูตรที่  ๑    
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                                   สารัตถปกาสินี  
 
                   อรรถกถาสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค 
                          อภิสมยสังยุต  พุทธวรรคที่  ๑ 
                    อรรถกถาปฐมปฏิจจสมุปบาทสูตรท่ี ๑๑ 

 
         ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระ 
องคนั้น. 
         ปฏิจจสมุปบาทสูตร๒     พระสูตรแรกในนิทานวรรคเริ่มตนวา 
เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้. 
         ในปฏจิจสมุปบาทสูตรนั้น  พรรณนาตามลําดับบทวา  ตตฺร  โข 
ภควา  ภิกฺข ู อามนฺเตสิ   ดังตอไปนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตตฺร  เปนคําแสดงถึงเทศะ  สถาน 
และกาลเวลา. 
         จริงอยู  คําวา  ตตฺร  นั้น  ยอมแสดง  (ความหมาย)  วาในสมัยที่ 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  และในพระเชตวันที่พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู  หรือแสดงถึงเทศะ  และกาลที่สมควรแกคําท่ีพระองคควรตรัส. 
ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสธรรมะ  ในเทศะและกาละท่ีไมควร. 
ก็ในเรื่องนี้มีคําวา  อกาโล  โข  ตาว  พาหิย  เปนขอสาธก.  ศัพทวา 
โข  เปนนิบาต  ใชในความหมายวา  สักวาทําบทใหเต็มความหมายวา 
หามความอ่ืน  หรือในความหมายถึงกาลเบื้องตน.  คําวา  ภควา  เปน 
 
๑-๒.  บาลีเปน  เทศนาสูตร     
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คําแสดงวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนครูของชาวโลก.   ดวยคําวา  ภิกฺขู  
เปนคําระบุถึงบุคคลผูควรแกการฟงพระดํารัส  อีกนัยหน่ึง ในคําวา  ภิกฺขู  
นี้ พึงทราบความหมายถอยคําโดยนัยเปนตนวา ที่ชื่อวาภิกษุ    เพราะอรรถ 
วา  ขอ ( และ)  ที่ชื่อวาภิกษุ  เพราะอรรถวา  เขาถึงการภิกษาจาร.  บทวา 
อามนฺเตสิ  แปลวา  ตรัสเรียก    คือไดตรัส  ไดแก    ใหรูตัว.    ในคําวา 
อามนฺเตสิ นี้   มีอธิบายดังน้ี   แตในที่อ่ืนมีความหมายวาใหรูเหมือนอยาง 
ที่ตรัสไววา   ภิกษุทั้งหลาย   เราขอเดือนเธอทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายเรา 
ขอประกาศแกเธอทั้งหลาย.    มีความหมายวาเรียกก็มี   เหมือนอยางที่ตรัส 
ไววา    มาเถดิภิกษุ     เธอจงเรียกพระสารีบุตรมาตามคําของเรา.       บทวา 
ภิกฺขโว  เปนบทแสดงอาการ  คือการตรัสเรียก.    ก็คําวา   ภิกฺขโว  นั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกเหลาภิกษุ          เพราะสําเร็จดวยการประกอบ 
ดวยคุณมีความเปนผูขอเปนปกติก็ดี       ผูประกอบดวยคุณมีการขอเปน 
ธรรมดาก็ดี    ผูประกอบดวยคุณคือทําความดีในเพราะการขอก็ดี    ชื่อวา 
ภิกษุ   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงประกาศความประพฤติ 
ของภิกษุเหลาน้ัน    อันคนชั้นเลวและคนชั้นดีเสพแลว  ดวยถอยคําท่ีสําเร็จ 
ดวยการประกอบดวยคุณ  มีการขอเปนปกติเปนตน  จึงทรงทําการขมภาวะ 
ที่เหลาภิกษุผูผยองข้ึนเปนตน.                                              
         อน่ึง  ดวยคําวา  ภิกขฺโว  นี ้  ซึ่งมีการทอดพระเนตรลง       อัน 
แสดงถึงพระฤทัยอันเยือกเย็นซึ่งแผซานดวยพระกรุณา       พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงกระทําภิกษุเหลาน้ันใหหันมาทางพระองค       ทรงใหภิกษุ 
เหลาน้ันเกิดความเปนผูใครฟง   ดวยพระดํารัสซึ่งแสดงความเปนผูใครจะ 
ตรัสนั้นนั่นแล     ทรงประกอบภิกษุเหลาน้ันไวในมนสิการดวยดี     ดวย  
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อรรถคือการปลุกใหต่ืนนัน่แล     เพราะการทําคําสอนใหถึงพรอม    ตอง  
ประกอบดวยมนสิการใหดี. 
         หากจะมีคําถามวา  เมื่อมีทวยเทพ  และมนุษยอ่ืน ๆ อยู    เหตุไฉน 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกแตภิกษุเทาน้ัน. 
         ตอบวา    เพราะภิกษุเหลาน้ันเปนหัวหนา  เปนผูประเสริฐ  อยูใกล 
และมีจิตต้ังมั่นแลวในกาลทุกเม่ือ.   จริงอยู    พระธรรมเทศนาของพระผูม-ี   
พระภาคเจา   เปนสาธารณะแกบริษัททุกเหลา.     ภิกษุทั้งหลายชื่อวาเปน 
หัวหนาบริษัท  เพราะเกิดข้ึนกอน  ชื่อวาเปนผูประเสริฐ  เพราะประพฤติ 
คลอยตามพระจริยาวัตรพระศาสดาต้ังตนแตความเปนผูไมมีเรือน      และ 
เพราะรับเอาคําสอน ( ของพระศาสดา)  ทั้งสิ้น ชื่อวาเปนผูอยูใกล  เพราะ 
นั่งใกลพระศาสดา   ( และ )   ชื่อวามีจิตต้ังม่ันแลวในกาลทกุเม่ือ   เพราะ 
เที่ยวไปในสํานักพระศาสดา.      อีกอยางหน่ึง    ภิกษุเหลาน้ันเปนภาชนะ 
รองรับพระธรรมเทศนา     เพราะเปนผูปฏิบัติตามคําสอน       (ของพระ 
ศาสดา)   และเพราะเปนผูพิเศษ.    แมพระธรรมเทศนานี้    ทรงหมายถึง 
ภิกษุบางพวกเทานั้น.       เพราะฉะนั้น      จึงตรัสเรียกอยางนี้      ถามวา 
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงธรรม    ตรัสเรียกภิกษุกอน     ยอมไม 
แสดงธรรมเลยเพ่ืออะไร.    ตอบวา   เพ่ือให     (พวกภิกษุ)     เกิดสติ 
(เพราะ)     ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อคิดเรื่องอ่ืน     จะน่ังมัวมีจิตฟุงซานบาง 
มัวพิจารณาธรรมอยูบาง     มัวทําใจในกัมมัฏฐานบาง       เมื่อพระผูมี-  
พระภาคเจาไมตรัสเรียกพวกเธอเลย   ทรงแสดงธรรมไป    พวกเธอจะไม 
สามารถกาหนดไดวา   พระธรรมเทศนานี้  มีอะไรเปนเบื้องตน  มีอะไร 
เปนปจจัย  ทรงแสดงเพราะอัตถุปตติอยางไหน  จะพึงรับเอาไดไมดี  หรือ  
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รักเอาไมไดเลย  เพราะเหตุนั้น  เพ่ือจะใหภิกษุเหลานั้นเกิดสติ  พระผูมี-  
พระภาคเจาจึงตรัสเรียกเสียกอน  แลวจึงแสดงธรรมภายหลัง.  
         คําวา  ภทนฺเต  นั้น     เปนคําแสดงความเคารพ.      อีกอยางหน่ึง 
คําน้ันเปนการใหคําตอบแกพระศาสดา         อีกประการหน่ึง      ในคําน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชื่อวายอมตรัสเรียก 
ภิกษุเหลาน้ัน.    ภิกษุเหลาน้ันเมื่อกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ชื่อวา 
ใหคําตอบพระผูมีพระภาคเจา.    จริงอยางนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวาภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุทั้งหลายยอมกราบทูลวา    พระองคผูเจริญ. 
คําวา  ภิกฺขโว   คือ   พระผูมีพระภาคเจาโปรดใหพวกภิกษุใหคําตอบ.  
คําวา  ภทนฺเต  คือ  พวกภิกษุใหคําตอบ. 
         บทวา   เต  ภิกขฺู  ไดแกเหลาภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก. 
         บทวา   ภควโต   ปจจฺสฺโสสุ      ความวา    รับการตรัสเรียกของ 
พระผูมีพระภาคเจา  อธิบายวา   หันหนาฟง   ไดแกรับ    คือรับปฏิบัติ.   
         คําวา   ภควา  เอตทโวจ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัส 
พระสูตรทั้งส้ินนี้  ที่ควรตรัสในบัดนี้.  
         การพิจารณาเนื้อความแหงคําเริ่มตน  ซึ่งประดับดวยกาละ   เทศะ 
เทสกะ   ( ผูแสดง)   บรษัิท  และ  อปเทส   (ขออาง )    ของพระสูตรนี้ 
อันสมบูรณดวยอรรถและพยัญชนะ     สองถึงความท่ีพระสูตรนี้ลึกซ้ึงดวย 
เทศนาญาณของพระพุทธเจา   ที่ทานพระอานนทภาษิตไว    เพ่ือกาหนด 
ไดสะดวกจบบริบูรณแลว   ดวยคํามีประมาณเทานี้.  
         บัดนี้  โอกาสแหงการพรรณนาพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ต้ังไวโดยนัยวา  ปฏิจฺจสมุปฺปาท  โว  เปนตน  มาถึงโดยลําดับ.  ก็เพราะ    
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การพรรณนาพระสูตรนี้นั้น  พระผูมพีระภาคเจาไดทรงพิจารณาเหตุต้ัง  
พระสูตรกอนแลวจึงตรัสปรากฏชัดแลว  เพาะฉะน้ัน  ขาพเจาจักพิจารณา 
เหตุต้ังพระสูตรกอน. 
         แทจริง  เหตุต้ังพระสูตรมี ๔ อยาง  คือ   อัธยาศัยของพระองค 
เอง  ๑  อัธยาศัยของผูอ่ืน  ๑  เปนไปดวยอํานาจคําถาม  ๑  เกิดเรื่องข้ึน  ๑. 
         บรรดาเหตุต้ังพระสูตร  ๔  อยางนั้น  พระผูมพีระภาคเจาอันชน 
อ่ืนไมไดอาราธนาเลย  ตรัสพระสูตรเหลาใด  เพราะอัธยาศัยของพระองค 
อยางเดียวเทาน้ัน   คือ  วสลสูตร  จันโทปมสูตร  วีโณปมสูตร  สัมมัป- 
ปธานสูตร  อิทธิบาทสูตร  อินทริยสตูร  พลสูตร  โพชฌังคสตูร  มัคคสูตร 
และ  มงคลสูตร  เปนตน  พระสูตรเหลาน้ัน     ชือ่วามีอัธยาศัยของ 
พระองคเองเปนเหตุต้ังพระสูตร.    พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณา 
อัธยาศัย  ความอดทน  ความพอใจ   ความรู  อภินิหาร  และความตรัสรู 
ของคนอ่ืนอยางนี้วา    ธรรมท้ังหลายท่ีบมวิมุตติ    ของพระราหุล 
แกกลาแลว  ถากระไรเราพึงแนะนําราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะใหยิ่ง ๆ 
ข้ึน  ดังน้ีแลว    ตรัสพระสูตรเหลาใดไวดวยอัธยาศัยของผูอ่ืน    คือ 
จูฬราหุโลวาทสูตร   มหาราหุโลวาทสูตร  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
อนัตตลักขณสูตร  อาสีวิโสปมสูตร (และ)   ธาตุวิภังคสูตร   เปนตน 
พระสูตรเหลาน้ันชื่อวา   มีอัธยาศัยของผูอื่นเปนเหตุต้ังพระสูตร. 
         อน่ึง  ชนทั้งหลายมีเปนตนวา  บริษัท  ๔  วรรณะ  ๔  นาค  ครุฑ 
คนธรรพ   อสูร  ยักษ  ทาวจตุมหาราช   เทวดาชั้นดาวดึงสเปนตน 
(และ)  ทาวมหาพรหม   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว  ทูลถาม 
ปญหาโดยนัยเปนตนวา   พระเจาขา  ธรรมเหลาน้ี   พระองคตรัสเรียกวา  
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โพชฌงค   โพชฌงค  หรอืพระเจาขา  ธรรมเหลาน้ี   พระองคตรัสเรียกวา  
นีวารณะ  นีวารณะ   หรอืพระเจาขา  ธรรมเหลาน้ีพระองคตรัสเรียกวา 
ปญจุปาขันธหรือพระเจาขา   ในโลกนี้อะไรเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ 
อันประเสริฐท่ีสุดของคน  พระผูมีพระภาคเจาอันชนมีบริษัท  ๔  เปนตน 
นั้นทูลถามแลวอยางนี้  ไดตรัสพระสูตรเหลาใด  มีโพชฌังคสังยุต  เปนตน 
หรือแมสูตรอื่นใดมีเทวดาสังยุต  สักกปญหสูตร  จูฬเวทัลลสูตร   มหา- 
เวทัลลสูตร   สามัญญผลสูตร  อาฬวกสูตร   สูจิโลมสูตร  และขรโลมสูตร 
เปนตน  พระสูตรเหลาน้ันชื่อวา  มีเหตุต้ังพระสูตรเปนไปดวยอํานาจ 
คําทูลถาม. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเกิดข้ึนแลวตรัสพระสูตรเหลาน้ัน 
ใด  คือ  ธัมมทายาทสูตร  มังสูปมสูตร  ทารุขันธูปมสูตร  อัคคิขันธูปม- 
สูตร  เผณปณฑูปมสูตร (และ)  ปาริฉัตตกูปมสูตร  เปนตน  พระสูตร 
เหลาน้ันชื่อวา  เหตุต้ังพระสูตรคือเกิดเรื่องขึ้น. 
         บรรดาเหตุต้ัง  (พระสูตร)  ๔  อยางเหลาน้ี  ดังวามานี้  ปฏิจจ- 
สมุปบาทสูตรน้ี  ชื่อวามีเหตุต้ัง  (พระสูตร)  คือ     อัธยาศัยคนอ่ืน. 
จริงอยู        พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ังพระสูตรนี้ไวดวยอํานาจอัธยาศัย 
บุคคลอ่ืน   ถามวา   ทรงตั้งไวดวยอํานาจอัธยาศัยบุคคลชนิดไหน.   ตอบวา 
ชนิดอุคฆติตัญู. 
         จริงอยู  บุคคลม ี๔  จําพวก  คือ  อุคฆติตัญู  วิปจิตัญู  เนยยะ 
(และ)  ปทปรมะ.  บรรดาบุคคล  ๔  จําพวกนั้น  บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรม 
พรอมกับเวลาที่ทานยกหัวขอธรรมข้ึนแสดง   นี้เรียกวา   อุคฆติตัญู. 
บุคคลท่ีตรัสรูธรรมในเมือ่ทานขยายความของขอธรรมท่ีทานกลาวไว          
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โดยยอใหพิศดาร  นี้เรียกวา   วิปจิตัญู.   บุคคลเมื่อใชโยนิโสมนสิการ 
โดยอุทเทสและปริปุจฉา   เสพคนน่ังใกลกัลยาณมิตร   จึงไดตรัสรูธรรม 
นี้เรียกวา   เนยยะ.   บุคคลถึงจะฟงมากก็ดี   กลาวมากก็ดี    ทรงจํามากก็ดี   
ทองบนมากก็ดี  ก็ไมไดตรัสรูธรรมในชาตินั้น  เรยีกวา   ปทปรมะ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งพระสูตรนี้  ดวยอํานาจอัธยาศัยของเหลา 
บุคคลผูเปนอุคฆติตัญู   ในบรรดาบคุคลเหลาน้ี    ดวยประการฉะน้ี. 
         ทราบวาในคราวนั้นภิกษุชาวชนบทจํานวน  ๕๐๐  รูป  ทัง้หมดแล 
เที่ยวไปรูปเดียว  (บาง)   เที่ยวไป  ๒  รูป  (บาง)   เที่ยวไป  ๓   รูป 
(บาง)     เที่ยวไป  ๔  รูป (บาง)   เที่ยวไป ๕  รูป (บาง)   มีความ 
ประพฤติเปนสภาคกัน   ถือธุดงค  ปรารภความเพียร   ประกอบความเพียร 
เปนนักวิปสสนา    ปรารถนาการแสดงปจจยาการที่ละเอียด   สุขุม  แสดง 
ความวางเปลา  เวลาเย็น   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคม 
แลว    มุงหวังการแสดงปจจยาการ   จึงพากันนั่งแวดลอม   (พระองค) 
เหมือนแวดลอมดวยมานผากัมพลสีแดงฉะน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ปรารภพระสูตรนี้ เพราะอํานาจอัธยาศัยขอกพวกเธอ.  เปรียบเหมือนจิตรกร 
ผูฉลาดไดฝาเรือนท่ียังไมไดฉาบทาเลย      ยังไมสรางรูปภาพต้ังแตตนเลย 
แตเขาทําการฉาบฝาเรือนดวยการฉาบทาดวยดินเหนียวเปนตนกอนแลว 
สรางรูปภาพที่ฝาเรือนท่ีฉาบทาแลว  แตครั้นไดฝาเรือนท่ีฉาบทาแลว  ไม 
ตองทําการขวนขวายในฝาเรือนเลย   ผสมสีแลว   เอาสายเชือกหรือแปลง 
ทาสีสรางรูปภาพอยางเดียวฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น        ได 
กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญเพียร   แตยังไมทําความเชื่อม่ัน   จึงมิไดตรัสบอก 
ลักษณะวิปสสนากัมมัฏฐานซ่ึงละเอียด  สุขุม   แสดงความวางเปลา    อัน  
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เปนปทัฏฐานพระอรหันตแกเธอแตชั้นตน    แตทรงประกอบ   (เธอ)  
ไวในสัมปทาคือ  ศีล   สมาธิ  และกัมมัสสกตาทิฏฐิ    ความเห็นวาสัตว 
มีกรรมเปนของตนเสียกอน   จึงตรัสบอกปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน  ซึ่ง 
พระองคทรงมุงหมายตรัสวา  ดูกอนภิกษุ   เพราะเหตุนั้นแล   เธอจงชําระ 
ปฏิปทาเบื้องตนในกุศลธรรม  ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม   (คือ) 
ศีลที่บริสุทธิแ์ละทิฏฐิที่ตรง  ดูกอนภิกษุ  เธอจักมีศีลบริสุทธิ์    และทิฏฐิ 
ตรงในกาลใดแล  ดกูอนภิกษุ  ในกาลน้ันเธออาศัยศีล   ดํารงในศีลแลว 
เจริญสติปฏฐาน  ๔  โดย  ๓  อยาง.  สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน.   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นกายในกายอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา  โทมนัสในโลก   พิจารณาเห็นกายภายนอก  ฯลฯ 
พิจารณาเห็นท้ังภายในและภายนอก ฯลฯ  พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา    และโทมนัสได 
ในโลก.   ดกูอนภิกษุ  ในกาลใดแล   เธออาศัยศีล   ดํารงอยูในศีล  พึง 
เจริญสติปฏฐาน  ๔ เหลาน้ี  อยางนี้  ดูกอนภิกษุ   ในกาลน้ัน   กลางคืน 
หรือกลางวันจักมาถึงเธอ  ความเจริญอยางเดียวในกุศลธรรม   เธอพึงหวัง 
ได   ไมมีความเสื่อมเลย. 
         พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสการอบรมดวยศีลกถาแกอาทิกัมมิก- 
กุลบุตร  ดวยประการฉะน้ีแลว  จึงตรัสบอกลักษณะแหงวิปสสนา  อัน 
ละเอียด  สุขุม   แสดงความวางเปลา   ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัต 
และครั้นไดภิกษุนักวิปสสนา   ผูมีศีลอันบริสุทธิ์   ปรารภความเพียร 
ประกอบความเพียรแลวก็ไมตรัสบอกปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนแกเธอ 
แตจะตรัสบอกลักษณะแหงวิปสสนาอันละเอียด  สุขุม   แสดงความวางเปลา  
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ซึ่งเปนปทัฏฐานแหงพระอรหัตตรง ๆ เลย.         ภิกษุจํานวน  ๕๐๐  รูป 
เหลาน้ีครั้นชําระปฏิปทาอันเปนสวนเบ้ืองตนแลว  ดํารงอยูเหมือนทองคํา 
บริสุทธิ์    คลายกับกอนมณีที่ขัดแลว.      โสกุตรมรรคอยางหน่ึงไมไดมา 
ถึงพวกเธอเลย      พระศาสดาไดพิจารณาอัธยาศัยของพวกภิกษุเหลาน้ัน 
เพ่ือจะใชถึงโลกุตรมรรคน้ัน   จึงทรงนําพระสูตรนี้มา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปฏจิฺจสมุปฺปาท   ไดแกปจจยาการ. 
จริงอยู      ปจจยาการอาศัยกันแลว   ยอมใหสหชาตธรรมเกิดข้ึน.    เพราะ- 
ฉะน้ัน    ปจจยาการพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ปฏิจจสมุปบาท. 
ความสังเขปในนิทานวรรคน้ี  เทาน้ี.  สวนความพิสดารนักศึกษาพึงคนควา 
จากคัมภีรปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค. 
         ศัพทวา  โว  ในคําวา  โว     นี้    ยอมใชไดทั้งในปฐมาวิภัตติ 
ทุติยาวิภัตติ   ตติยาวิภัตติ   จตุตถีวิภัตติ     ฉัฏฐีวิภัตติ   และในการทําบท 
ใหเต็ม   จริงอยู    โว   ศัพทนี้   ยอมปรากฏในปฐมาวิภัตติ   ในประโยค 
เปนตนวา    กจฺจ   ปน  โว   อนุรุทฺธา  สมคฺคา  สมโฺมทมานา   ดูกอน 
อนุรุทธ     และอานนท     พวกเธอยังบันเทิงพรอมเพรียงกันดีอยูหรือ.  
ใชในทุติยาวิภัตติ  ในประโยคเปนตนวา  คจฺฉถ   ภิกฺขเว   ปณาเมมิ  โว 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงไปเสีย  เราประณามพวกเธอ   ใชในตติยาวิภัตติ 
ในประโยคเปนตนวา  น  โว  มม   สนติฺเก  วตฺถพฺพ    อันเธอท้ังหลาย 
ไมควรอยูในสํานักของเรา.    ใชในจตุตถีวิภัตติ   ในประโยคเปนตนวา 
วนปฏปริยาย  โว   ภิกขฺเว   เทเสสฺสามิ   ภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดง 
วนปตถปริยายสูตรแกพวกเธอ.   ใชในฉัฏฐีวิภัตติ   ในประโยคเปนตนวา 
สพฺเพส  โว   สารีปุตฺต   สุภาสิต    สารีบุตร    คําของพวกเธอท้ังหมด  
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เปนสุภาษิต.   ใชในปทปรูณะ.  (ทําบทใหเต็ม)  ในประโยคเปนตนวา  
เย  ห ิ โว  อรยิา  ปริสุทฺธกายกมฺมนิตา  ก็พระอริยเจาท้ังหลายเหลาใด 
แล  มกีารงานทางกายบริสุทธิ์.  แตในที่นี้  ศัพทวา  โว  นี ้  พึงเห็นวา 
ลงในจตุตถีวิภัตติ. 
         คําวา  ภิกฺขเว  เปนคํารองเรียกเหลาภิกษุผูปรากฏเฉพาะพระพักตร 
ดวยรับพระดํารัส.  คําวา  เทเสสฺสามิ  เปนคําปฏิญญาท่ีจะแสดง  (ธรรม). 
คําวา  ต  สุณาถ  ความวา   เธอทั้งหลายจงฟงปฏิจจสมุปบาทน้ัน   คือ 
เทศนากัณฑนั้นที่เรากําลังกลาวอยู. 
         ก็คําวา  สาธุก  นั้น  ในคําวา  สาธุก  มนสิกโรถ  นี้  มีเนื้อความ 
เปนอันเดียวกันวา  สาธุ  อน่ึง  สาธุ  ศพัทนี้   ใชในอรรถวา  ทลูขอ 
การตอบรับ  การทําใหราเริง  ความดีและการทําใหมั่นคงเปนตน.   จริงอยู 
สาธุ  ศัพทนี้  ใชในอรรถวา  ทูลขอ  ในประโยคเปนตนวา  สาธุ   เม  ภนฺเต 
ภควา  สงฺขิตฺเตน   ธมฺม  เทเสตุ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ดังขาพระองคขอ 
วโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงธรรมโดยยอแกพระองคเถิด 
ใชในอรรถวา  ตอบรับ  ในคําเปนตนวา  สาธุ  ภนเฺตติ  โข  โส   ภิกฺข ุ
ภควโต  ภาสิต   อภินนฺทตฺิวา  อนุโมทิตฺวา  ภิกษุนั้นแล   กราบทูลวา  
ดีแลวพระเจาขา  ดังนี้   ชืน่ชม   อนุโมทนาภาษิตพระผูมีพระภาคเจา. 
ใชในอรรถวา   ทําใจใหราเริง   ในประโยคเปนตนวา   สาธุ  สาธุ 
สารีปุตฺต  ดีแลว  ดีแลว  พระสารีบุตร.   ใชในอรรถวา  ดี  ในประโยค 
เปนตนวา    
         สาธุ  ธมฺมรุจริาชา                 สาธุ   ปฺาณวา   นโร 
         สาธุ  มตฺิตานมทุพฺโภ             ปาปสฺส   อกรณ   สุข.          
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                     พระราชาผูทรงชอบพระทัยในธรรมดี  นรชนผูม ี
              ปญญาดี  การไมประทุษรายมิตรดี  การไมทําความช่ัว 
              เปนสุข. 
         สาธุก   ศัพทนั่นแลใชในการกระทําใหมั่นเขา ในประโยคเปนตนวา 
เตนหิ  พฺราหฺมณ  สาธุก   สุณาห ิ  พราหมณ   ถาอยางนั้นเธอจงสดับ 
ใหมั่น.   สาธุก ศัพทนี้ทานกลาววา   ใชในการบังคับก็ได.     แตในที่นี้ 
สาธุก  ศัพทนี้ใชในอรรถวา  การกระทําใหมั่นเขาอยางเดียว.   อน่ึง อรรถ 
แหงการบังคับพึงทราบตอไป  แมในอรรถวา เปนความดีก็ใชได.  สาธุก 
ศัพทในอรรถทั้งสองงน้ันทานแสดงไวดวยอรรถแหงการทําใหมั่นวา  ทฬฺห 
อิม    ธมมฺ   สุณาก  สุคหติ   คณฺหนฺตา   เมื่อจะถือเอาใหดี    พวกเธอก็ 
จงฟงธรรมนี้ใหมั่น  ดวยอรรถแหงการบังคับวา   มม  อาณตฺติยา   สุณาถ 
เธอทั้งหลายจงฟงตามคําสั่งของเรา  ดวยอรรถวา  เปนความดีวา  สุนฺทรมิม 
ภทฺทก    ธมมฺ     สุณาถ    เธอจงฟงธรรมนี้ให     ใหเจริญ.     บทวา 
มนสิกโรถ  ความวา  จงระลึก   คือประมวลมา.   อธิบายวา   เธอจงมีจิต 
ไมฟุงซานต้ังใจฟง  คือทําไวในใจ. 
         บัดนี้   คําวา  ต   สณุาถ  ในที่นีน้ั้น  เปนคําหามการท่ีโสตินทรีย 
ฟุงซาน.       คําวา   สาธุก     มนสิกโรถ      เปนคําหามการท่ีมนินทรีย 
ฟุงซาน   ดวยการประกอบใหมั่นในมนสิการ  กใ็น  ๒  คําน้ี   คําแรกเปน 
การยึดถือดวยความคลาดเคลื่อนแหงพยัญชนะ  คําหลังเปนการหามการยึด 
ถือความคลาดเคลื่อนแหงเนื้อความ.     พระผูมีพระภาคเจาประกอบภิกษุ 
ไวในการฟงธรรมดวยคําแรก.      ทรงประกอบภิกษุไวในการทรงจําและ 
สอบสวนธรรมท่ีภิกษุฟงแลวดวยคําหลัง.   อน่ึง   ดวยคําแรกยอมทรง  
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แสดงวา   ธรรมน้ีเปนไปดวยพยัญชนะ   เพราะฉะน้ัน   จึงควรฟง   ดวย  
คําหลังทรงแสดงวา  ธรรมน้ีเปนไปดวยเนื้อความ  เพราะฉะนั้น   จึงควร 
ทําไวในใจ.    อีกอยางหนึ่ง   ควรประกอบสาธุกบทดวยบท  ๒  บท  พึง 
ทราบการประกอบความอยางนี้วา    เพราะธรรมน้ีลึกซ้ึงโดยธรรม    และ 
ลึกซ้ึงโดยทศนา  ฉะนั้น พวกเธอจงฟงใหดี.    เพราะเหตุที่ธรรมนี้ลึกซ้ึง 
โดยอรรถและลึกซึ้งโดยปฏิเวธ   ฉะนั้น   พวกเธอจงทําในใจใหดี.   บทวา 
ภาสิสฺสามิ   แปลวา  จักแสดง.   ในคําวา  ต  สุณาถ  นี ้  ทานอธิบาย 
วา  เราจักสังเขปความ    แสดงเทศนาท่ีเราปฏิญญาไวแลวน้ัน.   
         อีกอยางหนึ่งแล  เราจักไมกลาวแมโดยพิสดาร.     อน่ึง  บทเหลาน้ี 
เปนบทบอกความยอและพิสดารไว  เหมือนดังที่ทานพระวังคีสเถระกลาว 
ไววา 
              สงฺขิตฺเตนป   เทเสติ             วิตฺถาเรนป    ภาสติ 
              สาลกิายิว    นิคฺโฆโส            ปฏิภาณ   อทุิรียต. 
                     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยยอบาง 
              ตรสัโดยพิสดารบาง      ทรงมีพระสุรเสียงกังวานดัง 
              นกสาลิกา    ทรงแสดงออกซ่ึงปฏิภาณ. 
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้  ภิกษุเหลาน้ันแลเกิดความ 
อุตสาหะแลว   ฟงตอบพระผูมีพระภาคเจา  มีคําอธิบายรับแลว    คือรับ 
รองพระดํารัสของพระศาสดาวา   อยางนั้น   พระเจาขา. 
         บทวา   ภควา   เอตทโวจ   ความวา   ลําดับนัน้  พระผูมีพระภาคเจา  
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ไดตรัสพระสูตรทั้งส้ินนี้ที่จะพึงตรัสในบัดนี้แกภิกษุเหลาน้ัน      มีอาทิวา  
กตโม  จ  ภิกขฺเว   ปฏิจฺจสมุปฺปาโท.  บรรดาบทเหลาน้ัน  กตโม   จ 
ภิกฺขเว   ปฏจิฺจสมุปฺปาโท    เปนกเถตุกัมยตาปุจฉา   คําถามเพ่ือจะตรัส 
ตอบเอง. 
         จริงอยู  การถามม ี๕  อยาง  คือ  การถามสองความท่ียังไมเห็น 
การถามเทียบเคียงท่ีเห็นแลว    การถามตัดความสงสัย    การถามเห็นตาม 
(อนุมัติ )   การถามเพ่ือจะตรัสตอบเสียเอง  การถาม ๕  อยางเหลาน้ัน  ม ี
ความตางกันดังตอไปนี้ :- 
         การถามสองความท่ียังไมเห็นเปนไฉน.      ลักษณะแหงคําถามตาม 
ปกติ   อันชนอ่ืนไมรู  ไมเหิน  ไมไตรตรอง   ไมพิจารณา  ไมแจมแจง 
ไมไขใหแจง.   บุคคลยอมถามปญหา  เพ่ือรูเห็น   ไตรตรอง   พิจารณา 
แจมแจง  ไขปญหานั้นใหเห็นแจง  การถามนี้   ชือ่วาการถามสองความ 
ที่ยังไมเห็น.                             
         การถามเทียบเคียงความท่ีเห็นแลวเปนไฉน.     ลักษณะ    (คําถาม ) 
ตามปกติ  อันตนรูเห็น  ไตรตรอง    พิจารณา   แจมแเจง    ชดัเจนแลว 
บุคคลน้ันยอมถามปญหาเพ่ือเทียบเคียงกับบัณฑิตเหลาอ่ืน.  การถามน้ี  ชื่อ 
วาการถามเทียบเคียงความท่ีตนเห็นแลว. 
         การถามตัดความสงสัยเปนไฉน       ตามปกติบุคคลผูแลนไปสูความ 
สงสัย.   ผูแลนไปสูความเคลือบแคลง    เกิดความคิดแยกเปน  ๒ แพรงวา 
อยางนี้ใชหรือหนอ  หรือมิใช   หรือเปนอยางไร  เขาจึงถามปญหาเพ่ือ 
ตัดความสงสัย   การถามอยางน้ี      ชือ่วาการถามตัดความสงสัย. 
         การถามเห็นตาม    (อนุมัติ )   เปนไฉน.      พระผูมีพระภาคเจา  
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ยอมตรัสถามปญหาเพ่ือการเห็นตามของภิกษุวา   ภิกษุทั้งหลาย  เธอยอม  
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง   ภิกษุกราบทูลวา   รูป 
ไมเที่ยง  พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ก็รูปใดไมเที่ยง  รูปนั้น 
เปนทุกขหรือเปนสุขเลา.  พวกภิกษุกราบทูลวา   เปนทุกข   พระเจาขา. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ก็รูปใดไมเที่ยง    เปนทุกข  มีการแปรปรวน 
เปนธรรมดา  ควรหรือเพ่ือจะเห็นรูปนั้นวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่น 
เปนตัวตนของเรา.   พวกภิกษุกราบทูลวา   การยึดถืออยางนั้นไมควรพระ   
เจาขา.    การถามอยางน้ี   ชื่อวาการถามเห็นตาม.  
         การถามเพ่ือจะตรัสตอบเสียเองเปนไฉน    พระผูมีพระภาคเจายอม 
ตรัสถามปญหา  เพ่ือใครจะตรัสตอบภิกษุทั้งหลายวา  ภิกษุทั้งหลาย  สติ- 
ปฏฐาน  ๔  เหลาน้ีแล  สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน  เปนตน   การถามน้ี 
ชื่อวาการถามเพ่ือจะตรัสตอบเสียเอง. 
         บรรดาการถาม  ๕  อยางเหลาน้ี    สําหรับพระพุทธเจา    ไมมีการ 
ถาม  ๓  อยางขางตนเลย.  ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  อะไรท่ีถูก 
ปจจัยปรุงแตงในกาล  ๓  อยาง   หรือพนจากกาล   ไมถูกปจจัยปรุงแตง 
ชื่อวา  ไมทรงเห็น  ไมสวาง  ไมไดไตรตรอง  ไมพิจารณา  ไมเห็นแจง 
ไมแจงชัดแลว    ไมมีแกพระพุทธเจาเลย    เพราะเหตุนั้น      การถามเพ่ือ 
สองอรรถที่พระพุทธเจาเหลาน้ันยังไมทรงเห็นจึงไมมี  ก็สิ่งใดอันพระผู- 
มีพระภาคเจาทรงแทงตลอดแลวดวยพระญาณของพระองค    กิจดวยการ 
เทียบเคียงส่ิงนั้น   กับ  สมณะ  พราหมณ  เทวดา  มาร   หรือพรหมอ่ืน 
ของพระองค  จึงไมมี   เพราะเหตุนั้น   การถามเทียบเคียงความท่ีพระองค  
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เห็นแลว  จึงไมมี.  ก็เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไมทรง  
สงสัยวาอยางไร   ทรงขามความสงสัยได   ขจัดความสงสัยในธรรมท้ังปวง 
ได  ฉะนั้น  การถามตัดความสงสัยของพระองค   จึงไมมี     สวนการถาม 
๒  อยางที่เหลือ  ของพระผูมีพระภาคเจา  ยังมีอยู   บัณฑิตพึงทราบวา 
ในคําถาม  ๒  อยางนั้น  การถามเพื่อใครจะตรัสตอบเสียเอง   ดังตอไปนี้ :- 
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทางจําแนกปจจยาการดวยการถาม 
นั้น   จึงตรัสวา   อวิชฺชาปจฺจยา   ภกิฺขเว   สงฺขารา  เปนตน.   ก็ในคําวา 
อวิชฺชาปจฺจยา   ภกิฺขเว  สงฺขารา  เปนตนนั้น  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไป 
นี้ :-  เปรียบเหมือนบุคคลเริ่มกลาววา   เราจักพูดถึงบิดา  ยอมพูดถึงบิดา 
กอนวา  บิดาของติสสะ  บิดาของโสณะ  ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ทรงเริ่มเพ่ือตรัสปจจัย     เมื่อตรัสถึงธรรมมีอวิชชา 
เปนตน  ซึ่งเปนปจจัยแหงธรรมมีสังขารเปนตน  โดยนัยเปนตนวา  อวิชฺชา- 
ปจฺจยา   สงฺขารา  ดังนี้แลว  จึงตรัสถงึธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดข้ึน.     แต 
ในที่สุดแหงอาหารวรรค   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสธรรมแม   ๒  อยาง 
วา   ภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท    (การอาศัยกันและกัน 
เกิดข้ึน)   และปฏิจจสมุปปนนธรรม   แกเธอทั้งหลาย. 
         ก็บัดนี้  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  เปนตน 
ดังตอไปนี้.     อวิชชานั้นดวย   เปนปจจัยดวย   ชือ่วาอวิชชาเปนปจจัย. 
เพราะเหตุนั้น  พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้วา    สังขารยอมเกิดมีเพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย.    ในคําวา   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  นี ้   มีความยอเทาน้ี 
แตวาโดยพิสดาร   อนุโลมปฏิจจสมุปปาทกถา    ซึง่เกิดพรอมกันทุกอยาง 
ทานกลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค    เพราะเหตุนั้น    อนุโลมปฏิจจ-     
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สมุปปาทกถา      นั้น   ผูศึกษาพึงถือเอาโดยความท่ีกลาวไวในคัมภีรวิสุทธิ์- 
มรรคนั้นแล. 
         ก็ในปฏิโลมกถา  คําวา  อวิชฺชายเตฺวว   ตัดเปน  อวิชฺชาย  ตุ  เอว. 
บทวา   อเสสวิราคนิโรธา   ไดแกเพราะอวิชชาดับโดยไมเหลือดวยมรรค 
กลาวคือวิราคะ (การสํารอก).    การท่ีสังขารดับโดยไมเกิดข้ึน  (อีก) 
ชื่อสังขารนิโรธะ  (สังขารดับ).  ก็เพ่ือแสดงวา   เพราะการดับสังขาร 
และเพราะการดับขันธ  ๕  มีวิญญาณเปนตน  ที่ดับไปแลวอยางนี้  นามรูป 
ชื่อวา  เปนของดับไปแลวเหมือนกัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
สงฺขารนิโรธา  วิฺาณนิโรโธ    เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ 
เปนตน   แลวตรัสวา  เอวเมตสฺส   เกวลสฺส   ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ 
โหติ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการฉะน้ี.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  เกวลสฺส  แปลวา  ทั้งสิ้น  คือลวน ๆ  อธิบายวา 
เวนแลวจากสัตว.   บทวา   ทุกฺขกขฺนฺธสฺส   แปลวา   กองทุกข.  คําวา     
นิโรโธ   โหติ  คือการไมเกิดข้ึน. 
         ดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวัฏกถา  ( กถาวาดวยวัฏฏะ) 
ดวยบท  ๑๒  บท  โดยอนุโลม  ยอมกลับบทนั้นแลว   ตรัสวิวัฏกถา 
(นิพพาน)  ดวยบท  ๑๒  บท  ทรงยึดยอดพระเทศนาดวยอรหัต. 
         ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุนักวิปสสนาจํานวน  ๕๐๐  รูปเหลาน้ันเปน 
บุคคลชั้นอุคฆติตัญู  แทงตลอดสัจจะ  ดํารงอยูในพระอรหัตผล   เหมือน 
ดอกปทุมที่ถงึความแกกลาพอตองแสงอาทิตยก็บานแลวฉะนั้น. 
         บทวา  อิทมโว  จ  ภควา  ไดแกพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํา 
นี้   คือพระสูตรทั้งสิ้น  คือวัฏกถาและวิวัฏกถา.  บทวา  อตฺตมนา  เต  
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ภิกฺขู   ความวา   ภิกษุจํานวน  ๕๐๐  รูปเหลาน้ันมีจิตยินดี     เปนพระ  
ขีณาสพแลว.  บทวา  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทุ  ความวา  (ภิกษุเหลาน้ัน) 
พากันชื่นชมพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสดวยพระสุรเสียงดังเสียง 
พรหมไพเราะดุจเสียงนกการเวก ระรืน่โสตเสมือนกับอมฤดาภิเษกโสรจสรง 
หทัยบัณฑิตชน  อธิบายวา  อนุโมทนา  รับพรอมกันแลว.   เพราะเหตุนั้น 
พระโบราณาจารย   จึงกลาววา 
         สุภาสิต    สุลปต                 เอต   สาธุติ  ตาทิโน 
         อนุโมทมานา   สิรสา            สมฺปฏิจฺฉึสุ   ภิกฺขโว. 
                ภกิษุทั้งหลายอนุโมทนาตอพระผูมีพระภาคเจา 
         ผูคงท่ีวา   พระดํารสัพระผูมีพระภาคเจาทรงภาษิตแลว 
         ตรัสไวแลว  ยังประโยชนใหสําเรจ็  ดังน้ี   รบัพรอม 
         กันแลวดวยเศียรเกลา. 
                        จบอรรถกถาปฏิจจสมุปบาทสูตรที่   ๑   
 
                                      ๒. วิภังคสูตร 
 
                  วาดวยการจําแนกปฏิจจสมุปบาท 
 
         [๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตจักแสดง   จักจําแนกปฏิจจสมุปบาทแก 
พวกเธอ  พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น   จงใสใจใหดีเถิด    เราตถาคต 
จักกลาว  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมพีระภาคเจาแลว.  
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         [๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก ็
ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ    เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย  จึงมีนามรูป   เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ   เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา   เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ   เพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ   เพราะ 
ชาติเปนปจจัย   จึงมีชราและมรณะ  โลกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๖]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  กช็ราและมรณะเปนไฉน.   ความแก 
ภาวะของความแก   ฟนหลุด  ผมหงอก    หนังเปนเกลียว   ความเส่ือมแหง 
อายุ   ความแกหงอมแหงอินทรีย   ในหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น  ๆ 
นี้เรียกกวาชรา.  ก็มรณะเปนไฉน.   การเคลื่อนท่ี  การยายที่  ความทําลาย 
ความอันตรธาน   ความมวยมรณ   การถึงแกกรรม   ความแตกแหงขันธ 
ความทอดท้ิงซากศพ  ความขาดแหงชีวิตินทรีย    จากหมูสัตวนั้น ๆ  ของ 
เหลาสัตวนั้น ๆ  นี้เรียกวามรณะ.   ชราและมรณะ  ดังพรรณนามาฉะน้ี 
เรียกวา ชราและมรณะ. 
        [๗]  กช็าติเปนไฉน.  ความเกิด    ความกอเกิด    ความหย่ังลง๑ 

ความบังเกิด๒  ความเกิดจําเพาะ๓  ความปรากฏแหงขันธ  ความไดอายตนะ 
ครบในหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น ๆ  นี้เรียกวาชาติ. 
 
๑.  คือเปนชลาพุชะหรืออัณฑชปฏิสนธิ  ๒.  คือเปนสังเสทชปฏิสนธิ  ๓. คือเปนอุปปาติก-  
ปฏิสนธิ.  
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         [๘]  กภ็พเปนไฉน.   ภพ  ๓  เหลาน้ีคือ  กามภพ  รูปภพ   อรูปภพ  
นี้เรียกวาภพ. 
         [๙]  กอุ็ปาทานเปนไฉน.  อุปาทาน  ๔  เหลาน้ีคือ  กามุปาทาน 
ทิฏุปาทาน  สีลพัตตุปาทาน   อัตตวาทุปาทาน  นี้เรียกวาอุปาทาน. 
         [๑๐] กตั็ณหาเปนไฉน.  ตัณหา  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ  รูปตัณหา 
สัททตัณหา   คันธตัณหา   รสตัณหา   โผฏฐัพพตัณหา   ธัมมตัณหา  นี้ 
เรียกวาตัณหา. 
         [๑๑] กเ็วทนาเปนไฉน.   เวทนา  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ  จักขุ- 
สัมผัสสชาเวทนา   โสตสมัผัสสชาเวทนา   ฆานสัมผัสสชาเวทนา  ชิวหา- 
สัมผัสสชาเวทนา   กายสัมผัสชาเวทนา  มโนสัมผัสสชาเวทนา   นี้เรียกวา 
เวทนา. 
         [๑๒]  ก็ผัสสะเปนไฉน.  ผัสสะ  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ  จักขุสัมผัส 
โสตสัมผัส   ฆานสัมผัส   ชิวหาสัมผัส  กายสัมผัส  มโนสัมผัส  นี้เรียกวา 
ผัสสะ. 
         [๑๓] กส็ฬายตนะเปนไฉน.  อายตนะคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น 
กาย     ใจ  นีเ้รียกวาสฬายตนะ. 
         [๑๔] กน็ามรูปเปนไฉน.  เวทนา   สัญญา   เจตนา   ผัสสะ 
มนสิการ  นี้เรียกวานาม, มหาภูตรูป  ๔  และรูปทีอ่าศัยมหาภูตรูป  ๔ 
นี้เรียกวารูป, นามและรูปดังพรรณนาฉะน้ี  เรียกวานามรูป. 
         [๑๕]  ก็วิญญาณเปนไฉน.   วิญญาณ  ๖  หมวดเหลาน้ีคือ  จักขุ- 
วิญญาณ    โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ   ชิวหาวิญญาณ   กายวิญญาณ 
มโนวิญญาณ    นี้เรียกวาวิญญาณ.  
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         [๑๖]  ก็สังขารเปนไฉน.   สังขาร  ๓  เหลาน้ีคือ   กายสังขาร 
วจีสังขาร   จิตตสังขาร  นี้เรียกวาสังขาร. 
         [๑๗]  ก็อวิชชาเปนไฉน.   ความไมรูในทุกข   ความไมรูในเหตุ 
เกิดแหงทุกข  ความไมรูในความดับทุกข   ความไมรูในปฏิปทาท่ีจะใหถึง 
ความดับทุกข  นี้เรียกวาอวิชชา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย  จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ. . .ดังพรรณนา 
มาฉะนี้.  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๘]  ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ 
สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ. . .ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
 
                                 จบวิภังคสูตรที่  ๒ 
 
                             อรรถกถาวิภังคสูตรที่  ๒ 
 
         แมในวภิังคสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         พึงทราบเหตุต้ังพระสูตรตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  แตความแปลก 
กันมีดังน้ี 
         พระสูตรแรกพระองคทรงแสดงไวโดยยอ    โดยอคฆติตัญูบุคคล 
พระสูตรนี้  ทรงแสดงไวโดยพิสดาร  โดยวิปจิตัญูบุคคล.    กแ็ลในพระ 
สูตรนี้  พึงกลาวอุปมาดวยบุรุษนําเถาวัลยไป  ๔  อุปมา.   อุปมานั้นทาน 
กลาวไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล.    เปรียบเหมือนบุรุษผูนําเถาวัลย 
ไป  พบยอดเถาวัลยแลวกค็นหาราก   ตามแนวยอดเถาวัลยนั้น   พบราก 
(เถาวัลย)   แลว  ก็ตัดที่รากเถาวัลย   ถอืเอาไปใชในการงานไดฉันใด     
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พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ัน  เมื่อทรงแสดงเทศนาอยางพิสดาร   ทรงนํา  
เทศนาต้ังแตชรามรณะอันเปนยอดแหงปฏิจจสมุปบาท    จนถึงอวิชชาบท 
ซึ่งเปนรากเหงา   แสดงวัฏกถาและวิวัฏกถาซ้ําอีกใหจบลงแลว. 
         ในคําน้ัน   พึงทราบวินิจฉัยเน้ือความแหงชราและมรณะเปนตนโดย 
วิตถารเทศนา     ดังตอไปนี้ :-   พึงทราบวินิจฉัยในชรามรณนเิทศกอน. 
ศัพทวา    เตส     เตส  นี้   โดยยอพึงทราบวาเปนศัพทแสดงความหมายท่ัว 
ไปแกเหลาสัตวเปนอันมาก.    จริงอยู   เมื่อบุคคลกลาวอยูแมตลอดวันหน่ึง 
อยางนี้วา   ชรามาถึงพระเทวทัต    ชรามาถึงพระโสมทัต   สัตวทัง้หลาย 
ยอมไมถึงความแกรอบทีเดียว  แตดวย  ๒  บทนี้  สตัวอะไร ๆ ทีช่ื่อวา 
ไมถูกชรามรณะครอบงําหามีไม    เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา  ศัพทวา 
เตส  เตส   นี ้ วาโดยยอเปนศัพทแสดงความท่ัวไปแกหมูสัตวเปนอันมาก 
ดังน้ี.   ศัพทวา  ตมฺหิ   ตมฺหิ   นี ้  เปนศัพทแสดงความหมายทั่วไปแก 
หมูสัตวจํานวนมาก  โกยจัดตามคติและชาติ.      คําวา  สตฺตนิกาเย   เปน 
คําแสดงโดยสรุป ถึงความท่ีทานแสดงไวแลวในสาธารณนิเทศ.   ก็ศัพทวา 
ชรา  ในคําวา  ชรา   ชรีณตา   เปนตัน   เปนศัพทแสดงสภาวธรรม. 
ศัพทวา   ชรีณตา  เปนศัพทแสดงอาการ.   ศัพทวา    ขณฺฑิจฺจ   เปนตน 
เปนศัพทแสดงกิจในการลวงกาล.    ศพัท  ๒ ศัพทสุดทายเปนศัพทแสดง 
ความปกติ    ก็ดวยบทวา  ชรา   นี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงชรา 
แมโดยความเปนสภาวธรรม.   เพราะเหตุนั้น   ศัพทวา  ชรา  นี้   จึงเปน 
ศัพทแสดงสภาวธรรมแหงชราน้ัน.  ดวยคําวา  ชีรณตา นี้  ทรงแสดง 
โดยอาการ.    เพราะเหตุนั้น   ศัพทวา  ชรา  นี ้ จึงเปนศัพทแสดงอาการ 
ของชราน้ัน.  ดวยบทวา   ขณฺฑิจฺจ  นี้    ทรงแสดงโดยกิจคือภาวะท่ีฟน  
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และเล็บหักในเม่ือเวลาลวงไป.  ดวยบทวา   ปาลิจจฺ    นี ้  ทรงแสดงโดย  
กิจคือภาวะที่ผมและขนหงอก   ดวยบทวา  วลิตจตา  นี้   ทรงแสดงโดย 
กิจคือภาวะที่เนื้อเหี่ยวแหงและหนังหยอน  เพราะเหตุนั้น   ศัพท  ๓  ศัพท 
มีศัพทวา  ขณฺฑิจฺจ    เปนตนเหลาน้ี  เปนศัพทแสดงกิจในเพราะเวลาลวง 
ไปถึงชรา.    ดวยศัพททั้ง  ๓  นั้น     ทานแสดงชราท่ีปรากฏโตง  ๆ   โดย 
แสดงความเปลี่ยนแปลง   เปรียบเหมอืนทางไปของนํ้า  ลม หรือไฟ   ยอม 
ปรากฏ   เพราะหญาและตนไมเปนตนถูกเผาทําลายหรือไหม    แตทางไป 
ของหญาและตนไมนั้นไมปรากฏ     ปรากฏแตน้ําเปนตนเทานั้น     ฉันใด  
ทางไปของชราปรากฏโดยท่ีฟนหักเปนตน    ฉันนั้นเหมือนกัน    อวัยวะมี 
ฟนเย็นตน  บุคคลแมลืมตาดูก็จับเอาได    แตความที่ฟนหักเปนตน   แม 
ลืมตาก็จะรูทางจักษุไมได  จับเอาไมได  ชราก็ไมไดเหมือนกัน    เพราะวา 
ชราไมพึงรูดวยจักษุ. 
         ก็ดวยบทวา  อายุโน   สหานิ  อนิฺทฺริยาน  ปริปาโก  (ความเส่ือม 
แหงอายุ   ความหงอมแหงอินทรีย)    นี ้   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
ไวตามปกติ      เพราะบุคคลจะเขาใจความส้ินไปแหงอายุ          และความ 
หงอมแหงอินทรียมีจักษุเปนตน       เพราะสังขารแปรปรวนไปในเมื่อเวลา 
ลวงไปนั่นแล.   เพราะเหตุนั้น  บท  ๒  บทหลังน้ี  แหงคําวา  ชรานั้น 
พึงทราบวาเปนบทแสดงความปกติ.    เพราะใน  ๒  บทเหลาน้ัน   บุคคลผู 
ถึงชรา  อายยุอมเสื่อมไป  ฉะนั้น   ชรา   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว 
โดยอิงเหตุใกลกับผลวา    ความเสื่อมอายุ.        และเพราะในเวลาเปนหนุม 
อินทรียมีจักษุเปนตนก็ผองใส    สามารถจะรับอารมณของตนแมที่ละเอียด 
ไดโดยงายนัก  เมื่อบุคคลถึงความชราแลวยอมแกหงอม  คือขุนมัว  ไดแก  
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ไมผองใส  ไมสามารถจะรับอารมณของตนแมที่หยาบได    เพราะเหตุนั้น  
ชรานั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวโดยอิงเหตุใกลกับผลวา  ความแก 
หงอมแหงอินทรีย.  
         ก็ชราแมทั้งหมดท่ีพระองคทรงแสดงไวอยางน้ีนั้น  ม ี ๒ อยาง   คือ 
ปากฏชรา  ปฏิจฉันนชรา.  ในชรา  ๒  อยางนั้น   ความแกไปรูปธรรม 
เพราะแสดงถึงฟนหัก  เปนตน    ชื่อวา   ปากฏชรา.     สวนความแกใน 
อรูปธรรม  เพราะไมแสดงวิการ   (เปลี่ยนแปลง) เชนนั้น  ชื่อวา  ปฏิจ- 
ฉันนชรา.   ชราอีกนัยหน่ึงมี  ๒  อยาง  อยางนี้คือ  อวิจิชรา   สวิจิชรา 
ในชรา   ๒  อยางนั้น   ชรา  ชื่อวา  อวิจิชรา   เพราะธรรมชาติมีความ   
แปลกแหงวรรณะติดตอกันเปนตน   รูไดยาก  เหมือนแกวมณี  ทอง   เงิน 
แกวประพาฬ    พระจันทร  พระอาทิตย  เปนตน   เหมือนเหลาส่ิงมีปราณ 
ในสัตวมันททสกะเปนตน    และเหมือนส่ิงที่ไมมีปราณในดอกไม   ผลไม 
และใบออนเปนตนฉะน้ัน อธิบายวาชราท่ีติดตอกัน  อนึ่ง  ชราพึงทราบวา 
ที่ชื่อวา    สวิจิชรา    เพราะธรรมชาติมีความแปลกแหงวรรณะติดตอกัน 
เปนตน      วัตถุเหลาอ่ืนจากนั้นตามท่ีกลาวแลวบุคคลรูไดงาย        คําวา 
เตส    เตส      เปนตนนอกจากน้ี    พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล.  
ก็คําวา  จุติ  ในคําวา  จุติ  จวนตา  เปนตน  ทานกลาวดวยอํานาจการเคลื่อน 
จากภพ  (เดิม).   คําวา  จุติ  นั้นเปนชือ่ของขันธ  ๑  ขันธ  ๔  ขันธ  ๕ 
และอายตนะ.   จวนตา    เปนคําแสดงลักษณะ   ดวยคําแสดงภาวะ.   คําวา 
เภโท  เปนคําแสดงความเกิดข้ึนและดับไปแหงจุติขันธ.   คําวา  อนฺตร- 
ธาน     เปนคําแสดงภาวะของสิ่งท่ีวิโรธิปจจัยกระทบแตกไปของจุติขันธที่ 
แตกไปโดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง.   บทวา   มจจฺุ  มรณ     ไดแกมรณะ 
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คือมัจจุ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธสมุจเฉทมรณะเปนตนดวยบท 
วา  มจฺจุมรณ  นั้น.  สภาวะที่ทําท่ีสุด  ชื่อวากาละ.   การกระทําซ่ึงกาละ 
นั้น  ชื่อวา   กาลกิริยา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงมรณะ   โดยโลก 
สมมติ  ดวยบทวา   กาโล  นั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
         บัดนี้เพ่ือจะทรงแสดงโดยปรมัตถ   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ขนฺธาน  เภโท  ดังนี้เปนตน.  จริงอยู  เมื่อวาโดยปรมัตถ   ขันธเทาน้ัน 
แตก.  ใคร ๆ  ทีช่ื่อวาสัตว  ยอมไมตาย.  แตเมื่อขันธแตก  สัตวยอมตาย 
จึงมีโวหารวา  เมื่อขันธแตก  สัตวก็ชือ่วาตาย.  ก็ในท่ีนี้   พึงทราบความ     
แตกแหงขันธดวยอํานาจจตุโวการภพ       (ภพที่มีขันธ ๔  เวนรูปขันธ) 
พึงทราบการทอดทิ้งรางดวยอํานาจเอกโวการภพ (ภพที่มีขันธ  ๑  คือรูป- 
ขันธ)    และพึงทราบความแตกแหงขันธ  ดวยอํานาจจตุโวการภพ.   พึง 
ทราบการทอดท้ิงรางดวยอํานาจภพ  ๒  ที่เหลือ.  เพราะเหตุไร.   เพราะ 
ราง   กลาวคือรูปกาย   เกิดในภพท้ัง  ๒.   อีกอยางหนึ่งก็เพราะขันธใน 
จําพวกเทพชั้นจตุมหาราช  ยอมแตกเหมือนกัน  ไมทอดท้ิงอะไร  ๆ  ไว 
ฉะน้ัน   พึงทราบความแตกแหงขันธดวยอํานาจเทพเหลาน้ัน.  ในหมูสัตว 
มีมนุษยเปนตน  มีการทอดท้ิงรางไว.  ก็ในท่ีนี้พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา 
ความตายเพราะทอดท้ิงรางไว  ทานกลาวไววา   กเฬวรสฺส    นกิฺเขโป.  
คําวา   อิติ  อยฺจ   ชรา  อิทฺจ   มรณ   อิท   วุจจฺติ   ภิกขฺเว  นี้  ทาน 
กลาวรวมท้ังสองเขาเปนอันเดียวกันวา  ชรามรณ  ดังน้ี. 
         ในชาตินิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
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         ที่ชื่อวา  ชาติ  ในคําเปนตนวา  ชาติ  สฺชาติ  นี้  เพราะอรรถวา 
เกิด.  ชาตินั้นประกอบดวยอายตนะท่ีไมบริบูรณ.  ที่ชื่อวา  สชฺาติ  เพราะ 
อรรถวา  เกิดพรอม   สัญชาตินั้นประกอกดวยอายตนะท่ีบริบูรณ.  ทีช่ื่อวา 
โอกฺกนฺติ เพราะอรรถวา(ถือ)ปฏิสนธิ.  ปฏิสนธินั้นประกอบดวยอัณฑชะกา 
เนิดและชลาพุชะกาเนิด ทั้งสองน้ันกาวลงสูกะเปาะไขและมดลูก.  เม่ือกาวลง 
ยอมถือปฏิสนธิเหมือนเขาไป (ขางใน). ทีช่ื่อวา  อภินิพฺพตฺติ เพราะอรรถวา 
บังเกิดเฉพาะ.  อภินิพพัตตินั้นยอมประกอบดวยสังเสทชะกําเนิดและอุปปา- 
ติกะกาเนิด. ทั้งสองงนั้นบังเกิดปรากฏชัดทีเดียว.  นี้เปนโวหารเทศนากอน. 
         บัดนี้เปนปรมัตถเทศนา.  จริงอยู  เมื่อวาโดยปรมัตถ  ขันธเทาน้ัน 
ปรากฏ  สัตวไมปรากฏ.    บรรดาบทเหลาน้ัน  พึงทราบศัพทวา  ขนฺธาน 
ไดแกขันธ  ๑  ในเอกโวการภพ     ขันธ  ๔ ในจตุโวการภพ   ขันธ  ๕  ใน 
ปญจโวการภพ  บทวา  ปาตุภาโว  แปลวา  การเกดิ.  ในบทวา  อายตนาน 
นี้  พึงทราบการรวบรวมโดยอายตนะท่ีเกิดในภพน้ัน.  ๆ   บทวา ปฏิลาโภ 
ไดแกความปรากฏโดยสันตตินั่นเอง.      จริงอยู        อายตนะท่ีกาลังปรากฏ 
เหลาน้ันนั่นแล  เปนอันชื่อวาไดเฉพาะแลว.  ดวยบทวา  อย  วจฺุจติ   ภิกขฺเว 
ชาติ นี้   ทานกระทําการยํ้าชาติที่ทรงแสดงโดยบัญญัติและโดยปรมัตถแล. 
         ในภวนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  กามภโว    ไดแกกรรมภพและอุปปตติภพ.   ในภพท้ังสอง 
นั้น     ชื่อวากรรมภพ    ไดแกธรรมทีใ่ชเกิดในกามภพน่ันเอง.    จริงอยู   
กรรมน้ัน   เพราะเปนเหตุแหงอุปปตติภพ   ทานจึงเรียกวา  ภพ  โดยบัญญัติ 
วาเปนตัวผล    ดุจดําเปนตนวา  สุโข   พุทฺธาน   อุปฺปาโท   ทุกฺโข  ปาปสฺส 
อุจฺจโย   ความเกิดข้ึนแหงพระพุธธเจาเปนเหตุนํามาซ่ึงความสุข  ความ  
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สั่งสมบาปเปนเหตุนํามาซ่ึงทุกข.    ทีช่ื่อวา  อุปปตติภพ  ไดแกขันธ  ๕  
ที่มีใจครองที่บังเกิดดวยกรรมน้ัน.    จริงอยู    กรรมนั้น   ทานเรียกวาภพ 
เพราะเกิดขันธ   ๔  นั้น      แมในที่ทัง้ปวง    กลาวหมายเอากรรมภพและ 
อุปปตติภพ  ดังนี้  และทั้งสองงน้ี  ทานกลาววากามภพในที่นี้.   ในรูปภพ 
และอรูปภพก็นัยนี้แล. 
         ในอุปาทานนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         ชื่อวา  กามุปาทาน   ในคําวา  กามุปาทาน  เปนตน  เพราะเปน 
เหตุยึดถือวัตถุกาม   หรือตนเองยึดถือวัตถุกามน้ัน   กามน้ันดวย  เปน 
อุปาทานดวย   ฉะน้ันจึงชื่อกามุปาทาน.    การยึดมั่นทานเรียกวาอุปาทาน 
จริงอยู     อุปศัพทในคําวา  อุปาทาน  นี ้ มีอรรถวาม่ัน   เหมือนในอุปา- 
ยาสศัพท และอุปกฏฐศัพทเปนตน.   คําวา  กามุปาทานน้ี  เปนชื่อของความ 
กําหนัดอันเปนไปในกามคุณ  ๕.  ในท่ีนี้มีความสังเขปเพียงเทาน้ี    แตเมื่อ 
วาโดยพิสดาร  อุปาทานน้ี   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลววา   ในอุปาทาน 
๒  อยางนั้น   กามุปาทานเปนไฉน.    คือ ความพอใจดวยอํานาจความใคร 
ในกามทั้งหลายนั่นเอง.  
         อน่ึง  ทิฏฐินั้นดวย  เปนอุปาทานดวย  ฉะนั้นจึงชื่อวา  ทิฏุปาทาน 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  ทิฏปุาทาน  เพราะยึดถือทิฏฐิ  หรือเปนเหตุยึดถือ 
ทิฏฐิ.   จริงอยู  อุตตรทิฏฐิยอมยึดถือปุริมทิฏฐิ   เจตสิกธรรมท้ังหลายยอม 
ยึดถือทิฏฐิดวยอุตตทิฏฐินี้  เหมือนอยางที่กลาววา   อัตตาและโลกเที่ยง 
คําน้ีเทาน้ันจริง   คําอ่ืนเปนโมฆะ.  บทวา   ทิฏุปาทาน  นี้  เปนชื่อของ 
สีลัพพตุปาทาน   อัตตวาทุปาทาน   และทิฏฐิทั้งปวงท่ีมีโทษ.   ความสังเขป 
ในขอน้ีมีเทานี้  สวนความพิสดาร  ทฏิุปาทาน   พึงทราบโดยนัยที่กลาว  
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แลววาในบรรดาอุปาทานเหลาน้ัน  ทฏิุปาทานเปนไฉน   คือทานท่ีบุคคล  
ใหแลวยอมไมมีผล  ดังนี้เปนตน. 
         อน่ึง  ที่ชื่อวา  สีลพัพตุปาทาน   เพราะยึดมั่นศีลพรตดวยทิฏฐินั้น 
หรือยึดทิฏฐินั้นเสียเอง,  ศีลพรตนั้นดวย  เปนอุปาทานดวย  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   สีสัพพตุปาทาน.   ทีช่ื่อวา  อุปาทาน   เพราะยึดมั่นวา   ความ 
บริสุทธิ์    ยอมมีดวยอาการอยางนี้   มีโคศีล และโควัตรเปนตน.    ในขอน้ัน 
มีความสังเขปเพียงเทาน้ี   สวนความพิสดาร  สีสพัพตุปาทานน้ัน พึงทราบ 
โดยนัยที่กลาวแลววา     ในอุปาทานเหลาน้ัน   สลีพัพตุปาทานเปนไฉน. 
คือความบริสุทธิ์    ดวยศีลของสมณะและพราหมณ   ภายนอกพระพุทธ- 
ศาสนานี้.  
         บัดนี้  ชื่อวา วาทะ  เพราะเหตุกลาวของเหลาชน.   ชื่อวา อุปาทาน 
เพราะเปนเหตุยึดถือของเหลาชน.   ถามวา  กลาวหรือยึดถืออะไร.   แกวา 
กลาวหรือยึดถือตน    การยึดมั่นวาทะของตน   ชื่อวา  อัตตวาทุปาทาน. 
อีกอยางหนึ่ง    เพียงวาทะวาตนเทาน้ัน   ชื่อวา  อัตตวาทุปาทาน.     อัตต- 
วาทุปาทานน้ี  เปนชื่อของทิฏฐิมีวัตถุ  ๒๐.  ในขอน้ีมีความสังเขปเพียงเทาน้ี 
สวนเมื่อวาโดยพิสดาร  อัตตวาทุปาทานนี้  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลววา 
ในอุปาทานเหลาน้ัน     อัตตวาทุปาทานเปนไฉน.     คือปุถุชนผูไมไดฟง      
ในพระศาสนาน้ี  ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย.  
         ในตัณหานิเทศ   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         คําวา  รูปตัณหา  ฯลฯ  ธรรมตัณหา  นี้  เปนชื่อแหงตัณหาอันเปน 
ไปในชวนวิถีในจักขุทวารเปนตน   โดยเปนอารมณ  เสมือนบิดา  เหมือน 
เปนชื่อฝายบิดา  ในประโยคเปนตนอยางนี้วา  บุตรของเศรษฐี  บุตรของ  
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พราหมณ.  กใ็นที่นี้    ตัณหาท่ีมีรูปเปนอารมณ  ชือ่วา  รูปตัณหา  เพราะ 
มีความอยากไดในรูป,    ตัณหานั้นชอบใจรูป  เปนไปอยู  โดยเปนกามราคะ 
ชื่อวา   กามตัณหา.   ที่ชอบใจ   เปนไปอยางนั้นวา   รูป   เที่ยง   ยั่งยืน 
เปนไปติดตอ   โดยความเปนราคะที่เกิดรวมดวยทิฏฐิ  ชื่อวา   ภวตัณหา, 
ที่ชอบใจ เปนไปอยางนี้วา รูปขาดสูญ   พินาศ   ละไปแลวยอมไมเกิด ชื่อวา 
วิภวตัณหา   รวมความวา   รูปตัณหา   มี  ๓ อยาง  ดวยประการฉะน้ี. 
แมสัททตัณหาเปนตน  ก็เหมือนรูปตัณหา  รวมความวา  เปนตัณหาวิปริต 
๑๘ ดวยประการฉะน้ี,  ตัณหาวิปริตเหลาน้ัน  ที่เปนไปในรูปภายในเปนตน 
มี ๑๘ ที่เปนไปในรูปภายนอก   ๑๘ รวมเปน ๓๖,  ที่เปนอดีต  ๓๖ อนาคต 
๓๖  ปจจุบัน ๓๖,  รวมเปนตัณหาวิปริต  ๑๐๘  ดวยประการฉะน้ี.    ตัณหา- 
วิปริต  ๑๘     ที่อาศัยรูปที่เปนไปภายในเปนตน     มีอาทิอยางนี้วา    เพราะ 
อาศัยอายตนะที่เปนไปภายใน  ตัณหาวิปริตไดมีแลว   หรือวาจักมี    หรือ 
วากําลังมี  (อยางละ ๖)    เปนตัณหาวิปริต  ๑๘  ที่อาศัยรูปที่เปนไปภาย 
นอกเปนตนวา     เพราะอาศัยอายตนะภายนอก ๖   ตัณหาวิปริตไดมีแลว 
ดวยอายตนะภายนอกน้ี    หรือวาจักมี   หรือวากําลงัมี   จึงรวมเปนตัณหา 
วิปริต  ๓๖  ดังน้ัน   ตัณหาวิปริตท่ีเปนอดีต  ๓๖ ที่เปนอนาคต  ๓๖  ที่เปน 
ปจจุบันิ  ๓๖  จึงรวมเปนตัณหาวิปริต  ๑๐๘.  เมื่อรวบรวมอีก  ในอารมณมีรูป   
เปนตน   ยอมมีหมวดแหงตัณหา ๖   มีกามตัณหาเปนตน  ๓  นัน่แล เมื่อจะ 
รวบรวมความพิสดารและความยอของนิเทศอีก     บัณฑิตพึงทราบตัณหา 
โดยอรรถแหงนิเทศอยางน้ี   ดวยประการฉะน้ีแล. 
         ในเวทนานิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   เวทนากายา  แปลวา  ชุมนุมแหงเวทนา.   คําวา  จกฺข-ุ  
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สมฺผสฺสชาเวทนา  ฯ ล ฯ  มโนสมฺผสฺสชาเวทนา   นี้  เปนชื่อของเวทนา 
ที่เปนกุศล  อกุศล  และอัพยากตะ   ที่เปนไปในจักขุทวารเปนตน   เพราะ  
มาในวิภังคอยางนี้วา     จักขุสัมผัสสขาเวทนา   เปนกุศลก็มี   เปนอกุศล 
ก็มี  เปนอัพยากตะก็มี  เปนชื่อโดยวัตถุเสมือนมารดา   เหมือนเปนชื่อฝาย 
มารดา  ที่มาในประโยคอยางนี้  มีอาทิวา  บุตรของนางพราหมณี   ชื่อวา 
สารี,    บุตรของพราหมณี ชื่อวา  มันตานี.  ก็ในท่ีนี้  มีอรรถแหงคําดังตอ 
ไปน้ี  เวทนาท่ีเกิดจากเหตุคือจักขุสัมผัส ชื่อวาจักขุสัมผัสสชาเวทนา.  ในบท 
ทั้งปวงก็นัยนี้เหมือนกัน   ในขอน้ีมีกถารวบรวมเวทนาทั้งปวง  เปนอันดับ 
แรก     แตวาดวยอํานาจวิบาก    พึงทราบเวทนาดวยอํานาจสัมปยุตกับจิต  
เหลาน้ีคือ  ในจักขุทวาร   จักขุวิญญาณ  ๒  มโนธาตุ  ๒  มโนวิญญาณ- 
ธาตุ  ๓.    ในโสตทวารเปนตนก็นัยนี้.  และในมโนทวารประกอบกันมโน- 
วิญญาณธาตุ. 
         ในผัสสนิเทศ   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  จกฺขุสมฺผสฺโส   ไดแกสัมผัสในจักษุ.   ในบททั้งปวงก็นัยนี้.             
ก็ดวยอันดับคําเพียงเทาน้ีวา  จกฺขุสมผฺสฺโส  ฯ ล ฯ  กายสมฺผสฺโส  เปน 
อันทานกลาวผัสสะ  ๑๐  ซึ่งมีวัตถุ  ๕  เปนกุศลวิบาก   และอกุศลวิบาก. 
ดวยบทวา  นโนสนฺผสฺโส  นี ้      ทานกลาวผัสสะท่ีสัมปยุตดวยวิบากจิตท่ี 
เปนโลกิยะ  ๒๒  ที่เหลือ. 
         ในสฬายตนนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         ในบทวา   จกฺขฺวายตน  เปนตน   คําท่ีจําตองกลาว  ทานกลาวไว 
แลวในขันธนิเทศ  และอายตนนิเทศ   ในวิสุทธิมรรคน่ันแล. 
         ในนามรูปนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :-  
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         นามมีอันนอมไปเปนลักษณะ       รูปมีการแตกสลายเปนลักษณะ. 
ก็ในการจําแนกนามรูปนั้น  บทวา  เวทนา  ไดแกเวทนาขันธ.    บทวา 
สัญญา   ไดแกสัญญาขันธ.  บทวา  เจตนา  ผัสสะ  มนสิการ   พึงทราบ 
วา   เปนสังขารขันธ.   ก็ธรรมท่ีสงเคราะหดวยสังขารขันธ  แมดวยเหลาอ่ืน 
มีอยูก็จริง  ถงึอยางนั้น  ธรรม ๓ ประการน้ี  มีอยูในจิตท่ีมีกําลังเพลากวา 
ธรรมทั้งปวง  เพราะฉะนั้น ในที่นี้ทานแสดงสังขารขันธดวยอํานาจธรรม 
เหลาน้ันนั่นเอง.   บทวา  จตฺตาโร  ในบทวา   จตฺตาโร  จ  มหาภูตา  นี ้
เปนการกําหนดจํานวน.     บทวา   มหาภูตา   นี ้ เปนชื่อของปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  และวาโยธาตุ.   ก็นัยวินิจฉัยอยางหน่ึง  ในขอที่เปน 
เหตุใหทานกลาววา  ตานิ   มหาภูตานิ    ทั้งหมดทานกลาวไวแลวในรูป- 
ขันธนิเทศ  ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  ก็บทวา  จตุนฺน   ในคําวา  จตุนฺนฺจ 
มหาภูตาน  อุปาทาย  นี้เปนฉัฏฐีวิภัตติ     ลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ 
ทานอธิบายวา  ซึ่งมหาภูตรูป   ๔.    บทวา   อุปาทาย   แปลวา   ยึดมั่น 
อธิบายวา  ถือมั่น   อาจารยบางพวกกลาววา   อาศัยก็มี.   ก็ปาฐะท่ีเหลือ 
วา  ปวตฺตมาน  นี ้  พึงนํามาเชื่อมเขาในท่ีนี้.   อีกอยางหน่ึง   คําน้ีเปน 
ฉัฏฐีวิภัตติ  ลงในอรรถวาประชุม  พึงทราบเน้ือความดังนี้วา  รปูอาศัย 
การประชุมแหงมหาภูตรูป   ๔  เปนไป.  เมื่อวาโดยประการท้ังปวง  รูปอาศัย   
ภูตรูป  ๔  มปีฐวีเปนตน       และรูป  ๒๓  ที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔  เปนไป 
ที่ทานกลาวไวในบาลีในอภิธรรม โดยแยกเปนจักขายตนะเปนตน  ทั้งหมด 
นั้นพึงทราบวา  รูป. 
         ในวิญญาณนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา   จกฺขุวิฺาณ  ความวา  ที่ชื่อวาจักขุวิญญาณ  เพราะวิญญาณ  
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อาศัยจักษุ  หรือวิญญาณเกิดแตจักษุ.  โสตวิญญาณ  ฆานวิญญาณ  ชิวหา- 
วิญญาณและกายวิญญาณก็เหมือนกัน.  แตอีกวิญญาณหน่ึง  ชื่อวา  มโน- 
วิญญาณ  เพราะอรรถวาวิญญาณคือใจ.   คําน้ีเปนชื่อของวิบากจิตท่ีเปนไป 
ในภูมิ  ๓  ที่เวนทวิปญจวิญญาณ. 
         ในสังขารนิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         สังขารมีการปรุงแตงเปนลักษณะ  ก็ในการจําแนกสังขารนั้น  ม ี
อธิบายดังน้ี  สังขารที่เปนทางกาย   ชื่อกายสังขาร.  คําวา  กายสังขารนี้ 
๑๒  ที่เปนไปดวยอํานาจไหวกายทวาร.  คําวา  วจีสังขารนี้  เปนชื่อแหง 
วจีสัญเจตนา  ๒๐  เหมือนกัน   ที่เปนไปดวยอํานาจการเปลงวาจาในวจี- 
ทวาร.  สังขารที่เปนไปทางจิต  ชื่อวาจิตตสังขาร.   คําวา  จิตตสังขาร  นี ้
เปนชื่อแหงมโนสัญเจตนา  ๒๙  คือกุศลจิต  ๑๗  อกุศลจิต  ๑๒  อันเปน 
ฝายโลกิยะ    ที่เปนไปแกบุคคลผูไมทําการไหวในกายทวารและวจีทวาร 
นั่งคิดอยูในท่ีลับ. 
         ในอวิชชานิเทศ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- 
         บทวา  ทุกฺเข  อาณ   ไดแกความไมรูในทุกขสัจจะ   คําน้ีเปน 
ชื่อของโมหะ.  ในคําวา  สมุทเย  อาณ   เปนตน  ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
ในสัจจะ  ๔  นั้น  พึงทราบความไมรูในทุกขสัจจะดวยเหตุ  ๔  คือ  โดย 
ภาวะที่หยั่งลงในภายใน  โดยวัตถุ   โดยอารมณ  และโดยการปกปด. 
จริงอยางนั้น   ความไมรูนั้น  ชื่อวาทุกขสัจจะ  เพราะหยั่งลงในภายในทุกข 
เพราะนับเนื่องในทุกขสัจจะ  ชื่อวาเปนวัตถุ   เพราะเปนนิสสยปจจัยแหง 
ทุกขสัจจะนั้น   ชื่อวาเปนอารมณ  เพราะเปนอารัมมณปจจัย  ความไมรูนั้น   
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ยอมปกปดทุกขสัจจะ    โดยหามการแทงตลอดลักษณะตามท่ีเปนจริงของ  
ทุกขสัจจะนั้น   และโดยปราศจากความเปนไปแหงญาณในขอน้ี. 
         พึงทราบความไมรูในสมุทัยสัจจะ  ดวยเหตุ  ๓  คือ  โดยวัตถุ  โดย 
อารมณ    และโดยการปกปด.    แตพึงทราบความไมรูในนิโรธปฏิปทา 
ดวยเหตุอยางเดียวเทาน้ัน  คือโดยการปดปด.  จริงอยู   ความไมรูที่ปกปด 
นิโรธปฏิปทาน่ันแล     โดยหามการแทงตลอดลักษณะตามท่ีเปนจริงของ 
ปฏิปทาเหลาน้ัน   แตโดยปราศจากความเปนไปแหงญาณในปฏิปทาเหลา 
นั้น   ความไมรูนั้น    มิไดหยั่งลงในภายในในปฏิปทาเหลาน้ัน   เพราะไม 
นับเนื่องในสัจจะท้ังสองน้ัน  สัจจะท้ังสองน้ัน  มิไดเปนวัตถุ  เพราะมิได 
เกิดรวมกัน   มิไดเปนอารมณ   เพราะมิไดปรารภสิ่งน้ันเปนไป.  ก็สัจจะ 
ทั้งสองขางทาย  เห็นไดยาก  เพราะลึกซึ้ง   ความไมรูที่มืดต้ือยอมไมเปน 
ไปในสัจจะท้ังสองนั้น.   ก็สัจจะขอแรก    ชื่อวาลกึซึ้ง   เพราะเห็นสภาวะ 
 ลักษณะโดยอรรถที่ควรกลาวไดยาก . ยอมเปนไปในความไมรูนั้น    เพราะ 
ยึดถือคลาดเคลื่อนไปจากความจริง.                               
         อน่ึง    เพียงดวยบทวา  ทุกฺเข   นี ้   ทานแสดงอวิชชาโดยรวบรวม 
โดยวัตถุ  โดยอารมณ   และโดยกิจ.  เพียงดวยบทวา    ทุกขฺสมทุเย  นี ้
ทานแสดงโดยวัตถุ  โดยอารมณ    และโดยกิจ.   เพียงดวยบทวา  ทุกฺข- 
นิโรธคามินิยา  ปฏิปทาย  นี้  ทานแสดงโดยกิจ.  แตโดยไมพิเศษ   ดวย 
บทวา  อาณ  นี ้ พึงทราบวาทานแสดงไขอวิชชาโดยสภาวะ. 
         บทวา  อิติ  โข  ภิกขฺเว  แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวย 
ประการอยางนี้แล.  บทวา  นิโรโธ   โหติ  ไดแกไมเกิดข้ึน.  อนึ่ง   ดวย 
บทวา   นิโรธ  เหลาน้ันทกุบทในที่นี้   ทานแสดงถึงพระนิพพาน.  ดวยวา  
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ธรรมนั้น ๆ อาศัยพระนิพพาน  ดับไป  ฉะนั้น  พระนิพพานน้ัน   ทาน 
จึงกลาววา  เตส  นิโรโธ  ดังน้ี. 
         ดังน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงวัฏฏะและวิวัฏฏะ   ดวย 
๑๒  บท  ในพระสูตรนี้  จึงใหเทศนาจบลงดวยยอดแหงพระอรหัตน่ันเอง. 
ในเวลาจบเทศนา  ภิกษุ  ๕๐๐  รูปบรรลุพระอรหัต   โดยนัยดงักลาวแลว 
นั่นแล. 
                             จบอรรถกถาวิภังคสูตรที่  ๒ 
 
                                     ๓. ปฏิปทาสูตร 
 
                                    วาดวยปฏิปทา  ๒ 
 
         [๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  พระนครสาวัตถี.  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราตถาคตจักแสดงมิจฉาปฏิปทา   และสมัมาปฏิปทา 
พวกเธอจงฟงปฏิปทาท้ัง  ๒  นั้น   จงใสใจใหดีเถิด  เราจักกลาว   ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         [๒๐]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ. . .ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้   นี้เรียกวามิจฉาปฏิปทา. 
         [๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมัมาปฏิปทาเปนไฉน.   เพราะ 
อวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ   สังขารจึงดับ   เพราะ 
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สังขารดับ  วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้  นี้เรียกวาสัมมาปฏิปทา. 
                                จบปฏิปทาสูตรที่   ๓ 
 
             อรรถกถาปฏิปทาสูตรท่ี  ๓ 
         
         ในปฏปิทาสูตรท่ี  ๓   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    มิจฺฉาปฏิปท   ความวา   นี้เปนปฏิปทา  ไมนําสัตวออก 
จากทุกข    เปนอันดับแรก.    ถามวา    ก็เพราะอวิชชาเปนปจจัย    จึงมี 
ปุญญาภิสังขารบาง  อเนญชาภิสังขารบาง  มิใชหรอื.  อภิสังขารท้ังสองน้ัน   
เปนมิจฉาปฏิปทาไดอยางไร.   แกวา  เพราะถือวาวัฏฏะเปนสําคัญ.  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งซ่ึงบุคคลปรารถนาวัฏฏะกลาวคือภพ  ๓  ปฏิบัติ  โดยที่สุดอภิญญา  ๕ 
หรือสมาบัติ   ๘     สิ่งท้ังหมดเปนไปในฝายวัฏฏะ.       จัดเปนมิจฉาปฏิปทา 
เพราะถือวัฏฏะเปนสําคัญ.  สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะ   คือ 
พระนิพพาน  ปฏบิัติ  โดยท่ีสุดถวายทานเพียงขาวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี 
เพียงถวายใบไมกํามือหนึ่งก็ดี  สิ่งท้ังหมดนั้นจัดเปนสัมมาปฏิปทาโดย 
แทเพราะเปนฝายวิวัฏฏะ      บุคคลไมบรรลุพระอรหัตแลวจะถึงท่ีสุดหา 
ไดไม    ดังน้ัน   พึงทราบวา   ทานแสดงมิจฉาปฏิปทาดวยอํานาจอนุโลม 
แสดงสัมมาปฏิปทาดวยอํานาจปฏิโลม. 
         ถามวา  ก็ในที่นี้  ทานถามปฏิปทา  จําแนกพระนิพพาน  กําหนด 
ปฏิปทา แมในการตอบ  และบทวา  ปฏิปทา  ไมเปนชื่อแหงพระนิพพาน 
แตคําวา  ปฏปิทาน้ี  เปนชื่อของมรรค  ๔  พรอมดวยวิปสสนา  เพราะ- 
ฉะน้ัน   บทภาชนะจึงสมดวยการถามการตอบมิใชหรือ.    แกวา  ไมสม  
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หามิได.  เพราะเหตุไร.  เพราะทานแสดงปฏิปทาโดยผล.   จรงิอยู  ในท่ีนี ้
ทานแสดงปฏิปทาโดยผล.  ความในคําวา  เพราะอวิชชานั่นแลดับไปโดย 
สํารอกไมเหลือ  สังขารจงึดับน้ี  มีอธบิายดังน้ี  นิพพานกลาวคือการ 
ดับสนิทนี้   เปนผลของปฏิปทาใด  ภิกษุทั้งหลาย   ปฏิปทาน้ีเราเรียกวา 
สัมมาปฏิปทา.  ก็ในอรรถนี้  วิราคะ  ในคําวา  อเสสวิราคนิโรธา   นี ้
เปนไวพจนของการดับสนิทนั่นเอง.  ก็ในคําวา   อเสสวิราคนิโรธา  นี ้
เปนไวพจนของการดับสนิทนั่นเอง.  ก็ในคําวา   อเสสวิราคา  อเสส- 
นิโรธา  นี้  มอีธิบายดังตอไปนี้  อีกอยางหนึ่ง  เพ่ือแสดงมรรคกลาวคือ 
วิราคะ  อันเปนเหตุดับสนิทโดยไมเหลือ   พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสบท 
ภาชนะนี้วา  ก็เมื่อเปนเชนนี้ปฏิปทาอันเปนไปกับดวยอานุภาพ  เปนอัน 
พระองคทรงจําแนกแลว.  ดังน้ัน  พระองคจึงตรัสเฉพาะวัฏฏะและวิวัฏฏะ 
แมนี้เทาน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาปฏิปทาสูตรที่  ๓   
 
                                  ๔.  วิปสสีสูตร 
 
                        วาดวยพระวิปสสีโพธิสัตวทรงปริวิตก 
 
         [๒๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระผูมพีระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา 
ทรงพระนามวาวิปสสี   กอนแตตรัสรู  เมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวยังมิได 
ตรัสรู  ไดปรวิิตกวา  โลกนี้ถึงความยากแลวหนอ   ยอมเกิด  แก  ตาย 
จุติ  และอุปบัติ  และเม่ือเปนเชนนั้นก็ยังไมรูธรรมอันออกจากทุกข    คือชรา 
และมรณะนี้  เมื่อไรเลาความออกจากทุกข   คือชราและมรณะน้ี   จักปรากฏ.  
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         [๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระวิปสสีโพธิสัตวได  
มีความปริวิตกดังน้ีวา   เมื่ออะไรหนอมีอยู  ชราและมรณะจึงมี.    ชราและ 
มรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้นนั้นแล 
พระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย    จึงไดรูดวย 
ปญญาวา  เมื่อชาติมีอยู  ชราและมรณะจึงมี.  ชราและมรณะยอมมีเพราะ 
ชาติเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู  ชาติจึงมี.  ชาติยอมมีเพราะภพเปน 
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู  ภพจึงมี.   ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . 
เมื่ออุปาทานมีอยู     ภพจึงมี.   ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย. . .เมื่อ 
อะไรหนอมีอยู    อุปาทานจึงมี.  อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . 
เมื่อตัณหามีอยู  อุปาทานจึงมี.  อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย. . . 
เมื่ออะไรหนอมีอยู  ตัณหาจึงมี.  ตัณหายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อ 
เวทนามีอยู  ตัณหาจึงมี.  ตัณหายอมมีเพราะเวทนาเปนปจจัย. . .เมื่ออะไร 
หนอมีอยู  เวทนาจึงมี.  เวทนายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อผัสสะมี 
อยู  เวทนาจึงมี.  เวทนายอมมีเพราะผัสสะเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู 
ผัสสะจึงมี.  ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .เมื่อสฬายตนะมีอยู  ผัสสะ 
จึงมี.   ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย. . .  เมื่ออะไรหนอมีอยู 
สฬายตนะจึงมี.  สฬายตนะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . เมือ่นามรูปมีอยู 
สฬายตนะจึงมี.  สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูปเปนปจจัย. . .   เมื่ออะไร 
หนอมีอยู    นามรูปจึงมี.   นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . .  เมื่อ 
วิญญาณมีอยู   นามรูปจึงมี.  นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย. . . 
เมื่ออะไรหนอมีอยู  วิญญาณจึงมี.   วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. . . 
เมื่อสังขารมีอยู  วิญญาณจึงมี.  วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย.   ดูกอน          
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ภิกษุทั้งหลาย  ครั้นนั้นแล   พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา 
เมื่ออะไรหนอมีอยู   สังขารจึงมี.   สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้นนั้นแล  พระวิปสสีโพธิสัตว   เพราะกระทําไว 
ในใจแยกแยบคาย  จึงไดรูดวยปญญาวา  เมื่ออวิชชามีอยู   สังขารจึงมี. 
สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย.  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร. 
เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ. . . ดังพรรณนามาน้ี.   ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
จักษุ  ญาณ  ปญญา   วิชชา   แสงสวาง  ไดบังเกิดข้ึนแกพระวิปสสีโพธิสัตว 
ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา   ฝายขางเกิด  ฝายขางเกิด   ดงัน้ี. 
         [๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล  พระวิปสสีโพธิสัตวได 
มีความปริวิตกดังน้ี   เมือ่อะไรหนอไมมี   ชราและมรณะจึงไมมี.   เพราะ 
อะไรดับ  ชราและมรณะจึงดับ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล  พระ 
วิปสสีโพธิสัตว  เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย   จึงไดรูดวยปญญาวา 
เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี.   เพราะชาติดับ  ชราและมรณะจึงดับ. . . 
เมื่ออะไรหนอไมมี   ชาติจึงไมมี.   เพราะอะไรดับ  ชาติจึงดับ.   เม่ือ 
ภพไมมี   ชาติจึงไมมี.  เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี 
ภพจึงไมมี.   เพราะอะไรดับ   ภพจึงดับ.   เมื่ออุปาทานไมมี  ภพจึงไมมี. 
เพราะอุปาทานดับ   ภพจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี   อุปาทานจึงไมมี. 
เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ. . .  เมื่ออะไรอหนอไมมี  ตัณหาจึงไมมี. 
เพราะอะไรดับ  ตัณหาจึงดับ.  เมื่อเวทนาไมมี  ตัณหาจึงไมมี.  เพราะ 
เวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี   เวทนาจึงไมมี.  เพราะ     
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อะไรดับ  เวทนาจึงดับ. . . เมื่อผัสสะไมมี.  เวทนาจึงไมมี  เพราะผัสสะดับ  
เวทนาจึงดับ. . . . เม่ืออะไรหนอไมมี     ผัสสะจึงไมมี.      เพราะอะไรดับ  
ผัสสะจึงดับ.  เมื่อสฬายตนะไมมี   ผัสสะจึงไมมี.   เพราะสฬายตนะดับ  
ผัสสะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี   สฬายตนะไมมี.    เพราะอะไรดับ  
สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่อนามรูปไมมี  สฬายตนะจึงไมมี.  เพราะนามรูป 
ดับ   สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี    นามรูปจึงไมมี.    เพราะ 
อะไรดับ   นามรูปจึงดับ. . .  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรูปจึงไมมี.    เพราะ 
วิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี   วิญญาณจึงไมมี.   
เพราะอะไรดับ   วิญญาณจึงดับ.  เมื่อสังขารไมมี  วิญญาณจึงไมมี.  เพราะ 
สังขารดับ  วิญญาณจึงดับ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ครัง้น้ันแล  พระวิปสสี 
โพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังน้ีวา    เมื่ออะไรหนอไมมี     สังขารจึงไมมี. 
เพราะอะไรดับ   สังขารจึงดับ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล   พระ 
วิปสสีโพธิสัตว   เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย   จึงไดรูดวยปญญาวา 
เมื่ออวิชชาไมมี      สังขารจึงไมมี.     เพราะอวิชชาดับ      สังขารจึงดับ. 
ก็เพราะอวิชชาดับ    สังขารจึงดับ.  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ. . . 
ดังพรรณนามาฉะน้ี    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ  ปญญา   วิชชา   แสงสวาง 
ไดบังเกิดข้ึนแกพระวิปสสีโพธิสัตว    ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา 
ฝายขางดับ  ฝายขางดับ  ดังนี้.  
                                 จบวิปสสีสูตรที่ ๔  
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                 อรรถกถาวิปสสีสูตรท่ี ๔ 
 
         ในวิปสสีสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา  วิปสฺสิสฺส    ความวา  ไดยินวา  ดวงตาทั้งหลายของโลกิย- 
มนุษยผูมองดูอะไร ๆ ยอมกลอกไปมา  เพราะประสาทตาอันเกิดแตกรรม 
ที่บังเกิดแตกรรมเล็กนอย  มีกําลังออนเชนใด  แตดวงตาของพระโพธิสัตว 
นั้น หากลอกเชนนั้นไม เพราะประสาทตาอันเกิดแตกรรม  บังเกิดแตกรรม 
มีกําลังมีกําลังมากพระองคจึงมองดูดวยดวงตาที่ไมกลอกไมก็พริบนั่นแล  
เหมือนเทวดาในดาวดึงสฉะน้ัน  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา พระกุมาร 
เพงดูโดยไมกะพริบ   เพราะฉะนั้น    พระวิปสสีกุมารน้ันจึงเกิดสมัญญาวา 
วิปสสี   วิปสสี  นั่นแล.  จริงอยู  ในขอน้ี   มีอธิบายดังน้ี   ชื่อวา   วิปสส ี
เพราะเห็นความบริสุทธิ์  อีกอยางหนึ่งชื่อวา   วิปสสี   เพราะเห็นดวยท้ัง 
ดวงตาที่เบิก.       ก็ในท่ีนีด้วงตาของพระโพธิสัตวทั้งหมด       ผูเกิดใน 
ภพสุดทายยอมไมกลอก   เพราะประสาทท่ีเกิดแตกรรมอันมีกาํลัง   มีกําลัง 
แรง.  ก็พระโพธิสัตวนั้น   ยอมไดชื่อดวยเหตุนั้นน่ันเอง.   อีกอยางหน่ึง 
ชื่อวา  วิปสสี  เพราะพิจารณาเห็น   อธิบายวา   เพราะเลือกเฟนจึงเห็น. 
         ไดยินวา วันหน่ึง   อํามาตยทั้งหลายนําพระมหาบุรุษผูประดับตกแตง 
พระวรกายแลวมาวางไวบนพระเพลาของพระราชาผูประทับนั่งพิจารณา 
คดีอยูในศาล   เมื่อพระราชาทรงพอพระทัยที่ไดมหาบุรุษน้ันอยูบนพระ 
เพลา     อํามาตยทั้งหลายไดกระทําเจาของทรัพยไมใหเปนเจาของทรัพย. 
พระโพธิสัตวทรงเปลงเสียงแสดงความไมพอพระทัย.   พระราชาตรัสวา 
พวกทานพิจารณาทบทวนดูที่หรือวาเรื่องนั้นเปนอยางไร   เรือ่งนี้เปน 
เปนอยางไร.  พวกอํามาตยเมื่อพิจารณาทบทวน  กไ็มเห็นกรณีเปนอยาง  
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อ่ืนจึงคิดวา  ชะรอยวาท่ีทําไปแลวอยางนี้  จักเปนการวินิจฉัยคดีที่ไมชอบ. 
จึงทําผูเปนเจาของทรัพยใหเปนเขาของทรัพยอีก  เมื่อทดลองวากุมารจะรู 
หรือหนอจึงทําอยางนี้.   จึงทําเจาของทรัพยใหไมเปนเจาของทรัพยอีก. 
ครั้งน้ันพระราชาทรงดําริวา  พระมหาบุรุษคงจะรู   ต้ังแตนั้นมาจึง 
เปนผูไมสะเพรา.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  กุมาร 
ใครครวญแลวใครครวญเลา   จึงรูคดีเพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย 
พระกุมารน้ันจึงเกิดพระนามโดยประมาณย่ิงวา  วิปสสี  นั้นแล. 
         บทวา  ภควโต  แปลวา  ผูถึงพรอมดวยภาคยะ.  บทวา  อรหโต 
ไดแกผูมีพระนามอันเกิดข้ึนโดยคุณอยางนี้วา        ชื่อวา  อรหา  เพราะ 
กําจัดกิเลสเพียงดังขาศึกมีราคะเปนตนเสียได  เพราะทรงหักกําแหงสังสาร- 
จักร  หรือเพราะเปนผูควรแกปจจัยทั้งหลาย.  บทวา  สมมฺาสมพฺุทฺธสฺส 
ไดแกผูตรัสรูสัจจะ  ๔  โดยความเพียรของบุรุษ  โดยพระองคเอง  เฉพาะ 
พระองค  โดยชอบ  โดยนัย  โดยเหตุ.   บทวา  ปุพฺเพว  สมฺโพธา 
ความวา  ญาณในมรรค   ๔  ทานเรียกวา    สัมโพธะ  ตรัสรูพรอม,   กอนแต 
การตรัสรูนัน้แล.  บทวา  โพธิ  ในคําวา  โพธิสตฺตสฺเสว  สโต  นี้ 
ไดแกญาณ,  สัตวผูตรัสรู  ชื่อวาโพธิสัตว  อธิบายวา  ผูมีญาณ   คือผูมี 
ปญญา  ชื่อวาบัณฑิต.  จรงิอยู  สัตวนั้น  เปนบัณฑิต  จําเดิมแตทรงมี 
อภินิหาร  แทบบาทมูลแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ไมใชอันธพาล  เพราะ- 
ฉะนั้น  จึงชื่อวา  พระโพธิสัตว  อนึ่ง  ชื่อวาโพธิสัตว  แมเพราะเปนสัตว 
ผูจะเบิกบาน   โดยอรรถวิเคราะหวา   บําเพ็ญพระบารมี  แลวจักเบิกบาน 
โดยหาอันตรายมิไดอยางแนนอน  เพราะไดคําพยากรณในสํานักของพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย   เปรียบเหมือนดอกปทุม   ที่โผลข้ึนจากนํ้าต้ังอยู  แกได     
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ที่แลวจักบานโดยสัมผัสแสงอาทิตยอยางแนนอน   เพราะฉะนั้น   ทานจึง 
เรียกวา  ดอกปทุมบาน.  อนึ่ง   สัตวปรารถนาโพธิกลาวคือญาณในมรรค  ๔  
ปฏิบัติอยู  เหตุนั้น  ผูที่ยังติดอยูในโพธิจึงชื่อวา  โพธิสัตว  ดงัน้ีก็มี.   เมื่อ 
พระโพธิสัตวมีอยูโดยพระนามท่ีเกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี.  บทวา   กิจฺฉ 
แปลวา  ลําบาก.   บทวา  อาปนฺโน  แปลวา   ถึงแลวเนือง ๆ.  ทานกลาว   
อธิบายไววา   นาอนาถ  สตัวโลกนี้   ถงึความลําบากเนือง ๆ.  บทวา 
จวติ  จ  อุปปชฺชติ  จ  นี้  ทานกลาวดวยอํานาจจุติและปฏิสนธไิป ๆ  มา ๆ. 
บทวา  นิสฺสรณ  ไดแกพระนิพพาน.  จริงอยู  พระนิพพานน้ัน   ทาน 
เรียกวานิสสรณะ   เพราะสลัดออกจากทุกขคือชราและมรณะ.  บทวา 
กุทาสฺสุ  นาม  ไดแกในกาลไหน ๆ แล. 
         บทวา  โยนิโสมนสิการา  ไดแกโดยการใสใจโดยอุบาย   คือการ๑ 

ใสใจครั้งแรก.  บทวา  อหุ  ปฺาย  อภิสมโย  ความวา  ไดแกการตรัสรู 
คือความประกอบชอบซ่ึงเหตุแหงชราและมรณะดวยปญญา      อธิบายวา 
พระองคเห็นดังน้ีวา  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ.  อีกอยาง 
หน่ึง   บทวา  โยนิโสมนสกิารา  อหุ   ปฺาย   ไดแกไดตรัสรู  ดวย 
โยนิโสมนสิการ   และดวยปญญา.  อธิบายวา  ไดแทงตลอดเหตุแหงชรา 
และมรณะอยางนี้วา  เมื่อความเกิดมีอยูแล   ชราและมรณะก็มี.   ในบท 
ทั้งปวงก็นัยนี้. 
         บทวา  อิติ  หิท  เทากับ   เอวมิท  สิ่งน้ีมีดวยประการฉะน้ี.   ดวย 
บทวา   สมุทโย  นี้  ทานประมวลการเกิดข้ึนแหงสังขารเปนตนแสดงใน 
ฐานะ  ๑๑.  บทวา  ปุพฺเพ   อนนุสฺสุเตสุ  ความวา   ในธรรมท่ีไมเคย 
 
๑.  พมา.  ปถมนสิกาเรน   คือการมนสิการตามคลองธรรม.  
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สดับมากอนแตนี้  อยางนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร  ความเกิด  
ข้ึนของสังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัยดังน้ี   หรือในอริยสัจธรรม  ๔. 
บทวา  จกฺขุ  เปนตนเปนไวพจนของญาณนั่นเอง.   จริงอยู  ในท่ีนี้  ญาณ 
นั่นแลทานกลาววา  จักขุ  เพราะอรรถวาเห็น,  กลาววาญาณ  เพราะ 
อรรถวา    รู,   กลาววา     ปญญา     เพราะอรรถวา     รูชัด,   กลาววา 
วิชชา   เพราะอรรถวา  แทงตลอด,   กลาววา  อาโลกะ   เพราะอรรถวา 
สวาง.   ก็ญาณน้ีนั้น  พึงทราบวา  ทานชี้แจงวาเจือท้ังโลกิยะและโลกุตระ 
ในสัจจะ  ๔.  แมในนโิรธวาระ   พึงทราบความโดยนัยนี้แล. 
 
                             จบอรรถกถาวิปสสสีูตรที่  ๔ 
 
                             ๕.  สิขสีูตรท่ี  ๙.  กสัสปสูตร 
 
                    วาดวยพระปริวิตกของพระพุทธเจา  ๗  องค 
 
         [๒๕]  พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมทั้ง  ๗  พระองค  ก็พึงให 
พิสดารเหมือนอยางนี้.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาสิขี. . .ทรงพระนามวาเวสสภู. . .ทรง 
พระนามวากกุสันธ. . .  ทรงพระนามวาโกนาคมนะ. . .ทรงพระนาม 
วากัสสปะ๑. 
 
                                      ๑๐.  มหาศักยมุนีโคตมสูตร๒  
 
                            วาดวยพระปริวตกของพระบรมโพธิสัตว 
 



         [๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว  กอน 
ตรัสรูยังมิไดตรัสรู   ไดมคีวามปริวิตกดังน้ีวา   โลกน้ีถึงความยากแลวหนอ 
ยอมเกิด  แก  ตาย  จุติ  และอุปบัติ   และเมื่อเปนเชนนั้น   ก็ยังไมรู 
 
๑.  ขอความท่ีละไว  เหมือนขอ  ๒๒-๒๔    ๒.  อรรถกถาสูตรท่ี  ๕-๑๐  แกไวทายวรรคนี้.  
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ธรรมอันออกจากทุกข  คือชราและมรณะนี้  เมื่อไรเลา  ความออกจาก  
ทุกข  คือชราและมรณะน้ีจักปรากฏ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราน้ันไดมี 
ความปริวิตกดังน้ีวา  เมื่ออะไรหนอมีอยู  ชราและมรณะจึงมี.  ชราและมรณะ 
ยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานั้นเพราะกระทําไว 
ในใจโดยแยบคาย  จึงไดรูดวยปญญาวา    เม่ือชาติมีอยู   ชราและมรณะ 
จึงมี  ชราและมรณะยอมมีเพราะชาติเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู   ชาติ 
จึงมี.   ชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย.   เมื่อภพมีอยู    ชาติจึงมี.    ชาติ 
ยอมมีเพราะภพเปนปจจัย. . . เมื่ออะไรมีอยู  ภพจึงมี.    ภพยอมมีเพราะ 
อะไรเปนปจจัย.    เมื่ออุปาทานมีอยู   ภพจึงมี.  ภพยอมมีเพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย. . . เมื่ออะไรหนอมีอยู  อุปาทานจึงมี.  อุปาทานยอมมีเพราะ 
อะไรเปนปจจัย. . .เมื่อตัณหามีอยู   อุปาทานจึงมี.   อุปาทานยอมมีเพราะ 
ตัณหาเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู   ตัณหาจึงมี.   ตัณหายอมมีเพราะ 
อะไรเปนปจจัย  เมื่อเวทนามีอยู  ตัณหาจึงมี.  ตัณหายอมมีเพราะเวทนา 
เปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู  เวทนาจึงมี.   เวทนายอมมีเพราะอะไร 
เปนปจจัย.   เมื่อผัสสะมีอยู   เวทนาจึงมี.    เวทนายอมมีเพราะผัสสะเปน 
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู   ผัสสะจึงมี.   ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปน 
เปนปจจัย .  เมื่อสฬายตนะมีอยู  ผัสสะจึงมี.  ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู   สฬายตนะจึงมี.   สฬายตนะมีอยูเพราะ 
อะไรเปนปจจัย.   เมื่อนามรูปมีอยู   สฬายตนะจึงมี.  สฬายตนะยอมมีเพราะ 
นามรูปเปนปจจัย. . . เมือ่อะไรหนอมีอยู   นามรปูจึงมี.    นามรูปยอมมี 
เพราะอะไรเปนปจจัย.   เมื่อวิญญาณมีอยู   นามรปูจึงมี.  นามรูปยอมมีเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย. . .เมื่ออะไรหนอมีอยู   วิญญาณจึงมี.   วิญญาณยอมมี    
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เพราะอะไรเปนปจจัย.  เมื่อสังขารมีอยู  วิญญาณจึงมี.   วิญญาณยอมมีเพราะ  
สังขารเปนปจจัย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานั้นไดมีความปริวิตกดังน้ีวา  เม่ือ 
อะไรหนอมีอยู   สังขารจึงมี.  สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เรานั้น   เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญา 
วา   เมื่ออวิชชามีอยู   สังขารจึงมี.   สงัขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร.   เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ 
. . .ดังพรรณนามาฉะน้ี   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ  ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสง 
สวาง  ไดบังเกิดข้ึนแกเราในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา   ฝายขางเกิด 
ฝายขางเกิด   ดังนี้. 
         [๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา  เมื่อ 
อะไรหนอไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี.  เพราะอะไรดับ   ชราและมรณะจึงดับ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานั้น   เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวย 
ปญญาวา เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี.  เพราะชาติดับ  ชราและมรณะ 
จึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี  ชาติจึงไมมี.  เพราะอะไรดับ  ชาติจึงดับ  เมื่อ 
ภพไมมี  ชาติจึงไมมี.   เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ. . . เมื่ออุปาทานไมมี  ภพ 
จึงไมมี.  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ. . .  เมื่ออะไรหนอไมมี  อุปาทาน 
จึงไมมี.  เพราะอะไรดับ  อุปาทานจึงดับ.  เมื่อตัณหาไมมี  อุปาทานจึงไมมี. 
เพราะตัณหาจึงดับ   อุปาทานจึงดับ. . .เมื่ออะไรหนอไมมี   ตัณหาจึงไมมี. 
เพราะอะไรดับ   ตัณหาจึงดับ.   เมื่อเวทนาไมมี   ตัณหาจึงไมมี.     เพราะ 
เวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี  เวทนาจึงไมมี.   เพราะ        
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อะไรดับ   เวทนาจึงดับ.  เมื่อผัสสะไมมี   เวทนาจึงไมมี.  เพราะผัสสะดับ  
เวทนาจึงดับ. . . เม่ืออะไรหนอไมมี  ผัสสะจึงไมมี.  เพราะอะไรดับ  ผัสสะ 
จึงดับ.   เม่ือสฬายตนะไมมี   ผัสสะจึงไมมี.  เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะ 
จึงดับ. . .    เมื่ออะไรหนอไมมี     สฬายตนะจึงไมมี.      เพราะอะไรดับ 
สฬายตนะจึงดับ.  เมื่อนามรูปไมมี   สฬายตนะจึงไมมี.  เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดับ. . . เมื่ออะไรหนอไมมี  นามรูปจึงไมมี.   เพราะอะไรดับ 
นามรูปจึงดับ.    เมื่อวิญญาณไมมี   นามรูปจึงไมมี.    เพราะวิญญาณดับ 
นามรูปจึงดับ. . .  เมื่ออะไรหนอไมมี  วิญญาณจึงไมมี.    เพราะอะไรดับ 
วิญญาณจึงดับ.     เมื่อสังขารไมมี    วิญญาณจึงไมมี.     เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรานั้นไดมีความปริวิตกดังน้ีวา 
เมื่ออะไรหนอไมมี      สังขารจึงไมมี.     เพราะอะไรดับ     สังขารจึงดับ. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรานั้น      เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรู 
ดวยปญญาวา  เมื่ออวิชชาไมมี  สังขารจึงไมมี.  เพราะอวิชชาดับ   สังขาร 
จึงดับ. ก็เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ.  เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ. . . 
ดังพรรณนามาฉะน้ี    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย   จักษุ  ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสงสวาง 
ไดบังเกิดข้ึนแกเราในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา   ฝายขางดับ  ฝายขาง 
ดับ   ดังน้ี.              
 
                         จบมหาศักยมุนีโคตมสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบพุทธวรรคที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 48 

               รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  เทศนาสูตร            ๒.  วิภังคสูตร            ๓.  ปฏิปทาสูตร 
         ๔.  วิปสสีสูตร             ๕.  สิขีสูตร               ๖.  เวสสภูสตูร 
         ๗.  กกสันธสูตร           ๘.  โกนาคมนสูตร      ๙.  กัสสปสตูร 
         ๑๐. มหาศักยมุนีโคตมสูตร. 
 
        อรรถกถาสิขีสูตรเปนตน (๕-๑๐) 
 
         ในสิขสีูตรท่ี  ๕  เปนตน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         อรรถแหงบทวา สิขิสฺส  ภิกขฺเว  เปนตน   พึงกลาวความประกอบ 
อยางนี้วา  สิขิสฺสป   ภิกขฺเว.   เพราะเหตุไร    เพราะไมแสดงในอาสนะ 
เดียว.  จริงอยู   พระสูตรเหลาน้ีทรงแสดงไวในฐานะตาง ๆ แตเนื้อความ 
เหมือนกันทุกแหงทีเดียว   ความจริง    เม่ือพระโพธิสัตวทุก ๆ พระองค 
ประทับนั่ง  ณ โพธิบัลลงัก  ผูอ่ืนไมวาจะเปนสมณะก็ตาม   พราหมณก็ตาม 
เทวดาก็ตาม  พรหมก็ตาม   ไมไดบอกวา   พระโพธิสัตวในอดีตพิจารณา 
ปจจยาการแลวเปนพระพุทธเจา.   เหมือนอยางวา   พระพุทธเจาพระองค 
หลัง ๆ   ยอมดําเนินไปตามทางที่พระพุทธเจากอน ๆ  เหลาน้ันดําเนินไป 
แลว   เหมือนเมื่อฝนตกในครั้งปฐมกัป    แมน้ําฝนก็ยอมบาไปตามทางที่น้ํา 
ไหลไปแลวน้ันแหละ. จริงอยู  พระโพธิสัตวทุกพระองคออกจากจตุตถฌาน 
อันมีลมหายใจเขาออกเปนอารมณ       ทําญาณใหหยั่งลงในในปจจยาการ 
พิจารณาปจจยาการน้ันโดยอนุโลมและปฏิโลม        ยอมเปนพระพุทธเจา 
ฉะน้ัน    ทานจึงกลาวใหชื่อวา  พุทธวิปสสนา  ใน ๗  สูตรตามลําดับแล. 
 
                          จบอรรถกถาพุทธวรรคที่  ๑  
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                                     อาหารวรรคท่ี ๒ 
 
                                      ๑. อาหารสูตร 
 
                              วาดวยอาหาร  ๔  อยาง 
 
         [๒๘]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  เหลาน้ี   ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยู 
ของหมูสัตวผูเกิดมาแลว         หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด. 
อาหาร  ๔  เปนไฉน.    คือ  [ ๑ ]   กวฬีการาหาร     หยาบหรือละเอียด 
[ ๒ ] ผัสสาหาร  [ ๓ ]  มโนสัญเจตนาหาร  [ ๔ ]   วิญญาณาหาร     อาหาร  
๔   เหลาน้ีแล   ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว    หรือ 
เพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด. 
         [๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อาหาร  ๔  เหลาน้ี   มีอะไรเปนเหตุ 
มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด.   อาหาร     ๔ 
เหลาน้ี   มีตัณหาเปนเหตุ  มีตัณหาเปนที่ต้ังข้ึน   มีตัณหาเปนกําเนิด   ม ี
ตัณหาเปนแดนเกิด   มีตัณหานี้มีอะไรเปนเหตุ   มอีะไรเปนที่ต้ังข้ึน     ม ี
อะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด.   ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ     ม ี
เวทนาเปนที่ต้ังข้ึน  มีเวทนาเปนกําเนิด   มีเวทนาเปนแดนเกิด   ก็เวทนาน้ี 
มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน     มีอะไรเปนกําเนิด     มีอะไรเปนแดน 
เกิด.    เวทนามีผัสสะเปนเหตุ   มีผัสสะเปนที่ต้ังข้ึน   มีผัสสะเปนกําเนิด          
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มีผัสสะเปนแดนเกิด   กผั็สสะน้ีมีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มี 
อะไรเปนกําเนิด    มีอะไรเปนแดนเกิด.    ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ   ม ี
สฬายตนะเปนที่ต้ังข้ึน     มีสฬายตนะเปนกําเนิด   มีสฬายตนะเปนแดนเกิด 
ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ     มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน     มีอะไรเปนกําเนิด 
มีอะไรเปนแดนเกิด.   สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ   มีนามรูปเปนที่ต้ังข้ึน 
มีนามรูปเปนกําเนิด   มนีามรูปเปนแดนเกิด   กน็ามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ 
มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด.   นามรูป 
มีวิญญาณเปนเหตุ   มีวิญญาณเปนที่ต้ังข้ึน    มีวิญญาณเปนกําเนิด   ม ี
วิญญาณเปนแดนเกิด  ก็วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน 
มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดนเกิด.   วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ   ม ี
สังขารเปนที่ต้ังข้ึน   มีสังขารเปนกําเนิด   มีสังขารเปนแดนเกิด   ก็สังขาร 
เหลาน้ีมีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไร 
เปนแดนเกิด.   สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนเหตุ   มีอวิชชาเปนที่ต้ังข้ึน 
มีอวิชชาเปนกําเนิด  มีอวิชชาเปนแดนเกิด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ. . . 
ดังพรรณนามาฉะน้ี         ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี      ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้. 
         [๓๐]  ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ 
สังขารจึงดับ   เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ. . .  ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
 
                                 จบอาหารสูตรที่  ๑     
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                         อาหารวรรคที่  ๒ 
 
                อรรถกถาอาหารสูตรท่ี ๑ 
 
         อาหารวรรค   อาหารสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาหารา   ไดแกปจจัย.   จริงอยู   ปจจัยทานเรียกวา  อาหาร 
เพราะนําผลใหแกตน.  ในบทวา  ภูตาน  วา   สตฺตาน  เปนอาทิ  พึง 
ทราบเนื้อความดังตอไปน้ี.   บทวา  ภูตา  ไดแกเกิดแลว   คือบังเกิดแลว. 
บทวา  สมฺภเวสิโน    ไดแกเหลาสัตวผูแสวงหา   คนหาสมภพท่ีเกิด 
ที่บังเกิด.  บรรดากําเนิด  ๔  เหลาน้ัน   อัณฑชะสัตว   ชลาพุชะสัตวยังทําลาย 
กะเปาะไขและฟองไขไมไดอยูตราบใด    ชื่อวา   สัมภเวสี (ผูแสวงหาภพ 
ที่เกิด)  อยูตราบน้ัน.  เหลาสัตวที่ทําลายกะเปาะไขและฟองไขออกมา 
ภายนอก  ชือ่วา  ภูต.   เหลาสังเสทชะสัตว  และโอปปาติกะสัตว  (สัตว 
ที่เกิดในเถาไคล  และท่ีผุดเกิดเอง)  ชื่อวา  สัมภเวสี   ในขณะแหงจิต 
ดวงแรก.      ต้ังแตขณะจิตดวงที่  ๒  ไป  ชื่อวา  ภตู.   อีกอยางหนึ่ง 
เหลาสัตวที่ยังไมถึงอริยาบถอ่ืนจากอิริยาบถที่ตนเกิดตราบใด  ก็จัดวาเปน 
สัมภเวสีตราบน้ัน.   นอกจากนั้น    ชือ่วา  ภูต.  อีกอยางหน่ึง   บทวา 
ภูตา  ไดแกเกิดแลว   คือบังเกิดแลว  ภูตเหลาใด   คือ  ภูตที่ถึงการนับ 
(ที่จัดเจาในประเภทท่ี)  วา   จักไมม ี  (การเกิด)    อีก    คําน้ันเปน 
ชื่อของพระขีณาสพเหลาน้ัน.    ชือ่วา  สัมภเวส ี  เพราะแสวงหาภพท่ีเกิด. 
คําน้ัน  เปนชื่อของพระเสขะ  และปุถุชนผูแสวงหาภพตอไป   เพราะ 
ยังละภวสังโยชนไมได  ดวยอาการอยางนี้   กิเลสภวสังโยชนนั้น  จึง 
ยึดสรรพสัตวไวดวยบทท้ัง ๒  นี้โดยประการท้ังปวง.  อน่ึง  วา    ศัพท      
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ในคําวา  ภูตาน   วา  สตฺตาน  นี้  มีอรรถวา   ประมวลกันเขา   เพราะ  
เหตุนั้น     พึงทราบเน้ือความดังน้ีวา  ภูตาน   จ   สมฺภเวสีน   จ   สัตว 
ผูเกิดแลว  และสัตวผูแสวงหาภพ. 
         บทวา   ิติยา  ไดแกเพ่ือความต้ังอยู.   บทวา  อนุคฺคหาย  ไดแก 
เพ่ือความอนุเคราะห.   นี้เปนเพียงความแตกตางแหงถอยคําเทาน้ัน   สวน 
เนื้อความ   (ความหมาย )    ของบทแมทั้ง  ๒  นั้น    ก็เปนอยางเดียวกัน 
นั่นเอง.    อีกอยางหนึ่ง     บทวา     ิติยา    ไดแกไมขาดสายเพราะธรรม 
ที่เกิดข้ึนแกสัตวนั้น ๆ   ยังตามผูกพันอยู.    บทวา  อนุคฺคหาย   ไดเเก 
เพ่ือการเกิดข้ึนแหงธรรมที่ยังไมเกิด.    บททั้ง ๒ นี ้    พึงเห็นในที่ทั้ง  ๒ 
อยางนี้วา  ภูตาน  วา   ิติยา  เจว   อนคฺุคหาย   จ  สมฺภเวสีน   ฐิติยา 
เจว    อนุคฺคหาย   จ    (เพ่ือความดํารงและเพื่ออนุเคราะหภูตทั้งหลาย 
หรือเพ่ือความดํารงและเพ่ือนุเคราะหสัมภเวสีทั้งหลาย). 
         อาหารท่ีทําเปนคํากลืนกิน      ชือ่วา      กพฬีการาหาร.     คําวา 
กพฬีการาหาร    นั้น    เปนชื่อของโอชามีขาวสุกและขนมกุมมาสเปนตน 
เปนที่ต้ัง. 
         บทวา  โอฬาริโก   วา  สุขุโม  วา   ไดแก  ชื่อวาหยาบ       เพราะ 
มีวัตถุหยาบ.     ชื่อวาละเอียด   เพราะมีวัตถุละเอียด.    กพฬีการาหาร 
ชื่อวาละเอียด    เพราะนับเนื่องในสุขุมรูป    รูปละเอียดตามสภาพ.    พึง 
ทราบวา  อาหารน้ันหยาบและละเอียดโดยวัตถุ  เพราะเทียบเคียงกับอาหาร 
ของจระเข.    เขาวา    จระเขกินกอนหิน.     ก็กอนหินเหลาน้ันพอเขาไป 
ในทองของมัน  ก็ยอยละเอียด.  นกยงูกินสัตวตาง ๆ  มีงู  และแมลงปอง 
เปนตน.  แตเมื่อเทียบกับอาหารของนกยูง   อาหารของหมาในละเอียดกวา.  
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เขาวา   หมาในเหลาน้ันกินเขาและกระดูกท่ีเขาทิ้งไวถึง  ๓  ป.  ก็กระดูก 
เหลาน้ันพอเปยก    เพราะน้ําลายของพวกมัน    กอ็อนเหมือนเหงามัน. 
เมื่อเทียบกับอาหารของหมาในอาหารของชางละเอียดกวา.        เพราะชาง 
เหลาน้ัน   กนิกิ่งไมตาง ๆ   เปนตน.    อาหารของโคลาน   กวาง    และ 
เนื้อเปนตน    ละเอียดกวาอาหารของชาง.   เขาวา  โคลาน   กวาง   และ 
เนื้อเปนตน   กินใบไมตาง ๆ  เปนตนซึ่งไมมีแกน. อาหารของโคละเอียด 
แมกวาอาหารของโคลาน  กวาง  และเนื้อเหลาน้ัน.  โคเหลาน้ันกินหญาสด 
และหญาแหง.   อาหารของกระตายละเอียดกวาอาหารของโคเหลาน้ัน. 
อาหารของนกละเอียดกวาอาหารของกระตาย.    อาหารของพวกท่ีอยูชาย- 
แดนละเอียดกวาอาหารของพวกนก.   อาหารของนายบานละเอียดกวา 
อาหารของพวกท่ีอยูชายแดน.     อาหารของมหาอํามาตยของพระราชา 
ละเอียดกวาอาหารของนายบาน.      พระกระยาหารของพระเจาจักรพรรดิ 
ละเอียดกวาอาหารของมหาอํามาตยแมเหลาน้ัน.   อาหารของเหลาภุมมเทพ 
ละเอียดกวาพระกระยาหารของพระเจาจักรพรรดิ.       อาหารของเทพชั้น 
จาตุมหาราชิกาละเอียดกวาอาหารของภุมมเทพ.  พึงใหอาหารของเทพยดา 
ทั้งหลายจนถึงเทพยดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี    พิสดารดังพรรณนามาฉะน้ี. 
ตกลงวาอาหารของเทพยดาเหลาน้ันละเอียดทั้งน้ัน. 
         ก็ในคําวา   โอฬาริโก  วา  สุขุโม  วา  นี ้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอ 
ไปน้ี :-     เมือ่วัตถุหยาบโอชาก็นอยและมีกําลังออน.     เมื่อวัตถุละเอียด 
โอชาก็มีกําลงัดี.   จริงอยางนั้น  ผูที่ดื่มขาวยาคูแมเต็มบาตรหน่ึง  ครูเดียว 
เทาน้ันก็หิว     อยากกินอะไร ๆ อยูนัน่แหละ.    สวนผูที่ดื่มเนยใสเพียง 
ฟายมือหนึ่ง  ก็ไมอยากกินตลอดวัน  (อยูไดทั้งวัน).    วัตถุในบรรดา  
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ขาวยาคูและเนยใสน้ันยอมบรรเทาอันตราย  กลาวคือไฟอันเกิดแตกรรมได 
แตไมสามารถจะหลอเลี้ยงได.    แมขาวโอชาจะหลอเลี้ยงไดแตไมสามารถ 
จะบรรเทาอันตรายได.   แตขาวยาคูและเนยใสท้ัง  ๒   อยางรวมกันเขาแลว 
ยอมบรรเทาอันตรายและหลอเลี้ยงได  ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         บทวา  ผสฺโส   ทุติโย  ความวา  ผัสสะท้ัง  ๖  อยางมีจักษุสัมผัส 
เปนตน  พึงทราบวา  ชื่อวา  อาหารท่ี  ๒  ในอาหาร  ๔  อยางเหลาน้ัน. 
นี้ก็เปนเทศนานัยเทานั้น.  เพราะเหตุนั้น  ดวยเหตุชือ่น้ีจึงไมจําตองคนหา 
ในคําวา  ทุติโย   ตติโย  จ  นี้ในที่นี.้      เจตนาน่ันเองทานเรียกวา 
มโนสัญเจตนา.   บทวา  วิฺาณ    ไดแกจิต.   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงอาหาร  ๔   ใหเปนหมวดเดียวกัน   ไวในท่ีนี้ดวยอํานาจอาหาร 
ที่เปนอุปาทินนกะและอนุปาทินนกะดวยประการฉะน้ี.   จริงอยู       กพฬ-ี 
การาหารท่ีเปนอุปาทินนกะก็มี   ที่เปนอนุปาทินนกะก็มี  ถึงผัสสะเปนตน 
ก็เหมือนกัน. 
        พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ัน  (คําวา  อุปาทินฺนโกป    อตฺถิ   อนุปา- 
ทินฺนโกป)    ดังตอไปนี้ :-    พึงทราบกพฬีการาหารท่ีเปนอุปาทินนกะ 
ดวยอํานาจกบเปนตน     ที่ถูกงูกลืนกนิ.        อันกบเปนตน      ถูกงูกลืนกิน 
แมจะอยูในทองก็มีชีวิตอยู       ชั่วเวลาเล็กนอยเทาน้ัน.           กบเหลาน้ัน 
ตราบใดท่ียังอยูในฝายอุปาทินนกะก็ไมสําเร็จประโยชนเปนอาหารตราบน้ัน 
แตเมื่อทําลายไปอยูในฝายอนุปาทินนกะจึงใหสําเร็จเปนอาหารได.       ทาน 
กลาววา  อุปาทินนกาหาร   ก็จริง   แตคําท่ีวาน้ี     ทานเพ่ิมเขาในอรรถกถา 
วา   อาจารยทั้งหลายมิไดกลาวไว     แลวกลาวไวดังนี้วา    อาหารท่ีเกิดรวม 
กับปฏิสนธิจิตของสัตวเหลาน้ี     ซึ่งกินก็ดี     ไมกนิก็ดี      บริโภคก็ดี      ไม   
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บริโภคก็ดี  ชื่อวา   กัมมชรูป  (รูปเกดิแตกรรม)  มีอยู   อาหารน้ันยอม  
หลอเลี้ยงชีวิตไปไดจนถึงวันที่ ๗.    อาหารน้ีแหละพึงทราบวา   กพฬ-ี 
การาหารท่ีเปนอุปาทินนกะ.    ผัสสะเปนตนที่เปนอุปาทินนกะพึงทราบดวย 
อํานาจวิบากอันเปนไปในภูมิ  ๓.  ที่เปนปาทินนกะพึงทราบดวยอํานาจ 
กุศลจิต   อกศุลจิต   และกิริยาจิตท่ีเปนไปในภูมิ   ๓.    สวนท่ีเปนโลกุตระ 
ทานกลาวไวโดยที่กินความถึงดวย.                   
         ในขอน้ีทานผูทวงไดทวงวา     ผิวา     อาหารมีอรรถวา     ปจจัย 
ปจจัยมีอรรถวา  อาหารไซร  เม่ือเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร   เมื่อปจจัย 
แมเหลาอ่ืนของสัตวทั้งหลายมีอยู     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอาหาร   ๔ 
เหลาน้ีไวเลา.  จะเฉลยตอไป:- 
         ที่พระองคตรัสไววา    เพราะอาหารเปนปจจัยพิเศษของความสืบตอ 
(สันตติ)   ในภายใน.   จรงิอยู   กพฬกีาราหารน้ันเปนปจจัยพิเศษ   แหง 
รูปกายของสัตวทั้งหลายที่มีกพฬีการาหารเปนภักษา.   ผัสสาหารเปนปจจัย 
พิเศษแหงเวทนาในนามกาย.        มโนสัญเจตนาหารเปนปจจัยพิเศษแหง 
วิญญาณ.      วิญญาณหารเปนปจจัยพิเศษแหงนามรูป.     เหมือนอยางที่  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กายน้ีดํารงอยูได 
เพราะอาหาร     อาศัยอาหารจึงดํารงอยูได     ไมมีอาหารหาดํารงอยูไดไม 
แมฉันใด  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย   จึงมีเวทนา  เพราะมีสังขารเปนปจจัย 
จึงมีวิญญาณ    เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป   ก็ฉันน้ัน." 
 
         ถามวา  ก็ในขอน้ี   อาหารอะไร    นําอะไรมาให. 
         ตอบวา   กพฬีการาหารนํารูปอันมีโอชะเปนที่  ๘  มา   ผัสสาหารนํา  
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เวทนา  ๓  มา  มโนสัญเจตนาหารนําภพทั้ง  ๓  มา   วิญญาณหารนําปฏิสนธิ 
และนามรูปมาให.  
         ถามวา  นํามาอยางไร. 
         ตอบวา   อันดับแรก   กพฬีการาหาร   พอวางไวที่ปากเทานั้น   ก ็
ใหรูป  ๘   รปูต้ังข้ึน.   แตเมล็ดขาวแตละเมล็ดที่ฟนเค้ียวละเอียดกลืนลงไป 
ก็ใหรูปอยางละ  ๘  รูปต้ังข้ึนทันที.  กพฬีการาหาร   นํารูปอันมีโอชะเปน 
ที่  ๘  มาดวยอาการอยางน้ี.   อน่ึง  ในผัสสาหาร  ผัสสะอันเปนท่ีต้ังแหง 
สุขเวทนา    เม่ือเกิดข้ึนนั่นแล   ยอมนําสุขเวทนามาให.    ที่เปนที่ต้ังแหง 
ทุกขเวทนา   ยอมนําทุกขมาให.  ที่เปนที่ต้ังแหงอทุกขมสุขเวทนา   ยอม  
นําอทุกขมสุขเวทนามาให.   รวมความวา   ผัสสาหารยอมนําเวทนาท้ัง  ๓ 
มาให   แมโดยประการท้ังปวง  ดวยอาการอยางนี้. 
         มโนสญัเจตนาหารยอมนํากามภพมาให   แกผูเขาถึงกามภพ.   ยอม 
นําภพนั้น ๆ  มาใหแกผูเขาถึงรูปภพและอรูปภพ.       มโนสัญเจตนาหาร 
ยอมนําภพทั้ง ๓ มาให  แมโดยประการท้ังปวง  ดวยอาการอยางน้ี.   สวน 
วิญญาณาหาร    ทานกลาววา    ยอมนํามาซึ่งขันธทั้ง  ๓    ที่สมัปยุตดวย 
ปฏิสนธิวิญญาณน้ันในขณะปฏิสนธิ     และรูป  ๓๐  ซึ่งเกิดข้ึนดวยอํานาจ 
คติสันตติโดยนัยแหงปจจัยมีสหชาตปจจัยเปนตน.  เพราะเหตุนั้น    วิญญา- 
ณาหารยอมนํานามรูปในปฏิสนธิมาอยางนั้น.    ก็ในขอน้ี     ทานกลาวกุศล 
เจตนาที่เปนกุสลที่มีอาสวะเทาน้ันวา     มโนสญัเจตนานําภพทั้ง  ๓  มาให. 
กลาวปฏิสนธิวิญญาณเทานั้นวา       วิญญาณนํานามรูปในปฏิสนธิมาให. 
แตเมื่อวาโดยไมแปลกกนั    ปจจัยเหลาน้ัน    พึงทราบวา   อาหาร   เพราะ 
นําธรรมซึ่งสัมปยุตดวยปจจัยนั้น ๆ  มีปจจัยนั้น ๆ  เปนสมุฏฐานมาให.  
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         บรรดาอาหาร  ๔ อยางนั้น    กพฬีการาหาร    เมื่อจะคํ้าจุนยอมให 
อาหารกิจสําเร็จได.   ผัสสะเมื่อถูกตองก็ใหอาหารกิจสําเร็จได.  มโน- 
สัญเจตนา    เมื่อประมวลมาก็ใหอาหารกิจสําเร็จได.     วิญญาณเมื่อรูแจง 
ใหอาหารกิจสําเร็จเชนกัน.  
         ถามวา   ใหสําเร็จอยางไร. 
         ตอบวา    จริงอยู     อันกพฬีการาหาร    เม่ือคํ้าจุนยอมมีเพ่ือความ 
ดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย    เพราะการดํารงกายไว.    ก็กายน้ีแมกรรมให 
เกิดอันกพฬีการาหารคํ้าจุน   ยอมดํารงอยู   ตลอดปริมาณอายุ   ๑๐  ปบาง 
๑๐๐     ปบาง. 
         ถามวา   เปรียบเหมอืนอะไร. 
         ตอบวา     เปรียบเหมือนเด็กแมมารดาใหเกิดมาถูกแมนมใหดื่มนม 
เปนตน  เลี้ยงดูยอมดํารงอยูไดนาน   และเปรียบเหมือนเรือนอันเสาเรือน 
คํ้าไว. 
         สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    "มหาบพิตร  เรือนเมื่อจะ 
ลม  ถูกไมเครื่องเรือนอยางอ่ืนคํ้าไว  เรือนน้ันก็ไมลม  ฉันใด  มหาบพิตร 
อันกายของเราน้ีก็เหมือนกัน    ดํารงอยูไดเพราะอาหาร    อาศัยอาหารจึง 
ดํารงอยูได."     กพฬีการาหาร     เมื่อคํ้าจุนยอมใหอาหารกิจสําเร็จดวย 
อาการอยางนี้. 
         อน่ึง    กพฬีการาหาร    แมจะใหอาหารกิจสําเร็จดวยอาการอยางนี้ 
ยอมเปนปจจัยแกรูปสันตติทั้งสอง    คือท้ังท่ีมีอาหารเปนสมุฏฐาน   และ 
ทั้งท่ีเปนอุปาทินนกะ.   กพฬีการาหารเปนอนุปาลกปจจัย    ( ปจจัยที่ตาม 
รักษา)  แกรปูที่เกิดแตกรรม  เปนชนกปจจัย  (ปจจัยที่ใหเกิด)  แกรูป  
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ที่มีอาหารเปนสมุฏฐาน   ดวยประการฉะน้ี.    สวนผัสสะ    เม่ือถูกตอง  
อารมณอันเปนที่ต้ังแหงสุขเปนตน  ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูแหงสัตว 
ทั้งหลาย   เพราะความเปนไปแหงสุขเวทนาเปนตน.    มโนสญัเจตนาเมื่อ 
จะประมวลมาดวยอํานาจกุศลกรรมและอกุศลกรรมยอมเปนไปเพ่ือความ 
ดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย    เพราะใหมูลแหงภพสําเร็จ.   วิญญาณเมื่อรูแจง 
ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูแหงสัตวทั้งหลาย     เพราะใหนามรูปเปนไป 
ดวยอาการอยางน้ัน. 
         ในอาหารเหลาน้ี     ที่ใหอาหารกิจสําเร็จดวยอํานาจการคํ้าจุนอยางนี้  
ก็พึงเห็นภัย  ๔ อยาง  คือ  ภัยอันเกิดแตความติดใจในกพฬีการาหาร  ภัย 
คือการเขาไปหาผัสสะ    ภัยคือการประมวลมโนสัญเจตนามา    ภัยคือการ 
ตกไปในวิญญาณ.    เพราะเหตุไร.      เพราะสัตวทั้งหลายติดใจในกพฬี- 
การาหารแลว  มุงความเย็นเปนตน   เบื้องหนาเมื่อจะทําการงานมีมุทธา- 
คณนา   (วิชาคํานวณ)   เปนตน   เพ่ือตองการอาหารยอมประสบทุกข 
มิใชนอย.    ก็บางพวกแมจะบวชในศาสนาน้ีแลว     ก็แสวงหาอาหารดวย 
อเนสนกรรมมีเวชกรรมเปนตน        ยอมถูกเขาติเตียนในปจจุบัน        แม 
ในภพหนา      ก็ยอมเปนสมณเปรต       ตามนัยที่กลาวไวในลักขณสังยุต 
มีอาทิวา       แมสังฆาฏิของเธอก็ถูกไฟไหมลุกโชนแลว.      เพราะเหตุนี้ 
อันดับแรก  ความติดใจในกพฬีการาหาร  พึงทราบวาเปนภัย. 
         ผูที่ยินดีในผัสสะแมเขาไปใกลผัสสะ  ก็ยอมผิดในภัณฑะมีเมียเขา 
เปนตน  ที่คนอ่ืนเขารักษาคุมครองไว.   เจาของภัณฑะ  (สามีเขา )   จับ 
เอาคนเหลานั้นมาพรอมท้ังภัณฑะ   (เมีย)   แลวตัดเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ 
แลวท้ิงไปในกองขยะ   หรือมอบถวายแดพระราชา.     แตนั้นพระราชาทรง  
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มีรับสั่งใหลงอาชญากรรมตาง ๆ.   คนเหลาน้ันเมื่อกายแตกทุคติก็เปนอัน 
หวังได.  ภัยในปจจุบันก็ดี  ในภพหนาก็ดี.  ซึ่งมีความยินดีในผัสสะเปน 
มูลเหตุ     ยอมมาพรอมกันไดทั้งหมดดวยประการฉะน้ี.     เพราะเหตุนี้  
การเขาไปหาผัสสาหารน่ันแล  พึงทราบวาเปนภัย. 
         ก็เพราะประมวลกุศลกรรมและอกุศลกรรม  ภัยในภพทั้ง  ๓ 
ซึ่งมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเปนตนมูล   จึงมาพรอมกันทั้งหมด.   ดวย 
เหตุนี้    การประมวลมาในมโนสัญเจตนาหารน่ันแล  พึงทราบวาเปนภัย. 
        สวนปฏิสนธิวิญญาณ   ตกไปในท่ีใด ๆ ก็ยอมถือเอาปฏิสนธินามรูป 
ไปเกิดในที่นั้น  ๆ.     เมื่อปฏิสนธินามรูปเกิดแลว    ภัยทุกอยางก็ยอมเกิด 
ตามมาดวย       เพราะมีปฏิสนธินามรูปนั้นเปนมูล      ดวยประการฉะน้ี. 
เพราะเหตุนี้      ความตกไปในวิญญาณาหารน่ันแล      พึงทราบวาเปนภัย 
ดังพรรณนามาฉะน้ี. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา      กึนทิานา    ดังตอไปนี้ :-      นิทานะ 
(เหตุเกิด)    ทั้งปวงเปนไวพจนของการณะ   (เหตุ)    ยอมมอบผลให 
คลายจะมอบใหวา    เชิญรับสิ่งน้ันเถิด    เพราะเหตุนั้น      ทานจึงเรียกวา  
นิทานะ..    เพราะเหตุที่ผลผุดคือเกิด   ไดแกเกิดกอนแตเหตุนั้น    เพราะ- 
ฉะน้ัน  ทานจึงเรียกวา  สมุทโย   ชาติปภโว   ดังน้ี. 
         ก็ในขอน้ีมีเนื้อความเฉพาะบทดังตอไปนี้ :-     อะไรเปนแดนมอบ 
ใหแหงเหตุเหลาน้ัน    เหตุนั้นจึงชื่อวา     กึนิทานา.   อะไรเปนแดนกอให 
เกิดแหงเหตุเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   กึสมทุยา.    อะไรเปนแดน 
เกิดแหงเหตุเหลาน้ัน   เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  กึชาติยา.    อะไรเปนแดน 
เกิดกอนแหงเหตุเหลาน้ัน    เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา  กึปภวา.     ก็เพราะ  
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ตัณหาของคนเหลาน้ัน    เปนแดนมอบให   เปนเหตุกอใหเกิด     เปนความ   
เกิดและเปนแดนเกิดกอน     โดยนัยคือโดยอรรถตามท่ีกลาววา     เพราะ 
เหตุนั้น    ทานจึงกลาวคําวา   ตณฺหานทิานา.     ความทุก ๆ  บทพึงทราบ 
ดวยอาการอยางน้ี. 
         ก็ในคําวา    อิเม  จตฺตาโร   อาหารา   ตณหฺานิทานา    นี้  
พึงทราบเหตุแหงอาหารกลาวลืออัตภาพ      ต้ังตนแตปฏิสนธิดวยอํานาจ 
ตัณหาในกอน.    ถามวา    พึงทราบอยางไร.     ตอบวา    อันดบัแรก  
ในขณะปฏิสนธิ    สัตวทีม่ีอายตนะครบบริบูรณ    มีโอชา  ที่เกดิในภายใน 
รูปที่เกิดข้ึนดวยอํานาจสันตติ ๗     สตัวที่เหลือมีโอชาที่เกิดในภายในรูป 
ที่เกิดข้ึนดวยอํานาจสันตติที่หยอนกวาน้ัน   นีช้ื่อวา  กพฬีการาหารท่ีเปน 
อุปาทินนกะมีตัณหาเปนเหตุ.   สวนอาหารเหลาน้ี   คือผัสสะและเจตนา 
ที่สัมปยุตดวยปฏิสนธิจิต  และจิตคือวิญญาณเอง    ชื่อวา    ผัสสาหาร 
มโนสัญเจตนาหาร  และวิญญาณาหาร    ที่เปนอุปาทินนกะ       มีตัณหาเปน 
เหตุ    เหตุนั้น    อาหารท่ีประกอบดวยปฏิสนธิจิต   มีตัณหาในกอนเปนเหตุ 
จึงมีดวยอาการอยางนี้.   พึงทราบอาหารท่ีสัมปุยุตดวยปฏิสนธิจิต    ฉันใด 
ตอจากนั้นก็พึงทราบอาหารแมที่เกิดในขณะแหงภวังคจิตดวงแรกเปนตน 
ฉันนั้น. 
         ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงทราบเฉพาะเหตุแหงอาหาร 
อยางเดียว    ทรงทราบท้ังเหตุแหงตัณหาซึ่งเปนเหตุแหงอาหาร    ทั้งเหตุ 
แหงเวทนาแมที่เปนเหตุแหงตัณหาดวย  เพราะเหตุนั้น  พระองคทรงแสดง 
วัฏฏะแลวแสดงวิวัฏฏะ   โดยนัยมีอาทิวา   ตณฺหา  จาย   ภกิฺขเว   กึนิทานา 
ดังน้ี.   แตในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงทําเทศนาใหมุงเฉพาะอดีต    แลว  
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แสดงวัฏฏะ   โดยนัยที่เปนอดีต.    ถามวา   ทรงแสดงอยางไร.   ตอบวา  
ทรงยึดถืออัตภาพนี้ดวยอํานาจอาหาร. 
         ตัณหาน้ัน  ไดแกกรรมที่ยังอัตภาพนี้ใหเกิด.   พระองคตรัสเวทนา 
ผัสสะ  สฬายตนะ   นามรูป   และวิญญาณไวเพ่ือจะทรงแสดงถึงอัตภาพท่ี 
กรรมดํารงอยูประมวลไว. เพราะมีอวิชชาและสังขาร   กรรมจึงใหอัตภาพ 
นั้นเกิด.    พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงแสดงธรรมแมทั้ง  ๒ ประการ 
คือ   กรรมและวิบากของกรรม     โดยสังเขปวา    อัตภาพในฐานะท้ัง ๒ 
กรรมท่ียังอัตภาพนั้นใหเกิดในฐานะท้ัง ๒ ทรงทําเทศนาใหมุงเฉพาะอดีต  
แสดงวัฏฏะโดยนัยที่เปนอดีต   ดวยประการฉะน้ี.  ในขอน้ัน  ไมพึงเห็นวา 
เทศนาไมบริบูรณ    เพราะไมทรงแสดงอนาคตไว    แตพึงเห็นวาบริบูรณ 
โดยนัย.    เปรียบเสมือนบุรุษผูมีจักษุ    เห็นจระเขนอนอยูเหนือนํ้า   เมื่อ 
มองเฉพาะสวนหนาของมัน  ก็จะเห็นแตคอ  ในเขาไปก็แผนหลัง   สุดทาย 
ก็โคนหาง   แตเมื่อมองดูใตทอง   ก็จะไมเห็นปลายหางที่อยูในนํ้า   และ 
เทาท้ัง  ๔    เพียงเทาน้ี   บุรุษนั้นจะถือวา  จระเขไมบริบูรณ   (มีอวัยวะ 
ไมครบ)    หาไดไม     แตเมื่อวาโดยนัยก็ถือไดวา    จระเขมีอวัยวะครบ 
บริบูรณ  ฉันใด    ขออุปไมยน้ี   ก็พึงทราบ  ฉันนั้น. 
         ก็วัฏฏะอันเปนไปในไตรภูมิ  เปรียบเหมือนจระเขที่นอนอยูเหนือนํ้า. 
พระโยคาวจรเปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุที่ยืนอยูริมฝงนํ้า.   เวลาท่ีพระโยคี 
เห็นอัตภาพนี้      ดวยอํานาจอาหาร    ก็เหมือนเวลาท่ีบุรุษน่ันเห็นจระเขที่ 
เหนือผิวน้ํา.   เวลาท่ีตัณหาที่ใหอัตภาพนี้เกิด    เหมือนเวลาท่ีบุรุษนั้นเห็น 
คอขางหนา.   เวลาท่ีเห็นอัตภาพที่คนทํากรรมท่ีประกอบดวยตัณหา  ดวย 
อํานาจเวทนาเปนตน  เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นเห็นหลัง.  เวลาท่ีอวิชชาและ  
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สังขารที่ใหอัตภาพนั้นเกิด   ก็เหมือนเวลาท่ีเห็นโคนหาง.  ก็ปจจยวัฏไมมา 
ในบาลีในที่ใด ๆ   ในทีน่ั้น ๆ อยาถือวา  เทศนาไมบริบูรณ   พึงถือเอา 
โดยนัยวา    บริบูรณทีเดียว    เปรียบเหมือนบุรุษนั้น    เมื่อมองดูใตทอง 
แมจะไมเห็นปลายหาง และเทาท้ัง  ๔  ก็ไมถือวา  จระเขมีอวัยวะไมบริบูรณ 
แตถือโดยนัยวา    บริบูรณฉะน้ัน. ก็ในขอน้ัน   ทรงแสดงวัฏฏะมีสนธิ 
สังเขป ๓ ประการ     คือ  ระหวางอาหารและตัณหา    จัดเปนสนธิหน่ึง 
ระหวางตัณหาและเจตนา   จัดเปนสนธิหน่ึง   ระหวางวิญญาณและสังขาร 
จัดเปนสนธิหน่ึง  ดังพรรณนามาฉะน้ี.                     
                          จบอรรถกถาอาหารสูตรที่  ๑ 
 
                              ๒. ผัคคุนสูตร 
 
                วาดวยพระผัคคุนะทูลถามเรื่องอาหาร 
 
         [๓๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาหาร  ๔  เหลาน้ี    ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของ 
หมูสัตวผูเกิดมาแลว    หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด   อาหาร 
๔   เปนไฉน.   [ ๑ ]   กวฬีการาหารหยาบหรือละเอียด  [ ๒ ]   ผัสสาหาร 
[ ๓ ]   มโนสัญเจตนาหาร    [ ๔  ]  วิญญาณาหาร    อาหาร    เหลาน้ีแล 
ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว  หรือเพ่ืออนุเคราะห  
         [๓๒]    เมื่อพระผูมพีระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว   ทานพระโมลิย- 
ผัคคุนะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    พระพุทธเจาขา       ใครหนอ  
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ยอมกลืนกินวิญญาณาหาร  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ต้ังปญหายังไมถูก 
เรามิไดกลาววา    กลืนกิน     [วิญญาณาหาร]     ถาเรากลาววากลืนกิน 
[วิญญาณาหาร]   ควรต้ังปญหาในขอน้ันไดวา พระพุทธเจาขา  ใครหนอ 
ยอมกลืนกิน  [วิญญาณาหาร]    แตเรามิไดกลาวอยางนั้น  ผูใดพึงถามเรา 
ผูมิไดกลาวอยางนั้น  อยางนี้วา   พระพุทธเจาขา   วิญญาณาหาร   ยอมมี 
เพ่ืออะไรหนอ  อันนี้ควรเปนปญหา  ควรชี้แจงใหกระจางในปญหาน้ันวา 
วิญญาณาหารยอมมีเพ่ือความบังเกิดในภพใหมตอไป     เมื่อวิญญาณาหาร 
นั้นเกิดมีแลว   จึงมีสฬายตนะ     เพราะสฬายตนะเปนปจจัย    จึงมีผัสสะ. 
         [๓๓]  ม.  พระพุทธเจาขา    ใครหนอยอมถูกตอง. 
         ภ.  ต้ังปญหายังไมถูก   เรามิไดกลาววายอมถูกตอง  ถาเรากลาววา 
ยอมถูกตอง    ควรต้ังปญหาในขอน้ันไดวา   พระพุทธเจาขา    ใครหนอ 
ยอมถูกตอง  แตเรามิไดกลาวอยางนั้น  ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น 
อยางนี้วา  พระพุทธเจาขา  เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ  จึงมีผัสสะ  อันนี้  
ควรเปนปญหา    ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา    เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจัย   จึงมีผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา. 
         [๓๔]   ม.  พระพุทธเจาขา   ใครหนอยอมเสวยอารมณ. 
         ภ.   ต้ังปญหายังไมถูก  เรามิไดกลาววา  ยอมเสวยอารมณ   ถาเรา 
กลาววา  ยอมเสวยอารมณ  ควรต้ังปญหาในขอน้ันไดวา  พระพุทธเจาขา 
ใครหนอยอมเสวยอารมณ    แตเรามิไดกลาวอยางนั้น   ผูใดถามเราผูมิได 
กลาวอยางนั้น    อยางนี้วา   พระพุทธเจาขา    เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ 
จึงมีเวทนา    อันนี้ควรเปนปญหา     ควรชี้แจงใหกระจางในปญหาน้ันวา 
เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัย    จึงมีตัณหา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 64 

         [๓๕]  ม.  พระพุทธเจาขา  ใครหนอยอมทะเยอทะยาน.  
         ภ.    ต้ังปญหายังไมถูก   เรามิไดกลาววา    ยอมทะเยอทะยาน    ถา 
เรากลาววา     ยอมทะเยอทะยาน     ควรต้ังปญหาในขอน้ันไดวา     พระ 
พุทธเจาขา   ใครหนอยอมทะเยอทะยาน   แตเรามิไดกลาวอยางนั้น    ผูใด 
ถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  อยางนี้วา   พระพุทธเจาขา   เพราะอะไรเปน 
ปจจัยหนอ  จึงมีตัณหา    อันนี้ควรเปนปญหา    ควรชี้แจงใหกระจางใน 
ปญหานั้นวา    เพราะเวทนาเปนปจจัย    จึงมีตัณหา     เพราะตัณหาเปน 
ปจจัย  จึงมีอุปาทาน. 
         [๓๖]   ม.  พระพุทธเจาขา  ใครหนอยอมถือม่ัน. 
         ภ.  ต้ังปญหายังไมถูก    เรามิไดกลาววา    ยอมถือม่ัน      ถาเราพึง 
กลาววา     ยอมถือม่ัน       ควรต้ังปญหาในขอน้ันไดวา    พระพุทธเจาขา 
ใครหนอยอมถือม่ัน    แตเรามิไดกลาวอยางนั้น  อยางนี้วา  พระพุทธเจาขา 
เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ    จึงมีอุปาทาน    อันนี้ควรเปนปญหา    ควร 
ชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา     เพราะตัณหาเปนปจจัย    จึงมีอุปาทาน 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ. . .   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  
ยอมมีดวยประการอยางนั้น.                   
         [๓๗]   ดูกอนผัคคุนะ   ก็เพราะบอเกิดแหงผัสสะท้ัง  ๖  ดับดวยการ 
สํารอกโดยไมเหลือ  ผัสสะจึงดับ    เพราะผัสสะดับ    เวทนาจึงดับ   เพราะ  
เวทนาดับ     ตัณหาจึงดับ    เพราะตัณหาดับ    อุปาทานจึงดับ    เพราะ 
อุปาทานดับ   ภพจึงดับ    เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ  ชรา- 
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส  และอุปายาสจึงดับ  ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
 
                                  จบผัคคุนสูตรที่  ๒  
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              อรรถกถาผัคคุนสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในผัคคุนสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สมฺภเวสีน   วา   อนุคฺคหาย    ไดแกพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงใหเทศนาจบลงในท่ีนี้นั่นเอง.  เพราะเหตุไร.    เพราะผูมีทิฏฐินั่งอยู 
แลว.     จริงอยู   พระโมลิยผัคคุนภิกษุ   ซึ่งมีทิฏฐินั่งอยูในบริษัทนั้นแลว 
ตอน้ัน   พระศาสดาทรงดําริวา  โมลิยผัคคุนภิกษุนี้    จักลุกข้ึนถามปญหา 
เรา   เมื่อเปนเชนนั้น   เราจักแกปญหาใหเธอ   แลวใหเทศนาจบลง 
เพ่ือใหโอกาสเธอไดถาม.   มวยผม   ทานเรียกวา   โมลี     ในคําวา 
โมลิยผคฺคุโน     นี้.      สมดังท่ีพระองคตรัสไววา 
                     พระสักยมนุี      ทรงตัดพระเมาลีที่อบดวยนํ้าหอม 
              อยางดี   แลวทรงเหว่ียงไปในอากาศ   ทาววาสวะผู 
              สหสัสเนตรท่ีเอาผอบทองคําอยางประเสริฐ  รับไวดวย 
              เศียรเกลา. 
         ในสมยัที่ทานเปนคฤหันถ    เมาลี    (มวยผม)    ของทานใหญมาก 
เพราะเหตุนั้น    ทานจึงเกิดมีชื่อเรียกวา    โมลิยผัคคุนะ.     แมทานจะบวช 
แลว  คนก็ยังรูจักตามชื่อน้ันนั่นแหละ.      บทวา    เอตทโวจ    ไดแก     ทาน 
เมื่อจะสืบตอเทศนานุสนธิ    ก็ไดกราบทูลพระผูมพีระภาคเจา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ใครหนอนําวิญญาณาหารมา.      พึงทราบเนื้อความแหง 
คําน้ันดังตอไปนี้ :-  ขาแตพระองคผูเจริญ      ผูทีก่ินหรือบริโภควิญญาณา- 
หารน้ันคือใคร. 
         ถามวา    ก็เพราะเหตุไร.       พระโมลิยะน้ีจึงไมถามถึงอาหาร   ๓ 
นอกจากน้ี     ถามแตเพียงวิญญาณาหารน้ีอยางเดียว. 
 
.  
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         ตอบวา  เพราะเธอมีลัทธิความเห็นวา  ตัวเองรู.  จริงอยู    เธอเห็น 
แตคนที่ทําคําขาวใหญ  ๆ แลวบรโิภคอาหารเปนคํา ๆ     เพราะเหตุนั้น 
เธอจึงมีลัทธิความเห็นวา    ตัวเองรู.   ก็เธอเห็นแตนกคุม   นกกระทา 
นกยูงและไกเปนตนเลี้ยงชีวิตอยูดวยมาตุสัมผัส  จึงมีความเห็นวา   สัตว 
เหลาน้ันเลี้ยงชีวิตดวยมาตุสัมผัส.    สวนเตาข้ึนจากทะเลในอุตุสมัยของตน 
แลวางไขที่หลุมทรายริมฝงทะเลแลวเอาทรายกลบ        จึงลงไปสูทะเล 
ตามเดิม.  ไขเหลาน้ันไมเสีย   (ไมเนา )   ดวยอํานาจระลึกถึงแม.   เธอมี 
ลัทธิความเห็นวา    ไขเหลาน้ันมีชีวิตอยูไดดวยมโนสัญเจตนาหาร.     แม 
พระเถระมีความเห็นอยางนั้นก็จริง     ถึงกระน้ันทานก็หาถามปญหานี้ตาม  
ความเห็นนั้นไม.  เพราะทานถือทิฏฐิเปนเสมือนคนบา.  คนบาถือกระเชา 
ขามระหวางถนนก็เก็บเอาโคมัยบาง   กอนหินบาง   คูถบาง    ทอนเชือก 
บาง  สิ่งของน้ัน  ๆ  ชอบใจบาง   ไมชอบใจบาง   ก็เก็บใสลงในกระเชา 
ฉันใด  พระเถระผูถือทิฏฐินี้    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ถามปญหาที่ควรบาง 
ไมควรบาง.  เธอก็ไมถูกขมวา   ทําไมถึงถามปญหาอยางนี้     แตทรงปลุก 
ใหรูถึงการถอืในที่ถามแลวถามอีก.   ดวยเหตุนั้นแล  พระผูมพีระภาคเจา 
จึงไมตรัส    เพราะเหตุไร   เธอจึงถามอยางนี้    กลบัตรัสวา   โน    กลฺโล  
ปฺโห   (ปญหาไมเหมาะ)   เพ่ือจะเปล้ืองเธอใหพนจากการถือที่เธอถือ 
อยูกอน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา     โน    กลฺโล       ไดแกไมสมควร. 
ขอวา    อาหาเรตีติ   อห   น    วทามิ     ไดแกเราไมบอกวา     สตัวหรือ               
บุคคลใด  ๆ นําอาหารมา.  บทวา  อาหาเรตีติ   จาห   วเทยฺย   ไขความ 
ไดวา  ยทิ   อห   อาหาเรตีติ   วเทยฺย   ผิวา   เราจะพึงบอกวา   นํามาไซร.  
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บทวา   ตตฺรสฺส    กลฺโล    ปฺโห  ไดแกเมื่อเราพูดอยางนี้    ปญหานี้ก็  
จะเหมาะสม.  บทวา   กิสสฺ     นุ    โข   ภนฺเต    วิฺาณาหาโร   ไดแก 
ขาแตพระองคผูเจริญ      วิญญาณาหารน้ี       เปนปจจัยของธรรมขอไหน. 
บทวา    ตตฺถ  กลฺล   เวยฺยากรณ     ไดแกเมื่อปญหาถูกถามอยางนี้ 
ไวยากรณนี้ก็ยอมเหมาะ  วิญญาญาหารยอมเปนปจจัยแกความบังเกิดในภพ 
ใหมตอไป.  คําวา   วิฺาณาหาโร   ไดแกปฏิสนธจิิต.       บทวา     อายตึ 
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ        ไดเเกนามรูปที่เกิดข้ึนพรอมกับวิญญาณน้ันนั่นเอง. 
บทวา  ตสฺมึ  ภูเต   สตึ    สฬายตน      ไดแกเมื่อนามรูป       กลาวคือ 
ความบังเกิดข้ึนในภพใหมตอไปนี้   เกิดมีอยู   สฬายตนะก็ยอมมี. 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงใหโอกาสเธอไดถามปญหาสูงยิ่งข้ึน 
จึงใหเทศนาจบลง  แมในคําน้ีวา  สฬายตนปจฺจยา   ผสฺโส.     เพราะเธอ 
ถือทิฏฐิ  จึงไมอาจจะใหปญหาใหม ๆ เกิดข้ึน  แตถอืเอาขอท่ีตกลงกันได 
เทาน้ันถาม    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงไดประทานโอกาสแก 
เธอ     แตเนื้อความในทุก ๆ บท     กพึ็งถือเอาตามนัยกลาวมานั่นแล. 
เพราะเหตุไร  เธอจึงไมทูลถามวา ใครเลามีอยู  พระเจาขา.  เพราะเธอถือ 
ทิฏฐิจึงมีความเห็นวา    ข้ึนชื่อวา   สัตวเกิดแลว    คือบังเกิดแลว    เพราะ 
เหตุนั้น  เธอจึงไดทูลถามวา   นี้ผิดจากความเห็นของตน.    อีกอยางหน่ึง 
เธอชื่อวา   เขาถึงสัญญัตติ   เพราะกลาวไวในท่ีมากแหงวา   อิทปฺปฺจจยา 
อิท   อิทปฺปจฺจยา   อิท   เพราะสิ่งน้ีเปนปจจัย     สิง่น้ีจึงมี      แมเพราะเหตุ 
นั้น  เธอจึงไมทูลถาม.  แมพระศาสดาก็ทรงดําริวา   ภิกษุนี้     แมจะถาม 
อยางมากมาย    ก็หาอ่ิมไม    ก็ยังถามปญหาที่ไรสาระอยูนั่นเอง     แตนั้น 
ก็ทรงแสดงเทศนาใหตอเน่ืองกันไป.     บทวา    ฉนฺน    เตฺวว    ไดแก  
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พระผูมีพระภาคเจาจะทรงถือเอาเวลาที่เทศนาถูกยกข้ึนแสดง        ก็ทรง  
เปดเผยเทศนาตรัสอยางนั้น.   ก็ในพระสูตรนี้มีสนธิ  ๓ อยาง    โดยยอดังน้ี 
คือระหวางวิญญาณกับนามรูปจัดเปนสนธิอันหน่ึง   ระหวางเวทนากับตัณหา 
เปนสนธิอันหนึ่ง  ระหวางภพกับชาติเปนสนธิอันหน่ึง. 
                            จบอรรถกถาผัคคุนสูตรที่ ๒ 
 
                      ๓. ปฐมสมณพราหมสูตร 
 
                      วาดวยเหตุแหงความไมเปนสมณะและพราหมณ 
 
         [๓๘]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระเชตวัน      อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูจักชราและมรณะ  ไมรูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักความดับ 
แหงชราและมรณะ    ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ 
ไมรูจักชาติ. . .ไมรูจักภพ. . .ไมรูจักอุปาทาน. . . ไมรูจักตัณหา. . .ไมรูจัก 
เวทนา. . . ไมรูจักผัสสะ. . .ไมรูจักสฬายตนะ. . . ไมรูจักนามรูป. . . ไมรูจัก 
วิญญาณ. . .  ไมรูจักสังขาร   ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร   ไมรูจักความดับ 
แหงสังขาร     ไมรูจักปฏปิทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร    สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันจะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ      หรือสมมติวาเปน 
พราหมณในหมูพราหมณหาไดไม        แลทานเหลาน้ันมิไดกระทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ    หรือประโยชนของความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู.  
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         [๓๙  ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด   
เหลาหนึ่ง    รูจักชราและมรณะ.    รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ    รูจัก 
ความดับแหงชราและมรณะ  รูจักปฏปิทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและ 
มรณะ   รูจักชาติ. . .  รูจักภพ. . . รูจักอปุาทาน. . . รูจักตัณหา. . .   รูจัก 
เวทนา. . . รูจักผัสสะ. . .รูจักสฬายตนะ. . .  รูจักนามรูป. . . รูจักวิญญาณ. . . 
รูจักสังขาร     รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร  รูจักความดับแหงสังขาร     รูจัก 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร    สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันแล 
สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ     และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ    และทานเหลาน้ันไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปน 
สมณะ   และประโยชนของความเปนพราหมณ     ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                         จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๓ 
 
  อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรท่ี  ๓ 
 
         ปฐมสมณพราหมณสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สมณา   วา   พฺราหฺมณา   วา   ไดแกสมณะและพราหมณ 
ผูถือลัทธิภายนอก   ไมสามารถจะแทงตลอดสัจจะทั้งหลายได.   ในบทวา 
ชรามรณ   นปฺปชานนฺติ    เปนอาทิ   ทานประกอบความไวดังน้ี   สมณ- 
พราหมณ    ไมรูชราและมรณะดวยอํานาจทุกขสัจ  ไมรูเหตุเกิดแหงชรา 
และมรณะดวยอํานาจสมุทัยสัจวา    ชาติกับตัณหาเปนเหตุเกิดแหงชราและ 
มรณะ  ไมรูความดับแหงชราและมรณะ  ดวยอํานาจนิโรธสัจ   ไมรูปฏิปทา 
ดวยอํานาจมรรคสัจ   ไมรูชาติดวยอํานาจทุกขสัจ    ไมรูชาติสมุทัยดวยอํานาจ  
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สมุทัยสัจท่ีวา  ภพกับตัณหาเปนเหตุใหเกิดชาติ.  พึงประกอบสมุทัยกับตัณหา 
ดวยอาการอยางน้ีแลว    ทราบเนื้อความดวยอํานาจจตุสัจจะในทุก ๆ   บท. 
สามัญญะ  และพรหมัญญะ   ในคําวา  สามฺตฺต   วา   พฺรหมฺฺตฺต     นี้ 
ไดแกอริยมรรค.   อรรถของสามัญญะและพรหมัญญะทั้งสอง     พึงทราบวา 
อริยผล. 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจจะท้ัง  ๔   ในฐานะ  ๑๑   อยางไวใน 
พระสูตรนี้   ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                      จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๓ 
 
                                           ๔. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
                              วาดวยเหตุแหงความไมเปนสมณะและพราหมณ 
 
         [๔๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ไมรูจักธรรม 
เหลาน้ี  ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาน้ี   ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี  
ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี   ไมรูจักธรรมเหลาไหน 
ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน    ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน 
ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน คือ ไมรูจักชราและ 
มรณะ   ไมรูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ  ไมรูจักความดับแหงชราและ 
มรณะ   ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ   ไมรูจักชาติ. . .     
ไมรูจักภพ. . .  ไมรูจักอุปาทาน. . .  ไมรูจักตัณหา. . .  ไมรูจักเวทนา. . .    
ไมรูจักผัสสะ. . .ไมรูจักสฬายตนะ. . .  ไมรูจักนามรูป. . .ไมรูจักวิญญาณ. . .  
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ไมรูจักสังขาร    ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร      ไมรูจักความดับแหงสังขาร  
ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหความดับแหงสังขาร     ชื่อวาไมรูจักธรรมเหลาน้ี 
ไมรูจักเหตุแหงธรรมเหลาน้ี   ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี    ไมรูจักปฏ-ิ 
ปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  จะ 
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ       หรือสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณหาไดไม    และทานเหลาน้ัน    มิไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
ของความเปนสมณะ  หรอืประโยชนของความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบัน    เขาถึงอยู.                                              
         [ ๑]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       กส็มณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  รูจักธรรมเหลาน้ี   รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาน้ี   รูจักความดับ 
แหงธรรมเหลาน้ี    รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี    รูจัก 
ธรรมเหลาไหน      รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน     รูจักความดับแหง 
ธรรมเหลาไหน        รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน.   
คือ  รูจักชราและมรณะ    รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ   รูจักความดับ 
แหงชราและมรณะ.  รูจักปฏิปทาท่ีใหถึงความดับแหงชราและมรณะ   รูจัก 
ชาติ. . .  รูจักภพ. . .   รูจักอุปาทาน. . .  รูจักตัณหา. . .  รูจักเวทนา. . . 
 รูจักผัสสะ. . . รูจักสฬายตนะ. . . รูจักนามรูป. . .  รูจักวิญญาณ. . . รูจัก 
สังขาร  รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร  รูจักความดับแหงสังขาร    รูจักปฏิปทาท่ี 
จะใหถึงความดับแหงสังขาร    ชื่อวารูจักธรรมเหลาน้ี     รูจักเหตุเกิดแหง 
ธรรมเหลาน้ี       รูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี      รูจักปฏิปทาใหจะใหถึง 
ความดับแหงธรรมเหลาน้ี   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันแล   สมมติไดวา 
เปนสมณะในหมูสมณะ    และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  
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และทานเหลาน้ันไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ  และ 
ประโยชนของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขา 
ถึงอยู. ื  
                                      จบทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี  ๔ 
 
                               อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี  ๔     พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         พระองคตรัสวา   อิเม    ธมฺเม   นปฺปชานนฺติ    เปนตน         ตาม 
อัธยาศัยของบุคคลผูที่สามารถจะแทงตลอดเทศนาท่ีตรัสใหเนิ่นชามีประมาณ 
เทาน้ี    ดวยคําวา   อิเม   กตเม    ธมฺเม   ดังน้ี.    คําท่ีเหลือก็เหมือน 
กอนน่ันเอง. 
                      จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๔ 
 
                               ๕. กจัจานโคตตสูตร 
 
                  วาดวยพระกัจจานโคตตทูลถามสัมมาทิฏฐิ 
 
         [๔๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน      อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล      ทานพระ 
กัจจานโคตต   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครัน้แลวถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจานั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     แลวไดกราบทูล   
พระผูมีพระภาคเจา   พระพุทธเจาขา     ที่เรียกวา     สัมมาทิฏฐิ     สัมมา- 
ทิฏฐิ  ดังนี้    ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ   จึงจะชื่อวา   สัมมาทิฏฐิ. 
         [๔๓]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนกัจจานะ     โลกน้ี   
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โดยมากอาศัยสวน  ๒  อยาง  คือ  ความมี๑  ๑  ความไมมี๒  ๑  กเ็มื่อบุคคล 
เห็นความเกิดแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว      ความไมมีใน  
โลก   ยอมไมมี   เมื่อบุคคลเห็นความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตาม 
เปนจริงแลว    ความมีในโลก    ยอมไมมี    โลกน้ีโดยมากยังพัวพันดวย 
อุบาย  อุปาทาน  และอภินิเวส แตพระอริยสาวก ยอมไมเขาถึง   ไมถือม่ัน  
ไมต้ังไวซึ่งอุบายและอุปาทานนั้น       อันเปนอภินิเวสและอนุสัยอันเปน 
ที่ต้ังม่ันแหงจิตวา  อัตตาของเรา  ดังน้ี    ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวาทุกข 
นั่นแหละ   เม่ือบังเกิดข้ึน   ยอมบังเกิดข้ึน   ทุกขเมือ่ดับยอมดับ     พระ 
อริยสาวกน้ันมีญาณหย่ังรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนเลย     ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ีแลกัจจานะ    จึงชื่อวาสัมมาทิฏฐิ.              
         [๔๔]  ดูกอนกัจจานะ    สวนสุดขอท่ี  ๑  นีว้า      สิ่งท้ังปวงมีอยู 
สวนสุดขอท่ี ๒  นี้วา    สิง่ท้ังปวงไมมี     ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง 
ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา     เพราะอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขาร 
เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ. . .  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวล 
นี้    ยอมมีดวยประการอยางนี้  เพราะอวิชชานั่นแหละดับ  ดวยการสํารอก 
โดยไมเหลือ สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ. . .ความดับ 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
                           จบกัจจานโคตตสูตรที่  ๕ 
 
      อรรถกถากัจจานโคตตสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกัจจานโคตตสูตรท่ี  ๕  ดงัตอไปนี้ 
 
๑.  สัสสตทิฏฐิ       ๒.  อุจเฉททิฏฐิ  
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         บทวา  สมฺมาทิฏ ิ  สมฺมาทิฏ ิ  ความวา  เทวดาและมนุษยผู 
เปนบัณฑิตกลาวความเห็นชอบใด ๆ ทานกัจจานะทูลถามยอ ๆ  ถึงความ 
เห็นชอบนั้น  ทั้งหมดเขาดวยบทท้ังสอง   บทวา     ทฺวยนิสฺสิโต    ไดแก 
อาศัยสวนท้ังสอง.    ทรงแสดงถึงมหาชนท่ีเหลือ    ยกเวนพระอริยบุคคล 
ดวยบทวา    เยภุยฺเยน    นี้.    บทวา    อตฺถิต    ไดแกเที่ยง.    บทวา 
นตฺถิตฺจ  ไดแกขาดสูญ.   สังขารโลก  ชื่อวา   โลก   ความเกิดข้ึนแหง 
สังขารโลกน้ัน  ชื่อวา   โลกสมุทัย.   บทวา   สมมฺปฺปฺาย   ปสฺสโต 
ความวา  มรรคปญญาพรอมวิปสสนา  ชื่อวา  สัมมปัปญญา   ความรูชอบ 
ผูพิจารณาเห็นดวยสัมมัปปญญานั้น.    บทวา  ยา  โลเก   นตฺถิตา    ไดแก 
เมื่อเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาในธรรมท่ีบังเกิดข้ึนในสังขารโลก  อุจเฉท- 
ทิฏฐิที่วาไมมี    จะพึงเกิดข้ึน   ก็ยอมไมมี.    บทวา   โลกนิโรธ    ไดแก 
ความแตกแหงสังขารท้ังหลาย.     บทวา    ยา     โลเก     อตฺถิตา   ไดแก 
เมื่อเขาพิจารณาเห็นดวยปญญาในธรรมท่ีกําลังแตกในสังขารโลก   สัสสต-  
ทิฏฐิที่วามีอยู  จะพึงเกิดข้ึน  ก็ยอมไมมี.                                      
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา   โลกสมุทย    ไดแกปจจยาการโดยอนุโลม. 
บทวา โลกนิโรธ  ไดแกปจจยาการฝายปฏิโลม.  ก็เม่ือบุคคลแมจะพิจารณา 
เห็น        คือพิจารณาเห็นความไมขาดสูญแหงธรรมท่ีอาศัยปจจัยเกิดข้ึน 
เพราะความไมขาดสูญแหงปจจัยทั้งหลาย   อุจเฉททิฏฐิที่วาไมมี  จะพึงเกิด 
ข้ึน   ยอมไมมี.   เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นความดับแหงปจจัย   คือพิจารณา 
เห็นความดับแหงธรรมที่อาศัยปจจัยเกิดข้ึน   เพราะปจจัยดับ     สัสสตทิฏฐิ 
ที่วามีอยู   จะพึงเกิดข้ึน  ก็จะไมมี  ความในขอน้ีมีดังกลาวมานี้.  
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         ความผูกพันกันดวยอุบาย  อุปาทาน  และอภินิเวส  ชื่อวา  อุปายุ- 
ปาทานาภินิเวสวินิพันโธ   ในบทเหลาน้ัน บทวา อุปาทาย๑ไดแกอุบายมี ๒ 
อยาง  คือ   ตัณหาอุบาย  และทิฏฐิอุบาย.   นัยแมในอุปาทาน   เปนตน 
ก็เหมือนกันนี้.   ก็ตัณหาและทิฏฐิ    ทานเรียกวา    อุบาย    เพราะเขาถึง 
คือเขาไปถึงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓    โดยอาการเปนตนวา    เรา   วา 
ของเรา.  อน่ึง  ทานวา  อุปาทาน  และอภินิเวส  เพราะถือม่ันและยึดมั่น 
ธรรมเหลาน้ัน.  ก็โลกน้ี     ถูกตัณหาและทิฏฐิเหลาน้ันผูกพันไว    เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  อุปาขุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ. 
         บทวา    ตฺจาย      ไดแกกพระอริยสาวกน้ีเขาไปยึดถืออุบายและ 
อุปาทานน้ัน.   บทวา    เจตโส   อธิฏาน    ไดแกเปนที่ต้ังม่ันแหงจิต.  
บทวา     อภนิิเวสานุสย      ไดแกอันเปนอภินิเวสและอนุสัย.      เพราะ 
อกุศลจิตยอมต้ังอยูในตัณหาและทิฏฐิ   และตัณหาและทิฏฐิก็ต้ังม่ัน    และ 
นอนเน่ืองในอกุศลจิตน้ัน     เพราะเหตุนั้น      ทานจึงกลาวธรรมท้ังสอง 
ประการนั้นวา  เปนที่ต้ังมั่นและเปนที่ยึดมั่นและนอนเน่ืองแหงจิต.   บทวา 
น   อุเปตี    ไดแกไมเขาถึง.  บทวา    น  อุปาทิยติ   ไดแกไมยึดถือ. 
บทวา  นาธิฏาติ  ไดแกไมต้ังม่ันวา   อะไรเปนตัวตนของเรา.    บทวา 
ทุกฺขเมว       ไดแกเพียงอุปาทานขันธ  ๕ เทาน้ัน.     บทวา   น    กงฺขติ  
ไดแก    ไมทาํความสงสัยวา    ความทุกขนั่นแล  ยอมเกิดข้ึน  ความทุกข 
ยอมดับไป.   ข้ึนชื่อวา    สัตวอ่ืนในโลกนี้ไมมี.     บทวา   น  วจิิกิจฺฉติ 
ไดแกไมใหความลังเลใจเกิดข้ึน. 
         บทวา   อปรปฺปจฺจยา    ไดแกเพราะผูอ่ืนไมทําใหบรรลุ    ความรู 
ประจักษเฉพาะตัวเทาน้ันของผูนี้มีอยูในขอน้ี.     ดวยบทวา   เอตฺตาวตา 
 
๑.  พมา   เปน   อุปย  แปลวา    ความยึดถือ 
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โข   กจฺจาน  สมฺมาทิฏ ิ   โหติ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงสัมมาทิฏฐิ 
ที่เจือปนกันวา  ความเห็นชอบเพียงเทาน้ีมีอยู    เพราะละสัตตสัญญาไดดวย 
อาการอยางนั้น.     บทวา   อยเมโก   อนฺโต    ไดแกที่สุดยอด  ที่สุดทราม 
อันเดียวกันนี้   จัดเปนสัสสตทิฏฐิ  ความเห็นวา เที่ยง อันที่หน่ึง.  บทวา 
อย   ทุติโย    ไดแกที่สุดยอด   ที่สุดทราม    กลาวคือทิฏฐิที่จะเกิดข้ึนวา 
ทุกสิ่งทุกอยางไมมี   นี้จัดเปนอุจเฉททิฏฐิ   ความเห็นวา     ขาดสูญ   อัน 
ที่สอง.   คําที่เหลือใชในขอน้ีงายทั้งน้ันแล. 
                   จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๕ 
 
                       ๖.  ธรรมกถิกสูตร 
 
    วาดวยคุณธรรมของพระธรรมกถึก 
 
         [๔๕]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.    ครั้งน้ันแล   ภิกษุรูป 
หน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ ครัน้แลวถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคเจา  นั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  แลวไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา  ธรรมกถึก  ธรรมกถีก  ดังน้ี  ดวย 
เหตุเพียงเทาไรหนอ  จึงจะชื่อวาธรรมกถึก. 
         [๔๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  ถาภิกษุแสดง 
ธรรมเพื่อความหนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือความดับชราและมรณะ 
ควรจะกลาววา  ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพ่ือความหนาย   เพ่ือ 
ความคลายกําหนัด   เพ่ือความดับชราและมรณะ   ควรจะกลาววา   ภิกษุ 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว  เพราะความหนาย  
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เพราะความคลายกําหนัด   เพราะความดับ   เพราะไมถือม่ันชราและมรณะ 
ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบันถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความ 
หนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด   เพ่ือความดับชาติ. . .ภพ. . .อุปาทาน. . . 
ตัณหา. . .เวทนา. . .ผัสสะ. . .สฬายตนะ. . . นามรปู. . .วิญญาณ. . . สังขาร 
ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด   เพ่ือความดับ 
อวิชชา  ควรจะกลาววา   ภิกษุธรรมกถึก   ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพ่ือความ 
หนาย    เพ่ือความคลายกําหนัด    เพ่ือความดับอวิชชา    ควรจะกลาววา 
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม     ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว     เพราะ 
ความหนาย  เพราะความคลายกําหนัด   เพราะความดับ   เพราะไมถือม่ัน 
อวิชชา  ควรจะกลาววา  ภิกษุบรรลุนพิพานใน ปจจุบัน. 
                                    จบธรรมกถิกสูตรที่  ๖   
       
                     อรรถกถาธรรมกถิกสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในธรรมกถิกสูตรท่ี  ๖  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้. 
          บทวา  นิพฺพิทาย  ไดแก  เพ่ือความเบ่ือหนาย.   บทวา  วริาคาย 
ไดแก  เพ่ือคลายกําหนัด.   บทวา  นิโรธาย  ไดแก   เพ่ือความดับสนิท. 
ความในคําวา   ปฏิปนฺโน   โหติ   นี้  พึงทราบวา    ปฏิบัติต้ังตนแตศีล 
จนถึงอรหัตมรรค.   บทวา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน     ไดแก      ปฏิบัติ 
ปฏิปทาอันสมควรแกนิพพานธรรมอันเปนโลกุตระ.   บทวา  อนุธมฺมภูต 
ไดแก  อันมสีภาวะที่สมควร.   บทวา  นิพฺพิทา   วริาคา  นิโรธา  ไดแก  
เพราะเบ่ือหนายคลายกําหนัดและเพราะดับไป.   บทวา  อนุปาทา  วิมุตฺโต 
ไดแก     พนเพราะไมยึดถือธรรมอะไร ๆ ดวยอุปาทาน  ๔.     บทวา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 78 

ทิฏธมมฺนพฺิพานปฺปตฺโต    คือบรรลพุระนิพพานในปจจุบันชาติ.   บทวา 
อล    วจนาย    ความวา    ยอมเหมาะท่ีจะพูดอยางนั้น    คือควร    ไดแก 
สมควร.  ในขอน้ี   เพราะธรรมกถึก  กลาวปุจฉาไวดวยนัยอันหน่ึง   ชี้แจง 
เสขภูมิและอเสขภูมิ   ใหปุจฉาแปลกออกไป  ดวยนัยทั้งสอง   ดังพรรณนา 
มาฉะนี้. 
                         จบอรรถกถาธรรมกถกิสูตรที่  ๖ 
 
                     ๗.  อเจลกัสสปสูตร 
 
        วาดวยความทุกขเกดิแตปจจัย 
 
         [ ๔๗]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวัน กลันทก- 
นิวาปสถาน  กรุงราชคฤห  ครั้งน้ันแล   เวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนุงแลว  ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห 
อเจลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล   ครั้นแลว   เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ  สถานที่นั้น ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั ไปแลว     ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวน  
ขางหน่ึง. 
         [๔๘]    ครั้นแลว  อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาพเจาจะขอถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม  ถาทานพระโคดมจะทรง 
กระทําโอกาส   เพ่ือทรงตอบปญหาแกขาพเจา   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ตอบวา  ดูกอนกัสสป  ยังมิใชเวลาตอบปญหา   เรากําลังไปสูละแวกบาน 
แมครั้งท่ี ๒. . .    แมครั้งท่ี  ๓    อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระ-  
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ภาคเจาวา  ขาพเจาขอถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม  ถาทานพระ-   
โคดมจะทรงกระทําโอกาส  เพ่ือทรงตอบปญหาแกขาพเจา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนกัสสป   ยังมิใชเวลาตอบปญหา   เรากําลังเขา 
ไปสูละแวกบาน. 
         [๔๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว    อเจลกัสสปได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา      กข็าพเจาไมประสงคจะถามทานพระ- 
โคดมมากนัก. 
         ภ.  ดูกอนกัสสป  ทานจงถามปญหาตามท่ีทานจํานงไวเถิด. 
         ก.  ขาแตทานพระโคดม   ความทุกขตนกระทําเองหรือ. 
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน    กัสสป. 
         ก.  ความทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ  ทานพระโคดม. 
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน  กัสสป. 
         ก.  ความทุกขตนกระทําเองดวย    ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือ    ทาน 
พระโคดม.                  
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน    กัสสป. 
         ก.  ความทุกขบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา    มิใช 
ผูอ่ืนกระทําใหหรือ  ทานพระโคดม. 
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน  กัสสป. 
         ก.  ความทุกขไมมีหรือ  ทานพระโคดม.   
         ภ.  ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู   กัสสป. 
         ก.  ถาอยางนั้น   ทานพระโคดม   ยอมไมรูไมเห็นความทุกขหรือ. 
         ภ.  เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได     เรารูเห็นความทุกขอยู  
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กัสสป.    
         ก.  เม่ือขาพเจาถามวา   ขาแตทานพระโคดม  ความทุกขตนกระ-   
ทําเองหรือ  ทานตรัสวา  อยากลาวอยางนั้น  กัสสป.  เมื่อขาพเจาถามวา 
ความทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ   ทานพระโคดม   ทานตรัสวา   อยากลาว 
อยางนั้น   กสัสป   เมื่อขาพเจาถามวา   ความทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการ 
ที่มิใชตนเองกระทํา   มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา 
อยากลาวอยางนั้น    กัสสป  เมื่อขาพเจาถามวา  ความทุกขไมมีหรือ  ทาน 
พระโคดม  ทานตรัสวา  ความทุกขไมมีหามิได   ความทุกขมีอยู  กัสสป 
เมื่อขาพเจาถามวา     ถาอยางนั้น    ทานพระโคดมยอมไมรูไมเห็นความ 
ทุกขหรือ ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได   เรารูเห็นความ 
ทุกขอยู   กัสสป   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัส 
บอกความทุกขแกขาพเจา  และขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความทุกข 
แกขาพเจาดวย. 
         [๕๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัสสป  เมื่อบุคคลถือ 
อยูวา  นั่นผูกระทํา  นั่นผูเสวย  [ทุกข]    เราจะกลาววา  ทุกขตนกระทํา 
เอง  ดังนี้    อันนี้เปนสัสสตทิฏฐิไป   เมื่อบุคคลถูกเวทนาท่ิมแทง   [ รู ]   
อยูวา  ผูกระทําคนหนึ่ง  ผูเสวยเปนอีกคนหน่ึง  เราจะกลาววา  ทุกขผูอ่ืน 
กระทําให  ดงัน้ี  อันนี้เปนอุจเฉททิฏฐิไป  ดูกอนกัสสป  ตถาคตแสดงธรรม 
โดยสายกลาง  ไมเขาไปใกลสวนสุดทัง้สองน้ันวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ . . . ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้    ยอมมีดวยประการอยางนี้  เพราะอวิชชาน่ันแหละดับ 
ดวยสํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ...  
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ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [ ๕๑ ]  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    อเจลกสัสปได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระ- 
องคแจมแจงนัก    ขาแตพระองคผูเจริญ      ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย      เปรยีบเหมือน 
บุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง   หรือตาม 
ประทีปในที่มืดดวยประสงควา   ผูมจัีกษุจักเห็นรูปฉะน้ัน   ขาพระองคขอ 
ถึงพระผูมีพระภาคเจากับพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ   ขาพระองค 
พึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนกัสสป    ผูใดเคยเปนอัญญ- 
เดียรถีย   หวังบรรพชา   หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้     ผูนั้นจะตองอยู 
ปริวาส  ๔ เดือน  เมื่อลวง  ๔  เดือน  ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว    หวังอยู 
จึงใหบรรพชา  ใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุ  ก็แตวา  เรารูความตาง 
แหงบุคคล. 
         อเจลกสัสปกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    หากผูที่เคยเปน 
อัญญเดียรถยี  หวังบรรพชา  หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้  ผูนั้นจะตองอยู 
ปริวาส ๔  เดือน    เมื่อลวง ๔    เดือน    ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลวหวังอยู 
จึงใหบรรพชา   ใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุไซร   ขาพระองคจักอยู 
ปริวาส ๔  ป   เมื่อลวง   ๔  ป   ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว    จึงใหบรรพชา 
ใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุเถิด. 
         [๕๒] อเจลกัสสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระ 
ภาคเจาแลว  ครั้นทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน     หลีกออกจากหมูอยู  
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ผูเดียว  ไมประมาท   มีความเพียร   มจิีตแนวแน   ไมนานนัก   ก็ทําให 
แจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม      ซึ่งกลุบุตรทั้งหลายผูออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   รูชดัวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ี 
ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   ก็ทานกัสสปได 
เปนพระอรหันตองคหน่ึง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
                           จบอเจลกัสสปสูตรที่  ๗ 
 
      อรรถกถาอเจลกัสสปสูตรท่ี  ๗ 
 
        ในอเจลกัสสปสูตรท่ี  ๗   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        บทวา    อเจโล     กสสฺโป     ไดเเกนักบวชอเจละ     คือไมมีผา 
โดยเพศ  ชื่อกัสสปะโดยชื่อ.  บทวา  ทูรโตว    ความวา  ไดเห็นพระผูมี 
พระภาคเจา   มีภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอมเสด็จมาแตไกลทีเดียว.   บทวา 
กิฺจิเทว    เทส  ไดแกเหตุการณบางอยาง.   บทวา  โอกาส  ไดแกขณะ 
คือกาลแหงการพยากรณปญหา.    บทวา    อนฺตรฆร   ไดแกภายในบาน 
ชื่อวา   ละแวกบาน.  ในคําวา   น   ปลฺลตฺถิกาย    อนฺตรฆเร   นิสี- 
ทิสฺสามิ  (จักไมนั่งคูเขาในละแวกบาน).   ชื่อวา  ภายในบานต้ังแตเสา 
เขตเปนตนไป  ในคําวา  โอกฺขิตฺตจกฺขุ   อนฺตรฆเร  คมิสฺสามิ  (เรา 
จักทอดจักษุไปในละแวกบาน).    ภายในบานนี้แล    ทานประสงคเอาใน 
ที่นี้.  บทวา  ยทากงฺขสิ   ไดแกมุงหวังสิ่งใด. 
         ถามวา    ก็เพราะเหตุไร.    พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะตรัสจึง 
ทรงหามเสียถึงครั้งท่ี ๓.   ตอบวา   เพ่ือใหเกิดความเคารพ.   เพราะผูถือ  
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ทิฏฐิ    เมื่อเขากลาวเร็วก็ไมทําคารวะ     ไมเชื่อแมถอยคํา     ดวยเขาใจวา  
การเขาเฝาพระสมณโคดมก็ดี     การทูลถามก็ดี     งายเพียงแตถามเทานั้น 
ก็ตรัสตอบทันที.   แตเมื่อหามถึง  ๒-๓  ครั้ง   เขาก็ทําความเคารพ   ก็เชื่อ 
ดวยเขาใจวา  การเฝาพระสมณโคดมก็ดี   การทูลถามปญหาก็ดี  ยาก  เมื่อ 
ทูลขอถึงครั้งที่ ๓  เขาก็จะต้ังใจฟง  เชื่อคําท่ีตรัส.  ดังน้ัน  พระผูมีพระ 
ภาคเจาจึงใหเขาทูลขอถึงครั้งท่ี  ๓  จึงตรัส  ดวยประสงควา  ผูนี้จักต้ังใจฟง 
เชื่อถือ   เหมือนอยางวา   หมอบาดแผลหุงนํ้ามันหรือเค่ียวนํ้าออย    เมื่อ 
จะหุงนํ้ามันหรือเค่ียวนํ้าออย  ก็รอเวลาใหน้ํามันออนตัวและน้ําออยแข็งตัว 
ไดที่ ไมปลอยใหไหม  แลวยกลงเสียฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น 
ทรงรอใหญาณของสัตวแกกลาเสียกอน    แมจะทราบวาญาณของผูนี้จักแก 
กลาดวยเวลาเพียงเทาน้ี   ก็ทรงใหขอจนถึงครั้งท่ี  ๓.    
         บทวา    มา    เหว     กสฺสป    ไดแกกัสสปเธออยาพูดอยางนั้น. 
ทรงแสดงวา  การพูดวาส่ิงท่ีตนเองทําแลว  จัดเปนทุกข   ดังน้ี   ไมควร 
ใคร ๆ  ทีช่ื่อวาตน  กอทุกข  ไมมี.     แมขางหนาก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
บทวา   อธิจจฺสมุปฺปนฺน   ไดแกเกิดข้ึนโดยไมมีเหตุ     ตามท่ีตองการ. 
บทวา  อิติ  ปุฏโ   สมาโน  ไดแกเพราะเหตุไร  จึงพูดอยางนั้น.  นัยวา 
อเจลกัสสปนั้นมีความคิดอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงถูกถามโดย 
นัยมีอาทิวา  สิ่งอันตนเองทํา  เปนทุกขหรือ  ก็ตรัสวา  อยาพูดอยางนั้น 
ทรงถูกถามวา  ไมมีหรือ    ก็ตรัสวามี   ทรงถูกถามวา  ทานพระโคดมไม 
ทรงทราบ   ไมทรงเห็นทุกขหรือ   กต็รัสวา  เรารู,  คําอะไรหนอแลท่ีเรา 
ถามผิดพลาดไปดังนี้    เมื่อจะชําระคําถามของตนต้ังแตตน     จึงกลาวอยางนี้. 
ในบทวา   อาจิกฺขตุ   จ   เม    ภนฺเต   ภควา   นี ้ พึงทราบเน้ือความดัง  
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ตอไปนี้ :-   ผูที่มีความเคารพในพระศาสดาจะไมพูดวา   ภว   แตจะพูดวา  
ภควา. 
         คําวา  โส   กโรติ   เปนอาทิ  พระองคตรัสเพ่ือจะทรงปฏิเสธลัทธ ิ
ที่วา  สิ่งอันตนเองทําเปนทุกข.  ก็บทวา  สโต   ในคําวา  อาทิโต   สโต  
นี้    เปนฉัฏฐีวิภัตติ   ลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ   เพราะฉะนั้น   พึงทราบ 
เนื้อความดังตอไปนี้วา   กสฺสป  ในคําวา  โส  กโรติ  โส  ปฏิสเวทยติ 
เปนอาทิ  ไขความวา  เมื่อเปนอยางนี้   ก็จะมีความเห็นในภายหลังวา   สิ่ง 
อันตนเองทําเปนทุกข.  กท็ุกขในคําวา  สยกต  ทุกขฺ  นี้   ทานประสงค 
เอาวัฏทุกข.   บทวา  อิติ   วท   นี ้  ยอมสัมพันธกันดวย    อาทิ  ศัพท 
แรกและสัสสตศัพท  ลําดับตอมา.  กศ็ัพทวา  ทีเปติ  คณฺหาติ  นี้  เปน 
พระบาลีที่เหลือในที่นี้.    จริงอยู   ทานอธิบายไวดังน้ีวา   เมื่อกลาวดังน้ี  
คืออยางนี้  ยอมแสดงถึงสัสสตะ  คือถือสัสสตะแตตนทีเดียว.  เพราะเหตุไร. 
เพราะขอน้ันเปนความเห็นของทาน.  บทวา  เอต   ปเร   ไดแกถอืการกะ 
ผูทํา  และเวทกะ   ผูเสวยวาเปนอยางเดียวกัน     อธิบายวา   เขาถึงการกะ 
และเวทกะน้ีนั้นวา  เปนสภาพเที่ยง. 
         ก็พระองคตรัสคําวา    อฺโ  กโรติ  เปนอาทิไวก็เพ่ือปฏิเสธ 
ลัทธิที่วา  ทกุขอันบุคคลอ่ืนทํา.  สวนคําวา   อาทิโต  สโต  นี้   พึงประมวล 
มาไวแมในที่นี้.    พึงทราบเน้ือความในขอน้ี     ดงัตอไปนี้ :-       กัสสป 
ในคําวา  อฺโ  กโรติ  อฺโ  ปฏิสเวทยติ   เปนอาทิ  ไขความไดวา 
เมื่อถูกเวทนาท่ีสัมปยุตดวยอุจเฉททิฏฐิ     ที่เกิดข้ึนในภายหลังอยางนี้วา 
การกะขาดสูญในที่นี้แล   คนอ่ืนยอมเสวยสิ่งที่การกะนั้นทําแลว        ดังน้ี 
ครอบงําคือเสียดแทง  ก็จะมีลัทธิอยางนี้วา  สิ่งที่คนอ่ืนทําเปนทุกข.  คําวา  
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อิติ   วท  เปนอาทิ    พึงประกอบเขาตามนัยที่กลาวมา.  
         ในขอน้ี   มีโยชนา  (การประกอบความ)  ดังตอไปนี้ :-    ก็เม่ือ 
กลาวอยางนี้    ยอมแสดงถึงความขาดสูญ       คือถอืเอาความขาดสูญแตแรก. 
เพราะเหตุไร.   เพ่ือขอน้ันเปนความเห็นของทาน.    บทวา  เอต  ปเร 
ความวา  เขาถึงความขาดสูญน้ัน. 
         บทวา   เอเต   เต    ไดแกกัสสป   เราตถาคตไมอาศัยที่สุดโตง  ๒ 
อยางเหลาใด   คือสัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ  แสดงธรรม  เราตถาคต 
ไมอาศัย  คือละ  ไดแกไมติดที่สุดโตง  ๒   อยางนั้น    แสดงธรรมโดยสาย 
กลาง   อธิบายวา   ต้ังอยูในมัชฌิมาปฏปิทา   แสดงธรรม.    หากจะมีคํา 
ถามวา   ธรรมขอไหน.   ก็ตอบวา  เพราะมีอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร.  
ก็ในขอน้ีแสดงผลวา  มาจากเหตุ  และแสดงความดับของผลน้ันไว  เพราะ 
เหตุดับ  หาแสดงผูกระทําหรือผูเสวยไร ๆ ไวไม.   ดวยคําเพียงเทาน้ี    ก ็
เปนอันปฏิเสธปญหาที่เหลือ.   ก็ทานหามปญหาขอท่ี  ๓  ดวยคําวา   อุโภ 
อนฺเต  อนุปคมฺม  นี้.  ดวยคําวา   อวิชฺชาปจฺจยา   สงฺขารา  นี ้ พึงทราบวา 
ทรงปฏิเสธการเกิดข้ึนลอย ๆ  และความไมรู. 
         ทานปรารถนาภิกษุภาวะในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  แลวจึง 
กลาวคําวา   ลเภยฺย นี้    ทีนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาติตถิย- 
ปริวาสท่ีพระองคทรงบัญญัติไวในขันธกะ      คือปริวาสท่ีผูเคยเปนอัญญ- 
เดียรถียต้ังอยูในสามเณรภูมิแลวอยูสมาทาน   โดยนัยมีอาทิวา  ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ   ขาพระองคผูมีชื่อวา   เคยเปนอัญญเดียรถีย  หวังไดอุปสมบท 
ในพระศาสนาน้ี    ขาพระองคนั้นจะขอปริวาสกับพระสงฆตลอด  ๔  เดือน 
ดังน้ี   จึงตรัสวา   โย  โข   กสฺสป   อฺญติตฺถิยปุพฺโพ.   คําวา  ปพฺพชฺช 
ในบทวา   ปพฺพชฺช   ลเภยย  นั้น  พระองคตรัสไวดวยอํานาจความเปน  
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คําท่ีสละสลวย.  เพราะไมตองอยูปริวาสก็ไดบรรพชา.  สวนผูที่ตองการจะ 
อุปสมบท  พึงบําเพ็ญวัตรปฏิปทา  ๘  ประการมีการเขาบานเปนตน  ให 
บริบูรณ  อยูปริวาสโดยไมใหลวงเวลา.   บทวา  อารทฺธจิตฺตา     ไดแก 
ผูมีใจยินดี  เพราะบําเพ็ญวัตร  ๘  ประการ.  ในขอน้ี  มีเนื้อความสังเขป 
เทาน้ี.  สวนติตถิยปริวาสน้ี    พึงทราบโดยพิสดาร    ตามนัยทีก่ลาวไวแลว 
ในอรรถกถาแหงปพพัชชาขันธกะ  อรรถกถาวินัย  ชื่อ  สมันตปาสาทิกา.  
         พระบาลีในที่นี้วา  อปจ  มยา  สวนในที่อ่ืน   ปรากฏวา   อปจ 
เมตฺถ.   บทวา   ปุคฺคลเวมตฺตตา   วิทิตา    ไดแกรูความตางบุคคล.     ทาน 
แสดงวา  คํานี้วา  บุคคลน้ี  ควรแกปริวาส   บุคคลน้ีไมควรแกปริวาส  ดังนี้ 
ปรากฏแกเรา.    แตนั้น   ทานพระกัสสปคิดวา  นาอัศจรรย      พระพุทธ- 
ศาสนาที่บุคคลเลือกสรร  ถือเอาส่ิงท่ีควรเทานั้น  ทิ้งสิ่งท่ีไมควร.   แตนั้น 
ทานท่ีเกิดความอุตสาหะข้ึนในการบรรพชาอยางมากจึงกราบทูลวา    สเจ 
ภนฺเต.    ลําดับตอมา    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทราบวา    เธอมีความ 
พอใจอยางแรงกลา   จึงทรงดําริวา    กสัสป    ควรแกปริวาส   ดังน้ี    จึงตรัส 
เรียกภิกษุรูปหน่ึงมาตรัสส่ังวา  ไปเถิด  ภิกษุใหกสัสปอาบนํ้า    ใหบรรพชา 
แลวนํามา.  ภิกษุนั้นตามพระดํารัสแลว   ใหกัสสปบวชแลวไปยังสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งกลางหมูพระ 
สงฆแลวใหกัสสปอุปสมบท.    ดวยเหตุนั้น      ทานกลาววา   อลตฺถ   โข 
อเจโล   กสฺสโป   ภควโต    สนฺติเก   ปพฺพชฺช   อลตฺถ     อุปสมปฺท 
(อเจลกัสสป   ไดบรรพชาไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว).   คําท่ีเหลือมีอาทิวา  อจิรุปสมปฺนฺโน   ทานกลาวไวแลวในพราหมณ- 
สังยุตแลวแล. 
                       จบอรรถกถาอเจลกัสสปสูตรที่  ๗      
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                      ๘. ติมพรุกขสูตร 
 
     วาดวยสุขและทุกขเกดิแตปจจัย   
 
         [๕๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล   ปรพิาชก   ชื่อ 
ติมพรุกขะ     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ครั้นแลวได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครัน้ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน 
ไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๕๔]    ครั้นแลว   ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาค- 
เจาวา  ขาแตทานพระโคดม   สุขและทุกข   ตนกระทําเองหรือ. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   อยากลาวอยางนั้น  ติมพรุกขะ. 
         ต.  สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ  ทานพระโคดม. 
         ภ.  อยากลาวอยางนั้น  ติมพรุกขะ. 
         ต.  สุขและทุกข     ตนกระทําเองดวย      ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือ 
ทานพระโคดม. 
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน  ติมพรุกขะ. 
         ต.  สุขและทุกขบังเกิดข้ึน       เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา 
มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ  ทานพระโคดม. 
         ภ.  อยากลาวอยางน้ัน    ติมพรกุขะ. 
         ต.  สุขและทุกขไมมีหรือ  ทานพระโคดม. 
         ภ.  สุขและทุกขไมมีหามิได  สุขและทุกขมีอยู  ติมพรุกขะ. 
         ต.  ถาอยางนั้น   ทานพระโคดม  ยอมไมรู  ไมเห็นสุขและทุกข.  
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         ก.  เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได     เรารูเห็นสุขและทุกข 
อยู   ติมพรุกขะ. 
         ต. เมื่อขาพเจาถามวา  ขาแตทานพระโคดม   สุขและทุกขตนกระ- 
ทําเองหรือ   ทานตรัสวา   อยากลาวอยางนั้น   ติมพรุกขะ   เมื่อขาพเจา 
ถามวา     สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ    ทานพระโคดม    ทานตรัสวา 
อยากลาวอยางน้ัน     ติมพรุกขะ     เมือ่ขาพเจาถามวา     สุขและทุกขตน 
กระทําเองดวย   ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือ    ทานพระโคดม    ทานตรัสวา 
อยากลาวอยางนั้น   ติมพรุกขะ   เมื่อขาพเจาถามวา  สุขและทุกขบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา    มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ   ทานพระ- 
โคดม  ทานตรัสวา  อยากลาวอยางนั้น   ติมพรุกขะ    เมื่อขาพเจาถามวา 
สุขและทุกขไมมีหรือ   ทานตรัสวา  สุขและทุกขไมมีหามิได   สุขและทุกข 
มีอยู  ติมพรกุขะ  เมื่อขาพเจาถามวา  ถาอยางนั้น  ทานพระโคดมยอมไม 
รูไมเห็นสุขและทุกข   ทานตรัสวา   เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได 
เราเห็นสุขและทุกขอยู   ติมพรุกขะ  ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและ 
ทุกขแกขาพเจา   ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา. 
         [๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนติมพรุกขะ เมื่อบุคคล 
ถืออยูวา  นัน่เวทนา  นั่นผูเสวย   [ เวทนา ]     ดงัน้ี    แตเราไมกลาวอยาง 
นี้วา  สุขและทุกขตนกระทําเอง   เมื่อบุคคลถูกเวทนาท่ิมแทง   [ รู ]  อยู 
วาเวทนาอยางหน่ึง  ผูเสวย   [ เวทนา ]   เปนอีกคนหน่ึง  ดังนี้  แตเราไม 
กลาวอยางนี้วา    สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําให    ดูกอนติมพรุกขะ   ตถาคต 
แสดงธรรมโดยสายกลาง     ไมเขาไปใกลสวนสุดทัง้สองน้ันวา      เพราะ  
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อวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ. . .  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี      ยอมมีดวยประการอยางนี้    เพราะ 
อวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ    สังขารจึงดับ   เพราะสังขาร 
ดับ   วิญญาณจึงดับ. . .ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    ยอมมีดวยประ- 
การอยางนี้.                                                                           
         [๕๖]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ติมพรุกขปริพาชก- 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตทานพระโคดม     ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   ขาแตทานพระโคดม   ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก      พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย     เปรียบ 
เหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า     เปดของท่ีปด     บอกทางแกคนหลงทาง 
หรือตามประทีปในที่มืดดวยประสงควา     ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น    ขา 
พระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ 
ขอทานพระโคดม  จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอด 
ชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                                                จบติมพรุกขสูตรที่ ๘ 
 
                                      อรรถกถาติมพรุกขสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในติมพรุกขสูตรท่ี  ๘  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้. 
         คําวา  สา   เวทนา  เปนตน     ตรัสเพ่ือจะปฏิเสธลัทธิที่วา    สิ่งท่ี 
ตนทําเอง  เปนสุขและทุกข.   คําวา  สโต     แมในบทวา  อาทิโต   สโต  
นี้    เปนฉัฏฐีวิภัตติ    ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ.    ในขอน้ี     มกีารแสดง 
เนื้อความดังตอไปนี้ :- ติมพรุกขะ  เมื่อคําเปนตนวา  สา  เวทนา  โส  
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เวทยติ   มีอยูอยางนี้    ภายหลังยอมมีลัทธิดังนี้วา   สิ่งท่ีตนทําเองเปนสุข 
เปนทุกข  และเม่ือกลาวอยางนี้    ยอมรูตามวา   เวทนาน้ีมีแมในกาลกอน 
คือแสดงสัสสตทิฏฐิ  ยึดถือสัสสตทิฏฐิ.  เพราะเหตุไร.   เพราะขอน้ัน เปน 
ความเห็นของทาน.  บทวา   เอต  ปเร   ความวา   เขาถึงสัสสตทิฏฐินั้น. 
เพราะทรงหมายเอาเน้ือความกอนจึงตรัสอยางนั้น    เพราะเหตุนั้น     ใน 
อรรถกถา ทานจึงประกอบคําน้ัน  แลวแสดงเนื้อความแหงคําน้ัน.   บทวา 
เอวฺจาห  น   วทามิ  ความวา    เราจะไมพูดอยางนี้วา    สา    เวทนา 
โส   เวทยติ.   คําวา   อฺา   เวทนา    เปนอาทิ    ตรัสเพ่ือจะปฏิเสธ 
ลัทธิที่วา  สขุและทุกขอันคนอ่ืนทํา.    แมในบทนี ้   มีการประกอบความ 
ดังตอไปนี้ :-  ติมพรุกขะ  เมื่อคําเปนตนวา อฺา  เวทนา   อฺโ 
เวทยติ   มีอยูอยางนี้   ภายหลังเมื่อถูกเวทนาท่ีสัมปยุตกับอุจเฉททิฏฐิ    ที ่
เกิดข้ึนอยางน้ีวา  การกเวทนาในฝายแรกขาดสูญ    แตสิ่งท่ีตนทําเอง   ผูอ่ืน 
เสวย  ดังนี้   ครอบงํา  ยอมมีลัทธิดังนี้วา    สิ่งที่ผูอ่ืนทําเปนสุข  เปนทุกข 
ดังน้ี   และเม่ือกลาวอยางนี้   ยอมแสดงอุจเฉททิฏฐิ  ยอมยึดถืออุจเฉททิฏฐิ 
วา  การกะขาดสูญ  สิ่งอ่ืนถือปฏิสนธ.ิ  เพราะเหตุไร.  เพราะขอน้ัน  เปน 
ความเห็นของทาน.  บทวา   เอต  ปเร  ไดแกเขาถึงอุจเฉททิฏฐินั้น.   ก็ใน 
ที่นี้ทานนําบทเหลาน้ีมาประกอบไวในอรรถกถาแลว.     พระองคตรัสสุข- 
เวทนาและทุกขเวทนาไวในพระสูตรนี้   ดวยประการฉะน้ี   และสุขทุกขที่ 
เปนวิบากน้ันแลก็ตรัสวาเหมาะ    (ทีจ่ะกลาวไวในพระสูตรนี้เหมือนกัน ).  
 
                              จบอรรถกถาติมพรุกขสูตรที่  ๘  
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                    ๙. พาลบัณฑติสูตร 
 
         วาดวยความตางแหงพาลและบัณฑิต  
 
         [๕๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน     อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีของคนพาล ผูอันอวิชชาหุมหอแลว ประกอบ 
ดวยตัณหา  เกิดข้ึนแลวอยางนี้  กายน้ีดวย  นามรูปในภายนอกดวย  ยอม 
มีดวยประการดังน้ี      เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้      จึงเกิดผัสสะ 
สฬายตนะ   ซึ่งท้ังสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหน่ึง   ถกูตองคนพาล 
เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข    กายน้ีของบัณฑิต     ผูอันอวิชชาหุมหอแลว 
ประกอบดวยตัณหา  เกิดข้ึนแลวอยางนี้  กายน้ีดวย   นามรูปในภายนอก 
ดวย  ยอมมีดวยประการดังนี้   เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองน้ีจึงเกิด 
ผัสสะ  สฬายตนะ   ซึ่งท้ังสองงอยางน้ันหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง   ถกูตอง 
บัณฑิต  เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข.                                  
         [๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในเรื่องนั้น    จะแปลกกันอยางไร 
จะมีอธิบายอยางไร   จะตางกันอยางไร    ระหวางบัณฑิตกับพาล    พวก 
ภิกษุกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา     ธรรมของพวกขาพระองคมีพระผูมี 
พระภาคเจาเปนเดิม     มพีระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา     มีพระผูมี 
พระภาคเจาเปนที่รวมลง    ขอประทานพระวโรกาส    เนื้อความแหงพระ 
ภาษิตนี้     แจมแจงแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียว    ภิกษุทั้งหลาย 
ไดฟงจากพระผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาเชนนั้นพวก  
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เธอจงฟง  จงใสใจใหดีเถิด    เราจักกลาว    ภิกษุพวกน้ันทูลรับพระผูมี 
พระภาคเจาแลว.                                                                 
         [๕๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กาย 
นี้ของคนพาล  ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว   และประกอบแลวดวยตัณหาใด 
เกิดข้ึนแลว  อวิชชานั้น   คนพาลยังละไมได   และตัณหานั้นยังไมสิ้นไป 
ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะคนพาลไมไดประพฤติพรหมจรรย   เพ่ือความ 
สิ้นทุกขโดยชอบ  เหตุนัน้   เมื่อตายไปคนพาลยอมเขาถึงกาย   เมื่อเขาถึง 
กาย   ชื่อวายังไมพนจากชาติ   ชรา  มรณะ   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาส  เรากลาววา  ยังไมพนไปจากทุกข  กายน้ีของบัณฑิตผูถูกอวิชชา 
ใดหุมหอแลว     และประกอบดวยตัณหาใด     เกดิข้ึนแลว      อวิชชานั้น 
บัณฑิตละไดแลว  และตัณหานั้นสิ้นไปแลว   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะวา 
บัณฑิตไดประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ  เหตุนั้น   เมื่อ 
ตายไป  บัณฑิตยอมไมเขาถึงกาย  เมื่อเขาไมเขาถึงกาย  ชื่อวายอมพนจาก 
ชาติ    ชรา   มรณะ    โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส    เรากลาววา 
ยอมพนจากทุกข   อันนี้เปนความแปลกกัน  อันนีเ้ปนอธิบาย   อันนี้เปน 
ความตางกันของบัณฑิตกับคนพาล กลาวคือ การอยูประพฤติพรหมจรรย. 
                                        จบพาลบัณฑิตสูตรที่  ๙ 
 
                             อรรถกถาพาลบัณฑิตสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในพาลบัณฑิตสูตรท่ี  ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     อวิชฺชานีวรณสฺส     ไดแกถูกอวิชชากางกั้น.      บทวา 
เอวมย  กาโย  สมุทาคโต   ความวา  กายนี้   ชื่อวา เกิดข้ึนแลว  เพราะ  
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ถูกอวิชชากางกั้น  และเพราะประกอบดวยตัณหานั่นเอง   ดวยอาการอยาง  
นี้.  บทวา    อยฺเจว  กาโย     ไดแกกายท่ีมีวิญญาณของตน    ของคน 
พาลน้ัน  นี้.  บทวา  พหิทฺธา  จ  นามรปู      ไดแกและกายที่มีวิญญาณ 
ของคนเหลาอ่ืนภายนอก.  ขอความน้ีพึงแสดงดวยขันธ ๕  และอายตนะ ๖ 
ทั้งของตนและคนอ่ืน.  บทวา  อิตฺเถต   ทฺวย   ไดแกหมวดสองน้ี.   ดวย 
อาการอยางนี้. ดวยบทวา  ทฺวย  ปฏิจจฺ  ผสฺโส  นี้   ทานกลาวจักษุสัมผัส 
เปนตน     เพราะอาศัยอายตนะทั้งสองฝาย มีจักษุและรูปเปนตน     ไวใน 
ที่อ่ืน    แตในท่ีนี้ทานหมายอายตนะภายในและอายตนะภายนอก     นัยวา 
อายตนะทั้งสองฝาย  ชื่อวา  ใหญทั้งสอง.  บทวา  สเฬวายตนานิ  ไดแก 
ผัสสายตนะ  คือเหตุแหงผัสสะ ๖.   บทวา  เยหิ  ผุฏโ  ไดเเกถกูผัสสะอัน 
เกิดข้ึนเพราะอายตนะซ่ึงเปนตัวเหตุเหลาใด ถูกตอง.  ในบทวา อฺตเรน 
นี้  พึงทราบอายตนะอ่ืนๆ ที่บริบรูณและไมบริบูรณ. บทวา  ตตฺร  ไดแกใน 
เพราะการเกิดข้ึนแหงกายเปนตน      ของคนพาลและบัณฑิตน้ัน.    บทวา 
โก  อธิปฺปายโส   ไดแกคืออะไรเปนความพยายามอยางยิ่ง. 
        บทวา    ภควมูลกา    ไดแกพระผูมีพระภาคเจาเปนมูลแหงธรรม 
เหลาน้ัน  เหตุนั้น   ธรรมเหลาน้ัน   ชือ่วา  ภควมูลกา.  ทานกลาวอธิบาย 
ไวดังนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมของพวกขาพระองคเหลาน้ัน   อัน 
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาในปางกอนทรงใหบังเกิดข้ึน      เม่ือพระองค 
เสด็จปรินิพพานแลว   ลวงไปพุทธันดรหนึ่ง    คนอ่ืนจะเปนสมณะก็ตาม 
พราหมณก็ตาม    ชื่อวา    สามารถจะใหธรรมเหลาน้ีเกิดข้ึน    มไิดมีเลย 
แตธรรมเหลาน้ี         อันพระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดข้ึนแกขาพระองค 
ทั้งหลาย.   เพราะอาศัยพระผูมีพระภาคเจา   พวกขาพระองคจึงมารู  คือ  
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แทงตลอดธรรมเหลาน้ี   เพราะเหตุนั้น  ธรรมของพวกขาพระองคจึงชื่อวา 
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล   ดวยประการฉะน้ี.    บทวา  ภควเนตฺติกา 
ความวา    กพ็ระผูมีพระภาคเจาทรงแนะ     ไดแกแนะนําธรรมทั้งหลาย 
คือระบุชื่อธรรมะ  เฉพาะอยาง ๆ ตามสภาพความเปนจริงแสดง    เพราะ 
เหตุนั้น ธรรมท้ังหลายจึงชื่อวามีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูแนะนํา.  บทวา 
ภควปฏิสรณา    ความวา   ธรรมที่เปนไปในภูมิ  ๔  เมื่อมาปรากฏแกพระ 
สัพพัญุตญาณ  ชื่อวา  ยอมรวมลงในพระผูมีพระภาคเจา  เพราะเหตุ 
นั้น    ธรรมเหลาน้ัน      จึงชื่อวา     ม ีพระผูมีพระภาคเจาเปนท่ีรวมลง.  
บทวา    ปฏสิรนฺติ   ไดแก  ยอมประชุม.  อีกอยางหนึ่ง  ผัสสะมาดวย 
อํานาจการแทงตลอดแหงพระผูมีพระภาคเจา  ผูประทับนั่ง ณ โพธิมัณฑ- 
สถาน    ทลูถามวา     ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคชื่ออะไร. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา       เธอชือ่ผัสสะ       เพราะอรรถวาถูกตอง. 
เวทนา. . .   สัญญา. . .   สังขาร. . . วิญญาณ. . .    ก็มาทูลถามวา   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเขา     ขาพระองคชื่ออะไร   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เธอชื่อวิญญาณ   เพราะอรรถวา  รูแจง   พระผูมีพระภาคเจาทรงระบุชื่อ 
ธรรมที่เปนไปในภูมิ  ๔    เฉพาะอยาง ๆ   ตามสภาพความเปนจริง  รวม 
ธรรมทั้งหลายไวดวยอาการอยางน้ัน  เหตุนั้น     ธรรมเหลาน้ันชื่อวา  ภคว- 
ปฏสรณา.    บทวา    ภควนฺตเยว   ปฏภิาตุ   ความวา    เน้ือความแหง 
ภาษิตนั้น     จงปรากฏ     (เเจมแจง )      แกพระผูมพีระภาคเจาทีเดียว 
อธิบายวา  ขอพระองคโปรดตรัสแสดงธรรม   แกพวกขาพระองคเถิด.  
        ในคําวา   สา   เจว   อวิชฺชา  นี ้   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        อวิชชาและตัณหานั้น     แมยังกรรมใหแลนไป   ชักปฏิสนธิมาแลว  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 95 

ดับไปก็จริง  ถึงอยางนั้น  ทานก็กลาวคํานี้วา  สา  เจว  อวิชชา  สา  เจว 
ตณฺหา     ไวแมในท่ีนี้    เพราะอรรถวา  เห็นสมกัน   เหมือนเภสัชท่ีดื่ม 
วันวาน  แมวันนี้บริโภคโภชนะเขาไป  เภสัชนั้นกย็ังเรียกวา  เภสัชนั่นเอง 
ฉันนั้น.    บทวา      พฺรหมฺจริย      ไดแกมรรคพรหมจรรย.      บทวา 
ทุกฺขกฺขยาย     ไดแกเพ่ือความส้ินไปแหงวัฏทุกข.     บทวา      กายูปโค 
โหติ  ไดแกเปนผูเขาถึงปฏิสนธิกายอ่ืน.  ดวยบทวา  ยทิท  พฺรหฺมจริย- 
วาโส  นี้  ทานแสดงวา   มรรคพรหมจริยวาสน้ีใด.  นี้คือความแปลกกัน 
ของบัณฑิตจากคนพาล.   ดังน้ันในพระสูตรนี้    ทานจึงเรียกวาปุถุชนผูยัง 
มีปฏิสนธิทั้งหมดวา   เปนคนพาล   พระขีณาสพผูไมมีปฏิสนธิ    เรียกวา 
เปนบัณฑิต.   สวนพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  และพระอนาคามี  ใครๆ 
ไมควรเ รียกวา   บัณฑิต  หรือคนพาล.   แตเมื่อคบ   ก็คบแตฝายบัณฑิต. 
                      จบอรรถกถาพาลบัณฑิตสูตรที่ ๙    
     
                       ๑๐.  ปจจยสูตร 
 
        วาดวยธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น 
 
         [๖๐]    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน      อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท   และธรรมท่ีอาศัย 
กันเกิดข้ึนแกพวกเธอ    พวกเธอจงฟงธรรมนั้น    จงใสใจใหดีเถิด    เรา 
จักกลาว  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมพีระภาคเจาแลว. 
        [๖๑]    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็  
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ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะชาติเปนปจจัย   จึง  
มีชราและมรณะ    พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม    ไมเสด็จอุบัติ 
ข้ึนก็ตาม  ธาตุอันนั้น  คือ  ธัมมฐิติ๑   ธมัมนิยาม๒    อิทัปปจจัย๓   ก็ยัง 
ดํารงอยู   พระตถาคตยอมตรัสรู  ยอมตรัสรูทั่วถึงซ่ึงธาตุอันนั้น  ครั้นแลว 
ยอมตรัสบอก   ทรงแสดง   บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย    จําแนก    กระทํา 
ใหต้ืน  และตรัสวา  ทานทั้งหลายจงดู  ดังนี้     เพราะชาติเปนปจจัย   จึง 
มีชราและมรณะ. . .   เพราะภพเปนปจจัย    จึงมีชาติ. . .   เพราะอุปาทาน 
เปนปจจัย  จึงมีภพ. . .   เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน. . .  เพราะ 
เวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา. . .   เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงมีเวทนา. . . 
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ. . .    เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมี 
สฬายตนะ. . .  เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป. . .    เพราะสังขาร 
เปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ. . .  เพราะอวิชชาเปนปจจัย    จึงมีสังขาร   พระ 
ตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม    ไมเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม    ธาตุอันนั้น 
คือ   ธัมมฐิติ   ธัมมนิยาม    อิทัปปจจัย    ก็ยังดํารงอยู    พระตถาคตยอม 
ตรัสรู   ยอมตรัสรูทั่วถึงธาตุอันนั้น   ครั้นแลวยอมตรัสบอก    ทรงแสดง 
บัญญัติ   แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก   กระทําใหต้ืน    และตรสัวา    ทาน 
ทั้งหลายจงดู  ดังนี้    เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร   ภิกษุทั้งหลาย 
ความจริงแท   ความไมคลาดเคลื่อน    ความไมเปนอยางอ่ืน    มูลเหตุอัน 
แนนอนในธาตุอันนั้น  ดังพรรณนามาฉะนั้นแล  เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท. 
         [๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ชราและมรณะเปนของไมเที่ยง    อันปจจัยประชุม 
 
๑. ความต้ังอยูธรรมดา    ๒. ความแนนอนของธรรมดา    ๓. มูลเหตุอันแนนอน. (ซิลเดอรส)  
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แตง อาศัยกันเกิดข้ึน  มีความสิ้นไป  เสื่อมไป  คลายไป  ดับไปเปนธรรมดา  
ชาติ. . .   ภพ. . . อุปาทาน. . . ตัณหา. . . เวทนา. . . ผัสสะ. . . สฬายตนะ. . .  
นามรูป. . . วิญญาณ. . . สงัขาร. . . อวิชชา  เปนของไมเที่ยง   อันปจจัย     
ประชุมแตง  อาศัยกันเกิดข้ึน  มีความสิ้นไป   เสื่อมไป  คลายไป  ดับไป 
เปนธรรมดา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลาน้ีเราเรียกวา  ธรรมอาศัยกันเกิด 
ข้ึน. 
         [๖๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อใดแล    อรยิสาวกเห็นดวยดีซึ่ง 
ปฏิจจสมุปบาทน้ี  และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเหลาน้ี    ดวยปญญาอันชอบ 
ตามเปนจริงแลว     เมื่อน้ัน     อริยสาวกน้ันแลนเขาถึงท่ีสุดเบ้ืองตนวา 
ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอ    ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ    ใน 
อดีตกาลเราไดเปนอยางไรหนอ    ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ   แลว 
ไดมาเปนอะไรหนอ  หรอืวาจักแลนเขาถึงท่ีสุดเบ้ืองปลายวาในอนาคตกาล 
เราจักเปนหรือหนอ  ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ     อนาคตกาลเรา 
จักเปนอยางไรหนอ  ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร   แลวจึงจักเปนอะไร 
หนอ       หรอืวาจักยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน  ณ บัดนี้วา 
เราเปนอยูหรือหนอ  หรอืไมเปนอยูหนอ  เราเปนอะไรอยูหนอ   เราเปน 
อยางไรอยูหนอ  สัตวนี้มาแตไหนหนอ  เขาจักไปท่ีไหน  ดังนี้   ขอน้ี  มใิช 
ฐานะที่จะมีได  เพราะเหตุไร   เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซ่ึงปฏิจจ- 
สมุปบาท  และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเหลาน้ี  ดวยปญญาอันชอบตาม 
เปนจริง. 
 
                              จบปจจยสูตรที่  ๑๐ 
                             จบอาหารวรรคที่  ๒  
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                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้   คือ 
 
         ๑.  อาหารสูตร     ๒. ผัคคุนสูตร     ๓. ปฐมสมณพราหมณสูตร 
         ๔.  ทุติยสมณพรามณสูตร   ๕.  กัจจานโคตตสูตร    ๖.  ธรรมกถิกสูตร 
         ๗.  อเจลกัสสปสูตร   ๘.  ติมพรุกขสูตร  ๙. พาลบัณฑิตสูตร  ๑๐.  ปจจย- 
สูตร. 
 
             อรรถกถาปจจยสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในปจจยสูตรท่ี  ๑๐   พึงทราบวินิจฉัย     ดงัตอไปนี้. 
         บทวา   ปฏิจฺจสมุปฺปาทฺจ  โว   ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  ปฏจิฺจ- 
สมุปฺปนฺเน   จ   ธมฺเม      ความวา     พระศาสดาทรงเริ่มคําท้ังสองใน 
พระสูตรนี้วา       เราจักแสดงปจจัยและสภาวธรรมท่ีอาศัยปจจัยเกิดข้ึน. 
บทวา   อุปฺปาทา   วา   ตถาคตาน   ความวา   แมในขณะอุบัติข้ึนแหง 
พระตถาคตคือเมื่อพระพุทธเจาอุบัติข้ึนก็ดี  ชื่อวา  มีชราและมรณะ  เพราะ 
มีชาติเปนปจจัย    ไดแก  ชาตินั่นแลเปนปจจัยแกชราและมรณะ.   บทวา 
 ิตาว  สา    ธาตุ   ไดแก    สภาวะแหงปจจัยนั้นต้ังอยูแลว   คือในกาล 
บางคราว   ชาติจะไมเปนปจจัยแกชรามรณะ    ก็หามิได.    พระองคตรัส 
ปจจัยนั้นแล  ดวยบทท้ังสองแมเหลาน้ี   คือ   ธมมฺฏ ิตตา  ธมฺมนิยามตา 
เพราะธรรมท่ีอาศัยปจจัยเกิดข้ึนยอมต้ังอยูเพราะปจจัย        เพราะเหตุนั้น 
ปจจัยนั้นเอง     ทานเรียกวา   ธมมฺฏ ิตตา.   ปจจัยยอมกําหนดธรรม  
เพราะเหตุนั้น     จึงเรียกวา   ธมมฺนิยามตา.   บทวา  อิทปฺปจฺจยตา   ไดแก 
ปจจัยแหงชราและมรณะเปนตนเหลานี้   ชื่อวา  อิทัปปจจัย.   อิทัปปจจัย  
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นั้นแล  ชื่อวา  อิทัปปจจยตา.  บทวา  ต  ไดแก   ปจจัยนั้น.   บทวา 
อภิสมฺพุชฺฌติ   ไดแก  รูดวยญาณ.  บทวา  อภิสเมติ   ไดแกมารวมกัน 
ดวยญาณ.  บทวา  อาจิกฺขติ  คือ  บอก.  บทวา  เทเสติ  ไดแก  แสดง. 
บทวา   ปฺเปติ  แปลวา ใหรู.  บทวา  ปฏเปติ   ไดแก  เริ่มต้ังใน 
หัวขอแหงญาณ.   บทวา   วิวรติ  ไดแก  เปดเผยแสดง.   บทวา    วิภชติ 
ไดแก  แสดงโดยการจําแนก.  บทวา  อุตฺตานีกโรติ   คือ  ทําใหปรากฏ. 
บทวา    ปสสฺถาติ    จาห    ไดแก     ตรัสวา    พวกเธอจงดู.    ถามวา 
คืออะไร  คือคําวา   ชาติปจฺจยา  ภิกขฺเว  ชรามรณ   เปนอาทิ.    บทวา 
อิติ   โข   ภิกขฺเว   เปน  เอว   โข   ภิกขฺเว.  บทวา  ยา  ตตฺร   ไดแก   
ในคําวา  ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  เปนตนนั้นใด.  บทวา  ตถตา   เปน 
อาทิ   เปนไวพจนของปจจาการน่ันแล.    ปจจยาการน้ัน   ทานกลาววา 
ตถตา   ( ความเปนจริงอยางนั้น )    เพราะธรรมน้ัน ๆ เกิดข้ึนโดยปจจัย 
เหลาน้ันไมยิ่งไมหยอนกวากัน  เรียกวา  อวิตถตา   เพราะเม่ือปจจัยเขาถึง 
สามัคคี   ธรรมท้ังหลายท่ีเกิดจากปจจัยนั้น  เพียงครูเดียว  ก็ไมเกิดข้ึน. 
เรียกวา  อนฺถตา  เพราะธรรมอ่ืนไมเกิดจากปจจัย  ธรรมอ่ืน   เรียกวา 
อิทปฺปจฺจยตา    เพราะเปนปจจัย      หรือเปนที่ประชุมปจจัยแหงชราและ 
มรณะเปนตน    ในขอน้ี    มีเนื้อความเฉพาะคําดังตอไปนี้ :-  ปจจัยแหง 
ธรรมเหลาน้ี     ชื่อวา    อทิปฺปจฺจยา   อิทปฺปจฺจยา  นั่นแล       ชื่อวา 
อิทปฺปจฺจยตา  อีกอยางหน่ึง ที่รวมแหง  อิทปฺปจฺจยา  ชื่อวา  อทิปฺปจฺจยตา. 
ก็ลักษณะในคําวา  อิทปฺปจฺจยตา  นี้   พึงทราบจากคัมภีรศัพทศาสตร. 
         บทวา   อนิจฺจ   แปลวา    ไมเที่ยง     เพราะอรรถวา    มแีลวกลับ 
ไมมี.  ก็คําวา  อนิจฺจ  ในท่ีนี้  หมายเอาธรรมะไมเท่ียง   แตที่ชือ่วา  
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ไมเที่ยง   เพราะขันธซึ่งมีสภาพไมเที่ยง    เปนชรามรณะ.    แมในสังขต-  
ธรรมเปนตน    ก็นัยนี้เหมือนกัน.   สวนบทวา   สงฺขต  ในท่ีนี้   ไดเเก 
กระทํารวมกันกับปจจัยทั้งหลาย.   บทวา   ปฏิจฺจสมุปฺปนฺน   ไดแกที่ 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน.    บทวา  ขยธมมฺ   ไดแกมีความสิ้นไปเปนสภาวะ. 
บทวา    วยธมฺม    ไดแกมีความสลายไปเปนสภาวะ.   บทวา   วิราคธมฺม 
ไดแกมีความปราศจากยินดีเปนสภาวะ.      บทวา    นิโรธธมฺม     ไดแก 
ความดับสนิทเปนสภาวะ.    แมความท่ีชาติไมเที่ยง   ก็พึงทราบตามนัย 
ที่กลาวมาแลวน่ันเอง.  ก็อีกอยางหนึ่ง   บทวา  อนจิฺจ  ในขอน้ี   ยอมถกู 
เหมือนกัน  โดยปริยายหน่ึง   เพราะทานเห็นชนกปจจัย    ในลกัษณะท่ีมี 
สภาวะเปนไปตามกิจ.  ภพเปนตน   กม็ีความไมเที่ยงเปนตน   เปนสภาวะ. 
บทวา  สมฺมปฺปฺาย   ไดแก  มรรคปญญา  พรอมดวยวิปสสนา.  บทวา 
ปุพฺพนฺต  ไดแก  ลวงไปกอน.  พึงทราบวินิจฉัยในบทวา  อโหสึ   นุโข 
เปนตน  ดังตอไปนี้ :-    เราตถาคตอาศัยอาการท่ีเที่ยงวา  เราไดมีแลวหนอ 
และอาการท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน   จึงสงสัยในอดีตวา   ตนมีและไมมี  ไมพึง 
กลาววาอะไรเปนเหตุ         คนพาลปุถุชนยอมประพฤติตามแตจะเปนไป 
เหมือนคนบา.  บทวา   กึ   น ุ โข   อโหสึ    ไดแก   อาศัยความเกิดข้ึน 
แหงชาติและเพศ    จึงสงสัยวา     เราเปนกษัตริยหรือพราหมณ  แพศย 
ศูทร  คฤหัสถ  บรรพชิต  เทวดาหรือมนุษยคนใดคนหน่ึง.   บทวา    กถ 
นุโข     ไดแกอาศัยอาการแหงสัณฐาน      แลวยอมสงสัยวาเราเปนคนสูง 
หรือเปนคนตํ่า  ขาวดํา  หรือปานกลางเปนตน  คนใด   คนหน่ึง.   แต 
อาจารยบางพวกกลาววา  อาศัยการถอืทิฏฐิที่วา  พระอิศวรบันดาลเปนตน 
จึงสงสัยโดยเหตุวา   เพราะเหตุไรหนอแล    เราจึงไดเปน   (อยางนั้น).  
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         บทวา   กึ    หุตฺวา    กึ    อโหสึ    ความวา    อาศัยชาติเปนตน  
เราไดเปนกษัตริยหรือ  แลวจึงสงสัยวา  คนเปนคนอ่ืนร่ําไป  วา  เราเปน 
กษัตริยแลวเปนพราหมณหรือ  ฯ ล ฯ   เปนเทวดาแลว   เปนมนุษย.    แต 
คําวา  อทฺธาน   ในที่ทุกแหง   เปนชื่อ   เรียกกาล.    บทวา  อปรนฺต   
ไดแก  ที่สุด    ซึ่งยังมาไมถึง.    บทวา   ภวิสฺสามิ  น ุ  โข   นน ุ  โข    
ความวา  อาศัยอาการท่ีเที่ยง  และอาการท่ีขาดสูญ     แลวจึงสงสัยวา    ตน 
มีและไมมี  ในอนาคต.   สวนท่ีเหลือในขอน้ี   ก็มนีัยอยางที่กลาวมาแลว. 
         บทวา   เอตรหิ  วา  ปจฺจุปฺปนฺน   อทฺธาน  ความวา    หรือระบุเอา 
ปจจุบันกาลแมทั้งหมด  เริ่มต้ังแตการปฏิสนธิในบัดนี้    จนถึงจุติ.   บทวา 
อชฺฌตฺต  กถกถี   ภวิสฺสติ    ไดแกจักเปนผูสงสัยในขันธของตน.   ดวย   
บทวา  อห   นุโขสฺมิ   ความวา สงสัยวา  คนมีอยูหรือ.  ถามวา  ขอน้ัน 
ควรหรือ.     จะไปคิดถึงทําไม  ในขอท่ีวา  ควรไมควรน้ี.   อีกอยางหน่ึง 
ในขอนี้ทานนําเรื่องนี้มาเปนอุทาหรณดังตอไปนี้. 
         เลากันวา   จุลลมารดามีบุตรหัวโลน.  มหามารดามีบุตรหัวไมโลน. 
มารดาทั้งสองตางก็แตงตัวบุตรนั้น.  บุตรคนน้ันก็ลุกข้ึน   คิดวา     เราเปน 
ลูกของจุลลมารดาหรือ.    เมื่อเปนเชนนี้ยอมสงสัยวา    เราเปนหรือหนอ. 
ดวยบทวา   โน   นุโขสฺม ิ  ความวา   สงสัยวา   ตนไมมี.  แมในขอน้ีมีเรื่อง 
นี้เปนอุทาหรณ. 
         เลากันวา  มีชายคนหน่ึง  เมื่อจะจับปลา  จึงฟนขาของตนซ่ึงเย็น 
เพราะยืนอยูในน้ํานาน      โดยคิดวาเปนปลา.      อีกคนกําลังรักษานาอยู 
ขาง ๆ ปาชา  กลัวผี   จึงนอนชันเขา  พอเขาต่ืนข้ึน   คิดวาเขาท้ัง  ๒ 
ของตนเปนยักษ  ๒  ตน   จึงฟนฉับเขาให.  ดวยประการดังวามานี้  จึงเกิด  
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มีความสงสัยวา  เราเปนหรือไมหนอ. 
         บทวา  กึ  นุโขสมฺิ  ความวา  เปนกษัตริยอยู  ก็สงสัยวา ตัวเอง 
เปนกษัตริยหรือ.  ในคําท่ีเหลือ  ก็มนีัยเชนนี้.  กผู็ที่เปนเทวดา  ชื่อวา 
จะไมรูวา  ตัวเองเปนเทวดายอมไมมี   แตเทพแมนั้น  ก็ยอมสงสัย   โดย 
นัยมีอาทิวา  เรามีรูปราง  หรือไมมีรูปราง.   หากจะมีคําถามวา   เพราะ 
เหตุไร  กษัตริยเปนตน  จึงไมรูเลา.  ตอบวา   เพราะกษัตริยเปนตนเหลา 
นั้น  เกิดในตระกูลนั้น ๆ  ไมเปนที่ประจักษชัด.   อีกอยางหนึ่ง  พวก 
คฤหัสถสําคัญตัววาเปนบรรพชิต  ซึง่ถือลัทธินิกายโปตลกะเปนตน  แม 
บรรพชิตก็สาํคัญตัวเองวาเปนคฤหัสถ  โดยนัยมอีาทิวา    กรรมของเรา 
กําเริบหรือไมหนอ.  อีกอยางหน่ึง  พวกมนุษยก็สําคัญวา   ตนเปนเทวดา 
เหมือนพระราชาฉะนั้น.  บทวา  กถ  นุ  โขสมฺิ  กม็ีนัยตามท่ีกลาวแลว 
นั่นเอง.  พึงทราบเน้ือความในขอนี้อยางเดียววา    บุคคลถือวา  ข้ึนชื่อวา 
ชีวะ  มีอยู  ในภายใน  ดังนี้แลว  อาศัยอาการแหงสัณฐานของชีวะนั้น 
เมื่อจะสงสัยวา เราเปนคนสูง  หรือวามีอาการเปนคนเต้ีย  ๔  ศอก  ๖  ศอก 
๘ ศอก  ๑๖  ศอก  เปนตน  คนใดคนหน่ึง   จึงสงสัยวา   กถ  นุโขสฺมิ. 
แตข้ึนชื่อวา  ผูจะไมรูสรีระสัณฐานท่ีเปนปจจุบัน  คงไมมี.  บทวา  กุโต 
อาคโต  โส  กุหึ   คาม ี ภวิสฺสติ   ความวา     เมื่อสงสัยฐานะที่มาท่ีไป 
แหงอัตภาพ     จึงสงสัยอยางนี้.   พระโสดาบัน     ทานประสงคเอาในท่ีนี้วา 
อริยสาวกสฺส  สวนพระอริยบุคคล  ๓  จําพวกนอกน้ีไมไดหามไวเลย. 
                           จบอรรถกถาปจจยสูตรที่  ๑๐     
                          จบอรรถกถาอาหารวรรคที่   ๒  
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                        ทสพลวรรคที่  ๓ 
 
                      ๑. ปฐมทสพลสูตร 
 
 วาดวยทศพลญาณและจตุเสารัชญาณ 
 
         [ ๖๔ ]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตประกอบดวยทศพลญาณ  และจตุเวสารัชญาณ 
จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ      บันลอืสีหนาทในบริษัททั้งหลาย     ยัง 
พรหมจักรใหเปนไปวา   ดังน้ีรูป   ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป   ดงัน้ีความ 
ดับแหงรูป  ดังน้ีเวทนา  ดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงเวทนา   ดังน้ีความดับแหง 
เวทนา  ดังนี้สัญญา  ดังนีค้วามเกิดข้ึนแหงสัญญา  ดังน้ีความดับแหงสัญญา 
ดังน้ีสังขารท้ังหลาย   ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสังขารท้ังหลาย   ดงัน้ีความดับ 
แหงสังขารทั้งหลาย  ดังนี้วิญญาณ   ดงัน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ  ดังนี้ 
ความดับแหงวิญญาณ  ดวยเหตุนี้   เมื่อปจจัยนี้มีอยู  ผลนี้ยอมมี  เพราะการ 
บังเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้  ผลนี้จึงบังเกิดข้ึน   เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู   ผลนี้ยอม 
ไมมี  เพราะการดับแหงปจจัยนี้    ผลนี้จึงดับ   ขอน้ีคือ  เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย  จึงมีสังขาร   เพราะสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ.  . .    ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้.        
        ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ    สังขารจึง  
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ดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ. . .  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี 
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
                               จบทสพลสูตรท่ี   ๑ 
 
                          ทสพลวรรคที่  ๓ 
 

                    อรรถกถาปฐมทสพลสูตรที ่ ๑ 
 
ทสพลสูตรท่ี  ๑  ไมมีอรรถกถาอธิบาย. 
 
                      ๒.  ทุติยทสพลสูตร 
 
วาดวยทศพลญาณและจตุเวสารัชญาณ 
 
         [๖๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตประกอบดวยทศพลญาณ 
และจตุเวสารัชญาณ   จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ    บันลือสีหนาทใน 
บริษัททั้งหลาย   ยังพรหมจักรใหเปนไปวา   ดังน้ีรูป   ดังน้ีความเกิดข้ึน 
แหงรูป  ดังนี้ความดับแหงรูป  ดังนี้เวทนา  ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา 
ดังน้ีความดับแหงเวทนา  ดังนี้สัญญา  ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสัญญา  ดังนี ้
ความดับแหงสัญญา    ดงัน้ีสังขารท้ังหลาย    ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสังขาร 
ทั้งหลาย   ดงัน้ีความดับแหงสังขารทั้งหลาย    ดังน้ีวิญญาณ    ดังน้ีความเกิด 
ข้ึนแหงวิญญาณ  ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ    ดวยเหตุนี้   เมื่อปจจัยนี้มีอยู 
ผลนี้ยอมมี  เพราะการบังเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้   ผลนีจึ้งบังเกิดข้ึน   เมื่อปจจัย  
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นี้ไมมีอยู  ผลนี้ยอมไมมี   เพราะการดับแหงปจจัยนี้  ผลนี้จึงดับ   ขอน้ีคือ 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ... 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         ก็เพราะอวิชชานั่นและดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึง 
ดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ. . . ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี 
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้   ทํา 
ใหต้ืนแลว  เปดเผยแลว  ประกาศแลว  เปนธรรมตัดสมณะข้ีริ้วแลว   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรผูบวชดวยศรทัธา  สมควรแทเพ่ือปรารภความเพียรใน 
ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้  ทําใหต้ืน  เปดเผย  ประกาศ  เปนธรรมตัด 
สมณะข้ีริ้วแลว  ดวยความต้ังใจวา  หนัง  เอ็น  และกระดูกจงเหลืออยู  เนื้อ 
เลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไปก็ตามที  อิฐผลใดที่จะพึงบรรลุไดดวย 
เรี่ยวแรงของบุรุษ  ดวยความเพียรของบุรุษ  ดวยความบากบ่ันของบุรุษ 
ยังไมบรรลุอิฐผลน้ัน       จักไมหยุดความเพียร   ดงัน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูเกียจครานอาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล  ยอมอยูเปนทุกข   
และยอมยังประโยชนของตนอันใหญใหเสื่อมเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวน 
บุคคลผูปรารภความเพียร  ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล  ยอมอยูเปน 
สุข  และยังประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การบรรลุธรรมอันเลิศดวยธรรมอันเลศิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พรหมจรรยนี้ 
ผองใส   ควรด่ืม  เพราะพระศาสดาอยูพรอมหนาแลว. 
         [๖๗]  เพราะเหตุฉะนี้แหละ  ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงปรารภ  
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ความเพียร  เพ่ือถึงธรรมที่ยังไมถึง  เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรล ุ เพ่ือ 
ทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง          เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
บรรพชาของเราทั้งหลายนี้      จักไมตํ่าทราม   ไมเปนหมัน   มผีล   มีกําไร 
พวกเราบริโภคจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัชบริขาร   ของ 
ชนเหลาใด  สักการะเหลาน้ัน  ของชนเหลาน้ัน  จักมีผลมาก  มีอานิสงส 
มาก  เพราะเราท้ังหลาย   ดังน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันบุคคลผูเล็งเห็น 
ประโยชนตน  สมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท  หรือ 
บุคคลผูเห็นประโยชนผูอ่ืน       สมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความ 
ไมประมาท  ก็หรือวา   บคุคลผูมองเห็นประโยชนทั้งสองฝาย  สมควรแท 
จริงเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท  ดังน้ี. 
                                    จบทุติยทสพลสูตรที่  ๒ 
 
                   อรรถกถาทุติยทสพลสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบความสังเขปแหงทสพลสูตรท่ี  ๒  เทาน้ัน  ดังนี้. สูตรที่  ๒ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยอํานาจพระอัธยาศัยของพระองค.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน บทวา ทสพลสมนฺนาคโต   แปลวา ทรงประกอบดวยพละกําลัง 
๑๐  ธรรมดาพละนี้มี ๒  คือ  กายพละ  กําลังพระกาย  ๑   ญาณพละ 
กําลังพระญาณ  ๑  ในพละทั้ง  ๒  นั้น  กายพละของพระตถาคต  พึงทราบ 
ตามแนวตระกูลชาง  ๑๐  ตระกูล    ทีพ่ระโบราณาจารยทั้งหลายกลาวไววา 
              กาฬาวกฺจ   คงฺเคยฺย       ปณฺฑร   ตมพฺปงฺคล 
              คนฺธ  มงฺคลเหมฺจ            อโุปสถ   ฉทฺทนฺติเม   ทส.   
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                     ชาง  ๑๐  ตระกูลเหลาน้ีคือ        กาฬาวกะ  ๑  
              คังเคยยะ  ๑  ปณฑระ  ๑  ตัมพะ  ๑  ปงคละ๑  คันธะ  ๑ 
              มังคละ  ๑  เหมะ๑๑  ๑  อุโปสถะ  ๑  ฉัททันตะ  ๑. 
         บรรดาชาง  ๑๐  ตระกูลเหลาน้ัน   พึงเห็นวา    ตระกูลชางโดยปกติ 
ชื่อวา  กาฬาวกะ. 
         กําลังกายของบุรุษ  ๑๐ คน  เปนกําลังชางตระกูลกาฬาวกะ ๑   เชือก 
         กําลังของชางตระกูลกาฬาวกะ  ๑๐  เชือก        เปนกําลังชางตระกูล 
คังเคยยะ ๑  เชือก.                                                                     
         กําลังชางตระกูลคังเคยยะ  ๑๐ เชอืก    เปนกําลังชางตระกูลปณฑระ 
๑ เชือก. 
         กําลังชางตระกูลปณฑระ  ๑๐  เชือก  เปนกําลังชางตระกูลตัมพะ  ๑ 
เชือก. 
         กําลังชางตระกูลตัมพะ ๑๐  เชือก    เปนกําลงัชางตระกูลปงคละ  ๑ 
เชือก. 
         กําลังชางตระกูลปงคละ ๑๐ เชือก    เปนกําลงัชางตระกูลคันธะ  ๑ 
เชือก. 
         กําลังชางตระกูลคันธะ  ๑๐  เชือก  เปนกําลังชางตระกูลมังคละ  ๑ 
เชือก. 
         กําลังชางตระกูลมังคละ ๑๐  เชอืก  เปนกําลงัชางตระกูลเหมวตะ๒๑ 
เชือก. 
         กําลังชางตระกูลเหมวตะ๓  ๑๐  เชือก  เปนกําลังชางตระกูลอุโปสถะ  ๑ 
เชือก. 
 
๑.  ๒.   ๓.  คาถาเปน  เหมาะ  แกอรรถเปน  เหมวตะ. 
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         กําลังชางตระกูลอุโปสถะ ๑๐ เชอืก  เปนกําลงัชางตระกูลฉัททันตะ  
๑ เชือก. 
         กําลังชางตระกูลฉัททันตะ ๑๐ เชอืก       เปนกําลังของพระตถาคต  
พระองคเดียว. 
         กําลังพระตถาคตน้ีนี่แล    ทานเรียกวา    กําลังท่ีนับไดวา    พระ- 
นารายณดังนี้ก็มี.  กําลังพระนารายณนี้นั้น  คํานวณโดยกําลังชางตามปกติ 
กเ็ทากับกําลังชางหน่ึงพันโกฏ ิ   แตคํานวณโดยบุรุษ   ก็เทากับกําลังบุรุษ  
สิบพันโกฏิ.    นี้พึงทราบวาเปนกําลังพระกายของพระตถาคตกอน.    แต 
กําลังพระกายท่ีมิไดจัดสงเคราะหไว  ในบทวา  ทสพลสมนฺนาคโต    นี.้ 
จริงอยู   การกําหนดรูทุกขก็ดี  การละสมุทัยก็ดี  การเจริญมรรคก็ดี   การ 
กระทําใหแจงผลก็ดี  อาศัยกําลังพระกายน้ี  ไมมี   แตมีกําลังอีกอยางหน่ึง 
ชื่อญาณพละ   กําลังพระญาณ   ๑๐ ประการ   โดยอรรถวา    ไมหว่ันไหว 
และโดยอรรถวา อุปถัมภในฐานะ ๑๐ ประการ. ทรงหมายถึงทศพลญาณนี้  
จึงตรัสวา  ทสพลสมนฺนาคโต  ดังนี้. 
         ถามวา   ก็ทศพลญาณน้ันเปนไฉน. 
         ตอบวา  ทรงรูฐานะและอฐานะ  เปนตน   ตามเปนจริง.     คือ 
ทรงรูฐานะโดยเปนฐานะ    และอฐานะโดยเปนอฐานะ ๑  ทรงรูวิบาก 
ของกรรมสมาทาน   ทั้งอดีตอนาคตและปจจุบัน  โดยฐานะ   โดยเหตุ 
ตามเปนจริง ๑    ทรงรูขอปฏิบัติที่ดําเนินไปในฐานะท้ังปวง  ๑  ทรงรู 
โลกโดยเปนอเนกธาตุ  และนานาธาตุ  ๑ ฯลฯ  ทรงรูอธิมุตติอัธยาศัย 
ของสัตวทั้งหลาย  ๑   ทรงรูอินทรียของสัตวเหลาน้ันวาย่ิงและหยอน  ๑ 
ทรงรูความเศราหมองผองแผวและออกของฌาน   วิโมกข  สมาธิและ  
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สมาบัติ ๑  ทรงรูขันธที่เคยอาศัยในปางกอนของสัตวเหลาน้ัน  ๑  ทรงรู 
จุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  ๑   ทรงรูธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ  ๑. 
         สวนในอภิธรรม  มาโดยพิสดาร  โดยนัยวา  ในโลกน้ีพระตถาคต 
ทรงทราบชัดตามเปนจริง ซึ่งฐานะโดยเปนฐานะ  และซึ่งอฐานะโดยเปน 
อฐานะ      แมขอที่พระตถาคตทรงทราบชัดตามเปนจริง    ซึ่งฐานะโดย 
เปนฐานะ      และซึ่งอฐานะโดยเปนอฐานะ     ก็จัดเปนตถาคตพละของ 
พระตถาคต.  พระตถาคตทรงอาศัยพละใด  ปฏญิาณฐานะอันประเสริฐสุด 
บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลาย    ดังน้ีเปนตน.    แม 
กถาพรรณนาความทานกลาวแลวโดยอาการทุกอยางของพละเหลาน้ันไว 
ในอรรถกถาวิภังค     และปปญจสูทนี    อรรถกถามัชฌิมนิกาย.     กถา 
พรรณนาความน้ัน       กพึ็งถือเอาตามนัยที่ทานกลาวไวแลวในอรรถกถา 
เหลาน้ัน.    ญาณอันเปนปฏิปกษตอความขลาดกลัว  ชื่อวา เวสารัชญาณ 
ในคําวา  จตุหิ   จ   เวสารชฺเชหิ    คําน้ีเปนชื่อของพระญาณท่ีสําเร็จดวย 
โสมนัส   ซึ่งเกิดข้ึนแกพระตถาคตผูทรงพิจารณาเห็นความเปนผูองอาจใน 
ฐานะทั้ง  ๔.  ในฐานะท้ัง  ๔      เปนไฉน.    คือในเรื่องทักทวงมีวา    เม่ือ 
ทานปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ     ธรรมเหลาน้ีทานก็มิไดตรัสรูยิ่ง 
เองแลว   ดังน้ีเปนตน.    ในขอน้ันมีบาลีดังน้ีวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เวสารัชญาณ   ๔    เหลาน้ี   ๔  เหลาน้ีเปนไฉน.    ๔   เหลาน้ีคือ  ใคร ๆ 
ในโลก  ไมวาสมณพราหมณ    เทวดา  มาร  พรหม   จักทักทวงเราโดย 
สหธรรม   ในขอท่ีวา  เมื่อทานปฏิญาณวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ   ธรรม 
เหลาน้ีทานก็มิไดตรัสรูยิ่งเองแลว    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราไมเห็นนิมิต  
แมขอนี้เลย    เราเม่ือไมเห็นนิมิตน้ัน    จึงเปนผูถึงความเกษม    ถึงความ  
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ไมกลัว  ถึงความเปนผูองอาจอยู    ใคร ๆ  ในโลกนี้   ฯ ล ฯ   ทักทวงเรา  
ในขอท่ีวา    เมื่อทานปฏิญาณวาเปนขีณาสพ    อาสวะเหลาน้ีของทานก็ยัง 
ไมสิ้นแลว  ฯ ล ฯ    ธรรมท่ีทานกลาววา  ทําอันตราย  ก็ไมอาจทําอันตราย 
แกผูเสพไดจริง  ฯ ล ฯ   ธรรมท่ีทานแสดงเพ่ือประโยชนแกผูใด   ก็ไมนํา 
ผูนั้น    ซึ่งปฏิบัติตามธรรมน้ัน    ใหสิ้นทุกขโดยชอบไดจริง.  ฯลฯ  เรา 
เมื่อไมเห็นนิมิตน้ัน    จึงเปนผูถึงความเกษม    ถึงความไมกลัว    ถึงความ 
เปนผูองอาจอยู   ดังนี้.    บทวา  อาสภณฺาน  ไดแกฐานะอันประเสริฐ  
สุด  ฐานะอันสูงสุด    หรือฐานะของพระพุทธเจาทั้งหลายองคกอน ๆ  ผู 
ประเสริฐ    อธิบายวา     ฐานะของพระพุทธเจาเหลาน้ัน.      อีกนัยหน่ึง 
จาฝูงโค  ๑๐๐ ตัว  ชื่อวา อุสภะ    จาฝูงโค  ๑,๐๐๐  ตัว    ชื่อวา  วสภะ. 
หรือวา  หัวหนาโค  ๑๐๐  คอก  ชื่อวา อุสภะ.   หวัหนาโค  ๑,๐๐๐  คอก 
ชื่อวา  วสภะ.    โคที่ประเสริฐสุดกวาโคทุกตัว    ทนอันตรายไดทุกอยาง 
สีขาว  นาเลื่อมใส   นําภาระของหนักไดมาก   พึงไมสะดุงหว่ันไหว   แม 
เพราะเสียงฟาผาต้ัง   ๑๐๐ ครั้ง  ชื่อวา  นิสภะ.   โคนิสภะนั้น   ทานหมาย 
เอาวาอุสภะ.  จริงอยู   คําน้ี   เปนคําเรียกโคอุสภะนั้นโดยปริยาย   ฐานะนี้ 
เปนของโคอุสภะ  เหตุนั้น  จึงชื่อวา อาสภะ.   บทวา าน  ไดแกกําหนด 
กระทืบแผนดินดวยเทาท้ัง ๔      แตในท่ีนี้    เปนดั่งโคอาสภะ.   เหตุนั้น 
จึงชื่อวาอาสภะ  เหมือนอยางวา โคอุสภะ  กลาวคือโคนิสภะ  ประกอบดวย 
อุสภพละ  กาํลังโคอุสภะ  กระทืบแผนดินดวยเทาทั้ง ๔  ยืนหยดัดวยฐานะ 
ที่ไมหว่ันไหว   ฉันใด    แมพระตถาคต      ทรงประกอบดวยตถาคตพละ 
กําลังพระตถาคต   ทรงกระทืบแผนดิน  คือบริษัท ๘  ดวยพระบาท  คือ 
เวสารัชญาณ  ๔  ไมทรงหว่ันไหวดวยศัตรู    หมูอมิตรไร ๆ ในโลก  ทั้ง  
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เทวโลก  ทรงยืนหยัดดวยฐานะอันไมหว่ันไหวก็ฉันนั้น  ก็พระตถาคตเมื่อ  
ทรงยืนหยัดอยางนั้น   กท็รงปฏิญาณเขาถึงไมบอกคืนอาสภฐานะ   ฐานะ 
อันประเสริฐสุด ทรงวางอาสภฐานะไวในพระองค. ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา 
อาสภณฺาน  ปฏิชานาติ  ดังน้ี.  บทวา  ปริสาสุ  ไดแกบริษัท  ๘  เหลาน้ี 
[มหาสีหนาทสูตร]   วา  ดูกอนสารีบุตร    บริษัท  ๘ เหลาน้ีคือ  ขัตติย- 
บริษัท    พราหมณบริษัท   คหบดีบริษัท  สมณบรษัิท  จาตุมมหาราชิก- 
บริษัท  ดาวดึงสบริษัท   มารบริษัท  พรหมบริษัท.  บทวา  สีหนาท   นทติ  
ไดแกทรงบันลือเสียงประเสริฐสุด เสียงที่ไมนากลัว  เสียงที่ไมมีใครเหมือน 
หรือบันลือเสียงเสมือนเสียงราชสีห.  พึงแสดงความขอน้ี   ดวยมหาสีหนาท- 
สูตร.  เปรียบเหมือนราชสีห  เขาเรียกกันวาสีหะ  เพราะอดทนและลาสัตว 
ฉันใด    พระตถาคต   ทานเรียกวาสีหะ   ก็เพราะทรงอดทนตอโลกธรรม  
ทั้งหลาย     และแมเพราะทรงกําจัดปรัปปวาท     การกลาวรายของฝายอ่ืน 
ก็ฉันนั้น.  เสียงราชสีหที่กลาวอยางนี้  ชื่อวา  สหีนาท.  ในขอน้ัน   พระ 
ตถาคตทรงประกอบดวยพระกําลังดังราชสีห        ทรงองอาจในท่ีทั้งปวง 
ปราศจากขนพองสยองเกลา   ทรงบันลือสีหนาทเหมือนราชสีห.   ราชสีห 
คือพระตถาคต   ทรงประกอบดวยพระกําลังของพระตถาคต    ทรงองอาจ 
ในบริษัททั้ง ๘      ทรงบันลือพระธรรมเทศนาอันงดงาม     มีวิธีตาง ๆ 
โดยนัยวา  ดงัน้ีรูปเปนตน   คือสีหนาท  ที่พรอมดวยความสงางาม.  ดวย 
เหตุนั้น    จึงตรัสวา  ปริสาสุ   สหีนาท   นทติ.  ในบทวา  พฺรหมฺจกฺก 
ปวตฺเตติ   นี้  บทวา  พฺรหมฺ     ไดแกประเสริฐสุด     สูงสุด   บรสิุทธิ์. 
คําน้ีเปนชื่อของพระธรรมจักร.   พระธรรมจักรนัน้  ม ี๒  คือ  ปฏิเวธ- 
ญาณ  ๑  เทศนาญาณ   ๑.    ในญาณ  ๒  อยางนั้น   ญาณที่ปญญาอบรม     
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นําอริยผลมาใหพระองค  ชื่อวาปฏิเวธญาณ.   ญาณที่กรุณาอบรม   นํา  
อริยผลมาใหเหลาสาวก     ชื่อวาเทศนาญาณ.          ในญาณ   ๒  อยางนั้น 
ปฏิเวธญาณ  มี  ๒  คือ  ทีก่ําลังเกิดข้ึน  ที่เกิดข้ึนแลว  จริงอยู  ปฏิเวธญาณ 
นั้น    นับต้ังแตเสด็จออกทรงผนวชจนถึงพระอรหัตมรรค   ชือ่วากําลัง 
เกิดข้ึน.    ที่เกิดข้ึนในขณะอรหัตผล  ชื่อวาเกิดข้ึนแลว.   นับต้ังแตภพ 
ดุสิตจนถึงอรหัตมรรค    ณ  มหาโพธิบัลลังก    ชื่อวากําลังเกิดข้ึน.    ที ่
เกิดข้ึนในขณะอรหัตผล     ชื่อวาเกิดข้ึนแลว.      นับต้ังแตพระพุทธเจา 
พระนามวาทีปงกร     จนถึงอรหัตมรรค    ชื่อวากําลังเกิดข้ึน.    ที่เกิดข้ึน 
ในขณะอรหัตผล    ชื่อวาเกิดข้ึนแลว.   เทศนาญาณมี ๒    คือ  ที่กําลัง 
ประกาศ   ทีป่ระกาศแลว.   จริงอยู    เทศนาญาณนั้น   ที่ประกาศจนถึง 
โสดาปตติมรรคของพระอัญญาโกณฑัญญะ    ชื่อวากําลังประกาศ.       ที ่
ประกาศในขณะโสดาปตติผล  ชื่อวาประกาศแลว.    ในญาณท้ัง  ๒  นั้น 
ปฏิเวธญาณเปนโลกุตระ.   เทศนาญาณเปนโลกิยะ  แตญาณแมทั้ง  ๒  นั้น 
ก็ไมทั่วไปแกคนเหลาอ่ืน.  เปนโอรสญาณของเหลาพระพุทธะเทานั้น. 
         บัดนี้    เพ่ือจะทรงแสดงสีหนาทท่ีทรงเปนผูประกอบดวยพระญาณ 
ที่บันลือ  จึงตรัสวา  อิติ   รูป   ดังน้ีเปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อิติ  รูป    แปลวา  นี้รูป  เทาน้ีรูป.    ตรัสการกําหนดรูปไมใหเหลือดวย 
อํานาจลักษณะ   รส   ปจจุปปฏฐานและปทัฏฐาน    ทําส่ิงท่ีมีความสลาย 
เปนสภาวะ     และความแตกแหงภูตรูปและอุปาทายรูป      เปนตนไปวา 
เหนือน่ีข้ึนไป  รูปไมม.ี  ตรัสความเกิดข้ึนแหงรูป  ที่กําหนดไวดวยคําน้ีวา 
ดังน้ีเปนความเกิดข้ึนแหงรูป.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อิติ  ความวา 
อยางนี้เปนความเกิดข้ึน.  ความพิสดารแหงรูปสมุทัยนั้น    พึงทราบอยางนี้   
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วา เพราะอวิชชาเกิด  รูปก็เกิด  เพราะตัณหาเกิด  รูปก็เกิด  เพราะกรรม  
เกิด  รูปก็เกดิ เพราะอาหารเกิด  รูปก็เกิด.  อริยสาวกแมเม่ือเห็นนิพพัตติ- 
ลักษณะ   ลักษณะเกิด    ยอมเห็นความเกิดแหงรูป.   แมในฝายความดับ 
ความพิสดารก็มีอยางนี้วา   เพราะอวิชชาดับ    รูปกด็ับ.  อริยสาวกแมเมื่อ 
เห็นวิปริณามลักษณะ  ลกัษณะแปรปรวน  ยอมเหน็ความดับแหงรูปขันธ. 
แมในบทวา  อิติ   เวทนา  เปนตน   ก็ตรัสการกําหนดเวทนา  สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ  ที่เหลือไว  ดวยอํานาจลักษณะ   รส   ปจจุปปฏฐาน 
และปทัฏฐาน  ทําความเสวยอารมณ  ความจําได  ความปรุงแตงและความ  
รูสึกเปนสภาวะ  และความแตกแหงสุขเวทนาเปนอาทิ  รูปสัญญาเปนอาทิ 
ประสาทและจักษุวิญญาณเปนอาทิ  เปนตนไปวา  นี้เวทนา  เทาน้ีเวทนา. 
เหนือน้ีข้ึนไป  เวทนาไมมี.  นี้สัญญา   เหลาน้ีสังขาร  นี้วิญญาณ    เทาน้ี 
วิญญาณ.  เหนือข้ึนไป  วิญญาณไมมี ดังน้ี.  แตตรสัความเกิดแหงเวทนา 
สัญญา   สังขาร    และวิญญาณ     ทีก่ําหนดอยางนี้    ดวยบทท้ังหลายมีวา 
ดังน้ีเปนความเกิดข้ึนแหงเวทนา   เปนตน.   แมในบทเหลาน้ัน   บทวา 
อิติ  ความวา  อยางนี้เปนความเกิด.  ความพิสดาร  แมของขันธเหลาน้ัน 
ก็พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลวในรูปวา  เพราะอวิชชาเกิด   เวทนาก็เกิด 
ดังน้ีเปนตน. 
         สวนความตางกันมีดังนี้  ในขันธ ๓  ไมกลาววา  เพราะอาหารเกิด 
ควรกลาววา   เพราะผัสสะเกิด.   ในวิญญาณขันธ   ควรกลาววา   เพราะ 
นามรูปเกิด.  แมบทฝายดับ    ก็ควรประกอบดวยอํานาจปญจขันธเหลาน้ัน 
นั่นแล.   นี้เปนความสังเขปในขอนี้.   แตเมื่อวาโดยพิสดาร   การวินิจฉัย 
ความเกิดและความเสื่อม    ที่บริบูรณดวยอาหารทุกอยาง    กก็ลาวไวแลว  
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ในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  แมเสียงอยางน้ีวา   เมื่อส่ิงน้ีมี  สิ่งนี้ก็มี  ดังน้ี   ก ็
เปนสีหนาทอีกประการหนึ่ง.   ใจความของสีหนาทน้ัน   มีวา   เมื่อปจจัย  
มีอวิชชาเปนตนนี้มีอยู  ผลมีสังขารเปนตนนี้    ก็ม.ี  บทวา  อิท  น โหติ 
ความวา   เมื่อปจจัยอวิชชาเปนตนไมมี   ผลมีสังขารเปนตนนี้    ก็ไมม.ี 
บทวา อิมสฺส  อุปฺปาทา  อทิ  อุปฺปชฺชติ  ความวา เพราะปจจัยมีอวิชชา 
เปนตนนี้เกิด   ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็เกิด.  บทวา   อิมสฺม ึ   อสติ   อิท 
น  โหติ  ความวา เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้ไมมี  ผลมีสังขารเปนตนนี้  
ก็ไมมี.  บทวา  อิมสฺส  นฺโรธา  อิท  นริชฺุฌติ  ความวา  เพราะปจจัย  
มีอวิชชาเปนตนนี้ดับ   ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็ดับ. 
         บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงอาการท่ีสิ่งนั้น  มี   [เกิด]   และดบั   โดย 
พิสดาร   จึงตรัสวา  ยทิท   อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  เปนตน.   บทวา 
เอว    สฺวากขฺาโต     ไดแกที่ทรงกลาวไวดวยดี    คือตรัสไวดีแลว    โดย 
การจําแนกปญจขันธเปนตน    อยางนี้.  บทวา   ธมโฺม   ไดแกธรรม  คือ 
ปญจขันธและปจจยาการ.   บทวา   อุตฺตาโน   ไดแกไมควํ่าแลว.  บทวา 
วิวโฏ   ไดแกเปดต้ังไว.  บทวา  ปกาสิโต   ไดแกแสดงแลว   สองใหสวาง 
แลว.  ผาเกา  ที่ทะลุ  ฉีก  มีปมเย็บไวในท่ีนั้น ๆ  เรยีกกันวา    ปโลติกา 
ในคําวา   ฉินฺนปโลติโก   ผูใดไมมีผาเกานั้น   นุงหมแตผาใหมขนาด  ๘ 
ศอก  หรือ ๙ ศอก  ผูนั้น  ชื่อวา ฉินฺนปโลติก  ขาดผาเกา     ธรรมแมนี้ 
ก็เปนเชนนั้น.   ในธรรมน้ีมิใชมีภาวะคือสมณะดุจผาทะลุฉีกและมีปมที่เย็บ  
ไวดวยอํานาจหลอกลวงเขาเปนตน.    อีกนัยหน่ึง    แมผาเล็ก  ๆ    ก็เรียก 
ปโลติกา [ผาเกา  ผาข้ีริ้ว ]  ผูใดไมมี   ปโลติกา  นัน้   แตมีแตผาผืนใหญ 
ขนาด  ๘-๙  ศอก  ผูนั้น  ก็ชื่อวา   ฉินนปโลติกะ  ขาดผาเกาผาข้ีริ้ว  
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อธิบายวา    ปราศจากผาเกา.     ธรรมนี้ก็เปนเชนนั้น    [ปราศจากสมณะ  
ดุจผาเกาหรือผาข้ีริ้ว].   เหมือนอยางวา   บุรุษไดผา  ๔   ศอกมา   ทําการ 
กําหนด กะ  ชักไปทางโนนทางนี้   ยอมลําบาก  ฉันใด  เหลานักบวชใน 
ลัทธิภายนอก [พระพุทธศาสนา]  ก็ฉันนั้น  กะกําหนดธรรมอันนอย ๆ 
ของตนไววา  เมื่อส่ิงน้ีเปนอยางนี้  สิ่งนี้ก็จักเปนอยางนี้   เมื่อจะขยายหรือ 
เพ่ิมยอมลําบาก.     อน่ึง  บุรุษกะกําหนดดวยผาขนาด ๘ ศอก  ๙ ศอก 
ยอมนุงหมไดตามชอบใจ    ไมลําบากเลย    ไมมกีิจท่ีบุรุษจะตองชักผามา 
ขยายหรือเพ่ิมในผาน้ัน  ฉันใด   ไมมกีิจท่ีกุลบุตรผูบวชดวยยศรัทธาจะตอง 
กะกําหนดจําแนกธรรมทัง้หลาย     แมในธรรมน้ี  ก็ฉันนั้น.    พระผูมี   
พระภาคเจาทรงหมายถึงขอแมนี้วา      ธรรมน้ีเราจําแนกไวดีแลว      ขยาย 
กวางดีแลว  ดวยเหตุนั้นๆ  จึงตรัสวา  ฉินฺนปโลติโก   ธรรมท่ีปราศจาก 
สมณะดุจผาข้ีริ้ว  ดังนี้.   อน่ึง  แมหยากเยื่อ   ทานกเ็รียกวา   ปโลติกะ. 
ข้ึนชื่อวาสมณะหยากเย่ือ     ยอมจะดํารงอยูในพระศาสนาน้ีไมได.     ดวย 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
              การณฺฑว  นิทฺธมถ               กสมฺพุ   อปกสฺสถ 
              ตโต   ปลาเป  วาเหถ            อสมเณ  สมณมานิเน 
              นิทธฺมิตฺวาน  ปาปจฺเฉ            ปาปอาจารโคจเร  
              สุทธฺาสุทฺเธหิ  สวาส              กปฺปยวฺโห  ปติสฺสตา 
              ตโต   สมคฺค  นิปกา              ทุกฺสฺสนฺต  กริสฺสถ.  
                     พวกเธอจงกําจัดสมณะหยากเยื่อ    ขับไลสมณะ 
              ขยะ   ลอยสมณะแตเปลือก  ผูไมเปนสมณะ     แต 
              สําคัญตัววาเปนสมณะ   ครั้นกําจัดสมณะผูมีความ  
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         ปรารถนาลามก    ผูมีอาจาระและโคจรลามก    ถึง  
         ชื่อวาอยูรวมกับสมณะผูบริสุทธิแ์ละผูไมบรสิุทธิ์   ม ี
         สติมั่นคง     แตนั้นพวกเธอมีความพรอมเพรยีงกัน 
         มีปญญารักษาตน     ก็จักทําท่ีสดุทุกขได. 
ธรรมนี้      ชือ่วา  ปราศจากสมณะผาข้ีริ้ว     แมเพราะสมณะหยากเย่ือถูก 
ตัดขาดแลวดวยประการฉะน้ี.   บทวา  อลเมว   แปลวา  สมควรแท.   บทวา 
สทฺธาปพฺพชิเตน   แปลวา  ผูบวชดวยศรัทธา.    ในบทวา  กุลปุตฺเตน 
กุลบุตรมี ๒ คือ อาจารกุลบุตรและชาติกุลบุตร. บรรดากุลบุตรทั้งสองน้ัน 
กุลบุตรผูใด    ออกบวชจากตระกูลใดตระกูลหนึ่ง  บําเพ็ญธรรมขันธ  ๕ 
มีศีลขันธเปนตน  กุลบุตรผูนี้   ชื่อวา  อาจารกุลบตุร  สวนกุลบุตรผูใด    
ออกบวชจากตระกูลที่สมบูรณดวยชาติ       ดั่งเชนพระยศกุลบุตรเปนตน 
กุลบุตรผูนี้   ชื่อวา  ชาติกุลบุตร  ในกลุบุตรทั้งสองน้ัน  ในท่ีนีท้านประสงค 
เอาอาจารกุลบุตร.   กถ็าชาติกุลบุตร   มีอาจาระ  ชาติกุลบุตรนี้    ก็จัดวา 
สูงสุดทีเดียว.   อันกลุบุตรเห็นปานน้ัน.   บทวา  วริิย  อารภิตุ   ไดแก 
เพ่ือทําความเพียรประกอบดวยองค  ๔. 
         บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงความเพียรมีองค   ๔   จึงตรัสวา  กาม   ตโจ 
เปนตน.    ในองคทั้ง  ๔  นั้น   ตโจ  เปนองค  ๑    นหารุ  เปนองค    ๑   
อฏ ิ     เปนองค  ๑.    มสโบหิต  เปนองค  ๑.    กแ็ลกุลบุตรผูอธิษฐาน 
ความเพียรประกอบดวยองค  ๔  นี ้     พึงใชในฐานะท้ัง  ๙     คือ  กอน 
อาหาร  หลังอาหาร  ยามตน    ยามกลาง   ยามสุดทาย   เวลาเดิน  เวลายืน 
เวลาน่ัง   เวลานอน.  บทวา  ทุกฺข  ภิกขฺเว    กุสิโต  วิหรติ  ความวา 
ในพระศาสนาน้ี   บุคคลใดเกียจคราน   บุคคลน้ันยอมอยูเปนทุกข   แต  
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ในลัทธินอกพระพุทธศาสนา ผูใดเกียจคราน ผูนั้นยอมอยูเปนสุข.  บทวา  
โวกิณฺโณ   แปลวา คลุกคลี. บทวา  สทตฺถ  แปลวา  ประโยชนที่ดีหรือ 
ประโยชนของตน.     แมดวยบทท้ังสอง      ทานกป็ระสงคเอาเฉพาะพระ 
อรหัตอยางเดียว.    วา  ปริหาเปติ    แปลวา   ใหเสื่อมไป   ไมบรรล.ุ 
จริงอยู  กุลบตุรผูเกียจคราน ยอมเปนอันไมคุมครองทวารทั้ง  ๖.   กรรม  ๓ 
ก็ไมบริสุทธิ์.   ศีลมีอาชีวะเปนที่   ๘       [อาชีวมัฏฐกศีล]   ก็ไมผองแผว. 
ภิกษุผูมีอาชีวะอันทําลายเสียแลว    ยอมเปนผูเขาไปเปนพระประจําตระกูล. 
ภิกษุนั้นเปนผูทํารายเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย   เหมือนผงที่ตกลงในดวงตา 
ยอมอยูเปนทุกข   ทั้งไดชื่อวา   เปนคนเมา   และกนิข้ีชาง.   ไมสามารถ 
จะยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาไวได  ชื่อวา  ทําขณะเวลาท่ีหาไดยากให 
พลาดไป.    แมอาหารของชาวแควน   ที่ภิกษุนั้นบริโภคแลวยอมไมมีผล 
มาก.  บทวา  อารทฺธวิริโย   จ  โข  ภิกขฺเว   ความวา  บุคคลผูปรารภ 
ความเพียร     ยอมอยูเปนสุขในพระศาสนานี้โดยแท.     สวนผูที่ประกอบ 
ความเพียรอยูในลัทธินอกพระพุทธศาสนา    ยอมอยูเปนทุกข.   บทวา 
ปวิวิตฺโต    ไดแกผูพรากแลว.     บทวา  สทตฺถ  ปริปูเรติ   ไดแกบรรล ุ
พระอรหัต.      จริงอยู    ภิกษุผูปรารภความเพียร   ยอมเปนอันคุมครอง 
ทวารท้ัง  ๖   ดีแลว.     กรรมทั้ง   ๓  ก็บริสุทธิ์.     ศีลมีอาชีวะเปนที่  ๘    
ก็ผองแผว.    อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุนั้นเปนที่พอใจของเพ่ือนสพรหมจารี 
ทั้งหลาย   เหมือนยาหยอดตาท่ีเย็นในดวงตา   และเหมือนจันทรตาม 
ธรรมชาติยอมอยูเปนสุข     ยอมอาจยึดพระอัธยาศัยของพระศาสดาไวได. 
จริงอยู  พระศาสดาถูกนางโคตมีถวายบังคมดวยกราบทูลอยางนี้วา  
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              จิร   ชีว   มหาวีร              กปฺป   ติฏ   มหามุนี. 
                     ขาแตพระมหาวีระ     โปรดมีพระชนมายุนาน  ๆ  
              ขาแตพระมหามนุี     โปรดดํารงอยูตลอดกัปเถิด. 
ก็ทรงหามเสียวา  ดูกอนโคตมี  เธอไมพึงไหวตถาคตดวยอาการอยางนี้เลย 
ถูกนางโคตมีนั้นทูลออนวอน   เมื่อจะทรงบอกอาการที่ควรไหว   จึงตรัส 
อยางนี้วา 
              อารทฺธวิริเย    ปหิตตฺเต       นิจฺจ    ทฬฺหปรกฺกเม 
              สมคฺเค   สาวเก   ปสฺส         เอสา     พุทฺธาน    วนฺทนา.  
                   เธอจงดูเหลาพระสาวก        ผูปรารภความเพียร 
              ผูมใีจเด็ดเด่ียว    บากบั่นมั่นคงอยูเปนนิตย    ผูพรอม 
              เพรยีงกัน   นี้เปนการไหวพระพุทธะท้ังหลาย. 
ภิกษุผูปรารภความเพียรอยางนี้      ยอมสามารถยึดเหน่ียวพระอัธยาศัยของ 
พระศาสดาไวได    ยอมทําขณะเวลาท่ีหาไดยากไมใหพลาดไป.     จริงอยู 
พุทธุปบาทกาล   สมัยเกิดข้ึนของพระพุทธเจา   ธรรมเทศนา   การแสดง 
ธรรม   และสังฆสุปฏิบัติ  ความปฏิบัติดีของสงฆ  ยอมมีผล  มกีําไรสําหรับ 
ภิกษุนั้น.   แมอาหารของชาวแควนที่ภิกษุนั้นบริโภคแลว   ยอมมีผลมาก. 
บทวา  หีเนน  อคฺคสฺส  ความวา ไมชื่อวาบรรลพุระอรหัต   ที่นับวาเลิศ 
ดวยศรัทธาอยางเลว  วิริยะอยางเลว  สติอยางเลว  สมาธิอยางเลว  ปญญา 
อยางเลว.  บทวา  อคฺเคน  จ  โข  ความวา   ชื่อวาบรรลุพระอรหัตอัน 
เลิศ   ดวยคุณมีศรัทธาเปนตนอยางเลิศ.   ในบทวา  มณฺฑปยยฺ  ชื่อวา 
มัณฑะ  เพราะอรรถวา  ผองใส  ชื่อวา  เปยยะ  เพราะอรรถวา ควรด่ืม. 
พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงวา จริงอยู   บุคคลดื่มน้ําด่ืมอันใดแลว  
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ลมลงระหวางถนน  ไมรูสึกตัว  ไมเปนเจาของแมแตผูเปนตนของตนเอง 
น้ําด่ืมอันนั้นแมใสก็ไมควรด่ืม.   สวนศาสนาของเรา     ทั้งผองใส   ทั้งควร 
ดื่มอยางนี้    จึงตรัสวา  มณฺฑเปยฺย  ดงัน้ี.   ในคําวา มณฺฑเปยฺย    นั้น 
ผองใสมี  ๓ อยาง  คือ เทสนามัณฑะ   เทศนาผองใส  ปฏิคคหมณัฑะ 
ผูรับผองใส  พรหมจริยมณัฑะ  พรหมจรรยผองใส. 
         เทศนาผองใสเปนไฉน. 
         คือการบอก  [สอน]  แสดงบัญญติั    เปดเผย   จําแนก   ทําใหต้ืน 
ซึ่งอริยสัจ  ๔.   การบอก  ฯลฯ   ทําใหต้ืน   ซึ่งอริยมรรคมีองค  ๘    นี ้
ชื่อ  เทสนามณัฑะ   เทศนาผองใส. 
         ผูรับผองใสเปนไฉน. 
         คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  ก็หรอืชน 
แมเหลาอ่ืนพวกใดพวกหนึ่ง     ซึ่งเปนผูรูความ.   นี้ชื่อ   ปฏคิคหมัณฑะ 
ผูรับผองใส.         
         พรหมจรรยผองใสเปนไฉน. 
         คือ   อริยมรรคมีองค  ๘  นี้นี่แล  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ 
นี้ชื่อ   พรหมจริยมัณฑะ  พรหมจรรยผองใส. 
         อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบความในขอน้ี  โดยนยัเปนตนวา   สัทธินทรีย 
เปนความผองใสโดยอธิโมกข   ความนอมใจเชื่อ  อสัทธิยะ  ความไมเชื่อ 
เปนกาก.  ละอสัทธิยะอันเปนกากเสีย  ดื่มแตอธิโมกข  อันเปนความใส 
แหงสัทธินทรีย    เพราะเหตุนั้น  สัทธนิทรียจึงชื่อวา   มัณฑะ  ใส  เปยยะ 
ควรด่ืม.    คําวา   สตฺถา    สมฺมขุีภูโต    นี้     เปนคํากลาวเหตุในขอน้ี. 
เพราะเหตุที่พระศาสดาประทับอยูตอหนา.   ฉะนั้น   พรหมจรรยนั้น   จึง  
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เปนของผองใส   ในอรรถวา  ทําประโยคความเพียรแลวด่ืมได.   แทจริง 
ของภายนอก  แมแตเภสัชยาที่ใส   อยูลับหลังหมอ   ผูดื่มก็มีความสงสัยวา 
เราไมรูขนาดหรือ  หรือวาการเพ่ิมการลด.   แตเมื่ออยูตอหนาหมอ  ผูดื่ม 
ก็หมดสงสัยดื่ม    ดวยคิดวา    หมอจักรู.    พระศาสดาผูเปนเจาของธรรม 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ทรงประกอบสัตวไวในพรหมจรรยแมที่ใสและควรด่ืม   
ดวยตรัสวา   พวกเธอจงพยายามด่ืมเสีย    เพราะฉะนั้น   จึงตรัสวา   ติห 
ภิกฺขเว.  บรรดาเหลาน้ัน     บทวา  สผลา  ไดแกมีอานิสงส.   บทวา 
สอุทฺริยา  ไดแกมีผลเพิ่ม  คือกําไร.  บทวา  อตฺตตฺถ   ไดเเกพระอรหัต  
อันเปนประโยชนแกตน.  บทวา อปฺปมาเทน  สมปฺาเทตุ  ไดแกเพ่ือทํากิจ 
ทุกอยางดวยความไมประมาท.     บทวา    ปรตฺถ   ไดแกผลเปนอันมาก 
ของผูถวายปจจัย.   คําที่เหลือในที่ทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาทุติยทสพลสูตรที่ ๒ 
 
                              ๓.  อปุนิสสูตร 
 
                วาดวยธรรมทีอ่ิงอาศัยกัน 
 
          [๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรารูอยู  เห็นอยู  เราจึงกลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย      เมื่อเราไมรูไมเห็น      เราก็มิไดกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย   ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรารูเราเห็นอะไรเลา ความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลายยอมมี   เมื่อเรารูเราเห็นวา    ดังนี้รูป    ดงัน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป 
ดังน้ีความดับแหงรูป. . .ดังน้ีเวทนา. . .ดังน้ีสัญญา. . .ดังสังขาร   
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ทั้งหลาย. . .ดังน้ีวิญญาณ   ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ     ดังน้ีความดับ  
แหงวิญญาณ  ความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี  ภิกษุทั้งหลาย     เมื่อ 
เรารู  เราเห็นอยางนี้แล  ความสิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี. 
         [๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมเปนที่สิ้นไป๑   เกิดข้ึนแลว 
ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป  อันนั้นแมใด    มีอยู    เรากลาวญาณแมนั้นวา 
มีเหตุเปนที่อิงอาศัย    มิไดกลาววา   ไมมีเหตุเปนที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย       ก็อะไรเลา    เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป 
ควรกลาววา    วิมุตติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิมุตติวามีเหตุที่ 
อิงอาศัย  มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา 
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิมุตติ  ควรกลาววา  วิราคะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวแมซึ่งวิราคะวามีเหตุที่อิงอาศัย       มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิราคะ  ควรกลาว 
วา    นิพพิทา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวแมซึ่งนิพพิทาวามีเหตุที่ 
อิงอาศัย  มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา 
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงนิพพิทา  ควรกลาววา   ยถาภูตญาณทัสสนะ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวแมซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะวา      มีเหตุที่อิงอาศัย 
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา  เปนเหตุ 
ที่อิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ  ควรกลาววา สมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวแมซึ่งสมาธิวามีเหตุที่อิงอาศัย   มิไดกลาววา    ไมมีเหตุที่อิงอาศัย  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสมาธิ  ควรกลาววา 
สุข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวแมซึ่งสุขวามีเหตุที่อิงอาศัย     มิไดกลาว 
 
๑.  อรหัตผล  
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วาไมมีเหตุที่อิงอาศัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัย 
แหงสุข    ควรกลาววา   ปสสัทธิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวแมซึ่ง 
ปสสัทธิวามีเหตุที่อิงอาศัย     มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปสสัทธิ  ควรกลาววา ปติ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวแมซึ่งปติวามีเหตุที่อิงอาศัย  มิไดกลาววาไมมีเหตุ 
ที่อิงอาศัย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปติ  ควร 
กลาววา    ความปราโมทย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวแมซึ่งความ 
ปราโมทยวามีเหตุที่อิงอาศัย     มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงความปราโมทย ควรกลาว 
วา  ศรัทธา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวแมซึ่งศรัทธาวามีเหตุที่อิงอาศัย 
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนเหตุ 
ที่อิงอาศัยแหงศรัทธา  ควรกลาววา  ทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาว 
แมซึ่งทุกขวามีเหตุเปนที่อิงอาศัย   มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงทุกข  ควรกลาววา  ชาติ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวแมซึ่งชาติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี 
เหตุที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงชาติ  
ควรกลาววาภพ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งภพวามีเหตุที่อิงอาศัย 
มิไดกลาวไมมีเหตุที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่  
อิงอาศัยแหงภพ  ควรกลาววา อุปาทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวแม 
ซึ่งอุปาทานวามีเหตุที่อิงอาศัย   มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กอ็ะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงอุปาทาน  ควรกลาววา  ตัณหา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวแมซึ่งตัณหาวามีเหตุที่อิงอาศัย      มิไดกลาววา  
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ไมมีเหตุที่อิงอาศัย    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อะไรเลา   เปนเหตุที่อิงอาศัย  
แหงตัณหา ควรกลาววา  เวทนา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวแมซึ่งเวทนา 
วามีเหตุที่อิงอาศัย   มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ก็อะไรเลา    เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงเวทนา   ควรกลาววา  ผัสสะ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวแมซึ่งผัสสะวามีเหตุที่อิงอาศัย    มิไดกลาววาไมมี 
เหตุที่อิงอาศัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา   เปนเหตุที่อิงอาศัยแหง 
ผัสสะ   ควรกลาววา   สฬายตนะ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวแมซึ่ง 
สฬายตนะวามีเหตุที่อิงอาศัย      มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย        ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสฬายตนะ  ควรกลาววา 
นามรูป    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวแมซึ่งนามรูปวามีเหตุที่อิงอาศัย  
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนเหตุ 
ที่อิงอาศัยแหงนามรูป  ควรกลาววา  วิญญาณ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
กลาวแมซึ่งวิญญาณวามีเหตุที่อิงอาศัย        มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อะไรเลา   เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิญญาณ    ควร 
กลาววา    สงัขารทั้งหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวแมซึ่งสังขาร 
ทั้งหลายวามีเหตุที่อิงอาศัย    มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสังขารทั้งหลาย  ควรกลาววา 
อวิชชา  ดวยเหตุดังน้ีแล  ภิกษุทั้งหลาย  สังขารท้ังหลาย   มีอวิชชาเปนที่ 
อิงอาศัย  วิญญาณมีสังขารเปนที่อิงอาศัย   นามรูปมีวิญญาณเปนที่อิงอาศัย 
ผัสสะมีสฬายตนะเปนที่อิงอาศัย   เวทนาท่ีผัสสะเปนที่อิงอาศัย    ตัณหามี 
เวทนาเปนที่อิงอาศัย   อุปาทานมีตัณหาเปนที่อิงอาศัย   ภพมีอุปาทานเปน 
ที่อิงอาศัย  ชาติมีภพเปนท่ีอิงอาศัย    ทุกขมีชาติเปนที่อิงอาศัย   ศรัทธามี  
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ทุกขเปนที่อิงอาศัย  ความปราโมทยมีศรัทธาเปนที่อิงอาศัย   ปติมีปราโมทย 
เปนที่อิงอาศัย     ปสสัทธมิีปติเปนที่อิงอาศัย    สุขมีปสสัทธิเปนที่อิงอาศัย 
สมาธิมีสุขเปนที่อิงอาศัย  ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเปนที่อิงอาศัย  นิพพิทา 
มียถาภูตญาณทัสสนะเปนที่อิงอาศัย    วิราคะมีนิพพิทาเปนที่อิงอาศัย   วิมุตติ 
มีวิราคะเปนท่ีอิงอาศัย   ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไปมีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย. 
         [๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภูเขา 
น้ําน้ันไหลไปตามท่ีลุม    ยังซอกเขา   ระแหง   และหวยใหเต็ม     ซอกเขา 
ระแหงและหวยท้ังหลายเต็มเปยมแลว. ยอมยังหนองท้ังหลายใหเต็ม หนอง 
ทั้งหลายเต็มเปยมแลว   ยอมยังบึงท้ังหลายใหเต็ม  บึงทั้งหลายเต็มเปยมแลว 
ยอมยังแมน้ํานอย ๆ ใหเต็ม  แมน้ํานอย ๆ  เต็มเปยมแลว  ยอมยงัแมน้ํา 
ใหญ ๆ ใหเต็ม   แมน้ําใหญ ๆ  เต็มเปยมแลว    ยอมยังมหาสมุทรใหเต็ม 
แมฉันใด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่อิงอาศัย  ฯลฯ 
ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป  มีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย   ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                                    จบอุปนิสสูตรที่  ๓ 
 
                  อรรถกถาอุปนิสสูตรท่ี ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอุปนิสสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         ในบทท้ังหลายมีวา  ชานโต   อห  เปนตน  บทวา  ชานโต   แปลวา 
รูอยู.   บทวา   ปสฺสโต   แปลวา  เห็นอยู.   แมทั้ง  ๒  บท  ก็มีความอยาง 
เดียวกัน    ตางแตพยัญชนะเทาน้ัน.  แมเม่ือเปนอยางนั้น  บทวา  ชานโต 
จึงชี้บุคคลอาศัยลักษณะแหงญาณ.     ดวยวา      ญาณมีความรูทั่วถึงเปน 
ลักษณะ.    บทวา  ปสฺสโต  ชี้บุคคลอาศัยอานุภาพแหงญาณ.   ดวยวา  
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ญาณมีการเห็นเปนอานุภาพ.   บุคคลผูประกอบดวยญาณ   ยอมเห็นธรรม  
ทั้งหลายท่ีเปดเผยแลวดวยญาณ เหมือนคนมีจักษุ เห็นรูปทั้งหลายดวยจักษุ. 
ในคําวา อาสวาน ขยา  นี้  ความละ ความไมเกิดข้ึน  อาการท่ีสิ้นไป ความ 
ไมมีอาสวะท้ังหลายก็เรียกวา  อาสวกัขัย.  ภังคะก็ดี  มรรคผลนิพพานก็ดี 
ทานเรียกวา อาสวักขัย  แมนี้. จริงอยู อาการท่ีสิ้นไป ทานเรียกวา อาสวักขัย 
ไดในบาลีเปนตนวา  อาสวน   ขยา  อนาสว   เจโตวิมุตฺตึ  เจโตวิมุตติ 
ที่ไมมีอาสวะ  เพราะอาสวะส้ินไป.  ภังคะ  ก็เรียกวา อาสวักขัย  ไดในบาล ี
นี้วา  โย  อาสวาน  ขโย  วโย  เภโท ปริเภโท  อนิจจฺตา  อนฺตรธาน 
อาการท่ีอาสวะสิ้นไป  เสื่อมไป  แตกไป  แตกขาดไป  ไมเที่ยง  หายไป. 
มรรค  ก็เรียกวา  อาสวักขัย   ไดในบาลีนี้วา 
              เสกขฺสฺส   เสกฺขมานสฺส         อุชุมคฺคานุสาริโน 
              ขยสฺมึ   ปมึ  าณ              ตโต    อฺา    อนนฺตรา. 
                     ญาณความรูอันดับแรกในความสิ้นไป   มีแกพระ 
              เสกขะผูกําลังศึกษา   ผูดําเนินไปตรงมรรค     อันดับ 
              ตอไปก็มีอัญญาความรูทั่วถึง. 
         จริงอยู   มรรคน้ัน   ยอมเกิดข้ึนทําอาสวะใหสิ้นไป  ระงับไป.  เพราะ 
ฉะน้ัน  มรรคทานจึงเรียกวา  เปนที่สิ้นอาสวะ.   ผลก็เรียกวา  อาสวักขัย 
ไดในบาลีนี้วา  อาสวาน   ขยา  สมโณ  โหติ  ชื่อวาเปนสมณะ  เพราะ 
สิ้นอาสวะ.   จริงอยู  ผลนัน้เกิดข้ึนในที่สุดแหงอาสวะท้ังหลายส้ินไป เพราะ 
ฉะน้ัน  ผลทานจึงเรียกวา  อาสวักขัย.  พระนิพพานก็เรียกวา   อาสวักขัย 
ไดในบาลีนี้วา  
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              อาสวา  ตสฺส   วฑฺฒนฺติ        อารา   โส   อาสวกฺขยา. 
                     อาสวะท้ังหลายของผูนั้นเจริญอยู    ผูนั้นยังหาง 
              ไกลธรรมเปนทีส่ิ้นอาสวะ. 
         จริงอยู  อาศัยพระนิพพานน้ัน  อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไป.  เพราะ 
ฉะน้ัน  พระนิพพานน้ัน  ทานเรียกวา   อาสวักขัย.    แตในที่นี้    ทาน 
ประสงคแตมรรคและผล.  บทวา  โน    อปสฺสโต    ความวา  ผูใดไมรู 
ไมเห็น เราไมกลาวความส้ินอาสวะของผูนั้น. ดวยบทน้ัน ก็เปนอันพระผูมี 
พระภาคเจาทรงคัดคานพวกเจาลัทธิ    ที่กลาวถึงความบริสุทธ์ิดวยสังสาร- 
วัฏเปนตน   ของผูแมไมรูไมเห็น  ตรัสทางที่เปนอุบายดวยสองบทตน    ตรสั 
คัดคานทางท่ีมิใชอุบายดวยบทน้ี.             
         บัดนี้   มีพระประสงคจะทรงแสดงขอท่ีภิกษุรูอยู   อาสวะสิ้นไป  จึง 
ทรงเริ่มถามวา  กิฺจ  ภกิฺขเว  ชานโต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุ 
รูอะไรเลา.  ในคําน้ัน  ความรูมีมากอยาง.  จริงอยู   ภิกษุบางรูป  เปนผูรู  
อยางธรรมดา  รูจักทํารมได.  บางรูปรูจักทําจีวรเปนตนอยางใดอยางหน่ึง. 
เมื่อภิกษุนั้น  ต้ังอยูในหัวขอวัตรปฏิบัติ   ทําแตการงานเชนนี้   ความรูนั้น 
ก็ไมควรกลาววา ไมเปนปทัฏฐานของสวรรคและมรรคผล. แตวาผูใดบวช 
ในพระศาสนาแลว   รูแตทําอเนสนามีเวชกรรมเปนตน.    อาสวะท้ังหลาย 
ยอมเจริญแกผูนั้น ซึ่งรูอยู.  เพราะฉะนั้น  เมื่อภิกษุรูและเห็นสิ่งใด อาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไปได  พระองคเมื่อทรงแสดงส่ิงน้ัน   จึงตรัสวา    อิติ    รูป 
ดังน้ีเปนตน.   บทวา  เอว  โข  ภิกขฺเว  ชานโต   ความวา ผูเห็นความ 
เกิดและความสิ้นไปแหงปญจขันธอยางนี้.  บทวา  อาสวาน  ขโย  โหติ 
ความวา  พระอรหัตท่ีไดชื่อวา  อาสวกัขัย   ก็ม ี   เพราะเกิดในท่ีสุดแหง  
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ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย.  พระผูมีพระภาคเจา   ครั้นจบเทศนาดวย  
ยอดคือพระอรหัตอยางนี้แลว    บัดนี ้   เพ่ือทรงแสดงปฏิปทาสวนเบื้องตน 
ที่พระขีณาสพพึงบรรลุ  จึงตรัสวา  ยมฺป   ต  ภิกฺขเว  เปนตน. บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  ขยสมฺึ   ขเย   าณ  ความวา   เมื่อพระอรหัตผล  
กลาวคือ    อาสวักขัย   อันทานไดเเลวมีอยู     ปฏิเวธญาณก็มี.   ดวยวา 
ปฏิเวธญาณน้ัน  ทานเรียกวา  ขเย  าณ  รูในความสิ้นไป  เพราะเมื่อ 
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ    กลาวคืออรหัตผลเกิดข้ึนกอน    ปฏเิวธญาณเกิด 
ภายหลัง.   บทวา    สอุปนิส   แปลวา   มีเหตุมีปจจัย.    บทวา    วิมุตฺติ 
ไดแกวิมุตติที่สัมปยุตดวยอรหัตผล.     จริงอยู     วิมุตตินั้นยอมเปนปจจัย 
โดยเปนอุปนิสสยปจจัยแหงพระอรหัตนั้น  แมในปจจัยอยางอ่ืนจากน้ี     ก็ 
พึงทราบความเปนปจจัยดวยอํานาจปจจัยที่กําลังไดอยู   ดวยอาการอยางนี้. 
บทวา  วิราโค  ไดแกมรรค.  จริงอยู  มรรคน้ันเกิดข้ึน ทําใหกิเลสคลาย 
ไป  สิ้นไป  เพราะฉะนั้น   ทานจึงเรียกวา  วิราคะ.    บทวา    นพฺิพิทา 
ไดแก   นิพพิทาญาณ.   ทรงแสดงวิปสสนาที่มีกําลังดวยนิพพิทาญาณน้ัน. 
คําวา  วิปสสนามีกําลัง เปนชื่อของญาณ ๔ คือภยตูปฏฐานญาณอาทีนวานุ- 
ปสสนาญาณ  มุญจิตุกัมยตาญาณ   สงัขารุเปขาญาณ.  บทวา   ยถาภูต- 
าณทสฺสน  แปลวา   ความเห็น   กลาวคือความรูตามสภาวะที่เปนจริง. 
ทรงแสดงวิปสสนาอยางออน ดวยยถาภูตญาณทัสสนะนั้น  จริงอยู  วิปสสนา 
อยางออน  ยอมเปนปจจัยแกวิปสสนาท่ีมีกําลัง.  คําวา  วิปสสนาอยางออน 
เปนชื่อของญาณ ๔ คือ  สังขารปริเฉทญาณ  กังขาวิตรณญาณ  สัมมสน- 
ญาณ  มัคคามัคคญาณ.  บทวา  สมาธ ิ ไดแกสมาธิที่มีฌานเปนบาท. 
จริงอยู   สมาธินั้นยอมเปนปจจัยแกวิปสสนาอยางออน.  บทวา  สุข ได  
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แกสุขเบ้ืองตนแหงอัปปนาสมาธิ.    จริงอยู    สุขน้ัน    ยอมเปนปจจัยแก 
สมาธิที่มีฌานเปนบาท.  บทวา   ปสฺสทฺธิ   ไดแกการระงับความกระวน 
กระวาย.  จรงิอยู   ปสสัทธินั้น      ยอมเปนปจจัยแกสุข    ซึ่งเปนเบื้องตน 
แหงอัปปนาสมาธิ   บทวา ปติ   ไดแกปติที่มีกําลัง.    จริงอยู    ปตินั้น 
ยอมเปนปจจัยแกการระงับความกระวนกระวาย.  บทวา ปาโมชฺช  ไดแก 
ปติที่มีกําลังออน. จริงอยู  ปติที่มีกําลงัออน  ยอมเปนปจจัยแกปติที่มีกําลัง. 
บทวา  สทฺธา  ไดแกความเชื่อท่ีเกิดในภพตอ ๆ  ไป.   จริงอยู    ความ 
เชื่อท่ีเกิดในภพตอ  ๆ  ไปน้ันยอมเปนปจจัยแกปติที่มีกําลังออน.    บทวา 
ทุกฺข   ไดแกทุกขในวัฏฏะ.  จริงอยู   ทุกขในวัฏฏะนั้น  ยอมเปนปจจัยแก 
ศรัทธาในภพตอ ๆ  ไป.  บทวา ชาติ  ไดแกความเกิดแหงขันธที่มีอาการ 
ตาง ๆ กัน.   จริงอยู   ชาตินั้น    ยอมเปนปจจัยแกทุกขในวัฏฏะ.    บทวา 
ภโว    ไดแกกามภพ.  แมบทที่เหลือ  ก็พึงทราบโดยอุบายอยางนี้.   บทวา 
ถุลฺลผุสิตเก  แปลวา  มีเมล็ดใหญ.  ในบทวา   ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา 
นี้   มีวินิจฉัย   ดังน้ี.  ประเทศแหงภูเขาที่ถูกนํ้า  อันไดชื่อวา  กงั   เซาะ 
แตกออกเพราะน้ํา  ชื่อวา   กันทระ ที่เรียกกันวา   นิตัมพะ  ก็ม ี นิกุญชะ 
ก็มี.  ภูมิประเทศ  ที่แตกระแหง  เมื่อฝนไมตกถึงกึ่งเดือน ชื่อวา   ปทระ 
เหมืองเล็กที่ชักไปยังกุสุพภะ    ชื่อวา  สาขา.  บอเล็ก  ชื่อวา  กสุุพภะ. 
บอใหญ   ชือ่วา  มหากุสพุภะ.  แมน้ํานอย  ชื่อวา กุนนที.   แมน้ําใหญ 
มีคงคา  ยมุนา  เปนตน   ชื่อวา    มหานที.    ในบทวา    เอวเมว    โข 
ภิกฺขเว   อวิชชฺูปนิสา  สงฺขารา  เปนตน    มีวินิจฉัย    ดังน้ี.    พึงเห็น 
อวิชชาวาเหมือนภูเขา  อภิสังขารท้ังหลายวาเหมือนเมฆ    วัฏฏะมีวิญญาณ 
เปนตนวาเหมือนแกงนํ้า  วิมุตติวาเหมือนสาคร.   ฝนตกบนยอดภูเขา  ก็  
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ทําแกงภูเขาใหเต็ม      ทําสาครคือมหาสมุทรใหเต็มตามลําดับ       ฉันใด  
กอนอ่ืนพึงทราบถึงการตกแหงเมฆคืออภิสังขาร   บนยอดภูเขาคืออวิชชาก็ 
ฉันนั้น.   แทจริง    ปถุุชนผูเขลา    ไมไดสดับ     เปนผูไมรูเพราะอวิชชา 
กระทําความปรารถนาเพราะตัณหา    ยอมสรางกรรมที่เปนกุศลและอกุศล. 
กรรมท่ีเปนกุศลและอกศุลนั้น  ก็เปนปจจัยแกปฏิสนธิวิญญาณ.  ปฏิสนธ-ิ 
วิญญาณเปนตน    ก็เปนปจจัยแกนามรูปเปนตน.   เวลาท่ีเมฆคืออภิสังขาร 
ตกลงบนยอดภูเขาคืออวิชชา  ทําวัฏฏะมีวิญญาณเปนตน   ใหเต็มตามลําดับ 
ต้ังอยู    เพราะเปนปจจัยสืบตอกันไป    ก็เหมือนเวลาท่ีฝนตกบนยอดภูเขา 
ทําแกงภูเขาใหเต็มแลวก็ต้ังจดมหาสมุทร.  แตพระพุทธวจนะ  แมทานไม 
ถือเอาในพระบาลี  ก็พึงทราบวา ทานถือเอาไวแลวเหมือนกัน โดยอํานาจ 
พระบาลีนี้วา  อิธ   ตถาคโต   โลเก   อปฺุปชฺชติ  อคารสฺมา     อนคาริย 
ปพฺพชติ   พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกน้ี   เสด็จออกผนวชจากเรือน  ไม 
มีเรือน ดังน้ี    ก็ความบังเกิดในเรือนแหงตระกูล     ของพระตถาคตน้ัน 
ชื่อวา  ชาติ  ที่มีการกระทําตาง ๆ รวมกัน  เพราะมีกรรมภพเปนปจจัย. 
บุคคลอาศัยความพรอมหนาของพระพุทธเจาพระองคกอน  ๆ    หรือพระ 
พุทธสาวก  ฟงธรรมกถา    ที่นํามาโดยลักษณะอันแสดงถึงโทษของวัฏฏะ 
ยอมเปนอันถูกเบียดเบียน     ดวยอํานาจวัฏฏะ.      ชาติยอมเปนปจจัยแก 
วัฏทุกข.   ขันธทั้งหลาย   ที่มีการกระทําตาง ๆ    ยอมมีแกบุคคลน้ันดวย 
อาการอยางนี้.  ชาติเปนปจจัยแกวัฏทุกข  บุคคลน้ันถูกวัฏทุกขเบียดเบียน 
ทําศรัทธาใหเกิดในภพตอ ๆไป  ก็ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน.  วัฏทุกข 
เปนปจจัยแกศรัทธาในภพตอ ๆ ไป    ของบุคคลน้ัน    ดวยประการฉะน้ี. 
บุคคลน้ัน    ไมสันโดษดวยเหตุเพียงบรรพชาเทาน้ัน    ยังถือนิสัยในเวลา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 130 

พรรษาไมครบ ๕ บําเพ็ญวัตรปฏิบัติ   ทํามาติกาทั้งสองใหคลองแคลวแลว 
เรียนกรรมและมิใชกรรม  สะสางใหหายรกจนถึงพระอรหัต   ถอืกัมมัฏฐาน 
ไปอยูปา    เริ่มการงานในปฐวีกสิณเปนตน.    บคุคลน้ันอาศัยกัมมัฏฐาน 
ก็เกิดปติที่มีกําลังออนๆ  เขาอาศัยปตินั้น  ก็เกิดปราโมทย  ปราโมทยนั้น 
ก็เปนปจจัยแกปติที่มีกําลัง.   ปติที่มีกําลัง  ก็เปนปจจัยแกปสสัทธิ  ระงับ 
ความกระวนกระวาย.    ปสสัทธินั้น    ก็เปนปจจัยแกสุขสวนเบื้องตนแหง 
อัปปนาสมาธิ    สุขนั้นก็เปนปจจัยแกสมาธิที่มีฌานเปนบาท.    บุคคลน้ัน 
ทําสุขนั้นที่พรั่งพรอมใหเกิดดวยสมาธิ       ก็ทําการงานดวยวิปสสนาอยาง 
ออน.    สมาธิที่มีฌานเปนบาทของเขา    ก็เปนปจจัยแกวิปสสนาที่มีกําลัง 
ออน.  วิปสสนาท่ีมีกําลังออน  ก็เปนปจจัยแกวิปสสนาที่มีกําลัง. วิปสสนา 
ที่มีกําลัง   ก็เปนปจจัยแกมรรค.  มรรคก็เปนปจจัยแกผลวิมุตติ.  ผลวิมุตติ 
ก็เปนปจจัยแกปจจเวกขณญาณ.  พึงทราบวา  เวลาท่ีพระขีณาสพ  ทําสาคร 
คือวิมุตติใหเต็มแลวดํารงอยู    ก็เหมือนเวลาท่ีฝนทําสาครใหเต็มโดยลําดับ 
ต้ังอยู   ดวยประการฉะน้ี. 
                             จบอรรถกถาอุปนิสสูตรที่  ๓ 
 
                      ๔.  อัญญติตถิยสูตร 
 
                   วาดวยทุกขในวาทะ  ๔ 
 
       [๗๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวันกลันทกนิวาป- 
สถาน  กรุงราชคฤห.  ครัง้น้ันแล  เปนเวลาเชา  ทานพระสารีบุตรนุงแลว   
ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤห  เพ่ือบิณฑบาต    ครั้งน้ันแล  ทาน 
พระสารีบุตรไดมีความคิดดังน้ีวา   เวลาน้ียังเชาเกินไปท่ีจะเท่ียวบิณฑบาต  
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ในกรุงราชคฤห  อยากระนั้นเลย  เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก  
อัญญเดียรถยีเถิด    ครั้งน้ันแล    ทานพระสารีบตุรไดเขาไปยังอารามของ 
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับปรพิาชกอัญญ- 
เดียรถียเหลาน้ัน  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว        จึงนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๗๒]  ทานพระสารีบุตรพอนั่งเรียบรอยแลว       พวกปรพิาชก 
อัญญเดียรถยีไดกลาวกะทานดังน้ีวา  ดูกอนทานสารีบุตร  มีสมณพราหมณ 
พวกหน่ึงผูกลวกรรม  ยอมบัญญัติวา  ทุกขผูอ่ืนทําให  มีสมณะพราหมณพวก 
หน่ึงผูกลาวกรรม  ยอมบัญญัติวา  ทกุขผูอ่ืนทําให  มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึงผูกลาวกรรม   ยอมบัญญัติวา   ทุกขตนทําเองดวย   ผูอ่ืนทําใหดวย 
อนึ่ง   มีสมณพราหมณพวกหน่ึงผูกลาวกรรม   ยอมบัญญัติวา   ทุกขเกิด 
ข้ึนเอง  เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา  มิใชผูอ่ืนกระทํา  ดูกอนทาน 
สารีบุตร  ก็ในวาทะท้ัง  ๔ นี้   พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร  บอกไว 
อยางไร  พวกขาพเจาพยากรณอยางไร   จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระ- 
สมณโคดมกลาวแลว    จะไมกลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง   และ 
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม   ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ   จะไม 
พึงถึงฐานะอันวิญูชนจะพึงติเตียนได. 
         [๗๓]  ทานพระสารีบุตรตอบวา   ดูกอนทานทั้งหลาย  พระผูมี  
พระภาคเจาตรัสวา     ทกุขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน      ทุกขอาศัยอะไร 
เกิดข้ึน   ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน    บคุคลผูกลาวดังน้ี     จึงจะชื่อวาเปนผู 
กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยคําไมจริง  และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม  ทั้งการคลอยตามวาทะ  
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ที่ถูกไร ๆ กจ็ะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได  ดูกอนทานท้ังหลาย 
ในวาทะท้ัง ๔ นั้น       แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา     ตนทําเอง    ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย    แมทุกขที่พวก 
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบญัญัติวา  ผูอ่ืนทําให   ก็ยอมเกิดเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย  แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา    ตน 
ทําเองดวย   ผูอ่ืนทําใหดวย   ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  แมทุกขที่  
พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา  เกิดเอง  เพราะอาศัยการที่มิใช 
ตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให  ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  ดูกอน 
ทานท้ังหลาย    ในวาทะท้ัง ๔  นั้น    พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว 
กรรมบัญญัติวา    ทกุขตนทําเอง    เวนผัสสะเสีย    เขายอมเสวยทุกขดังน้ี  
มิใชฐานะที่จะมีได    แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา 
ทุกขผูอ่ืนทําให    เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกขดังน้ี    ก็มใิชฐานะที่จะ 
มีได   แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบญัญัติวา  ทุกขตนทําเอง 
ดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย   เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกขดังน้ี   กม็ิใชฐานะ 
ที่จะมีได  ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา  ทุกขเกิดเอง 
เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา    มิใชผูอ่ืนกระทําให   เวนผัสสะเสีย 
เขายอมเสวยทุกขดังน้ี  กม็ิใชฐานะจะมีได  ดังนี้. 
         [๗๔]  ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัย 
กับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันแลว    ครั้งน้ัน      ทานพระอานนท 
เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห       ในกาลภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาต  
แลว  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลว   นั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง      แลวกราบทูลถอยคําสนทนาของทานพระสารี-  
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บุตรกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  ซึง่ไดมีมาแลวทั้งหมดแดพระผูมีพระ 
ภาคเจา.  
         [๗๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดีละ ๆ อานนท  ตามท่ี 
สารีบุตรพยากรณ  ชื่อวาพยากรณโดยชอบ  ดกูอนอานนท  เรากลาววา 
ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน  ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน   ทุกขอาศัยผัสสะ 
เกิดข้ึน  บุคคลผูกลาวดังน้ี   จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีเรากลาวแลว 
ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง  และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม   ทั้งการ 
คลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ   ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได 
ดูกอนอานนท  ในวาทะทั้ง  ๔  นั้น  ทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู 
กลาวกรรมบญัญัติวา  ตนทําเอง  ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  แมทุกข 
ที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอ่ืนทําให  ก็ยอมเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจัย  แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา 
ตนทําเองดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย  ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย  แมทุกข 
ที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบญัญัติวา   เกดิเอง   เพราะอาศัยการที่ 
มิใชตนเองกระทํา  มิใชผูอ่ืนกระทําให  ก็ยอมเกิด   เพราะผัสสะเปนปจจัย 
ดูกอนอานนท  ในวาทะท้ัง  ๔  นั้น   พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว 
กรรมบัญญัติวา  ทุกขตนทําเอง  เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกข   ดังน้ี 
มิใชฐานะที่จะมีได  แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา 
ทุกขผูอ่ืนทําให  เวนผัสสะเสีย  เขายอมเสวยทุกขดังน้ี   ก็มิใชฐานะท่ีจะ 
มีได  แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบญัญัติวา  ทุกขตนทําเอง 
ดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย   เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกขดังน้ี  กม็ิใชฐานะ 
ที่จะมีได  ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา  ทุกขเกิดเอง  
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เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา  มิใชผูอ่ืนกระทํา  เวนผัสสะเสีย  เขา  
ยอมเสวยทุกขดังน้ี  ก็มิใชฐานะที่จะมีได. 
         [๗๖]  ดูกอนอานนท  สมัยหน่ึง  เราอยูที่เวฬุวันกลันทกนิวาป- 
สถาน   ใกลกรุงราชคฤหนี้แหละ  ครัง้น้ันแล  อานนท  ในเวลาเชา 
เรานุงแลว    ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤหเพ่ือบิณฑบาต    ดูกอน 
อานนท    เราน้ันไดคิดดังน้ีวา     เวลานี้ยังเชาเกินไปท่ีจะเที่ยวบิณฑบาต 
ในกรุงราชคฤห  อยากระนั้นเลย  เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก   
อัญญเดียรถยีเถิด  ครั้งน้ันแล  อานนท  เราไดเขาไปยังอารามของพวกปริ- 
พาชกอัญญเดียรถีย  ครั้งน้ันแลว    ไดสนทนาปราศรัยกับปรพิาชกอัญญ- 
เดียรถียเหลาน้ัน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  นั่ง ณ ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง  ดูกอนอานนท  พอเรานั่งเรียบรอยแลว   พวกปริพาชก 
อัญญเดียรถยีเหลาน้ันไดกลาวกะเราดังน้ีวา     ทานพระโคดม     มีสมณ-   
พราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา   ทุกขตนทําเอง   อน่ึง 
มีสมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา   ทุกขผูอ่ืนทําให 
มีสมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา   ทุกขตนทําเอง 
ดวย   ผูอ่ืนทาํใหดวย     อนึ่ง   มีสมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวกรรม 
ยอมบัญญัติวา   ทุกขเกิดเอง   เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา   มิใชผู 
อ่ืนกระทํา  ในวาทะท้ัง ๔ นี้    ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร   บอกไว 
อยางไร     ขาพเจาท้ังหลายพยากรณอยางไร   จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ี 
ทานพระโคดมกลาวแลว   จะไมกลาวตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง  และ 
พึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม    ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ จะ 
ไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได   ดูกอนอานนท    เมื่อพวกปริพาชก  
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อัญญเดียรถยีเหลาน้ันกลาวแลวอยางน้ี   เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญ-  
เดียรถียเหลาน้ันดังน้ีวา  ดูกอนทานทั้งหลาย  เรากลาววาทุกขเปนของอาศัย 
เหตุเกิดข้ึน  ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน  บุคคลผูกลาวดังน้ี   จึงจะชื่อวาเปนผู 
กลาวตามท่ีเรากลาวแลว   ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง   และพยากรณธรรม 
สมควรแกธรรม    ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน 
วิญูชนจะติเตียนได ดูกอนทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง  ๔  นั้น  แมทุกขที่ 
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา    ตนทําเอง   ก็ยอมเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจัย     แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา  ผูอ่ืนทําให  กย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย      แมทุกขที่พวก 
สมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา   คนทําเองดวย   ผูอ่ืนทําใหดวย  ก ็
ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา  เกิดเอง  เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา   มิใชผูอ่ืนกระทํา 
ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกอนทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น พวก 
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบญัญัติวา ทุกขตนทําเอง  เวนผัสสะเสีย 
เขายอมเสวยทุกขดังน้ี  มิใชฐานะที่จะมีได  พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู 
กลาวกรรมบญัญัติวา   ทกุขผูอ่ืนทําให  เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกข 
ดังน้ี    ก็มิใชฐานะที่จะมีได   แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา  ทกุขตนทําเองดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย  เวนผัสสะเสีย  เขายอมเสวย 
ทุกขดังน้ี  กม็ิใชฐานะที่จะมีได  ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา   ทุกขเกิดเอง   เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา   มิใชผูอ่ืน 
กระทําให  เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยทุกขดังน้ี   ก็มิใชฐานะที่จะมีได. 
         [๗๗]   ทานพระอานนทกราบทูลวา  นาอัศจรรย พระเจาขา  ไม  
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เคยมี  พระเจาขา  ในการท่ีเนื้อความท้ังหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัส 
แลวดวยบท ๆเดียว  เนื้อความน้ี   เม่ือกลาวโดยพิสดารจะเปนอรรถอันลกึ 
ซึ้งดวย  เปนอรรถมีกระแสความอันลึกซึ้งดวย  พึงมีไหมหนอ พระเจาขา. 
ดูกอนอานนท  ถากระน้ันเน้ือความในเรื่องนี้จงแจมแจงกะเธอเองเถิด. 
         [๗๘]  ทานพระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาวา 
ชนเหลาอ่ืนจะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา   ทานอานนท   ชราและมรณะ 
อะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน  มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดน 
เกิด   ดังน้ี    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้วา   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย   ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ    มีชาติเปนที่ต้ังข้ึน   มี 
ชาติเปนกําเนิด  มชีาติเปนแดนเกิด   ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาวาชนเหลา 
อ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนี้วา   ทานอานนท   กช็าติเลา    มีอะไรเปน 
เหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดนเกิด   ดังน้ี 
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยางนี้วา  ดูกอนทานทั้งหลาย 
ชาติมีภพเปนเหตุ  มีภพเปนที่ต้ังข้ึน  มีภพเปนกําเนิด  มีภพเปนแดนเกิด 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนี้วา  ทาน 
อานนท   ก็ภพเลามีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน  มีอะไรเปนกําเนิด 
มีอะไรเปนแดนเกิด   ดังนี้     ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว    พึงพยากรณ 
อยางนี้วา   ดกูอนทานทั้งหลาย   ภพมีอุปาทานเปนเหตุ   มีอุปทานเปนที่ 
ต้ังข้ึน     มีอุปาทานเปนกําเนิด    มีอุปาทานเปนแดนเกิด    ดังน้ี     ขาแต 
พระองคผูเจริญ       ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนั้นวา     ทาน 
อานนท  ก็อุปาทานเลา  มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน  มีอะไรเปน 
กําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด  ดังนี้   ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว    พึง  
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พยากรณอยางนี้วา      อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ      มีตัณหาเปนท่ีต้ังข้ึน 
มีตัณหาเปนกําเนิด  มีตัณหาเปนแดนเกิด    ดังน้ี    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนี้วา    ทานอานนท    ก็ตัณหาเลา 
มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน  มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดน 
เกิด  ดังนี้   ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยางนี้วา   ตัณหา 
มีเวทนาเปนเหตุ  มีเวทนาเปนที่ต้ังข้ึน  มีเวทนาเปนกําเนิด  มีเวทนาเปน 
แดนเกิด   ดังนี้    ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระ- 
องคอยางนี้วา   ทานอานนท  ก็เวทนาเลา   มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปน 
ที่ต้ังข้ึน    มอีะไรเปนกําเนิด    มีอะไรเปนแดนเกิด   ดังน้ี     ขาพระองค 
ถูกถามอยางนี้แลว   พึงพยากรณอยางนี้วา  ดูกอนทานทั้งหลาย   เวทนามี 
ผัสสะเปนเหตุ  มีผัสสะเปนที่ต้ังข้ึน   มีผัสสะเปนกําเนิด   มีผัสสะเปนแดน 
เกิด  ดังนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองควา 
ทานอานนท  ก็ผัสสะเลา   มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน    มีอะไร 
เปนกําเนิด     มีอะไรเปนแดนเกิด     ดังน้ี      ขาพระองคถูกถามอยางนี้  
แลว   พึงพยากรณอยางนี้วา     ดูกอนทานท้ังหลาย   ผัสสะมีสฬายตนะเปน 
เหตุ   มีสฬายตนะเปนที่ต้ังข้ึน  มีสฬายตนะเปนกําเนิด  มีสฬายตนะเปน 
แดนเกิด   ดกูอนทานทั้งหลาย   ก็เพราะผัสสายตนะ  ๖ นั่นแหละดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ  ผัสสะจึงดับ   เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ    เพราะ 
เวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ  เพราะตัณหาดับ    อุปาทานจึงดับ   เพราะอุปา- 
ทานดับ  ภพจึงดับ   เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ   เพราะชาติดับ    ชราและ 
มรณะโสกปริเทวทุกขโทนนัสและอุปายาสจึงดับ      ความดับแหงกองทุกข  
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ทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
ถูกถามแลวอยางนี้  พึงพยากรณอยางนี้   ดังน้ีแล. 
                             จบอัญญติตถิยสูตรท่ี  ๔ 
 
         อรรถกถาอัญญติตถิยสูตรท่ี ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัญญติตถิยสูตรท่ี  ๔  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  ปาวิสิ   แปลวา   เขาไปแลว.   ก็ทานพระสารีบุตรนั้นเขา 
ไปแลวกอน.   แตทานกลาวอยางนี้    ก็เพราะทานพระสารีบุตรออกไปแลว 
ดวยคิดวา  จักเขาไป.  ถามวา เหมือนอะไร. เหมือนบุรุษผูออกไปแลว  ดวย  
คิดวาจักไปบาน แมยังไมถึงบาน  เมื่อเขาถามวา  ผูมีชื่อน้ีไปไหน  ก็ตอบวา 
ไปบาน  ฉันใด  ขอน้ีก็ฉันนั้น. บทวา  อติปฺปโค  ความวา ไดยินวา ใน 
ครั้งน้ัน  วันที่ออกไปยังเชานักสําหรับพระเถระ.  เหลาภิกษุที่ออกไปเวลา 
เชาตรู   ยอมจะชักชาอยูจนถึงเวลาภิกขาจาร  ในสถานท่ีเหลาน้ีคือ  ที่ลาน 
ตนโพธิ์      ที่ลานพระเจดีย    ที่ครองผาเปนประจํา.    แตพระเถระคิดวา 
เราจักทําการพูดจาคําสองคํากับพวกปริพาชก   จนกวาจะถึงเวลาภิกขาจาร 
จึงไดดําริวา  ยนฺนูนาห  ถากระไรเรา  เปนตน.  บทวา  ปริพฺพาชกาน 
อาราโม   ความวา     เขาวา   อารามน้ัน   อยูระหวางประตูดานใต   กับ 
พระเวฬุวัน.  บทวา  อิธ  ไดแกในฐานะ  ๔  เหลาน้ี.  บทวา  กึวาที  
กิมกฺขาย ี    ไดแก  [พระสมณโคดม]   หามอะไร   บอกอะไร.    พระ- 
เถระถามวา   พวกปริพาชกจักใหอะไรในขอน้ีแกพระสมณโคดม.   บทวา     
ธมฺมสฺส  จานุธมฺม  พฺยากเรยฺยาม   ความวา   ทานพระโคดมตรัสเหตุ 
อันใด  พวกเราพึงกลาวเหตุตามสมควรแกเหตุอันนั้น.  บทวา  สหธมมฺิโก  
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วาทานุปาโต    ความวา     สหธรรมิกผูรวมประพฤติธรรมไร ๆ    แมมี  
จํานวนนอย   เปนผูเปนไปกับเหตุ    ดวยเหตุแหงคําอันชนเหลาอ่ืนกลาว 
แลว  ชื่อวาตกไปตามวาทะ เขาถึงวาทะของพระสมณโคดม ไมพึงมาถึงเหตุ 
ที่เหลาผูรูควรติเตียนอยางไร.    ทานอธิบายไวอยางนั้นวา   เหตุที่นาติเตียน 
ในวาทะของพระสมณโคดม  ดวยอาการท่ีเปนจริง   จะไมพึงมีไดอยางไร.  
บทวา  อิติ    วท  ความวา  บุคคลเมื่อกลาวอยางนี้วา   ทุกขมีเพราะผัสสะ 
เปนปจจัย.   บทวา      ตตฺร   ไดแก   ในวาทะ  ๔ เหลาน้ัน.   คําวา   เต 
วต    อฺตร   ผสฺสา  นี ้   เปนคําสาธกปฏิญญาวา   แมขอนั้นมีเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย.  อธิบายในขอน้ัน  มดีังน้ีวา  ก็เพราะเหตุที่เวนผัสสะเสีย 
การเสวยทุกขก็ไมมี    ฉะน้ัน  ขอน้ัน  ก็พึงทราบเหมือนคําวา   แมขอนั้น 
มีเพราะผัสสะเปนปจจัย.    สาธุการน้ีวา   สาธุ  สาธุ  อานนฺท   พระผูมี 
พระภาคเจา  ก็ประทานแกพระสารีบุตรเถระ  แต  [ นั่น ]   พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงปรึกษากับพระอานนทเถระ.     คําวา  อิท  ในคําวา  เอก-  
มิทาห   นี ้  เปนเพียงนิบาต.  ความวา   สมัยหน่ึง.   คําน้ีทานกลาวเพ่ือ 
แสดงวา   มิใชพระสารีบุตรเทาน้ันเขาไปกรุงราชคฤหอยางเดียว   ถึงเราก็ 
เขาไป.   มิใชวิตกน้ีเกิดแกพระสารีบุตรอยางเดียวเทาน้ัน   ก็เกดิข้ึนแมแก 
เรา.    การกลาวกับพวกเดียรถียนี ้   มใิชเกิดแกสารีบุตรนั้นอยางเดียวเทา 
นั้น     การกลาวนั้น  ก็เคยเกิดแมแกเรา.   คํา  ๒ คําน้ีวา    อจฉฺรยิ อพฺภูต 
เปนคําแสดงความพิศวง [ อัศจรรย ]    อยางเดียว.   ก็ความของคําในคํา 
ทั้ง  ๒  นั้นวา   ทีช่ื่อวาอัจฉริยะ   เพราะควรแกการดีดนิ้ว    [ปรบมือ].  
ชื่อวา  อัพภตูะ  เพราะไมเคยมี  ก็มีข้ึน.   บทวา  เอเกน ปเทน   ไดแก 
ดวยบทบทเดียวน้ีวา  ทุกขมีเพราะผัสสะเปนปจจัย.   ตรัสความคัดคานบท  
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ทั้งหลาย  ทกุแหง   ดวยบทเหลาน้ัน.  บทวา   เอเสวตฺโถ   ความวา   นั้น    
นั่นแล   เปนความแหงปฏิจจสมุปบทาท่ีวา   ทุกขมีเพราะผัสสะเปนปจจัย. 
บทวา  ตฺเเวตฺถ  ปฏิภาตุ  แปลวา  ในขอน้ันญาณจงปรากฏในพระผูมี 
พระภาคเจานั้น. 
         บัดนี้      พระเถระเม่ือจะทําความขอน้ันใหลึกซ้ึงและมีโอภาสลึกซึ้ง 
ดวยยปฏิจจสมุปบาทกถามีชรามรณะเปนตน    จึงกลาววา   สเจ  ม  ภนฺเต 
เปนตน   ถอยคํามีบทใดเปนมูลเกิดข้ึน    ก็ยึดถือบทน้ันแลวแสดงวิวัฏฏะ 
จึงกลาววา  ฉนฺน  เตฺวว  เปนตน.  คําท่ีเหลือ  ความงายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาอัญญติตถิยสูตรที่  ๔ 
 
                                      ๕.  ภมูิชสูตร 
 
                             วาดวยสุขและทุกข 
 
         [๗๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล    เปนเวลาเย็น 
ทานพระภูทิชะ  ออกจากท่ีเรน   เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู  ครั้น 
แลวไดสนทนาปราศรัยกับทานพระสารีบุตร   ครัน้ผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นนั่งเรียบรอยแลวได 
กลาวกะทานพระสารีบุตรดังน้ีวา   ทานสารีบุตร    มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึงผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา    สขุและทุกขตนทําเอง    อนึ่ง  มีสมณ- 
พราหมณพวกหน่ึงผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา        สุขและทุกขผูอ่ืนทําให 
มีสมณพราหมณพวกหน่ึงผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา     สุขและทุกขตนทํา 
เองดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย อน่ึง มีสมณพราหมณพวกหน่ึงผูกลาวกรรมยอม 
บัญญัติวา    สุขและทุกขเกิดข้ึนเอง    เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา  
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มิใชผูอ่ืนกระทําให  ทานสารีบุตร ในวาทะทั้ง ๔   นี้  พระผูมีพระภาคเจา  
ของเราท้ังหลายตรัสไวอยางไร    ตรสับอกไวอยางไร     พวกเราพยากรณ 
อยางไร    จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว      จะ 
ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง      และพยากรณธรรม 
สมควรแกธรรม    ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ   จะไมพึงถึงฐานะอัน 
วิญูชนจะติเตียนได. 
         [ ๘๐ ]   ทานพระสารีบุตรตอบวา   ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   สุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน    สุขและทุกขอาศัย 
อะไรเกิดข้ึน    สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน   บุคคลผูกลาวดังน้ี     จึงจะ 
ชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว     ไมกลาวตูพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยคําไมจริง    และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม   ทั้งการ 
คลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ   ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได 
ดูกอนอาวุโส    ในวาทะท้ัง ๔ นั้น      แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณ 
ซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญติัวา  ตนทําเอง ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย 
ฯ ล ฯ    แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา    มิใชผูอ่ืนกระทําให    ก็ยอม 
เกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย    ดูกอนอาวุโส    ในวาทะทั้ง ๔ นั้น  พวก 
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา      สุขและทุกขตนทําเอง 
เวนผัสสะเสีย    เขายอมเสวยสุขและทุกขดังน้ี    มิใชฐานะที่จะมีได  ฯ ล ฯ 
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา   สุขและทุกขเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา     มิใชผูอ่ืนกระทําให   เวนผัสสะเสีย 
เขายอมเสวยสุขและทุกข  ดังนี้    มิใชฐานะที่จะมีได.  
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         [๘๑]  ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัย  
กับทานพระภูมิชะ  ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนท  ไดเขาไปเฝาพระผูมี-  
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   แลวไดทลูถอยคําสนทนาของทานพระสารีบตุร    กับทาน 
พระภูมิชะ  เทาท่ีมีมาแลวท้ังหมดแดพระผูมีพระภาคเจา. 
         [๘๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดีละ ๆ  อานนท     ตามท่ี 
สารีบุตรพยากรณ  ชื่อวาพึงพยากรณโดยชอบ  ดกูอนอานนท   เรากลาว 
วาสุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน       สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน 
สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน  บุคคลผูกลาวดังน้ี   จึงจะชื่อวาเปนอันกลาว 
ตามท่ีเรากลาวแลว      ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง      และพยากรณธรรม 
สมควรแกธรรม    ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไร ๆ  ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน 
วิญูชนจะติเตียนได  ดูกอนอานนท  ในวาทะท้ัง  ๔  นั้น แมสขุและทุกข 
ที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา   ตนทําเอง ยอมเกิดข้ึน 
เพราะผัสสะเปนปจจัย  ฯ ล ฯ   แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปน 
ผูกลาวกรรมบัญญัติวา   เกิดข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา   มิใช 
ผูอ่ืนกระทําให  ก็ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย    ดูกอนอานนท   ใน 
วาทะท้ัง ๔ นั้น  พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญติัวา  สุขและ 
ทุกข   ตนทําเอง   เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยสุขและทุกข  ดงัน้ี    มิใช 
ฐานะที่จะมีได ฯลฯ     พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบญัญัติวา 
สุขและทุกขเกิดข้ึน   เพราะอาศัยการที่ตนเองกระทํา   มิใชผูอ่ืนกระทําให 
เวนผัสสะเสีย   เขายอมเสวยสุขและทุกข  ดังนี้   มิใชฐานะที่จะมีได. 
         [๘๓]   ดูกอนอานนท   เมื่อกายมีอยู    สุขและทุกขอันเปนภายใน  
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ยอมบังเกิดข้ึน  เพราะความจงใจทางกายเปนเหตุ  เมื่อวาจามีอยู   สุขและ  
ทุกขอันเปนภายใน    ยอมบังเกิดข้ึน    เพราะความจงใจทางวาจาเปนเหตุ 
หรือวา  เมื่อใจมีอยู  สุขและทุกขอันเปนภายใน  ยอมบังเกิดข้ึนเพราะความ 
จงใจทางใจเปนเหตุ    ดูกอนอานนท    เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ 
บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร   ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน 
เกิดข้ึน  ดวยตนเองบาง  บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร   ซึ่งเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน    เพราะผูอ่ืนบาง   บุคคลรูสึกตัว   ยอม 
ปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเถิดข้ึนบาง 
บุคคลไมรูสึกตัว     ยอมปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน 
เปนภายในเกิดข้ึนบาง    ดูกอนอานนท    บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารซ่ึง 
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนดวยตนเองบาง    บุคคลยอม 
ปรุงแตงวจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะ 
ผูอ่ืนบาง    บคุคลรูสึกตัว    ยอมปรุงแตงวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและ 
ทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง   บุคคลไมรูสึกตัว    ยอมปรุงแตงวจีสังขาร 
ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง        ดูกอนอานนท 
บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน 
เกิดข้ึนดวยตนเองบาง        บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะผูอ่ืนบาง     บุคคลรูสึกตัว    ยอม 
ปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง 
บุคคลไมรูสึกตัว         ยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกข 
อันเปนภายในเกิดข้ึนบาง  ดูกอนอานนท    อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรม 
เหลาน้ี.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 144 

         [๘๔]  ดูกอนอานนท   ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ  
กายซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน    จึงไมมี    วาจาซ่ึง 
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี  ใจซ่ึงเปนปจจัยให 
สุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน   จึงไมมี   เขต  [ ความจงใจเปนเหตุงอก 
งาม ]      ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน    จึงไมมี   วัตถ ุ
[ความจงใจอันเปนที่ประดิษฐาน ]     ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
ภายในเกิดข้ึน   จึงไมมี   อายตนะ.    [ ความจงใจอันเปนปจจัย ]    ซึ่งเปน 
ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน  จึงไมมี  หรืออธิกรณ   ความ 
จงใจอันเปนเหตุ    ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน  จึง 
ไมมี. 
                                                           จบภูมิชสูตรที่  ๕ 
 
             อรรถกถาภูมิชสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในภูมชิสูตรท่ี  ๕  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้. 
         คําวา ภูมิชะ  เปนชื่อของพระเถระน้ัน.  คําท่ีเหลือแมในสูตรนี้  ก็พึง 
ทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในสูตรตนๆ.  สวนความแผกกันมีดังนี้.  ก็เพราะ 
เหตุที่สุขทุกขนี้มิใชเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัยอยางเดียวเทานั้น    กรรม 
เมื่อบุคคลกระทํายอมทําดวยกายบาง   ดวยวาจาบาง  ดวยใจบาง  ทําดวยตน 
เองบาง บุคคลอ่ืนทําบาง ทําดวยมีสัมปชัญญะบาง  ทําดวยไมมีสัมปชัญญะ 
บาง  ฉะน้ัน   เพ่ือจะทรงแสดงปจจัยที่แผกกันแมอยางอ่ืน ๆ ของกรรมนั้น 
จึงตรัสวา  หานนฺท   สติ  เปนตน.  บทวา  กายสฺเจตนาเหตุ  แปลวา 
เพราะเหตุแหงเจตนาท่ีเกิดข้ึนในกายทวาร.    แมในวจีสัญเจตนาและมโน- 
สัญเจตนาก็นัยนี้เหมือนกัน.   บรรดาทวารเหลาน้ัน   ในกายทวารไดเจตนา ๒๐  
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ดวยอํานาจกุศลและอกุศลสวนกามาพจร. ในวจีทวารก็เหมือนกัน.ในมโน- 
ทวารเจตนา ๒๐  กับรูปเจตนาและอรูปเจตนา ๙ ไดเจตนา  ๒๙.  ในทวาร 
ทั้ง  ๓  จึงมีเจตนา  ๖๙.  ทรงแสดงสุขทุกขสวนวิบาก  ที่มีเจตนานั้นเปนปจจัย. 
คําวา  อวิชฺชาปจฺจยาว  นี้      ตรัสไวเพ่ือทรงแสดงวาเจตนาแมเหลาน้ัน 
ก็ยอมมีอวิชชาเปนปจจัย.  แตเพราะเหตุที่บุคคลอันผูอ่ืนมิไดชักจูง    ยอม 
กระทํากรรมน้ันที่เปนกายสังขาร   วจีสังขาร  และนโนสังขาร   ตองดวย 
เจตนาตามท่ีกลาวแลว   ดวยท้ังจิตท่ีเปนอสังขาริกเองก็มี.    ถกูผูอ่ืนใชให 
กระทํา    ก็กระทําดวยท้ังจิตท่ีเปนสสังขาริกก็มี.     ยอมกระทํากรรมชื่อน้ี 
วิบากของกรรมนั้น   จักมชีื่อเห็นปานน้ี   บุคคลรูกรรมและวิบากดังท่ีกลาว 
มาน้ี  จึงกระทําก็มี.  รูกรรมอยางเดียวเทาน้ัน  เหมือนทารกเมื่อบิดามารดา 
กระทําการไหวพระเจดียเปนตน    ก็กระทําตาม  แตเขาไมรูวิบากวา  นี้เปน 
วิบากของกรรมนี้    กระทําไปก็มี   ฉะนั้น   เพ่ือทรงแสดงกรรมน้ัน   จึง 
ตรัสวา  สาม  วา   อานนฺท  กายสงฺขาร  อภิสงฺขโรติ  เปนตน.    บทวา 
อิเมสุ  อานนฺท   ธมฺเมสุ  ความวา  ดูกอนอานนท  เจตนาธรรม  ๒๗๖ 
ที่เรากลาวในฐานะ  ๔   มี   สาม  วา   ต  อานนฺท   กายสงฺขาร  เปนตน 
บรรดาธรรมเหลาน้ี  อวิชชาตกไปตามโกฏิอุปนิสัย      ก็ธรรมเหลาน้ัน 
แมทั้งหมด  ยอมสงเคราะหลงในขอนี้วา  อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา  เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  ดังนี้.                  
          บัดนี ้  เมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะ  จึงตรัสวา  อวิชฺชาย  เตฺวว  ดังนี ้
เปนตน.   บทวา  โส  กาโย  น  โหติ  ความวา  เมื่อกายใดมีอยู    สุขทุกข 
ภายใน  ที่มีกายสัญเจตนาเปนปจจัย   ก็เกิดข้ึน.  กายน้ันไมมี.  แมในวาจา 
และมนะก็นัยนี้นี่แหละ.     อน่ึง  เจตนากาย   ชื่อวากาย   เจตนาวาจา   แม  
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ก็ชื่อวาวาจา.  กรรมมโนนั่นแล   แมกช็ื่อวามนะ.   อีกนัยหน่ึง  ทวารกาย 
ชื่อวากาย.  แมในวาจาและมนะ  ก็นัยน้ีเหมือนกัน.  พระขีณาสพ  ยอมไหว 
พระเจดีย  กลาวธรรม  ใสใจกัมมัฏฐาน.  ถามวา  กายกรรมเปนตนของ 
พระขีณาสพ  ไมมีอยางไร.  ตอบวา  เพราะกรรมนั้นไมมีวิบาก.    จริงอยู 
กรรมท่ีพระขีณาสพทํา  ไมเปนกุศล  ไมเปนอกุศล  ไมมีวิบาก   ต้ังอยู 
เพียงเปนกิริยา.  ดวยเหตุนั้น  จึงกลาววา  กายกรรมเปนตนเหลาน้ัน  ของ 
พระขีณาสพนั้นไมมี.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เขตฺต  น  วา โหติ  เปนตน 
ดังน้ี.  กรรมนั้น  ไมเปนเขต  เพราะอรรถวา  งอกผล.   ไมเปนวัตถุ  เพราะ 
อรรถวา  เปนที่ต้ัง.  ไมเปนอายตนะ  เพราะอรรถวา  เปนปจจัย.   ไมเปน 
อธิกรณ  เพราะอรรถวา  เปนเหตุ.    ความจริง  สุขทุกขภายในอันมีเจตนา 
ใดเปนมูล  พึงเกิดข้ึน.  สัญเจตนานั้น  ไมเปนเขต  ไมเปนวัตถุ  ไมเปน 
อายตนะ  ไมเปนอธิกรณ  แหงสุขทุกขนั้น  เพราะไมมีผลประโยชน 
มีการงอกผลเปนตนเหลานั้น.  ในพระสูตรนี้   ตรัสสุขทุกขเทานั้นในเวทนา 
เปนตน.  ก็สขุทุกขนั้นแล  เปนวิบากอยางเดียวแล. 
                                     จบอรรถกถาภูมิชสูตรที่  ๕ 
 
                                         ๖.  อุปวาณสูตร 
 
                               วาดวยทุกขเกิดเพราะผัสสะ 
 
         [๘๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้นนัน้แล  ทานพระอุปวาณะ 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.  
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         [๘๖]   ครั้นนั่งเรียบรอยแลว         ทานพระอปุวาณะไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     มสีมณพราหมณพวกหน่ึง 
ยอมบัญญัติวา   ทุกขตนทําเอง   สวนสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติ  
วา   ทุกขผูอ่ืนทําให   มีสมณพราหมณพวกหน่ึงยอมบัญญัติวา   ทุกขตน 
ทําเองดวย  ผูอ่ืนทําใหดวย  มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกข 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา    มิใชผูอ่ืนกระทําให    ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ในวาทะท้ัง  ๔   นี ้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร 
ตรัสบอกไวอยางไร   ขาพระองคพยากรณอยางไร    จึงจะชื่อวาเปนผูกลาว 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวย 
คําไมจริง  และจะพยากรณธรรมสมควรแกธรรม   ทั้งการคลอยตามวาทะ 
ที่ถูกไร ๆ  จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได. 
         [๘๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอปุวาณะ   เรากลาว 
ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน    ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน   ทกุขอาศัยผัสสะ 
เกิดข้ึน    บุคคลผูกลาวดังนี้     จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามท่ีเรากลาวแลว 
ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง  พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  ทั้งการคลอย 
ตามวาทะที่ถูกไร ๆ  จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได      ดูกอน 
อุปวาณะ    ในวาทะท้ัง ๔ นั้น      แมทุกขที่พวกสมณพราหมณบัญญัติวา 
ตนทําเอง       ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ     แมทุกขที่พวก 
สมณพราหมณบัญญัติวาเกิดข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา  มิใช 
ผูอ่ืนกระทําให    ก็ยอมเกดิข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย     ดูกอนอุปวาณะ 
ในวาทะท้ัง  ๔ นั้น   พวกสมณพราหมณบัญญัติวา   ทุกขตนทําเอง   เวน 
ผัสสะเสีย  เขายอมเสวยทุกข   ดังน้ี  มิใชฐานะที่จะมีได  ฯ ล ฯ  พวก  
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สมณพราหมณบัญญัติวา    ทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา  
มิใชผูอ่ืนกระทําให  เวนผัสสะเสีย  เขายอมเสวยทุกข   ดังน้ี   มิใชฐานะที่ 
จะมีได. 
                                                        จบอุปวาณสูตรที่ ๖ 
 
              อรรถกถาอุปวาณสูตรท่ี  ๖ 
 
         อุปวาณสูตรท่ี  ๖  มีความงายทั้งน้ัน.  แตในพระสูตรนี้   ตรัสเฉพาะ 
วัฏทุกขอยางเดียว. 
                                             จบอรรถกถาอุปวาณสูตรที่ ๖ 
 
              ๗.  ปจจยสูตร 
 
          วาดวยเหตุเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐ ิ
 
         [๘๘ ]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร    เพราะ 
สังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ ฯ ล ฯ๑   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๘๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กช็ราและมรณะเปนไฉน.  ความแก 
ภาวะของความแก  ฟนหลุด  ผมหงอก  หนังเปนเกลียว  ความเส่ือมแหง 
อายุ  ความแกหงอมแหงอินทรีย    ในหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น ๆ 
นี้เรียกวาชรา.  ความเคลื่อน  ภาวะของความเคลื่อน  ความทําลาย   ความ 
อันตรธาน  มฤตยู    ความตาย  กาลกริิยา   ความแตกแหงขันธ  ความทอด 



 
๑.  เหมือนขอ  ๔-๕  
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ทิ้งซากศพ  ความขาดแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น ๆ  
นี้เรียกวามรณะ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชราและมรณะดังพรรณนามาฉะน้ี 
เรียกวาชรามรณะ.  เพราะชาติเกิด  ชรามรณะจึงเกิด  เพราะชาติดับ  ชรา 
มรณะจึงดับ  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้เทาน้ัน  คือ  ความเห็นชอบ  ๑  ความ 
ดําริชอบ ๑   วาจาชอบ  ๑     การงานชอบ  ๑   อาชพีชอบ ๑   พยายาม    
ชอบ ๑   ระลกึชอบ ๑   ความต้ังใจชอบ     เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรม 
เปนที่ดับชรามรณะ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุปาทานเปน 
ไฉน ฯลฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ก็เวทนาเปนไฉน  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ผัสสะเปนไฉน 
ฯลฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  กน็ามรูปเปนไฉน ฯลฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็วิญญาณเปน 
ไฉน ฯลฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สังขารท้ังหลายเปนไฉน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      สังขาร ๓  ประการเหลาน้ีคือ    กายสังขาร  ๑    วจีสังขาร ๑ 
จิตตสังขาร  ๑  นี้เรียกวาสังขาร  เพราะอวิชชาเกิด  สังขารจึงเกิด  เพราะ 
อวิชชาดับ   สังขารจึงดับ  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้เทาน้ันคือ  ความเห็นชอบ  ๑ 
ความดําริชอบ  ๑  วาจาชอบ ๑  การงานชอบ  ๑ อาชีพชอบ  ๑  พยายาม 
ชอบ  ๑  ระลกึชอบ  ๑   ต้ังใจชอบ  ๑  เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ 
สังขาร. 
         [๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใดแล  อรยิสาวกรูทั่วถึงปจจัย 
อยางนี้  รูทั่งถึงเหตุเกิดแหงปจจัยอยางนี้  รูทั่วถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ 
รูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ในกาลน้ัน   อริยสาวกน้ีเราเรียกวา   เปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง   เปนผู 
สมบูรณดวยทัศนะบาง    เปนผูมาถึงสัทธรรมน้ีบาง    เห็นสัทธรรมน้ีบาง 
เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง     เปนผูประกอบดวยวิชชาอัน 
เปนเสกขะบาง  เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง   เปนพระอริยะมีปญญา 
เครื่องชําแรกกิเลสบาง  วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง. 
                                จบปจจยสูตรที่  ๗ 
 
   อรรถกถาปฏิจจสมุปปาทสูตรท่ี  ๗๑ 

 
         พึงทราบวินิจฉัย  ในปฏิจจสมปุปาทสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         เมื่อตรัสปฏิจจสมุปบาท ตามลําดับ พระผูมพีระภาคเจา ทรงถือเอา 
บทสุดทาย  ตรัสวา  กตมฺจ  ภิกขฺเว  ชรามรณ  เปนตน.  บทวา  เอว 
ปจฺจย  ปชานาติ  ความวา  อริยสาวกรูชัดถึงปจจัย    ดวยอํานาจทุกขสัจ 
อยางนั้น.  แมปจจยสมุทัยเปนตน ก็พึงทราบดวยอํานาจ สมุทยสัจ  เปนตน 
เหมือนกัน.   บทวา  ทิฏสมฺปนฺโน   ไดแกสมบูรณดวยปญญา    ใน 
มรรค.  บทวา  ทสฺสนสมปฺนฺโน  เปนไวพจนของบทวา  ทิฏ ิสมฺปนฺโน 
นั้นนั่นเอง.  บทวา   อิม  สทฺธมฺม  ไดแกมาถึงสัทธรรมคือมรรค.  บทวา 
ปสฺสติ  ไดแกเห็นสัทธรรมคือมรรคนั่นแหละ.  บทวา  เสกฺเขน  าเณน 
ไดแกดวยญาณในมรรค.    บทวา  เสกฺขาย  วชิฺชาย   ไดแกดวยความรู 
แจงในมรรค.  บทวา   ธมมฺโสต  สมาปนฺโน   ไดแกเขาถึงกระแสธรรม 
กลาวคือมรรคนั่นเอง.   บทวา  อริโย   ไดแกลวงภูมิของปุถุชน.   บทวา 
นิพฺเพธิกปฺโ   ไดแกผูประกอบดวยปญญาเจาะแทง.  พระนพิพาน  ชื่อวา 
 
๑.  พระสูตรเปนปจจยสูตร  
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อมตะ  ในคําวา   อมตทฺวาร  อาหจฺจ  ติฏติ.  ต้ังอยูจดอริยมรรคประตู 
ของพระนิพพานนั้นต้ังอยูแล. 
                    จบอรรถกถาปฏิจจสมุปปาทสูตรที่ ๗ 
 
                ๘.  ภิกขุสูตร 
 
       วาดวยชราและมรณะ 
         [๙๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี ฯ ล ฯ  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
พระพุทธพจนนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมรูทั่วถึง 
ชรามรณะ.   ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะ   ยอมรูทั่วถึงความดับแหง 
ชรามรณะ   ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถงึความดับแหงชรามรณะ   ยอมรูทั่ว 
ถึงชาติ ฯลฯ   ยอมรูทั่วถึงภพ ฯ ล ฯ   ยอมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ  ยอมรู 
ทั่วถึงตัณหา ฯลฯ  ยอมรูทั่งถึงเวทนา ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงผัสสะ  ฯลฯ 
ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ     ยอมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ    ยอมรูทั่วถึง  
วิญญาณ  ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลาย  ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร 
ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร    ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง 
สังขาร. 
         [๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กช็ราและมรณะเปนไฉน.  ความแก 
ภาวะของความแก   ฟนหลุด  ผมหงอก  หนังเปนเกลียว  ความเส่ือมแหง 
อายุ  ความแกหงอมแหงอินทรีย   ในหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น ๆ 
นี้เรียกวาชรา.  ความเคลื่อน  ภาวะของความเคลื่อน  ความทําลาย   ความ 
อันตรธาน   มฤตยู   ความตาย   กาลกิริยา  ความแตกแหงขันธ   ความ  
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ทอดท้ิงซากศพ      ความขาดแหงชีวิตินทรียจากหมูสัตวนั้น ๆ   ของเหลา  
สัตวนั้น ๆ  นี้เรียกวามรณะ.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ชราและมรณะดัง 
พรรณนามาน้ี  เรียกวาชรามรณะ.  เพราะชาติเกิด  ชรามรณะจึงเกิด  เพราะ 
ชาติดับ  ชรามรณะจึงดับ  อริยมรรคมีองค  ๘ นี้เทาน้ัน   คือ ความเห็นชอบ ๑ 
ความดําริชอบ  ๑  วาจาชอบ ๑  การงานชอบ ๑  อาชีพชอบ ๑  พยายาม 
ชอบ ๑ ระลกึชอบ  ๑ ความต้ังใจชอบ  เปนขอปฏบิัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ 
ชรามรณะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       กตั็ณหาเปนไฉน ฯลฯ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ผัสสะเปนไฉน ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กส็ฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็นามรูปเปนไฉน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สงัขารเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สังขาร 
๓ ประการเหลาน้ี     คือ    กายสังขาร  ๑    วจีสังขาร  ๑    จิตตสังขาร  ๑   
นี้เรียกวาสังขาร     เพราะอวิชชาเกิด    สังขารจึงเกิด    เพราะอวิชชาดับ 
สังขารจึงดับ  อริยมรรคมีองค  ๘   นี้เทาน้ัน    คือ  ความเห็นชอบ  ๑  ฯลฯ 
ความต้ังใจชอบ  ๑  เปนขอปฏิบัติใหถงึธรรมเปนที่ดับสังขาร. 
         [๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในกาลใดแล  ภิกษุยอมรูทั่วถึงชรา 
มรณะอยางนั้น   ยอมรูทัว่ถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้   ยอมรูทั่วถึงความ 
ดับแหงชรามรณะอยางนี้  ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ 
อยางนี้      ยอมรูทั่วถึงชาติอยางนี้ ฯ ลฯ     ยอมรูทัว่ถึงภพอยางน้ี  ฯลฯ 
ยอมรูทั่วถึงอุปาทานอยางนี้  ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงตัณหาอยางนี้ ฯลฯ  ยอม  
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รูทั่วถึงเวทนาอยางนี้ ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงผัสสะอยางนี้ ฯลฯ   ยอมรูทั่วถึง 
สฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ    ยอมรูทั่วถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ   ยอมรูทั่วถึง 
วิญญาณอยางนี้  ฯลฯ    ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลายอยางน้ี     ยอมรูทั่วถึง 
เหตุเกิดแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถงึความดับแหงสังขารอยางนี้  ยอมรู 
ทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ในกาลน้ัน  ภิกษุนี้  เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง  เปนผูสมบูรณ 
ดวยทัศนะบาง   เปนผูมาถึงสัทธรรมน้ีบาง   เห็นสัทธรรมน้ีบาง  เปนผู 
ประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง     เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปน 
เสกขะบาง   เปนผูบรรลุกระแลแหงธรรมบาง     เปนพระอริยะมีปญญา   
เครื่องชําแรกกิเลสบาง  วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง. 
                                   จบภิกขุสูตรที่  ๘ 
 
          อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๘ 
 ภิกขุสูตรท่ี  ๘  ก็งายเหมือนกัน. 
                                           จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่  ๘ 
 
         ๙.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
        วาดวยกําหนดรูชราและมรณะ 
 
         [๙๔]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณะหรือพราหมณ  
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เหลาใดเหลาหน่ึง   ยอมไมกําหนดรูชรามรณะ  ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิด 
แหงชรามรณะ  ยอมไมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ  ยอมไมกําหนดรู  
ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ  ยอมไมกําหนดรูชาติ  ฯลฯ  ยอม 
ไมกําหนดรูภพ ฯลฯ   ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ   ยอมไมกําหนด 
รูตัณหา ฯลฯ  ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ  ยอมไมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ 
ยอมไมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ   ยอมไมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ   ยอม 
ไมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ   ยอมไมกําหนดรูสังขารท้ังหลาย  ยอมไมกําหนด 
รูเหตุเกิดแหงสังขาร  ยอมไมกําหนดรูความดับแหงสังขาร  ยอมไมกําหนด 
รูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ี     ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ    หรือ 
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง  ทานเหลาน้ี   จะทํา 
ใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปน 
พราหมณ   ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู  ไมได. 
         [๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   ยอมกําหนดรูชรามรณะ    ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ 
ยอมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ     ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับแหงชรามรณะ     ยอมกําหนดรูชาติ ฯลฯ     ยอมกําหนดรูภพ ฯลฯ 
ยอมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ   ยอมกําหนดรูตัณหา ฯลฯ   ยอมกาํหนดรู 
เวทนา ฯลฯ  ยอมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ   ยอมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ 
ยอมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ  ยอมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ   ยอมกําหนดรู 
สังขารทั้งหลาย  ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร    ยอมกําหนดรูความดับ  
แหงสังขาร  ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร  ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณเหลานี้แล    ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ  
ในหมูสมณะ       และไดรบัสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง 
ทานเหลาน้ัน      ยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ     และ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
เขาถึงอยู. 
                                   จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๙ 
 
       อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๙ 
 
         สมณพราหมณสูตรท่ี  ๙    พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยอัธยาศัย 
ของเหลาภิกษุ  ผูกลาวดวยอักขระ.  ภิกษุเหลาน้ัน เมื่อถูกเขาใสอุปสรรควา 
ปริ  แลวกลาว  จึงสามารถคิดออก. 
                           จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๙ 
 
       ๑๐.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
      วาดวยไมรูทั่วถึงเหตุเกิดและดับแหงชรามรณะ 
 
         [๙๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี  ฯลฯ   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง    ยอมไมรูทั่วถึงชรามรณะ    ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดชรา 
มรณะ    ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะ    ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับแหงชรามรณะ    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  จักลวงพน 
ชรามรณะได  ดังนี้   มิใชฐานะที่จะมีได  ยอมไมรูทั่วถึงชาติ  ฯ ล ฯ  ยอม  
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ไมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ  ยอมไมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ  ยอมไมรูทั่วถึงตัณหา  
ฯ ล ฯ   ยอมไมรูทั่วถึงเวทนา ฯ ล ฯ   ยอมไมรูทั่งถึงผัสสะ  ฯ ล ฯ  ยอม 
ไมรูทั่วถึงสฬาตยตนะ ฯ ล ฯ  ยอมไมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ  ยอมไมรูทั่วถึง 
วิญญาณ    ฯลฯ    ยอมไมรูทั่วถึงสังขารท้ังหลาย     ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิด 
แหงสังขาร   ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร   ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  จักลวงพนสังขาร 
ทั้งหลายได  ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได. 
         [๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
แล    ยอมรูทัว่ถึงชรามรณะ    ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ    ยอมรูทั่วถึง 
ความดับแหงชรามรณะ  ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถงึความดับแหงชรามรณะ 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     จักลวงพนชรามรณะได  ดงัน้ี   เปนฐานะ 
ที่จะมีได   ยอมรูทั่วถึงชาติ  ฯลฯ    ยอมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ    ยอมรูทั่วถึง 
อุปาทาน ฯลฯ     ยอมรูทัว่ถึงตัณหา ฯล ฯ     ยอมรูทั่วถึงเวทนา  ฯลฯ 
ยอมรูทั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงนามรูป 
ฯลฯ  ยอมรูทั่วถึงวิญญาณ  ฯลฯ   ยอมรูทั่วถึงสังขาร   ยอมรูทั่วถึงเหตุ 
เกิดแหงสังขาร  ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร   ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติให 
ถึงความดับแหงสังขาร   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   จักลวงพนสังขาร 
ทั้งหลายได  ดังนี้  เปนฐานะที่จะมีได. 
 
                       จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๑๐ 
                               จบทสพลวรรคที่  ๓  
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                 ธรรมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  ปฐมทสพลสูตร                ๒.  ทุติยทสพลสูตร 
         ๓.  อุปนิสสูตร                      ๔.  อัญญติตถิยสูตร 
         ๕.  ภูมิชสูตร                        ๖.  อุปวาณสูตร 
         ๗.  ปจจยสูตร                      ๘.  ภิกขุสูตร 
         ๙.  ปฐมสมณพราหมณสูตร.    ๑๐.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
 
             อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี ๑๐ 
 
         สมณพราหมณสูตรท่ี  ๑๐   ทุกคําก็งายทั้งน้ัน.    ในสูตรทัง้สองน้ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสการแทงตลอดสัจจะ  ๔.   
 
                   จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๑๐ 
                           จบอรรถกถาทสพลวรรคท่ี  ๓  
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                  กฬารขัตติยวรรคที่  ๔ 
 
                            ๑. ภูตมทิสูตร 
 
         วาดวยปญหาของอชิตมาณพ 
 
         [๙๘]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี .   ครั้งน้ันแล   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา  ดูกอนสารีบุตร  อชิตมาณพ 
ไดกลาวปญหาไวในอชิตปญหา  ในปรายนวรรควา 
                     ขาแตทานผูนริทุกข  บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว 
              และบุคคลท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด  มีอยูมากใน 
              ศาสนาน้ี   พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว   ขอ 
              ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวก 
              นั้น   แกขาพเจา    ดังน้ี. 
              ดูกอนสารีบุตร     เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาท่ีกลาวโดยยอนี้ 
โดยพิสดารไดอยางไร. 
         [๙๙]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร 
ไดนิ่งอยู    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนครั้งท่ีสอง 
ฯ ล ฯ    แมในครั้งท่ีสองทานพระสารีบุตรก็ไดนิง่อยู     แมในครั้งท่ีสาม 
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา   ดูกอนสารบีุตร   อชิต- 
มาณพไดกลาวปญหานี้ไวในอชิตปญหา  ในปรายนวรรควา  
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                     ขาแตทานผูนิรทุกข  บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว 
              และบุคคลท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด  มีอยูมาก 
              ในศาสนาน้ี   พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว 
              ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสอง 
              พวกน้ัน   แกขาพเจา  ดังน้ี. 
         ดูกอนสารีบุตร        เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคําท่ีกลาวโดยยอน้ี 
โดยพิสดารไดอยางไร  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  ทานพระ  
สารีบุตร   กย็ังน่ิงอยู   แมในครั้งท่ีสาม. 
         [๑๐๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดกูอนสารีบุตร    เธอ 
เห็นไหมวา  นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว.                 
         ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา     บุคคลเห็นดวย 
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา     นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว     ครั้น 
เห็นเชนนั้นแลว      ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย      เพ่ือคลายความกําหนัด 
เพ่ือความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว    ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม 
ความเปนจริงวา  ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะอาหารน้ัน   ครั้นเห็นเชนนั้นแลว 
ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย      เพ่ือคลายความกําหนัด     เพ่ือความดับแหง 
ขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหาร    ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปน 
จริงวา   สิ่งใดเกิดแลว    สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา   เพราะอาหารนั้น 
ดับไป  ครั้นเห็นเชนนั้นแลว  ยอมปฏบิัติเพ่ือความหนาย  เพ่ือคลายความ 
กําหนัด     เพ่ือความดับแหงขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา     พระ 
พุทธเจาขา  บุคคลยอมเปนเสขะไดดวยการปฏบิัติอยางนี้.  
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         [๑๐๑]   พระพุทธเจาขา     บุคคลไดชื่อวาตรัสรูธรรมเปนไฉน. 
บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา   นี้คือขันธปญจกท่ีเกิด 
แลว   ครั้นเห็นเชนนั้นแลว   ยอมหลดุพนเพราะความหนาย   เพราะคลาย 
ความกําหนัด     เพราะความดับ     เพราะไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดแลว 
ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา     ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะ 
อาหารน้ัน  ครั้นเห็นเชนนั้นแลว.   ยอมหลุดพนเพราะความหนาย  เพราะ 
คลายความกําหนัด   เพราะความดับ   เพราะไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกท่ีเกิด 
เพราะอาหารนั้น  ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา  สิ่งใด 
เกิดแลว    สิง่น้ันมีความดับเปนธรรมดา   เพราะอาหารนั้นดับไป    ครั้น 
เห็นเชนนั้นแลว  ยอมหลุดพนเพราะความหนาย  เพราะคลายความกําหนัด 
เพราะความดับ      เพราะไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกซ่ึงมีความดับเปนธรรมดา 
บุคคลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลว    ดวยอาการอยางน้ีแล     คําท่ีอชิตมาณพ 
กลาวไวในอชิตปญหา   ในปรายนวรรควา 
                     ขาแตทานผูนิรทุกข  บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว 
              และบุคคลท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด  มีอยูมากใน 
              ศาสนาน้ี  พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว  ขอ 
              ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวก 
              นั้น  แกขาพเจา  ดังน้ี. 
         พระพุทธเจาขา  ขาพระองคทราบเนื้อความของคําท่ีกลาวไวโดยยอนี้ 
โดยพิสดารอยางนี้แล. 
         [๑๐๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ถกูละ ๆ  สารีบุตร  บุคคล 
เห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา   นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว  
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ครั้นเห็นเชนนั้นแลว   ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย   เพ่ือคลายความกําหนัด  
เพ่ือความดับแหงขันธปญจกท่ีเกิดแลว   ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม 
ความเปนจริงวา    ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะอาหาร    ครั้นเห็นเชนนั้นแลว 
ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย  เพ่ือคลายความกําหนัด     เพ่ือความดับแหง 
ขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหาร    ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปน 
จริงวา  สิ่งใดเกิดแลว    สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา    เพราะความดับ 
แหงอาหารน้ัน   ครั้นเห็นเชนนั้นแลว    ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย   เพ่ือ 
คลายความกําหนัด    เพ่ือความดับแหงขันธปญจกท่ีมีความดับเปนธรรมดา 
ดูกอนสารีบตุร  บุคคลชือ่วาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้แล. 
         [๑๐๓]   ดูกอนสารบีุตร       ก็บคุคลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลวเปน 
ไฉน.   ดกูอนสารีบุตร    บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริง 
วา  นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว  ครั้นเห็นเชนนั้นแลว  ยอมหลดุพนเพราะ 
ความหนาย   เพราะคลายความกําหนัด     เพราะความดับ  เพราะไมถือม่ัน 
ซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว   ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา 
ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะอาหารน้ัน    ครั้นเห็นเชนนั้นแลว    ยอมหลุดพน 
เพราะความหนาย    เพราะคลายความกําหนัด     เพราะความดับ    เพราะ 
ความไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดแลวเพราะอาหาร    ยอมเห็นดวยปญญา 
โดยชอบตามความเปนจริงวา  สิ่งใดเกิดแลว สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา 
เพราะความดับแหงอาหารน้ัน  ครั้นเห็นเชนนั้นแลว    ยอมหลุดพนเพราะ 
ความหนาย   เพราะคลายความกําหนัด    เพราะความดับ   เพราะไมถือม่ัน  
ซึ่งขันธปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา   ดูกอนสารีบุตร   บุคคลไดชื่อวา 
ตรัสรูธรรมแลวดวยอาการอยางน้ีแล       คําท่ีอชิตมาณพกลาวไวในอชิต-  
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ปญหา  ในปรายนวรรควา  
                ขาแตทานผูนิรทุกข  บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว 
         และบคุคลท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด  มีอยูมากใน 
         ศาสนาน้ี  พระองคผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว  ขอ 
         ไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวก 
         นั้น  แกขาพเจา  ดังน้ี. 
         ดูกอนสารีบุตร   เธอพึงเห็นเน้ือความของคําที่กลาวโดยยอน้ี  โดย 
พิสดารไดอยางน้ีแล. 
                                            จบภูตมิทสูตรที่  ๑ 
 
                   กฬารขัตติยวรรคที่  ๔ 
  
                อรรถกถาภูตมิทสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภูตมิทสูตรท่ี  ๑   แหงกฬารขัตติยวรรคตอไป. 
บทวา "อชิตปฺเห  ในอชติปญหา"   ไดแกในปญหาที่อชิตมาณพทูล 
ถามแลว.   บทวา  "สงฺขาตธมฺมาเส   ไดตรัสรูธรรมแลว"  ไดแกผูมี 
ธรรมอันรูแลว  คือมีธรรมอันตรัสรูแลว  มีธรรมอันชั่งแลว    มธีรรมอัน 
ไตรตรองเสร็จแลว.   บทวา   "เสกฺขา  เสกขบุคคล"   ไดแกพระเสขะ    
ทั้ง  ๗.  บทวา  "ปุถู  จํานวนมาก"   คือพระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย   
เอาชน   (พระเสขะ) ๗  พวกน่ันแหละ   จึงตรัสวา   "ปุถู."    บทวา 
"อิธ"  คือในพระศาสนาน้ี.   ในบทวา  นิปโก  ปญญา   ทานเรียกวา 
เนปกกะ ผูประกอบดวยปญญานั้น   ชื่อวานิปกะ  อชิตมาณพทูลวิงวอนวา 
"ก็พระองคผูฉลาด  ขอไดโปรดตรัสบอก."  บทวา  "อิริย  ซึ่งความ  
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ประพฤติ"     ไดแกความประพฤติ     คือการปฏิบัติที่มีอาจาระความประ-  
พฤติดีเปนแนวทางอยู.    อชิตมาณพกราบทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา 
"ทานผูนิรทุกข"  ในอชิตปญหานี้  มีความสังเขปดังน้ี.    "ขาแตทานผู 
นิรทุกข  ผูฉลาด  ทานผูมุงการปฏิบัติของพระเสขบุคคล  และพระขีณาสพ 
ผูตรัสรูธรรมแลว     อันขาพเจาถามแลว   ขอไดโปรดตรัสบอกแกขาพเจา 
เถิด." 
         คําวา    ตุณฺหี      อโหสิ     ไดนิ่งอยู    ไดแกพระสารีบุตรเถระ 
ถูกพระผูมีพระภาคเจารับส่ังถามถึง  ๓  ครั้ง  เพราะเหตุใด  จึงไดนิ่งอยู. 
ถามวา  " คงจะสงสัยในปญหาหรือไมก็สงสัยในพระอัธยาศัยของพระผูมี 
พระภาคเจา."  แกวา   "มไิดสงสัยในปญหา."  เลากันวา  พระสารีบุตร 
เถระ    ไดมคีวามคิดอยางนี้วา    "พระศาสดาทรงมีพระประสงคจะใหเรา 
กลาวปฏิปทา  (ขอปฏิบัติ)   อันควรบรรลุสําหรับพระเสขบุคคลและพระ 
อเสขะ  และปฏิปทาน้ัน ไมอาจกลาวดวยเหตุมาก  คือดวยอํานาจแหงขันธ 
ดวยอํานาจแหงธาตุ   ดวยอํานาจแหงอายตนะ  และดวยอํานาจแหงปจจยา- 
การ.     เมื่อเรากลาวอยู    จักอาจกําหนดพระอัธยาศัยของพระศาสดากลาว 
หรือไมหนอ."     ครั้งน้ัน  พระศาสดาทรงพระดําริวา   " เวนเราเสียแลว 
ชื่อวา      สาวกอ่ืนผูถือบาตรเท่ียวไปอยู       จะมีปญญาเสมอกับพระ 
สารีบุตร   ยอมไมมี   แมเธอจะถูกเราถามปญหา   ก็ไดนิ่งเสียถึง  ๓  ครั้ง 
เธอคงสงสัยในปญหา  หรือไมก็สงสัยในอัธยาศัย (ความประสงคของเรา). 
ครั้นทรงทราบวา    "สงสัยในอัธยาศัย"  แลว    เมื่อจะทรงประทานนัย 
เพ่ือกลาวแกปญหา  จึงตรัสวา  "ภูตมทินฺติ  สารีปุตฺต  ปสฺสสิ   ดูกอน 
สารีบุตร  เธอเห็นไหมวา  นี้คือขันธปญจก  (ขันธ  ๕)   ที่เกิดแลว"  
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         ในพระบาลีนั้น   คําวา "ภูต"  แปลวา เกิดแลว  ไดแกบังเกิดแลว.  
และคําวา   ภตู  นี้เปนชื่อของขันธปญจก.   เพราะเหตุนั้น   พระศาสดาจึง 
ประทานนัยแกพะสารีบุตรเถระวา    "ดูกอนสารีบุตร      เธอจงกลาว 
แกปญหานี้ดวยอํานาจแหงขันธ  ๕"  ดงัน้ี.  และพรอมกับการประทานนัย 
การพยากรณปญหาจึงปรากฏแกพระสารีบุตรเถระ.   ดวยนัยนบัรอยนับพัน 
ดุจมหาสมุทรอันโลงเปนผืนเดียวปรากฏแกบุรุษผูยืนอยูที่ริมฝงฉะน้ัน  ครั้ง 
นั้น   พระสารีบุตรเถระเมื่อจะพยากรณปญหานั้น   ไดกลาววา   " ขาแต 
พระองคผูเจริญ   บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา  นี้คือ 
ขันธปญจกท่ีเกิดแลว."  คําวา  ภูตมิท   ในขอน้ัน  แปลวา   "นี้คือ 
ขันธปญจกท่ีบังเกิดแลว.   คําวา  "ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบ"  ไดแก 
ยอมเห็นโดยชอบดวยมรรคปญญา  (รูทางดําเนินไปสูความดับทุกข) พรอม 
ดวยวิปสสนา.   ขอวา  ปฏิปนฺโน   โหติ  ไดแกยอมปฏิบัติเพ่ือประโยชนแก 
นิพพิทาเปนตน   เริ่มแตศีล  จนถึงพระอรหัตมรรค.    เพราะเหตุใด 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภความนี้วา     "ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะ 
อาหารน้ัน. "   เพราะขันธปญจกน้ีอาศัยอาหารจึงต้ังอยูได  ฉะนั้น  พระ 
พุทธองคจึงทรงปรารภความขอน้ี         เพ่ือทรงแสดงอาหารน้ันทําใหเปน 
สภาวนาม.    ปฏิปทาคือขอปฏิบัติของพระเสขบุคคลจึงเปนอันพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสแลวดวยปริยายน้ีแล.     บทวา      ตทาหารนิโรธา     เพราะ 
อาหารน้ันดับ     คือ   เพราะความดับแหงอาหารเหลาน้ัน.  เพราะเหตุไร 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภขอความน้ี.  เพราะขันธปญจกน้ันยอม 
ดับเพราะอาหารดับ   ฉะนั้น   พระพุทธองคจึงทรงปรารภขอความน้ี  เพ่ือ 
ทรงแสดงความดับแหงอาหารน้ัน    กระทําใหเปนสภาวนาม.   ปฏิปทาของ    
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พระเสขบุคคล     จึงเปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยปริยายน้ีแล. 
คําวา "นิพฺพิทา"   เปนตน   พึงทราบวา   เปนการกลาวบอกเหตุทุก 
อยาง.  บทวา "อนุปาทา  เพราะความไมยึดมั่น"  ไดแกพนจากอุปาทาน 
คือความยึดม่ัน  ๔ ประการ  ไมถือเอาธรรมไร ๆ. ดวยคําวา "สาธุ  สาธ ุ
ดีละ ๆ." นี ้พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการพยากรณปญหาของพระสารีบุตร 
เถระใหรื่นเรงิ  เมื่อจะทรงพยากรณเชนนั้นแหละดวยพระองคเอง  จึงตรัส 
ซ้ําวา    "นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว"  ดังน้ีเปนตน. 
                                      จบอรรถกถาภูตมิทสูตรที่ ๑ 
 
                                       ๒. กฬารขัตติยสูตร 
 
                         วาดวยโมลิยัคคุนภิกษุลาสิกขา 
 
         [๑๐๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. ครั้งน้ันแล  กฬารขัตติยภิกษุ 
เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู   แลวไดปราศรัยกับทาน  ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    เม่ือน่ัง 
เรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา        ขาแตทานพระสารีบุตร 
โมลิยผัคคุนภิกษุไดลาสิกขา  เวียนมาทางฝายตํ่าเสียแลว. 
         ทานพระสารีบุตรกลาววา      ทานโมลิยผัคคุนะนั้นคงไมไดความ 
พอใจในพระธรรมวินัยนี้เปนแน. 
         ก.  ถาเชนนั้น     ทานพระสารีบตุรคงไดความพอใจในพระธรรม 
วินัยนี้กระมัง. 
         สา.  ทานผูมีอายุ  ผมไมมีความสงสัยเลย.  
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         ก.  ทานผูมีอายุ   ตอไปเลา  ทานไมสงสัยหรือ. 
         สา.  ทานผูมีอายุ  ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย. 
         [๑๐๕]  ลําดับนั้น   กฬารขัตติยภิกษุลุกจากอาสนะ   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลวนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา  ทานพระสารีบตุรอวดอางพระอรหัต- 
ผลวา  ขาพเจารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้นไมมี. 
         ลําดับนั้น พระผูมพีระภาคเจาตรัสสั่งภิกษุรูปหน่ึงวา  มานี่แนะภิกษุ 
เธอจงไปเรียกสารีบุตรมาตามคําของเราวา   พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน. 
         ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนแลว    เขาไปหาทานพระสารีบตุรยังท่ีอยู 
แลวเรียนตอทานวา    ขาแตทานพระสารีบุตร    พระศาสดารับส่ังเรียกหา 
ทาน. 
         ทานพระสารีบุตรรบัคําของภิกษุนั้นแลว  จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง. 
         [๑๐๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามวา  ดกูอนสารีบุตร  เขา 
วาเธออวดอางอรหัตวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบ 
แลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้นไมมี   ดังน้ี 
จริงหรือ. 
         ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา    พระพุทธเจาขา    ขาพระองคหาได 
กลาวเน้ือความตามบท  ตามพยัญชนะเชนนี้ไม. 
         พ.  ดูกอนสารีบุตร       กลุบุตรยอมอวดอางอรหัตผลโดยปริยาย 
อยางใดอยางหนึ่ง   เมื่อเปนเชนนั้น     บุคคลท้ังหลายก็ตองเห็นอรหัตผลท่ี  
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อวดอางไปแลว   โดยความเปนอันอวดอาง.  
         ส.   พระพุทธเจาขา  แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางนี้มิใชหรือ 
วา  ขาพระองคหาไดกลาวเน้ือความตามบท  ตามพยัญชนะเชนนี้ไม. 
         ดูกอนสารีบุตร   ถาเขาถามเธออยางนี้วา    ทานสารีบุตร    ทานรู 
เห็นอยางไร       จึงอวดอางอรหัตผลวา      เรายอมรูชัดวา     ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้ไมมี   เมื่อถูกถามอยางนี้    เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา  ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น  ขาพระองคพึงพยากรณ 
อยางนี้วา   ขาพเจารูชัดวา    ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ี 
ควรทํา    ทําเสร็จแลว      กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ันไมมี   เพราะรูไดวา 
เมื่อปจจัยแหงชาติสิ้นแลว  เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุสิ้นไป  ชาติจึงสิ้นไป 
พระพุทธเจาขา  เมื่อขาพระองคถูกถามอยางนี้   กพึ็งพยากรณอยางนี้. 
         [๑๐๗]     ดูกอนสารีบุตร   ถาเขาถามเธออยางนี้วา  ทานสารีบุตร 
ก็ชาติมีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปน 
แดนเกิด   เมือ่ถูกถามเชนนี้    เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา      ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น     ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา  ชาติมีภพเปนเหตุ   มีภพเปนสมุทัย   มีภพเปนกําเนิด 
มีภพเปนแดนเกิด.                                                             
         [๑๐๘]    ดูกอนสารีบุตร   ถาเขาถามเธออยางน้ีวา   ทานสารีบุตร 
ก็ภพเลา  มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไร 
เปนแดนเกิด  เมื่อถูกถามเชนนี้   เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา  ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น    ขาพระองคพึง          
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พยากรณอยางนี้วา  ภพมีอุปาทานเปนเหตุ  มีอุปาทานเปนสมุทัย  มีอุปาทาน 
เปนกําเนิด  มีอุปาทานเปนแดนเกิด. 
         [๑๐๙]  ดูกอนสารีบตุร   ถาเขาถามเธออยางนี้วา  ทานสารีบุตร 
ก็อุปาทานเลา    มีอะไรเปนเหตุ    มอีะไรเปนสมุทัย     มีอะไรเปนกําเนิด 
มีอะไรเปนแดนเกิด  เมื่อถูกถามเชนนี ้  เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา     ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น      ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา  อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหา 
เปนกําเนิด  มีตัณหาเปนแดนเกิด. 
         [๑๑๐]  ดูกอนสารีบตุร   ถาเขาถามเธออยางนี้วา    ทานสารีบุตร 
ก็ตัณหาเลา   มีอะไรเปนเหตุ    มีอะไรเปนสมุทัย    มีอะไรเปนกําเนิด  มี 
อะไรเปนแดนเกิด   เมื่อถกูถามเชนนี้    เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา     ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น     ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา  ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ  มีเวทนาเปนสมุทัย  มีเวทนา 
เปนกําเนิด   มีเวทนาเปนแดนเกิด. 
         [๑๑๑]  ดูกอนสารีบตุร ถาเขาถามเธออยางนี้วา  ทานสารีบุตร ก ็
เวทนาเลา   มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนสมุทัย  มอีะไรเปนกําเนิด  มีอะไร 
เปนแดนเกิด  เมื่อถูกถามเชนนี้   เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา     ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น     ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา   เวทนามีผัสสะเปนเหตุ    มีผัสสะเปนสมุทัย    มีผัสสะ 
เปนกําเนิด   มีผัสสะเปนแดนเกิด. 
         [๑๑๒]  ดูกอนสารบีุตร  ถาเขาถามเธออยางน้ีวา    ทานสารีบุตร 
ทานรูเห็นอยางไร   ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ    เมื่อถูกถาม 
อยางนี้  เธอพึงพยากรณอยางไร.  
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         ขาพระพุทธเจา   ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น   ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา   ขาพเจารูวา  เวทนา  ๓  เหลาน้ีคือ  สุขเวทนา   ทุกข- 
เวทนา  อทุกขมสุขเวทนา  เปนของไมเที่ยง  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข 
ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ. 
         [๑๑๓]  ถูกละ ๆ สารีบุตร  ตามท่ีเธอพยากรณความขอน้ันโดย 
ยอ  ก็ไดใจความดังนี้วา   เวทนาอยางใดอยางหน่ึงลวนเปนทุกขทั้งนั้น 
ดูกอนสารีบตุร   ถาเขาถามเธออยางนี้   ทานสารีบุตร  เพราะความหลุด 
พนเชนไร  ทานจึงอวกอางอรหัตวา   ทานรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้ไมมี   เมื่อถูกถามอยางนี้  เธอพึงพยากรณอยางไร. 
         พระพุทธเจาขา  ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น  ขาพระองคพึง 
พยากรณอยางนี้วา   อาสวะทั้งหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด 
ขาพเจาก็เปนผูมีสติอยูอยางนั้น  เพราะความหลุดพนในภายใน  เพราะ 
อุปาทานท้ังปวงส้ินไป  ทั้งขาพเจาก็มิไดดูหม่ินตนเองดวย  พระพุทธเจาขา 
เมื่อถูกถามอยางนี้  ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้ 
         [๑๑๔]  ถูกละ ๆ  สารีบุตร  ตามท่ีเธอพยากรณความขอน้ันโดย 
ยอ  ก็ไดใจความดังนี้วา  อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว  ขาพเจา 
ไมสงสัย  ไมเคลือบแคลง  ในอาสวะเหลาน้ันวา  อาสวะเหลานั้น  ขาพเจา 
ละไดแลวหรือยัง. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผูพระสุคตตรัสดังนี้แล  เสด็จลกุข้ึนจาก 
พุทธอาสน  เสด็จเขาไปยังพระวิหาร. 
         [๑๑๕]  เม่ือพระผูมพีระภาคเจาเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก  ทาน  
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พระสารีบุตรจึงกลาวกะภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา  ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระ  
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม   ซึง่ผมยังไมเคยรูมากอน 
ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป  ตอเม่ือพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนา 
ปญหาขอแรกของผมแลว  ผมจึงคิดไดวา  ถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึง 
ตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ แม 
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งวัน  แมถาพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ 
ขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน  ๆ ตลอดทั้งคืน  แมผมก็พึงทูล 
ตอบความขอน้ันถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ 
ตลอดทั้งคืน  หากพระผูมพีระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอน้ันกะผมดวย 
บทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งคืนทั้งวัน  แมผมก็พึงทูลตอบความ 
ขอน้ันถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ    ตลอด 
ทั้งคืนทั้งวัน   หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผม 
ดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสองคืนสองวัน  แมผมก็พึงทูลตอบ 
ความขอน้ันถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน  ๆ 
ตลอดสองคืนสองวัน  หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอน้ัน 
กะผมดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดสามคืนสามวัน   แมผมก็พึง 
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยาย 
อ่ืน ๆ  ตลอดสามคืนสามวัน   หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ 
ขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน   แมผมก็พึง 
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยาย 
อ่ืน ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน   หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอ  
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นั้นกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน  ๆ ตลอดหาคืนหาวัน   แมผมก็พึง 
ทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยาย 
อ่ืน ๆ  ตลอดหาคืนหาวัน    หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความ 
ขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดหกคืนหกวัน  แมผมก ็
พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ ตลอดหกคืนหกวัน  หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม 
ความขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน 
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน. 
         [๑๑๖]  ลําดับนั้น  พระกฬารขัตติยภิกษุลุกข้ึนจากอาสนะ  เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง  ฯ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง  เมื่อน่ังเรียบรอยแลว  จึงกราบทูลพระผูม ี
พระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  ทานพระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา  ทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม   ซึ่ง 
ผมยังไมเคยรูมากอน  ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป  ตอเม่ือพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว  ผมจึงคิดไดวา  ถาพระ 
ผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดท้ังวันดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ  แมผมกพึ็งทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจา 
จะพึงตรัสถามความขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้ง 
คืน  แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบท 
อ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน  ๆ  ตลอดทั้งคืน    หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึง  
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ตรัสถามขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ   ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดท้ังคืนทั้งวัน  
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งคืนทั้งวัน   หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัส 
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสองคืนสองวัน 
แมผมก็พึงทูลความขอน้ันถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ   ตลอดสองคืนสองวัน       หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัส 
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดสามคืนสามวัน 
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดสามคืนสามวัน      หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึง 
ตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสี่คืนสี่วัน 
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสีคื่นสี่วัน   หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม 
ความขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดหาคืนหาวัน   แม 
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ  คลอดหาคืนหาวัน     หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม 
ความขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดหกคืนหกวัน  แม 
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืนๆ ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดหกคืนหกวัน    หากพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถาม 
ความขอน้ันกะผมดวยบทอ่ืน ๆ   ดวยปริยายอ่ืน ๆ   ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน 
แมผมก็พึงทลตอบความขอน้ันถวายพระผูมีพระภาคเจาไดดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน. 
        [ ๑๑๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  ก็เพราะธรรม- 
ธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแลว      แมหากวาจะพึงถามความขอน้ันกะ  
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สารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งวัน   สารบีุตรก็คงตอบ 
ความขอน้ันแกเราดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งวัน     หากเรา  
จะถามความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ ตลอดทั้งคืน 
สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแกเราดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอด  
ทั้งคืน     หากเราจะถามความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยาย 
อ่ืน ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน      สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแกเราดวยบท 
อ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดทั้งคืนทั้งวัน     หากเราจะถามความขอน้ัน 
กะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตร 
ก็คงตอบความขอน้ันแกเราไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสอง 
คืนสองวัน        หากเราจะถามความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน   ๆ  ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดสามคืนสามวัน    สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแกเรา 
ไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปรยิายอ่ืน ๆ  ตลอดสามคืนสามวัน    หากเราจะถาม 
ความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ   ดวยปริยายอ่ืน ๆ   ตลอดสี่คืนสี่วัน 
สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแกเราไดดวยบทอ่ืน ๆ      ดวยปริยายอ่ืน ๆ 
ตลอดสี่คืนสี่วัน  หากเราจะถามความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ  ดวย 
ปริยายอ่ืน ๆ ตลอดหาคืนหาวัน      สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราได 
ดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดหาคืนหาวัน    หากเราจะถามความ 
ขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ    ดวยปริยายอ่ืน ๆ    ตลอดหกคืนหกวัน 
สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแกเราไดดวยบทอ่ืน  ๆ     ดวยปริยายอ่ืน ๆ 
ตลอดหกคืนหกวัน     หากเราจะถามความขอน้ันกะสารีบุตรดวยบทอ่ืน ๆ 
ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน     สารีบุตรก็คงตอบความขอน้ันแก 
เราไดดวยบทอ่ืน ๆ  ดวยปริยายอ่ืน ๆ  ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน. 
 
                             จบกฬารขัตติยสูตรที่  ๒  
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      อรรถกถาหฬารขัตติยสูตรท่ี  ๒  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกฬารขัตติยสูตรท่ี  ๒  ตอไป.  คําวา  กฬาร- 
ขตฺติโย    เปนชื่อของพระเถระ.    ก็ฟนของพระเถระนั้นดําแดง   ต้ังอยู 
(ข้ึน) ไมเสมอกัน ฉะน้ัน จึงเรียกวา   "กฬาร." คําวา  "หีนายาวตฺโต 
เวียนมาเพ่ือความเปนคนเลว"        คือเวียนมาเพ่ือประโยชนแกความเปน 
คฤหัสถอันตํ่า.    คําวา   "อสฺสาสมลตฺถ    ไมไดความพอใจ"   ไดแก 
พระโมลิยผัคคุนะ    คงไมไดความพอใจ    คือท่ีอาศัย    ที่พ่ึง    เปนแน.  
พระสารีบุตรเถระแสดงวา  "ไมไดมรรค  ๓    และผล  ๓    แนนอน."    
คําอธิบายของพระเถระมีดังนี้วา     " ก็ถาพระโมลยิผัคคุนะพึงไดมรรคและ 
ผลเหลาน้ัน  เธอไมพึงลาสิกขา  เวียนมาทางฝายตํ่า."  บทวา  " น  ขฺวาห 
อาวุโส ทานผูมีอายุ  ขาพเจาไมสงสัยเลย"  ความวา  "ดูกอนทานผูมีอายุ 
ขาพเจาแล  มีความพอใจ  เพราะเหตุนั้น  ขาพเจาจึงไมสงสัย"     เพราะวา 
สาวกบารมีญาณของพระสารีบุตรเถระ  เปนที่พ่ึง  (ของตน)  ได  ฉะนั้น 
ทานจึงไมสงสัย.  ดวยคําวา  "อายตึ  ปนาวุโส  ทานผูมีอายุ  ตอไปเลา" 
นี้    พระกฬารขัตติยะถามถึงการบรรลุพระอรหัตของพระสารีบุตรเถระวา 
" การปฏิสนธิตอไป   ทานเพิกข้ึนแลวหรือ  หรือไมเพิกข้ึน"  ดวยคําวา 
"น  ขฺวาห   อาวุโส  วิจิกจิฺฉามิ   ผูมีอายุ   ขาพเจาไมสงสัยเลย"  นี ้
พระสารีบุตรเถระแสดงความไมสงสัยในการบรรลุพระอรหัตน้ัน.    บทวา 
เยน ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ" 
ความวา  ไดเขาไปเฝาดวยคิดวา  " เราจักกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงเหตุดีนี้."  คําวา  อฺา  พฺยากตา   แปลวา   พยากรณพระอรหัต  
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แลว.    พระอรหัตผล    ชื่อวา    พระสารีบุตรเถระพยากรณแลวอยางนี้วา  
" ชาติสิ้นแลว."    ก็พระเถระนี้    ยินดีแลว   เลื่อมใสแลว    จึงยกบทและ 
พยัญชนะข้ึนกลาวอยางนี้.  บทวา  " อฺตร  ภิกขฺุ  อามนฺเตสิ  ทรง 
รับสั่งหาภิกษุรูปหน่ึง "     ความวา     พระศาสดาทรงสดับคํากราบทูลน้ัน 
แลว     ทรงพระดําริวา      "พระสารีบุตรเปนผูฉลาดลึกซึ้ง     เธอจักไม 
พยากรณอยางนี้ดวยเหตุไร ๆ      เพราะปญหาจักเปนอันเธอพยากรณแลว 
โดยยอ   เราจักใหเรียกเธอมาแลว   ใหพยากรณปญหานั้น"  ดงัน้ี   จึง 
ทรงรับสั่งภิกษุรูปหน่ึง. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   สเจ  ต  สารีปุตฺต   อยางนี้เพ่ือ 
ใหพระสารีบุตรเถระพยากรณอรหัตผลดวยมีพระดําริวา    สารีบุตรนี้จักไม 
พยากรณอรหัตผลตามธรรมดาของตน   เราจักถามปญหานี้    และเธอเมื่อ 
จะกลาวแกปญหานี้    จักพยากรณอรหัตผล.   บทวา   "ย  นิทานาวุโส 
ชาติ  ทานผูมีอายุ  ชาติคือความเกิดมีอะไรเปนเหตุ"  ความวา  ทานผูมี 
อายุ   ชื่อวาชาจิคือความเกิดนี้   มีสิ่งใดเปนเหตุ.   ขาพเจารูแลววา   "เมื่อ 
ปจจัยแหงชาติสิ้นแลว   เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุนั้นสิ้นไป   ผลคือชาติ 
จึงสิ้นไป"  ดังนี้. 
         อีกอยางหน่ึงพระสารีบุตรเถระ   ไมสงสัยในปญหานี้    แตสงสัยใน 
อัธยาศัย   (พระประสงค )   ของพระผูมีพระภาคเจา.   เลากันวา   พระ 
สารีบุตรเถระน้ัน     ไดมคีวามคิดอยางนี้วา     "เราไมอาจพยากรณพระ- 
อรหัตผลดวยเหตุมากมาย    อาทิเชน    ตัณหาสิ้นแลว     อุปาทานส้ินแลว 
ภพสิ้นแลว    ปจจัยสิ้นแลว     กิเลสสิน้แลว   แตเมื่อจะกลาวแกปญหา    เรา 
ก็จักอาจกําหนดพระประสงคของพระศาสดาได"    ดังน้ี.    พระสารีบุตร-  
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เถระสงสัยในพระประสงค    (ของพระผูมีพระภาคเจา)    อยางนั้นก็จริง.  
ถึงอยางนั้น     ก็มิไดเวนปญหาเลย     ไดพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ. 
แมพระศาสดาก็ทรงมีพระประสงคจะใหพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ 
นั่นแหละ.  ฉะน้ัน   พระสารีบุตรเถระน้ี    เมื่อจะพยากรณปญหา   จึงได 
กําหนดพระประสงคของพระศาสดา     และไดรูกอนแลวเทียววา     " เรา 
กําหนดพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาไดแลว".       ก็เพราะเหตุที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงถามปญหาที่สูงข้ึนไป     ฉะน้ัน  จึงควรทราบวา 
การพยากรณปญหานั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแลว.  ถามวา 
เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภความขอน้ีวา     "ก็ทานรู 
อยางไร"   ดงัน้ี.   แกวา  เพ่ือใหพระสารีบุตรเถระบันลือสีหนาทในขอท่ี 
มิใชวิสัย   (ของตน).                              
         เลากันมาวา  เมื่อพระศาสดาแสดงเวทนาปริคคหสูตร  แกท ีฆนข- 
ปริพาชก   ทีป่ระตูถ้ําสุกรขาตา    พระสารีบุตรเถระถือพัดใบตายืนถวาย 
งานพัดพระศาสดาอยู   กําหนดเวทนา ๓   แลวไดบรรลุสาวกบารมีญาณ. 
เวทนาน้ีมิใชธรรมอันเปนวิสัยของพระสารีบุตรเถระนั้น.   พระศาสดาทรง 
หมายเอาวา    "พระสารีบตุร   ผูต้ังอยูในธรรมอันเปนวิสัยของตนน้ี    จัก 
บันลือสีหนาท    ดังน้ี   จึงทรงถามปญหานี้  ก็หาไม.  บทวา  "อนิจฺจา" 
ไดแกชื่อวา   ไมเที่ยง   เพราะอรรถวา   มีแลวกลับไมมีนั่นเอง.    ในคําวา 
" สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข  นี้ไดแกสุขเวทนา  เปนสุขเพราะต้ังอยู 
เปนทุกขเพราะแปรปรวน     ทุกขเวทนาเปนทุกขเพราะต้ังอยู      เปนสุข 
เพราะแปรปรวน.   อทุกขมสุขเวทนาเปนสุขเพราะรู   เปนทุกขเพราะไมรู 
ก็จริง   ถึงอยางนั้น     โดยท่ีสุดแหงความแปรปรวน  เวทนาทุกอยาง   ชื่อ  
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วา   เปนทุกขทั้งน้ัน.   บทวา  "วิทิต  รูแลว"    ไดแกเพราะเรารูแลววา 
เวทนา  ๓ เปนทุกขอยางนี้    ฉะน้ัน  ความอยากในเวทนาเหลาน้ัน    จึง 
เปนอันพระสารีบุตรเถระน้ันขจัดเสียแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
วา  "ตัณหานั้นไมปรากฏ." 
         คําวา  "สาธุ  สาธุ  ถกูละๆ " เปนความรื่นเริงในการกําหนดเวทนา 
ของพระสารีบุตรเถระ.   ก็เม่ือไมกลาววา  "เวทนามีอยางเดียวบาง  มี ๒ 
มี ๓   ม ี๔ บาง "     ดังน้ีเลย.    พระสารีบุตรเถระไดรูการกําหนดเวทนา 
เหลาน้ันวา    "มี ๓."    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงให 
พระสารีบุตรเถระรื่นเริง   จึงตรัสอยางนี้.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา 
"ทุกฺขสฺมึ"  นี้   โดยพระประสงคดังนี้วา  "ดูกอนสารีบุตร   ขอท่ีเธอ 
พยากรณวา  ความอยากในเวทนาทั้งหลายไมปรากฏแกเรา  เพราะเหตุนี้" 
ดังน้ีนั้น   เปนการพยากรณที่ดีแลว   แตเมื่อเธอจําแนกวาเวทนามี ๓ อยู 
จึงทําใหเปนชายิ่ง  เพราะวา  เมื่อเธอพยากรณเวทนานั้นวา  " เปนทุกข " 
ดังน้ี   พึงเปนอันพยากรณดีแลวน่ันเอง  และเม่ือเพียงมีความรูวา  "เวทนา 
อยางใดอยางหนึ่ง    ลวนเปนทุกขทั้งน้ัน"  ดังน้ี     ความอยากในเวทนา 
ทั้งหลาย  ก็ต้ังอยูไมได. 
         บทวา  "กถ  วิโมกขฺา   เพราะความหลุดพนอยางไร"   ไดแก 
เพราะความหลุดพนเชนไร   อธิบายวา    "เธอไดพยากรณพระอรหัตผล 
เพราะวิโมกขขอไหน."  บทวา  "อชฌฺตฺตวิโมกฺขา    เพราะความหลุดพน 
ภายใน   ไดแกเพราะพระอรหัตที่ตนกําหนดสังขารภายในบรรลุแลว. 
         ในคําวา  เพราะความหลุดพนภายในน้ัน   พึงทราบหมวด  ๔  ดังน้ี 
" ความต้ังม่ันในภายใน  ที่ชื่อวา การออกภายใน ๑ ความต้ังม่ันในภายใน  
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ที่ชื่อวา การออกภายนอก ๑   ความต้ังมั่นในภายนอก   ที่ชื่อวา  การออก  
ภายนอก ๑  ความต้ังม่ันในภายนอก  ที่ชื่อวา  การออกภายใน ๑   ก็แม 
ธรรมต้ังม่ันแลวในภายใน   พึงทราบวา   มีในภายนอกน่ันเอง   ที่ต้ังม่ัน 
ในภายนอก  ก็พึงทราบวา  เปนธรรมภายในน่ันเอง   เพราะฉะนั้น  ภิกษ ุ
บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารอันเปนภายใน     กําหนดสังขารเหลาน้ันแลว 
หยั่งลงภายนอก   ครั้นกําหนด   (สังขาร)   แมในภายนอกไดแลว   ยอม 
หยั่งลงภายในอีก.    ในเวลาท่ีภิกษุนั้นพิจารณาสังขารอันเปนภายในยอมมี 
การออกจากมรรค.   ความต้ังมั่นในภายใน   ชื่อวา   เปนการออกภายใน 
อยางนี้.     บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารอันเปนภายใน      กําหนดสังขาร 
เหลาน้ันแลว   หยั่งลงภายนอกอีก.   ในเวลาท่ีภิกษุนั้นพิจารณาสังขารใน 
ภายนอก    ชือ่วาเปนการออกจากมรรค.    ความต้ังม่ันในภายใน    ชื่อวา 
เปนการออกภายนอกอยางนี้.      บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารในภายนอก 
กําหนดสังขารเหลาน้ันแลว    หยั่งลงภายใน   ครัน้กําหนดสังขารแมที่เปน 
ภายในไดแลว    ก็หยั่งลงภายนอกอีก    เมื่อเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณาสังขาร 
ในภายนอก   เปนอันชื่อวาออกจากมรรค.   ความต้ังมั่นในภายนอก   ชื่อ 
วาเปนการออกในภายนอกอยางนี้   บางรูปหยั่งญาณลงในสังขารภายนอก 
กําหนดสังขารเหลาน้ันแลว  หยั่งลงภายในอีก  ในเวลาที่ภิกษุนั้นพิจารณา 
สังขารอันเปนภายใน ชื่อวาเปนการออกจากมรรค. ความต้ังม่ันในภายนอก. 
ชื่อวาเปนการออกในภายในอยางนั้น.  ในขอน้ัน  พระสารีบุตรเถระกําหนด 
สังขารอันเปนภายในแลว  เมื่อจะแสดงวา  "เราไดบรรลุพระอรหัตแลว" 
ดวยการออกจากมรรคในเวลากําหนดสังขารเหลานั้น  จึงกลาววา  "ดูกอน 
ทานผูมีอายุ    ขาพเจามีสติอยูอยางนั้น    เพราะความหลุดพนในภายใน."    
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บทวา  "สพฺพุปาทานกฺขยา  เพราะอุปาทานท้ังปวงส้ินไป"  ไดแกเพราะ  
ความส้ินไปแหงอุปาทาน ๔ ทั้งหมด.  คําวา  "ตถาสโต    วหิรามิ  เราม ิ
สติอยูอยางนั้น"         ไดแกเราประกอบดวยสติอยูดวยอาการน้ัน.      คําวา 
"ยถาสต  วหนฺต   ผูมีสติอยูอยางไร."   ไดแกเราผูประกอบดวยสติอยู 
ดวยอาการใด.    ขอวา  "อาสวา นานุสฺสวนฺติ  อาสวะทั้งหลายยอมไม 
ครอบงํา"   อธิบายวา  อาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเปนตน    อันมีการไหล 
ไปในอารมณ ๖    เปนธรรมดา    ทางทวาร  ๖ อยางนี้    คือ  ไหลไป 
หลากไป  หลั่งไหลไป  เปนไปในรูปทางตา  ยอมไมครอบงํา   คือไมตาม 
ผูกพันเรา    ไดแกไมเกิดข้ึนแกเรา    อยางไร.    ขอวา  "อตฺตานฺจ 
นาวชานามิ   และไมดูหม่ินตนเอง"  แปลวา  ไมดูถกูตนเอง.  การละ 
ความดูหม่ิน   จึงเปนอันพระสารีบุตรเถระกลาวแลวดวยคําน้ี.   ก็เม่ือเปน 
เชนนี้  ความรูทั่วไปยอมเปนอันผองใส. 
        บทวา      "สมเณน"      ไดแกสมณะคือพระพุทธเจา.     ขอวา 
"เตสฺวาห  น  กงฺขาม ิ   ขาพเจาไมสงสัยในอาสวะเหลาน้ัน"  อธิบายวา 
ขาพเจาไมสงสัยในอาสวะเหลาน้ัน     แมโดยสรุปประเภทวา     กามาสวะ 
คืออะไร  ภวาสวะคืออะไร   ทิฏฐาสวะคืออะไร    และอวิชชาสวะคืออะไร 
ก็ดี   โดยการกําหนดตัดจํานวนอยางนี้วา   อาสวะมี  ๔    ดังน้ีกด็ี.   ขอวา 
"เต  เม  ปหนีาติ  น  วิจกิจิฺฉามิ"  อธิบายวา  ขาพเจาไมแคลงใจวา 
อาสวะเหลานั้น  ขาพเจาละไดแลว.  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง 
ความขอน้ี  จึงตรัสวา  "เมื่อเธอพยากรณอยูอยางนี้   พึงเปนอันพยากรณ 
ดีแลว   แตเมื่อเธอกลาวอยูวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   ขาพเจาเปนผูมีสติอยู 
อยางนั้น   เพราะความหลุดพนในภายใน  ดังนี้   จึงทําใหเปนชายิ่ง."   
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         ขอวา  "อุฏายาสนา   วหิาร   ปาวิสิ  เสด็จลุกจากอาสนะแลว  
เสด็จเขาสูพระวิหาร"    อธิบายวา    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกข้ึนจาก 
พระพุทธอาสนอันประเสริฐที่ปูลาดไว   แลวเสด็จเขาสูภายในมหาคันธกุฎี 
อันเปนที่ประทับ      ในเมื่อบริษัทยังมิไดแยกยายกันเลย.     เพราะเหตุไร. 
เพราะวา   พระพุทธเจาท้ังหลายเม่ือเทศนายังไมจบ   (และ. )   บริษัทยัง 
มิไดแยกยายกัน     ไดเสด็จลุกจากอาสนะ     เมื่อจะเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี 
ยอมเสด็จเขาไปเพ่ือชมเชยบุคคลหรือเพ่ือชมเชยธรรมะ.  ในการชมเชยนั้น 
พระศาสดา   เมื่อจะเสด็จเขาไปเพ่ือชมเชยบุคคล   ไดทรงพระดําริอยางนี้ 
วา   "บทนี้     เรายกข้ึนสูอุเทศแสดงแตโดยยอ    มไิดจําแนกโดยพิสดาร 
พวกภิกษุที่ยอมรับปฏิบัติธรรม  เลาเรียนแลว    จักเขาไปถามพระอานนท 
บาง พระมหากัจจายนะบาง  ภิกษุเหลาน้ัน  จักสนทนาเทียบเคียงกับญาณ 
ของเรา  แตนั้น  พวกท่ียอมรับปฏิบัติธรรมก็จักถามเราอีก  เราจักชมเชย 
บุคคลเหลานั้นอยางนี้วา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีพระอานนทก็ดี 
พระมหากัจจายนะก็ดี   กลาวแกภิกษุแมเหลาน้ัน   ชื่อวา  เปนอันกลาวดี 
แลว   แมหากพวกเธอจะพึงถามขอความนี้กะเราไซร  เราก็จะพึงพยากรณ 
อยางนี้นั่นเอง  แตนั้น  พวกภิกษุจักเขาไปแสดงคารวะตอพระเถระทั้งสอง 
นั้น    แมพวกภิกษุเหลานั้นก็จักชักชวนผูอ่ืนใหต้ังอยูในอรรถ    ในธรรม 
ผูที่ถูกภิกษุเหลาน้ันชักชวนแลว     จักบําเพ็ญไตรสิกขาใหบริบูรณแลวทํา 
ที่สุดทุกขได."    อีกอยางหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ทรงมีพระ 
ดําริอยางนี้วา    "เม่ือเราหลีกไปเสียแลว    พระสารีบุตรนี้    จักไดกระทํา 
ใหแจงซ่ึงอานุภาพของตน     ครั้นแลว      เราเองก็จักชมเชยเธออยางนั้น 
พวกภิกษุที่ฟงคําชมเชยเธอของเราแลว       เกิดความคารวะในเธอ     จัก  
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สําคัญเธอวาควรเขาไปหา   ควรเชื่อฟงคําของเธอ   และควรเชื่อถือ   ความ 
สําคัญเชนนั้น จักมีเพ่ือประโยชนและความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน." 
         พระศาสดา  เมื่อจะเสด็จเขาไปเพ่ือทรงชมเชยธรรมะ   ไดทรงพระ 
ดําริเหมือนกับที่ทรงพระดําริในธรรมทายาทสูตร.    ก็ในธรรมทายาทสูตร  
นั้น   พระองคทรงพระดําริอยางนี้วา   " เมื่อเราเขาไปสูวิหารแลว     พระ 
สารีบุตรเมื่อจะติเตียนอามิสทายาท     และชมเชยธรรมทายาท     จักนั่งใน 
บริษัทนี้แหละแสดงธรรม      เทศนานี้ที่เราทั้งสองแสดงตามมติอันมีความ 
ประสงคอยางเดียวกัน  จักเปนเลิศและหนักเชนกับฉัตรหิน." 
         แตในพระสูตรนี้      พระศาสดามีพระประสงคจะสถาปนาทานพระ 
สารีบุตรประกาศยกคุณธรรมอันดียิ่ง  (ของทาน)  จึงเสด็จลุกจากอาสนะ 
เพ่ือจะทรงชมเชยบุคคล     แลวจึงเสด็จเขาไปสูพระวิหาร.     พระผูมีพระ  
ภาคเจา    ทรงหายไป ณ อาสนะที่ประทับนั่งแลวในที่เชนนี้นั่นเอง  พึง  
ทราบวา "เสด็จเขาสูพระวิหารดวยคติแหงจิต   (ดวยอํานาจจิต)"   ก็ถา 
พึงเสด็จไปดวยคติแหงกายไซร    บริษัททั้งปวงก็พึงแวดลอมพระผูมีพระ 
ภาคเจาไป.    บริษัทนั้น      ไดแยกยายกันไปเสียวาระหนึ่ง    (ทาํนองพัก 
การประชุม)     แลวคงจะกลับมาประชุมใหมอีก      แตยังมิทันเรียบรอย 
ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    จึงเสด็จเขาสูพระวิหารไปดวยคติแหงจิต 
(ดวยอํานาจจิต )  นั่นเอง  โดยไมปรากฏพระองค. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแลวอยางนี้   ทานพระสารีบุตร 
ประสงคจะบันลือสีหนาทท่ีอนุรูปตอพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจา 
ทีเดียว     เมือ่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน     จึงไดเรียก 
พวกภิกษุในที่ประชุมนั้นมา.  ขอวา  "ปุพฺเพ  อปฺปฏิสวิทิต  ไมเคยรู  
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มากอน"  ไดแกปญหาอันขาพเจาไมทราบ   คือไมรูมากอนวา  พระผูมี-  
พระภาคเจาจักตรัสถามปญหาชื่อน้ี.  คําวา  "ปม  ปฺห  ปญหาขอแรก" 
ไดแกปญหาขอแรกนี้      คือ  ดูกอนสารีบุตร      ถาเขาถามเธออยางนี้วา 
ทานสารีบุตร   ทานรูเห็นอยางไร   จึงพยากรณพระอรหัตผลวา   ขาพเจา 
รูชัดวา  ชาติคือความเกิดส้ินแลว. บทวา  "ทนฺธายิตตฺต  ทูลตอบลาชา" 
ไดแกความลาชา   คือความไมรวดเร็ว   ไดมีเพ่ือท่ีจะไดรูพระประสงคของ 
พระศาสดา.  ขอวา  "ปม  ปฺห  อนโุมทิ   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุโมทนาปญหาขอที่ ๑ แลว"    อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ 
ทรงถามปญหาขอที่ ๒   นี้วา   ทานพระสารีบุตร    กช็าติมีอะไรเปนเหตุ 
ไดทรงอนุโมทนาปญหาขอท่ี ๑   ที่พระสารีบุตรเถระแกแลวอยางนี้วา 
ชาติมีปจจัยเปนตนเหตุ. 
        บทวา     "เอตทโหสิ  ไดมีความคิด"    อธิบายวา    ความคิดนี้ 
ไดมีแลว    เพราะคาท่ีปญหาไดปรากฏโดยความเปนหมูเดียวกัน     โดยนยั 
ต้ังรอยต้ังพัน  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาอนุโมทนาแลว.   ขอวา  "ทิวสปห 
ภควโต   เอตมตฺถ   พฺยากเรยฺย      แมขาพเจาก็พึงทูลตอบขอความน้ี  
ถวายพระผูมีพระภาคเจาตลอดทั้งวัน"   อธิบายวา   ขาพเจาถูกพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสถามถึงเนื้อความในปฏิจจสมุปบาท  แมตลอดทั้งวัน   ก ็
พึงทูลตอบถวายดวยบทและพยัญชนะอ่ืน ๆ     แมตลอดทั้งวัน.      ขอวา 
"เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ" 
อธิบายวา   เลากันวา   พระกฬารขัตติยภิกษุนั้น   ไดมีความคิดอยางนี้วา 
พระสารีบุตรเถระยอมบันลือสีหนาทอยางยิ่ง      เราจักกราบทูลเหตุดีนี้แด 
พระทศพล   เพราะฉะนั้น   พระกฬารขัตติยะจึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ  
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ภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
         สาวกบารมีญาณ  อันสามารถมองเห็นความดับแหงปจจยาการ  ชื่อ 
วา   ธรรมธาตุ   ในคําน้ีวา   "ดูกอนภิกษุ   ก็ธรรมธาตุนั้น."   กส็าวก 
บารมีญาณของพระสาวกท้ังหลาย     เปนไปในคติแหงพระสัพพัญุตญาณ 
นั่นเอง.     ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอดีตเปนอนาคตและเปนปจจุบัน    ยอม 
ปรากฏแกพระสัพพัญุตญาณ   ฉันใด   สาวกบารมีญาณของพระสารีบุตร 
เถระ  ยอมรูโคจรธรรมทัง้ปวงของสาวกญาณ  ก็ฉันนั้น. 
                           จบอรรถกถากฬารขัตติยสูตรที่  ๒ 
 
                           ๓.  ปฐมญาณวัตถุสูตร 
 
                        วาดวยญาณวัตถุ  ๔๔ 
 
         [๑๑๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงญาณวัตถุ  ๔๔   แกเธอทั้งหลาย    เธอ 
ทั้งหลายจงต้ังใจฟงซ่ึงญาณวัตถุนั้น  จงใสใจใหดีเถิด  เราจักกลาว  ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         [๑๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก ็
ญาณวัตถุ  ๔๔  เปนไฉน.   คือความรูในชราและมรณะ ๑   ความรูในเหตุ 
เปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในความดับแหงชราและมรณะ ๑ 
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงควานดับแหงชราและมรณะ ๑  ความรูในชาติ ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ  ๑      ความรูในความดับแหงชาติ  ๑  
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ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชาติ  ๑   ความรูในภพ  ๑   ความรู  
ในเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ  ๑      ความรูในความดับแหงภพ  ๑    ความรู 
ในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงภพ  ๑    ความรูในอุปาทาน  ๑    ความรู 
ในเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน ๑    ความรูในความดับแหงอุปาทาน ๑ 
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงอุปาทาน ๑     ความรูในตัณหา ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ๑   ความรูในความดับแหงตัณหา  ๑   
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงตัณหา  ๑       ความรูในเวทนา ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา  ๑  ความรูในความดับแหงเวทนา  ๑ 
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา  ๑       ความรูในผัสสะ  ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ ๑    ความรูในความดับแหงผัสสะ ๑ 
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงผัสสะ ๑    ความรูในสฬายตนะ ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ  ๑    ความรูในความดับแหง 
สฬายตนะ ๑  ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสฬายตนะ ๑  ความรู 
ในนามรูป ๑   ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป   ๑   ความรูในความ 
ดับแหงนามรูป   ๑          ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงนามรูป  ๑ 
ความรูในวิญญาณ  ๑  ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ  ๑  ความรู 
ในความดับแหงวิญญาณ  ๑       ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
วิญญาณ  ๑  ความรูในสังขาร  ๑    ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร  ๑ 
ความรูในความดับแหงสังขาร  ๑   ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
สังขาร ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เหลาน้ันเรียกวา    ญาณวัตถุ   ๔๔. 
         [๑๒๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชราและมรณะเปนไฉน.  ความแก 
ภาวะของความแก  ฟนหลุด   ผมหงอก  หนังเปนเกลียว  ความเส่ือมแหง  
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อายุ   ความแกหงอมแหงอินทรีย   ในหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลาสัตวนั้น ๆ  
นี้เรียกวาชรา   ความเคลื่อน  ภาวะของความเคลื่อน  ความทําลาย  ความ 
อันตรธาน  มฤตยู  ความตาย  กาลกิรยิา  ความแตกแหงขันธ  ความ 
ทอดท้ิงซากศพ  ความขาดแหงอินทรีย   จากหมูสัตวนั้น ๆ  ของเหลา 
สัตวนั้น ๆ  นี้เราเรียกวามรณะ  ชราและมรณะ  ดงัพรรณนามาฉะน้ี 
เรียกวาชราและมรณะ  เพราะชาติเกิด  ชราและมรณะจึงเกิด  เพราะชาติดับ 
ชราและมรณะจึงดับ  อริยมรรคมีองค  ๘  นี้เทาน้ัน  คือ  ความเห็นชอบ  ๑ 
ความดําริชอบ  ๑  วาจาชอบ ๑  การงานชอบ  ๑  อาชีพชอบ  ๑   พยายาม 
ชอบ  ๑  ระลกึชอบ  ๑  ความต้ังใจไวชอบ  ๑  เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรม 
เปนที่ดับชราและมรณะ. 
         [๑๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกรูชัดซ่ึงชราและมรณะ 
อยางนี้  รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะอยางน้ี  รูชัดซ่ึงความ 
ดับแหงชราและมรณะอยางนี้  รูชัดซึง่ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรา 
และมรณะอยางนี้  นี้ชื่อวา  ความรูในธรรมของอริยสาวกน้ัน   อริยสาวก 
นั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมน้ี  ซึ่งตนเห็นแลว  รูแลว  ให 
ผลไมมีกําหนดกาล  อันตนไดบรรลแุลว   อันตนหย่ังรูแลว   สมณะหรือ 
พราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง   ก็ไดรูชราและมรณะ  ไดรูเหตุ 
เปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ  ไดรูความดับแหงชราและมรณะ  ได 
รูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะ    เหมือนอยางที่เรารูใน 
บัดนี้เหมือนกันทั้งน้ัน     สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใด 
เหลาหนึ่งก็จักรูชราและมรณะ   จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ 
จักรูความดับแหงชราและมรณะ   จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรา   
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และมรณะ  เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งน้ัน   นีช้ือ่วา  อันวย-  
ญาณของอริยสาวกน้ัน. 
         [๑๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความรู  ๒ อยาง    คือธรรมญาณ๑   
อันวยญาณ๒  ๑   เหลาน้ีของพระอริยสาวก   เปนธรรมชาติบริสทุธิ์ผุดผอง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกน้ีเราเรียกวา  ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิบาง  ผูถึง 
พรอมดวยทัศนะบาง  ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมน้ีบาง  ประกอบ 
ดวยญาณของพระเสขะบาง     ประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง     ถึง 
กระแสแหงธรรมบาง        เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง 
อยูชิดประตูอมตะนิพพานบาง. 
         [๑๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ชาติเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภพเปนไฉน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อุปาทานเปนไฉน.   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    กตั็ณหาเปนไฉน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เวทนาเปนไฉน. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ผัสสะเปนไฉน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กส็ฬายตนะ 
เปนไฉน.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็นามรูปเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็วิญญาณเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สังขารเปนไฉน.  สังขารมี  ๓ 
คือ กายสังขาร ๑   วจีสังขาร ๑  จิตตสังขาร ๑   นีเ้รียกวาสังขาร   เพราะ 
อวิชชาเกิด   สังขารจึงเกิด   เพราะอวิชชาดับ   สังขารจึงดับ    อริยมรรค 
มีองค ๘ นี้เทาน้ัน  คือความเห็นชอบ ๑  ความดําริชอบ ๑   วาจาชอบ ๑ 
การงานชอบ  ๑      อาชีพชอบ  ๑   พยายามชอบ ๑   ระลึกชอบ  ๑   ต้ังใจ 
ไวชอบ  ๑.   
         [๑๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวกรูชัดสงัขารอยางนี้   รูชัดเหตุ 
 
๑.  มรรคญาณ.    ๒.ผลญาณ.  
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เปนแดนเกิดแหงสังขารอยางนี้     รูชัดความดับแหงสังขารอยางนี้     รูชัด  
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้  นี้ชื่อวา  ความรูในธรรมของ 
อริยสาวกน้ัน     อริยสาวกน้ันยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมน้ี 
ซึ่งตนเห็นแลว      รูแลว     ใหผลไมมกีําหนดกาล     อันตนไดบรรลุแลว 
อันตนหย่ังรูแลว  สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง  ก็ได 
รูสังขาร   ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร   ไดรูความดับแหงสังขาร  ไดรู 
ปฏิปทาอันใหถึงควานดับแหงสังขาร  เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกัน 
ทั้งน้ัน    สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง    ก็จักรู 
สังขาร   จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร   จักรูความดับแหงสังขาร   จักรู 
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกัน 
ทั้งน้ัน  นี้ชื่อวา  อันวยญาณของอริยสาวกน้ัน. 
         [๑๒๕]     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความรู ๒ อยาง   คือธรรมญาณ ๑ 
อันวยญาณ  ๑   เหลาน้ี     ของอริยสาวก     เปนธรรมชาติบริสทุธิ์ผุดผอง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกน้ีเราเรียกวา  ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิบาง  ผูถึง 
พรอมดวยทัศนะบาง  ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง  เห็นสัทธรรมน้ีบาง  ประกอบ 
ดวยญาณของเสขะบาง    ประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง    ถึงกระแส  
แหงธรรมบาง     เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง     อยูชิด 
ประตูอมตนิพพานบาง  ดังนี้. 
 
                                 จบปฐมญาณวัตถุสูตรที่  ๓  
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          อรรถกถาญาณวัตถุสูตรท่ี  ๓ 
 
        พึงทราบวินิจฉัยในญาณวัตถุสูตรที่  ๓  ตอไป.  ขอวา  "ต  สุณาถ 
พวกเธอจงฟงญาณวัตถุนั้น"  ไดแกพวกเธอจงฟงการแสดงญาณวัตถุนั้น. 
ญาณนั่นเอง   พ้ืงทราบวา  ญาณวัตถุ  ในคําน้ีวา  าณวตฺถูนิ  นี้.  ใน 
ญาณ  ๔ มี  ชรามรณญาณ  เปนอาทิ  ญาณที่ ๑ มี ๔ อยางคือ  สวนมยญาณ 
(ความรูอันสําเร็จดวยการฟง )    สัมมสนญาณ    (ความรูอันเกิดจากการ 
พิจารณา)      ปฏิเวธญาณ      ( ความรูอันเกิดจากการรูแจงแทงตลอด) 
ปจจเวกขณญาณ  (ความรูอันเกิดจากการพิจารณา ).  ญาณที่ ๒ ก็เหมือน 
กัน.   สวนญาณท่ี ๓   เวนสัมมสนญาณเสีย     จึงมีเพียง ๓ อยางเทาน้ัน. 
ญาณที่ ๔    ก็เหมือนกัน   เพราะวา   โนโลกุตรธรรม   ยอมไมมีสัมม- 
สนญาณ.   แมในคําวา  "ชาติยา  าณ  ความรูในชาติ"  เปนตน 
ก็มีนัยนี้แหละ.    ขอวา  "อิมินา   ธมฺเมน   ดวยธรรมน้ี"    คือ  ดวย 
สัจธรรม ๔ นี้   หรือดวยมรรคญาณธรรม. 
         ในบทวา  ทิฏเน  เปนตน  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.  บทวา  ทิฏเน 
ไดแกอันตนเห็นแลวดวยญาณจักษุ  ( ดวงตาคือปญญา).  บทวา  วิทิเตน 
ไดแกรูแลวดวยปญญา.   บทวา "อกาลิเกน   ใหผลไมมีกําหนดกาล"  
ไดแกใหผลในลําดับแหงการรูแจงแทงตลอดไมละเลยกาลไรๆ  เลย.  บทวา 
" ปตฺเตน  ถึงแลว"   แปลวา   บรรลุแลว.  บทวา    "ปริโยคาฬฺเหน 
หยั่งรูแลว  คืออันตนหย่ังรูแลว  ไดแกเขาถึงดวยปญญา.    บทวา  "อตี- 
ตานาคเต  นย  เนติ นํานัยในอดีตและอนาคตไป"  ไดแกนํานัยในอดีต 
และอนาคตไปโดยนัยมีอาทิวา   "สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง."  
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ก็ในคําน้ี     พระสารีบุตรเถระอาจนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยสัจธรรม 
๔ บาง   ดวยมรรคญาณธรรมบาง.   ก็เม่ืออริยสัจ ๔ ก็ดี   มรรคญาณก็ดี 
อันตนแทงตลอดแลว   หลังจากนั้น   ปจจเวกขณญาณยอมมี.    พึงทราบ 
อธิบายวา นํานัยไปดวยปจจเวกขณญาณน้ัน.  บทวา  อพฺภฺ ึสุ  แปลวา 
ไดรูแลว.  คือ  ทราบแลว.  ขอวา   "เสยฺยถาปห  เอตรหิ  เหมือนอยาง 
ที่เรารูในบัดนี้ "     คือเหมือนอยางเรารูดวยยอํานาจอริยสัจ  ๔    ในบัดนี.้ 
บทวา  อนฺวเย   าณ  ไดแกความรูในธรรมอันเหมาะสม   คือ  ความรู 
ในอันติดตามญาณในธรรม.    คําวา   อนวยญาณ  นี้     เปนชื่อของปจจ- 
เวกขณญาณ.  ขอวา  "ธมฺเม   าณ  ไดแกมรรคญาณ."  เสขภูมิของ 
พระขีณาสพ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในพระสูตรนี้     ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                                    จบอรรถกถาปฐมญาณวัตถุสูตรที่  ๓ 
          ๔.  ทติุยญาณวัตถุสูตร 
 
         วาดวยการแสดงญาณวัตถุ  ๗๗  แกภิกษ ุ
 
         [๑๒๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แกเธอทั้งหลาย  เธอ 
ทั้งหลายจงต้ังใจฟงญาณวัตถุนั้น   จงใสใจใหดีเถิด    เราจักกลาว    ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         [๑๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ญาณ  
วัตถุ  ๗๗  เปนไฉน.  ญาณวัตถุ  ๗๗  นั้น  คือความรูวา  เพราะชาติเปน  
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ปจจัย   ชราและมรณะจึงมี ๑   ความรูวา   เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึง 
ไมมี  ๑   แมในอดีตกาล  ความรูวา  เพราะชาติเปนปจจัย   ชราและมรณะ 
จึงมี ๑  ความรูวา  เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี  ๑   แมในอนาคต- 
กาล   ความรูวา   เพราะชาติเปนปจจัย     ชราและมรณะจึงมี ๑   ความรูวา 
เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี ๑   ความรูวา  ธรรมฐิติญาณของชาติ   
นั้น    มีความส้ิน  ความเส่ือม  ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา ๑.  ความ 
รูวา  เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี  ๑   ความรูวา  เมื่อภพไมมี   ชาติจึง 
ไมมี  ๑   แมในอดีตกาล   ความรูวา    เพราะภพเปนปจจัย    ชาติจึงมี  ๑ 
ความรูวา  เมื่อภพไมมี   ชาติจึงไมมี  ๑    แมในอนาคตกาล    ความรูวา 
เพราะภพเปนปจจัย  ชาติจึงมี  ๑  ความรูวา  เมื่อภพไมมี  ชาติจึงไมมี ๑ 
ความรูวา  ธรรมฐิติญาณของภพน้ัน  มีความสิ้น  ความเส่ือม   ความคลาย 
ความดับเปนธรรมดา  ๑.   ความรูวา  เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ 
ความรูวา  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพจึงไมมี  ๑    แมในอดีตกาล    ความรูวา 
เพราะอุปาทานเปนปจจัย   ภพจึงมี ๑  ความรูวา  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพจึง 
ไมมี ๑  แมในอนาคตกาล  ความรูวา  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงมี ๑ 
ความรูวา  เมื่ออุปาทานไมมี  ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา  ธรรมฐิติญาณของ 
อุปาทานน้ัน  มีความส้ิน   ความเสื่อม  ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา  ๑. 
ความรูวา   ตัณหาเปนปจจัย  อุปาทานจึงมี  ๑   ความรูวา   เมื่อตัณหาไมมี 
อุปาทานจึงไมมี   ๑    แมในอดีตกาล  ความรูวา  เพราะตัณหาเปนปจจัย 
อุปาทานจึงมี  ๑   ความรูวา  เมื่อตัณหาไมมี   อุปาทานจึงไมมี ๑   แมใน 
อนาคตกาล   ความรูวา  เพราะตัณหาเปนปจจัย   อุปาทานจึงมี  ๑  ความรู 
วา  เมื่อตัณหาไมมี  อุปาทานจึงไมมี ๑  ความรูวา ธรรมฐิติญาณของตัณหา  
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นั้น    มีความส้ิน  ความเส่ือม     ความคลาย    ความดับเปนธรรมดา  ๑. 
ความรูวา  เพราะเวทนาเปนปจจัย   ตัณหาจึงมี  ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี 
ตัณหาจึงไมมี ๑    แมในอดีตกาล    ความรูวา     เพราะเวทนาเปนปจจัย 
ตัณหาจึงมี ๑   ความรูวา      เมื่อเวทนาไมมี     ตัณหาจึงไมมี ๑  แมใน 
อนาคตกาล       ความรูวา      เพราะเวทนาเปนปจจัย       ตัณหาจึงมี   ๑ 
ความรูวา       เมื่อเวทนาไมมี   ตัณหาจึงไมมี ๑     ความรูวา   ธรรมฐิติ- 
ญาณของเวทนาน้ัน     มคีวามส้ิน  ความเส่ือม   ความคลาย    ความดับเปน 
ธรรมดา  ๑. ความรูวา  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี  ๑   ความรูวา 
เมื่อผัสสะไมมี   เวทนาจึงไมมี  ๑   แมในอดีตกาล   ความรูวา  เพราะผัสสะ 
เปนปจจัย   เวทนาจึงมี  ๑   ความรูวา   เมื่อผัสสะไมมี    เวทนาจึงไมมี  ๑ 
แมในอนาคตกาล  ความรูวา  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนาจึงมี  ๑  ความ 
รูวา  เมื่อผัสสะไมมี     เวทนาจึงไมมี ๑    ความรูวา    ธรรมฐิติญาณของ 
ผัสสะน้ัน  มีความส้ิน  ความเส่ือม   ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา  ๑. 
ความรูวา    เพราะสฬายตนะเปนปจจัย    ผัสสะจึงมี  ๑    ความรูวา    เม่ือ 
สฬายตนะไมมี    ผัสสะจึงไมมี  ๑    แมในอดีตกาล    ความรูวา    เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะจึงมี  ๑   ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี  ผัสสะจึง 
ไมมี ๑  เเมในอนาคตกาล   ความรูวา  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  ผัสสะ 
จึงมี ๑ ความรูวา  เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี  ๑  ความรูวา  ธรรมฐิติ- 
ญาณของสฬายตนะนั้น   มีความส้ิน    ความเสื่อม     ความคลาย  ความดับ 
เปนธรรมดา  ๑.    ความรูวา    เพราะนามรูปเปนปจจัย      สฬายตนะจึง 
มี  ๑   ความรูวา   เมื่อนามรูปไมมี   สฬายตนะจึงไมมี  ๑   แมในอดีตกาล 
ความรูวา  เพราะนามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี  ๑   ความรูวา    เมื่อ 
นามรูปไมมี  สฬายตนะจึงไมมี  ๑   แมในอนาคตกาล  ความรูวา  เพราะ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 192 

นามรูปเปนปจจัย  สฬายตนะจึงมี  ๑  ความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะ 
จึงไมมี  ๑  ความรูวา  ธรรมฐิติญาณของนามรูปนั้น   มีความส้ิน  ความเสื่อม 
ความคลาย    ความดับเปนธรรมดา  ๑.    ความรูวา    เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย   นามรูปจึงมี  ๑  ความรูวา   เมื่อวิญญาณไมมี    นามรูปจึงไมมี ๑ 
แมในอดีตกาล    ความรูวา    เพราะวิญญาณเปนปจจัย     นามรปูจึงมี ๑ 
ความรูวา  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรูปจึงไมมี  ๑   แมในอนาคตกาล   ความ 
รูวา  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  นามรูปจึงมี  ๑  ความรูวา   เมื่อวิญญาณ 
ไมมี  นามรปูจึงไมมี  ๑     ความรูวา     ธรรมฐิติญาณของวิญญาณนั้น  มี 
ความส้ิน  ความเส่ือม  ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา  ๑.   ความรูวา 
เพราะสังขารเปนปจจัย     วิญญาณจึงมี  ๑    ความรูวา    เม่ือสังขารไมมี 
วิญญาณจึงไมมี  ๑   แมในอดีตกาล    ความรูวา    เพราะสังขารเปนปจจัย 
วิญญาณจึงมี  ๑  ความรูวา  เมื่อสังขารไมมี  วิญญาณจึงไมมี  ๑    แมใน 
อนาคตกาล  ความรูวา   เพราะสังขารเปนปจจัย   วิญญาณจึงมี  ๑  ความ 
รูวา  เมื่อสังขารไมมี  วิญญาณจึงไมมี ๑  ความรูวา   ธรรมฐิติญาณของ 
สังขารนั้น   มีความส้ิน  ความเส่ือม  ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา  ๑. 
ความรูวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   สงัขารจึงมี ๑    ความรูวา  เมื่ออวิชชา 
ไมมี  สังขารจึงไมมี ๑   แมในอดีตกาล    ความรูวา    เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย  สังขารจึงมี  ๑  ความรูวา   เมื่ออวิชชาไมมี     สังขารจึงไมมี  ๑  แม 
ในอนาคตกาล   ความรูวา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  สังขารจึงมี  ๑  ความ 
รูวา  เมื่ออวิชชาไมมี     สังขารจึงไมมี  ๑  ความรูวา  ธรรมฐิติญาณของ  
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อวิชชานั้น    มีความส้ิน  ความเส่ือม  ความคลาย  ความดับเปนธรรมดา  ๑. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหลาน้ีเรียกวา    ญาณวัตถุ  ๗๗. 
                                  จบทุติยญาณวัตถุสูตรที่   ๔ 
 
                  อรรถกถาทุติยญาณวัตถุสูตรที่  ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยญาณวัตถุสูตรท่ี  ๔  ตอไป. 
         บทวา สตฺตสตฺตริ แปลวา  เจ็ด  และเจ็ดสิบ คือ  ๗๗.  กลาวกันวา 
ภิกษุเหลาน้ันผูกลาวพยัญชนะ  เมื่อมีผูกลาวเพ่ิมพยัญชนะมากข้ึน  ก็สามารถ 
แทงตลอดได.  เพราะฉะน้ัน   พระสูตรนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสตาม 
อัธยาศัยของภิกษุเหลาน้ัน.   บทวา  "ธมฺาฏ ิติาน  ธรรมฐิติญาณ" 
คือความรูในปจจยาการ ก็ปจจยาการทานเรียกวา ธรรมฐิติ เพราะเปนเหตุ 
ของปวัตติฐิติแหงธรรมทั้งหลาย.   ญาณในธรรมฐิตินี้  ชื่อวา  ธรรมฐิติญาณ. 
คําวาธรรมฐิติญาณนี้เปนชื่อของญาณ  ๖  เพียงอยางเดียวเทาน้ัน.   บทวา 
ขยธมมฺ คือถึงความส้ินไปเปนสภาวะ.  บทวา   วยธมฺม  คือถึงความเส่ือม 
ไปเปนสภาวะ.  บทวา  วริาคธมฺม    คือถึงความคลายกําหนัดเปนสภาวะ. 
บทวา  นิโรธธมฺม  คือถึงความดับเปนสภาวะ.  คําวา  สตฺตสตฺตริ  อธิบาย 
วา  ใน  ๑๑  บท แบงเปนบทละ ๗ จึงรวมเปน  ๗๗.  การบรรลุวิปสสนา 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ชื่อวิปสสนาในพระสูตรนี้. 
 
                       จบอรรถกถาทุติยญาณวัตถุสูตรที่  ๔  
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            ๕.  ปฐมอวิชชาปจจยสูตร 
 
        วาดวยสังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 
         [๑๒๘]  พระผูมีพระภาคเจา  ประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร    เพราะสังขาร 
เปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ  ฯล ฯ   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอม  
มีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๒๙]  เมื่อพระผูมพีระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ภิกษุรปูหน่ึง 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ชรามรณะเปนไฉน 
และชรามรณะน้ีเปนของใคร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ต้ังปญหา 
ยังไมถูก  ดูกอนภิกษุ  ผูใดพึงกลาววา  ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะน้ี  
เปนของใคร  หรือพึงกลาววา    ชรามรณะเปนอยางอ่ืน    และชรามรณะ 
นี้เปนของผูอ่ืน     คําท้ังสองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดียวกัน     ตางแต 
พยัญชนะเทาน้ัน  ดูกอนภิกษุ  เมื่อมีทิฏฐิวา  ชีพก็อันนั้น สรรีะก็อันนั้น 
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมม ี หรือวาเมื่อมีทิฏฐิวา  ชพีอยางหน่ึง 
สรีระอยางหน่ึง      ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี     ดูกอนภิกษุ 
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมของแวะสวนสุดทั้งสองน้ัน    ดังน้ี 
วา เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ. 
         [๑๓๐]  ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ชาติเปน 
ไฉน และชาตินี้เปนของใคร.  พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบวา  ต้ังปญหา 
ยังไมถูก  ดูกอนภิกษุ  ผูใดพึงกลาววา  ชาติเปนไฉน  และชาตินี้เปนของ  
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ใคร  หรือพึงกลาววา  ชาติเปนอยางอ่ืน  และชาตินี้เปนของผูอ่ืน   คําทั้ง   
สองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดียวกัน  ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน  ดูกอน 
ภิกษุ  เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหม- 
จรรยยอมไมมี  หรือวาเมื่อมีทิฏฐิวา  ชีพอยางหน่ึง  สรีระอยางหน่ึง  ความ 
อยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี   ดกูอนภิกษุ     ตถาคตแสดงธรรมโดย 
สายกลาง   ไมของแวะสวนสุดทั้งสองน้ัน    ดังน้ีวา    เพราะภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ. 
         [๑๓๑]   ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภพเปน 
ไฉน  และภพนี้เปนของใคร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ต้ังปญหา 
ยังไมถูก  ดูกอนภิกษุ  ผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน  และภพนี้เปนของใคร 
หรือพึงกลาววา  ภพเปนอยางอ่ืน  และภพนี้เปนของผูอ่ืน  คําท้ังสองของ 
ผูนั้น  มีเนื้อความอยางเดียวกัน     ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน  ดูกอนภิกษุ 
เมื่อมีทิฏฐิวา  ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น   ความอยูประพฤติพรหมจรรย 
ยอมไมมี  หรือเมื่อมีทิฏฐิวา    ชีพอยางหน่ึง    สรรีะอยางหน่ึง    ความอยู 
ประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี      ดูกอนภิกษุ     ตถาคตยอมแสดงธรรมโดย 
สายกลาง  ไมของแวะสวนสุดทั้งสองน้ัน    ดังน้ีวา    เพราะอุปาทานเปน 
ปจจัย  จึงมีภพ . . . เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน . . .เพราะเวทนา 
เปนปจจัย   จึงมีตัณหา. . . เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา. . .  เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ. . . เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป. . . เพราะสังขารเปนปจจัย    จึงมี 
วิญญาณ. . . 
         [๑๓๒]  ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    สังขาร  
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เปนไฉน และสังขารน้ีเปนของใคร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ต้ัง 
ปญหายังไมถูก  ดูกอนภิกษุ  ผูใดพึงกลาววา  สังขารเปนไฉน  และสังขารนี้ 
เปนของใคร  หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอ่ืนและสังขารนี้เปนของผูอ่ืน 
คําท้ังสองของผูนั้น  มีเนื้อความอยางเดียวกัน    ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน 
ดูกอนภิกษุ  เมื่อมีทิฏฐิวา  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนัน้  ความอยูประพฤติ 
พรหมจรรยยอมไมมี  หรือเมื่อมีทิฏฐิวา   ชีพอยางหน่ึง    สรีระอยางหน่ึง 
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมม ีดูกอนภิกษุ   ตถาคตยอมแสดงธรรม 
โดยสายกลาง    ไมของแวะสวนสุดทั้งสองน้ัน  ดังนี้วา  เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย  จึงมีสังขาร.                                              
         [๑๓๓]   ดูกอนภิกษุ   ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง   ที่เปนขาศึก 
อันบุคคลเสพผิด  สายหาไปวา  ชราและมรณะเปนไฉน  และชรามรณะน้ี  
เปนของใคร  หรือวาชรามรณะเปนอยางอ่ืน  และชรามรณะน้ีเปนของผูอ่ืน 
วาชีพก็อันนั้น    สรรีะก็อันนั้น    หรือวาชีพอยางหน่ึง    สรีระอยางหน่ึง 
ทิฏฐิเหลาน้ันทั้งส้ิน  อันอริยสาวกน้ันละไดแลว  ตัดรากขาดแลว  กระทํา 
ใหเปนดังตาลยอดดวน    ถึงความไมมี   มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ. 
         [๑๓๔]   ดูกอนภิกษุ   ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง   ที่เปนขาศึก 
อันบุคคลเสพผิด   สายหาไปวา    ชาติเปนไฉน    และชาตินี้เปนของใคร 
หรือวาชาติเปนอยางอ่ืน   และชาตินี้เปนของผูอ่ืน  วาชีพก็อันนั้น   สรีระ 
ก็อันนั้น   หรือวาชีพอยางหน่ึง  สรีระอยางหน่ึง  ทิฏฐิเหลาน้ันทั้งส้ิน อัน 
อริยสาวกน้ันละไดแลว     ตัดรากขาดแลว     กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน  
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ถึงความไมมี  มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอก  
โดยไมมีเหลือ. 
         [๑๓๕]  ดูกอนภิกษุ    ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง   ที่เปนขาศึก 
อันบุคคลเสพผิด  สายหาไปวา  ภพเปนไฉน  และภพนี้เปนของใคร หรือ 
วาภพเปนอยางอ่ืน  และภพนี้เปนของผูอ่ืน  วาชีพก็อันนั้น สรรีะก็อันนั้น 
หรือวาชีพอยางหน่ึง   สรีระอยางหน่ึง  ทิฏฐิเหลาน้ันทั้งส้ิน  อันอริยสาวก 
นั้นละไดแลว   ตัดรากขาดแลว   กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน   ถึงความ 
ไมมี  มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา    เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดย 
ไมเหลือ. . . อุปาทานเปนไฉน. . .ตัณหาเปนไฉน. . .เวทนาเปนไฉน. . . 
ผัสสะเปนไฉน . . .สฬายตนะเปนไฉน. . . นามรูปเปนไฉน . . .วิญญาณ 
เปนไฉน. . .                                   
         [๑๓๖]  ดูกอนภิกษุ ทิฏฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ที่เปนขาศึก อัน 
บุคคลเสพผิด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือ 
วาสังขารเปนอยางอ่ืน  และสังขารนี้เปนของผูอ่ืน  วาชีพก็อันนั้น   สรีระ 
ก็อันนั้น    หรือวาชีพอยางหน่ึง    สรรีะอยางหน่ึง    ทฏิฐิเหลาน้ันทั้งส้ิน 
อันอริยสาวกน้ันละไดแลว     ตัดรากขาดแลว     กระทําใหเปนดังตาลยอด 
ดวน  ถึงความไมมี     มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับ 
ดวยสํารอกโดยไมเหลือ. 
                                   จบปฐมอวิชชาปจจยสูตรที่  ๕ 
 
                       อรรถกถาปฐมอวิชชาปจจยสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอวิชชาปจจยสูตรท่ี  ๕  ตอไป.  
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         พระศาสดาทรงใหเทศนาจบลงในคําวา สมุทโย  โหติ นี้เอง.  เพราะ 
เหตุไร. เพราะเพ่ือใหโอกาสแกผูมีทิฏฐิ.  เพราะวา  ในบริษัทนัน้ผูมีทิฏฐิมี 
จิตครุนคิดกังวลมีอยู.  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา  "ผูนั้นจักถาม 
ปญหา  ครั้นแลวเราจักแกแกเขา"  ดังน้ัน จึงทรงพักเทศนาไว เพ่ือใหผูนั้น 
เห็นโอกาส.   ขอวา   "โน   กลฺโล  ปฺโห     ต้ังปญหายังไมถูกตอง" 
อธิบายวา  ปญหานี้เปนปญหาที่ไมควร  คือเปนปญหาที่เลว.   ก็ขอท่ีถาม 
วา  "ขาแตพระองคผูเจริญ     ชรามรณะเปนไฉน" นี้   เปนการถามดีแลว 
มิใชหรือ.   ตอบวา   เปนการถามท่ีดีแลวก็จริง  แตก็เหมือนอยางวา  เมื่อ 
คนเอากอนคูถประมาณเทามะขามปอมทรงไวขางบนสุดของโภชนะดีที่เขาตัก 
ใสถาดทองราคาต้ังแสน  โภชนะทั้งหมดก็ตองกลายเปนโภชนะเลวควรทิ้ง 
ฉันใด  แมปญหานี้ก็เปนปญหาเลว เพราะกลาวดวยการเขาไปยึดถือสัตวนี้วา 
"ก็แลชรามรณะนี้เปนของใคร."  เหมือนโภชนะนั้นที่กลายเปนโภชนะ 
เลวเพราะกอนคูถฉันนั้นแล. 
         บทวา "พฺรหฺมจริยวาโส  การอยูประพฤติพรหมจรรย"  คืออยูดวย 
อริยมรรค.  ขอวา  "ต   ชวี   ต  สรรี   ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนัน้" 
อธิบายวา  ก็ผูใดมีความเห็นเชนนี้     ผูนั้นยอมถือเอาวา    เม่ือชีพขาดสูญ 
สรีระก็ขาดสูญ  เมื่อสรรีะขาดสูญ  ชีวิตก็ขาดสูญ"  เม่ือถืออยางนี้  ความ 
เห็นนั้น  จึงชื่อวา  อุจเฉททิฏฐิ   เพราะไดถือเอาวา "สัตวยอมขาดสูญ." 
แตถาจะพึงถือเอาวา   "สังขารทั้งหลายแล  ยอมเกิดข้ึนและดับไปทั้งน้ัน. " 
ความเห็นที่หยั่งลงในพระศาสนาพึงเปนสัมมาทิฏฐิ  ก็ชื่อวาอรยิมรรคนี้ยอม 
ดับวัฏฏะตัดขาดวัฏฏะเกิดข้ึน.   เมื่อสภาวะแหงอาการท่ีถือเอาดวยอุจเฉท- 
ทิฏฐิยังมีอยู  (ถา)   เวนมรรคภาวนาเสีย  วัฏฏะนั้นแลยอมดับไดไซร  เพราะ  
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เหตุนั้น  มรรคภาวนา  (การเจริญมรรค)  ยอมไมมีประโยชน. ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   " การอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี." 
         พึงทราบวินิจฉัยในนัยที่สอง.    ผูใดมีความเห็นอยางนี้วา     ชีพก ็
อยางหน่ึง  สรีระก็อยางหน่ึง   ผูนั้นยอมเปนอันถือเอาวา    สรีระยอมขาด 
สูญในโลกน้ีเอง   แตชีวิตยอมไปตามสบาย   เหมอืนนกที่ออกจากกรงไดก็ 
ไปตามสบายของตนฉะน้ัน.      เมื่อถืออยางนี้    ความเห็นนั้น     จึงชื่อวา 
สัสสตทิฏฐิ  เพราะไดถือเอาวา "ชีวิตจากโลกน้ีไปสูโลกอ่ืน"    ก็อริย- 
มรรคนี้เม่ือเวนเสียซึ่งวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ ยอมเกิดข้ึน. เมื่อความเท่ียง 
ความแท   ความคงท่ีแมในสังขารอยางเดียวยังมีอยู  อริยมรรคน้ัน   แมเกิด 
ข้ึนแลวก็ไมอาจทําใหวัฏฏะหยุดหมุนเวียนได   เพราะฉะนั้น    มรรคภาวนา 
จึงไมมีประโยชน.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   "ดูกอน 
ภิกษุ  เมื่อมีความเห็นวา  ชีพก็อยางหน่ึง สรีระก็อยางหน่ึง การอยูประพฤติ 
พรหมจรรยยอมไมมี.  คําวา    "เปนขาศึก"  เปนตน ลวนเปนไวพจนของ 
มิจฉาทิฏฐิทั้งน้ัน.   ก็มิจฉาทิฏฐินั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปน 
ขาศึกเพราะรองรับตนเองเหมือนขาศึก  เพราะอรรถวา  ชําแรกสัมมาทิฏฐิ 
ตรัสเรียกวา  อันบุคคลเสพผิด  เพราะไมเปนไปตามสัมมาทิฏฐิ    แตเปน 
ไปโดยเกลียดชังตอสัมมาทิฏฐินั้น  ตรัสเรียกวา  ดิน้รนแกวงสายไปผิดรูป 
เพราะบางคราวก็เปนอุจเฉททิฏฐิถือความขาดสูญ บางคราวก็เปนสัสตทิฏฐิ 
ถือความเท่ียงแท.  บทวา  ตาลาวตฺถุกตานิ  คือทําใหเหมือนตาลยอดดวน 
อธิบายวา  เหมือนตาลยอดดวน  เพราะอรรถวา  ไมงอกข้ึนอีก    และทํา  
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ใหเหมือนท่ีที่ถอนตาลข้ึนทั้งรากต้ังไว.   ขอวา  อนภาว   คตานิ  แปลวา 
ถึงความไมมีในภายหลัง.     
                                           จบอรรถกถาปฐมอวิชชาปจจยสูตรที่  ๕ 
 
           ๖.  ทติุยอวิชชาปจจยสูตร 
 
       วาดวยอวิชชาเปนปจจัยแกสังขาร 
 
         [๑๓๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  เพราะ 
สังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ  ฯลฯ    ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวล 
นี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๓๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน 
และชรามรณะน้ีเปนของใคร หรือพึงกลาววา  ชรามรณะเปนอยางอ่ืน  และ 
ชรามรณะนี้เปนของผูอ่ืน   คําท้ังสองงของผูนั้น    มีเนื้อความอยางเดียวกัน 
ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน     เมื่อมีทิฏฐิวา   ชีพก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น 
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมม ี  หรือเม่ือมีทิฏฐิวา   ชีพอยางหน่ึง 
สรีระอยางหน่ึง  ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมของแวะสวนสุดทั้งสองน้ัน  ดังน้ีวา 
เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชรามรณะ ฯ ล ฯ 
         ชาติเปนไฉน. . .ภพเปนไฉน. . .อุปาทานเปนไฉน. . .ตัณหาเปน 
ไฉน. . . เวทนาเปนไฉน. . . ผัสสะเปนไฉน. . . สฬายตนะเปนไฉน. . . 
นามรูปเปนไฉน. . .  วิญญาณเปนไฉน.  
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         [๑๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดพึงกลาววา    สังขารเปนไฉน  
และสังขารนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา  สังขารเปนอยางอ่ืน  และสังขาร 
นี้เปนของผูอ่ืน  คําทั้งสองของผูนั้น    มีเนื้อความอยางเดียวกัน     ตางกัน 
แตพยัญชนะเทาน้ัน  เมื่อมีทิฏฐิวา  ชพีก็อันนั้น   สรีระก็อันนั้น  ความอยู 
ประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฏฐิวา  ชีพอยางหน่ึง สรีระอยาง 
หน่ึง  ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต 
ยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง     ไมของแวะสวนสุดทั้งสองงนั้น     ดังน้ีวา 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร ฯ ล ฯ 
         [๑๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทฏิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง  ที่เปน 
ขาศึก  อันบุคคลเสพผิด สายหาไปวา  ชรามรณะเปนไฉน  และชรามรณะ 
เปนของใคร หรือวาชรามรณะเปนอยางอ่ืน  และชรามรณะน้ีเปนของผูอ่ืน 
วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น  หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง  ทิฏฐิ 
เหลาน้ันทั้งสิ้น   อันอริยสาวกน้ันละไดแลว   ตัดรากขาดแลว    กระทําให 
เปนดังตาลยอดดวน     ถงึความไมมี    มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา 
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ. 
         [๑๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทฏิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ที่เปน 
ขาศึก  อันบุคคลเสพผิด    สายหาไปวา    ชาติเปนไฉน    และชาตินี้เปน 
ของใคร  หรือวาชาติเปนอยางอ่ืน  และชาตินี้เปนของผูอ่ืน    วาชีพก็อัน 
นั้น  สรรีะกอั็นนั้น  หรือวาชีพอยางหน่ึง   สรรีะอยางหน่ึง  ทิฏฐิเหลาน้ัน 
ทั้งส้ิน  อันอริยสาวกน้ันละไดแลว    ตัดรากขาดแลว  กระทําใหเปนดังตาล 
ยอดดวน  ถึงความไมมี  มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  เพราะอวิชชา 
ดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื ฯลฯ   
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         ภพเปนไฉน. . . อุปาทานเปนไฉน. . . ตัณหาเปนไฉน. . . เวทนา 
เปนไฉน. . .ผัสสะเปนไฉน. . .สฬายตนะเปนไฉน. . .นามรูปเปนไฉน. . . 
วิญญาณเปนไฉน. . . 
         [๑๔๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทฏิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ที่เปน 
ขาศึก  อันบุคคลเสพผิด  สายหาไปวา  สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปน 
ของใคร  หรือวาสังขารเปนอยางอ่ืน  และสังขารนี้เปนของผูอ่ืน   วาชีพก ็
อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง  ทิฏฐิเหลาน้ัน  
ทั้งส้ิน  อันอริยสาวกน้ันละไดแลว      ตัดรากขาดแลว     กระทําใหเปนดัง 
ตาลยอดดวน  ถึงความไมมี     มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา    เพราะ 
อวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ. 
                                 จบทุติยอวิชชาปจจยสูตรที่  ๖ 
 
              อรรถกถาทุติยอวิชชาเปนปจจยสูตรที่  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอวิชชาปจจยสูตรท่ี  ๖  ตอไป. 
         ขอวา   "อิติ  วา  ภิกขฺเว  โย วเทยฺย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้"  อธิบายวา  ในบริษัทนั้น  ผูถอืทิฏฐิใครที่จะถามปญหามีอยู.  แตผู   
นั้นพระธาตุแหงผูไมกลาหาญจึงไมอาจจะลุกข้ึนถามพระทศพล.  เพราะฉะนั้น 
พระศาสดาจึงตรัสถามเสียเองตามความประสงคของเขา  เมื่อจะทรงแก  จึง 
ตรัสอยางนี้. 
 
                      จบอรรถกถาทุติยอวิชชาปจจยสูตรที่  ๖  
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                  ๗. นตุมหสูตร 
 
              วาดวยปจจัยปรุงแตงกรรม  
 
         [๑๔๓]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.      พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีไมใชของเธอท้ังหลาย    ทั้งไมใชของ 
ผูอ่ืน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรมเกาน้ีพึงเห็นวา  อันปจจัยปรุงแตง  เกิด 
ข้ึนดวยความต้ังใจ   เปนที่ต้ังของเวทนา. 
         [๑๔๔]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกาย 
นั้น  ยอมมนสิการโดยแยบคายซ่ึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา   เมื่อส่ิงน้ีมี 
สิ่งน้ีจึงมี  เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน  สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน   เมื่อสิ่งน้ีไมมี    สิ่งน้ีก็ไมมี 
เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้จึงดับ    ดวยประการดังนี้     คือ    เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย   จึงมีสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ ฯลฯ    ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้  ก็เพราะอวิชชาดับ 
โดยสํารอกไมเหลือ    สังขารจึงดับ     เพราะสังขารดับ      วิญญาณจึงดับ 
ฯ ล ฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
                                  จบนตุมหสูตรที่ ๗ 
  
    อรรถกถานตุมหสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในนตุมหสูตรท่ี  ๗     ตอไป. 
         ขอวา  "นาย   ตุมหฺาก   กายน้ีมิใชของพวกเธอ"  อธิบายวา  เมื่ออัตตามีอยู 
ข้ึนชื่อวาส่ิงที่เปนอัตตาก็ยอมมี.   แตอัตตานั่นแหละยอมไมมี   เพราะฉะนั้น  
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   กายน้ีมิใชของพวกเธอ.   ขอวา  "นาป   
อฺเส ทั้งมิใชของผูอ่ืน" คือ  อัตตาของคนอ่ืนชื่อวาเปนอ่ืนไป.  เมื่ออัตตา 
นั้นมีอยู  ที่ชือ่วา  อัตตาอ่ืนก็พึงมี   ทั้งอัตตาอ่ืนนั้นก็ไมมี.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ทั้งมิใชของคนอ่ืน.  ขอวา      "ปุราณมิท 
ภิกฺขเว    กมมฺ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กรรมเกาน้ี " อธิบายวา กรรมน้ีมิใช 
กรรมเกาเลย  แตกายน้ี   บังเกิดเพราะกรรมเกา   เพราะฉะนั้น    พระผูม ี
พระภาคเจาจึงตรัสไวอยางนี้ดวยปจจยโวหาร. บทวา  อภิสงฺขต  เปนตน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยศัพทเปนเพศชายโดยอํานาจแหงกรรมโวหาร 
นั่นเอง.  ก็ในคําวา อภิสงฺขต  เปนตนนี้  มีอธิบายดังน้ี บทวา อภิสงฺขต 
ไดแก  กายน้ีพึงเห็นวา  อันปจจัยแตงแลว.  บทวา  อภิสฺเจตยิต  ไดแก 
พึงทราบวามีเจตนาเปนที่ต้ัง   คือมีความจงใจเปนมูล.     บทวา    เวทนีย 
ไดแก   พึงทราบวา  เปนที่ต้ังแหงเวทนา.                                                               
                                         จบอรรถกถานตุมหสูตรที่  ๗ 
 
           ๘. ปฐมเจตนาสูตร 
 
       วาดวยความเกิดและดับกองทุกข 
 
         [๑๔๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.     พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมจงใจ  ยอมดําริ  และครุนคิด 
ถึงส่ิงใด  สิ่งนั้นเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ  เมื่อมี 
อารัมมณปจจัย    ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณนั้นต้ังม่ันแลว  
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เจริญข้ึนแลว   ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี  เมื่อมีความบังเกิดคือภพ 
ใหมตอไป     ชาติ  ชราและมรณะ   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
จึงมีตอไป  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมจงใจ  ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด  สิ่งนั้น 
เปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมมณปจจัย  ความ 
ต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว   เจริญข้ึนแลว   ความ 
บังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี   เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป     ชาติ 
ชราและมรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมีตอไป   ความเกิด 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือภิกษุไมจงใจ    ไมดําริ   และ 
ไมครุนคิดถึงส่ิงใด     สิ่งน้ันยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหง 
วิญญาณ    เม่ือไมมีอารัมมณปจจัย   ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี   เมื่อ 
วิญญาณนั้นไมต้ังมั่นแลว  ไมเจริญข้ึนแลว   ความบังเกิดคือภพใหมตอไป 
จึงไมมี     เมือ่ความบังเกิดคือภพใหมตอไปไมมี     ชาติ    ชราและมรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ       ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
                                        จบปฐมเจตนาสูตรที่  ๘ 
 
                             อรรถกถาปฐมเจตนาสูตรท่ี  ๘ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเจตนาสูตรท่ี  ๘  ตอไป. 
         ขอวา ยฺจ  ภิกขฺเว  เจเตติ  "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมจงใจ 
สิ่งใด" อธิบายวา  ยอมจงใจ  คือยังความจงใจใดใหเปนไป.  ขอวา  ยฺจ  
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ปกปฺเปติ  "ยอมดําริสิ่งใด  อธิบายวา ยอมดําริ คือยังความดําริใดใหเปน  
ไป. ขอวา "ยฺจ  อนุเสติ   ยอมครุนคิดถึงส่ิงใด" อธิบายวา ยอมครุนคิด 
คือยังความครุนคิดใดใหเปนไป.  ก็ในขอความน้ี  ความจงใจอันเปนกุศล 
และอกุศล  ที่เปนไปในภูมิ ๓    พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาวา   ยอม 
จงใจ   ความดําริดวยตัณหาและทิฏฐิในจิตอันเกิดพรอมดวยโลภะ  ๘  ดวง 
ทรงถือเอาวา  ยอมดําริ.   ความครุนคิด    ทรงถือเอาดวยท่ีสุดแหงเจตนา 
๑๒  ที่เกิดพรอมกัน    และดวยท่ีสุดแหงอุปนิสัยวา    ยอมครุนคิด.  ขอวา 
" อารมฺมณเมต  โหติ  สิง่น้ันเปนอารัมมณปจจัย"   ไดแก  ธรรมชาติ 
มีเจตนาเปนตนนี้   เปนปจจัย.   และปจจัยทรงประสงคเอาวา   อารมณใน 
ที่นี้.  ขอวา  "วิฺาณสฺส    ิติยา  เพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ"  คือ 
เพ่ือความต้ังอยูแหงกรรมวิญญาณ.     ขอวา "อารมฺมเณ  สติ    เม่ือมี 
อารัมมณปจจัย ไดแก เมื่อปจจัยนั้นมีอยู.  บทวา ปติฏา  วิฺาณสฺส 
โหติ   ความวา  ยอมเปนที่ต้ังอาศัยแหงกรรมวิญญาณน้ัน.   บทวา   ตสฺม ึ
ปติฏ ิเต  วิฺาเณ   ไดแก  เมื่อกัมมวิญญาณนั้นต้ังมั่นแลว.   บทวา 
"วิรุฬฺเห  เจรญิข้ึนแลว"  ไดแก  เมื่อเกิดมูลเหตุแหงการบังเกิด  เพราะ 
สามารถใหกรรมทรุดโทรมไปแลวชกัปฏิสนธิมา.      บทวา "ปุนพฺภวา- 
ภินิพฺพตฺติ"    แปลวา    ความบังเกิด    กลาวคือภพใหม.   ขณะที่ความ 
จงใจอันเปนไปในภูมิ  ๓ ไมเปนไป      พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยคําน้ี  
วา    "ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุไมจงใจ"    ขณะที่ความดําริเรื่องตัณหา 
และทิฏฐิไมเปนไป  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยคําวา   "โน  จ  ภิกฺขเว 
เจเตติ  ก็ภิกษุไมดําริ,"   ดวยบทวา  โน  จ  ปกปฺเปติ  ทานกลาวถึงขณะ 
แหงความดําริดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิไมเปนไป.    กิริยาที่เปนกามาพจร  
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คือความครุนคิด       ในวิบากอันเปนไปในภูมิ ๓    ทรงถือเอาดวยคําวา  
"อนุเสติ  ยอมครุนคิด."    ในคําวา "อนุเสติ"  นี้   ทรงถือเอาผูที่ยัง 
ละความครุนคิดไมได.  ขอวา    "อารมฺมณเมต  โหติ   อารัมมณปจจัยนั้น 
ยอมมี"     หมายความวาเมื่อความครุนคิดมีอยู    ความครุนคิดนั้นจึงเปน 
ปจจัย   (แหงกัมมวิญญาณ) โดยแท เพราะความเกิดข้ึนแหงกัมมวิญญาณ 
เปนสิ่งท่ีใครหามไมได. 
         ในบทวา "โน  จ  เจเตติ  ก็ภิกษุไมจงใจ"  เปนตน   กุศล- 
เจตนาและอกุศลเจตนาอันเปนไปในภูมิ  ๓  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน 
บทที่ ๑.  ตัณหาและทิฏฐิในจิต  ๘ ดวง  ตรัสไวในบทที่ ๒. ความครุนคิด 
ที่บุคคลครุนคิด  โดยที่สดุที่ยังละไมไดในธรรมมีประการดังกลาวแลว  ตรสั 
ไวในบทที่  ๓. 
         อีกอยางหนึ่ง     เพ่ือมิใหฉงนในพระสูตรนี้    ควรทราบหมวด   ๔  
ดังน้ีคือ    ยอมจงใจ    ยอมดําริ    ยอมครุนคิด   หมวด ๑.   ยอมไมจงใจ 
แตดําริ    และครุนคิด    หมวด  ๑.    ยอมไมจงใจ    ไมดําริ    แตครุนติด 
หมวด ๑.   ยอมไมจงใจ  ไมดําริ  และไมครุนคิด  หมวด ๑.  ในหมวด  ๔ 
นั้น     การกําหนดธรรม     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวในนัยที่  ๑. 
กุศลเจตนาอันเปนไปในภูมิ ๓        และอกุศลเจตนา ๔       ทรงถือเอาวา 
" จงใจ"    ในนัยที่  ๒.    ตัณหาและทิฏฐิในจิต  ๘  ดวง     ทรงกลาววา 
"ไมดําริ"     ความครุนคิด    โดยท่ีสดุแหงอุปนิสับในกุศลอันเปนไปใน 
ภูมิ  ๓  ก็ด ี      โดยท่ีสุดแหงปจจัยที่เกิดพรอมกันในอกุศลเจตนา ๔  ก็ด ี
โดยที่สุดแหงอุปนิสัยก็ดี   ทรงถือเอาวา   "อนุสโย ครุนคิด."   กุศลและ 
อกุศลที่เปนไปในภูมิ  ๓  ทรงกลาววา  "ไมจงใจ"  ในนัยที่ ๓.  ตัณหาและ  
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ทิฏฐิในจิต  ๘  ดวง  ทรงกลาววา   "ไมดําริ"   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
หามจิตท่ีมาในพระสูตร   แลวทรงถือเอาอุปนิสัยโดยที่สุดที่ยังละไมได  ใน 
กุศลจิต   อกศุลจิต    วิปากจิต    กิริยาจิต   ที่เปนไปในภูมิ ๓    และรูป 
ดวยคําวา  "ยอมครุนคิด."   นัยที่ ๔ เชนกับนัยกอนแล. 
        บทวา  ตทปฺปติฏ ิเต     แปลวา     เมื่อวิญญาณนั้นไมต้ังมนแลว. 
บทวา  "อวิรฬฺุเห   ไมเจรญิข้ึนแลว"     ไดแก  เมื่อเกิดมูลแหงการไม 
บังเกิด     เพราะสามารถใหกรรมทรดุโทรมแลวชักปฏิสนธิมา.     ถามวา 
ก็ในวาระท่ี  ๓ นี้ทานกลาวถึงอะไร.    แกวา  กลาวถึงกิจของอรหัตมรรค. 
จะกลาววา     การกระทํากิจของพระขีณาสพบาง      นวโลกุตรธรรมบาง 
ก็ควร.  แตในวาระน้ี   มอีธิบายวา  ระหวางวิญญาณกับภพใหมในอนาคต 
เปนสนธิอันหนึ่ง    ระหวางเวทนากับตัณหาเปนสนธิอันหน่ึง      ระหวาง 
ภพกับชาติเปนสนธิอันหน่ึง. 
                                    จบอรรถกถาปฐมเจตนาสูตรที่   ๑ 
 
          ๙.  ทุติยเจตนาสูตร  
 
         วาดวยความเกิดดับแหงกองทุกข 
 
        [๑๔๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมจงใจ   ยอมดําร ิ  และครุนคิดถึงส่ิงใด 
สิ่งน้ันยอมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ  เมือ่มีอารัมมณ- 
ปจจัย  ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว  เจริญ  
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ข้ึนแลว    ความหย่ังลงแหงนามรูปจึงมี   เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมี  
สฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ   เพราะภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ    โสกปริเทวทุกข- 
โทนนัสและอุปายาส     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี       ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมจงใจ  ไมดําริ   แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด 
สิ่งน้ันยอมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ   เมือ่มีอารัมมณ- 
ปจจัย    ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณนั้นต้ังม่ันแลว   เจริญ 
ข้ึนแลว    ความหย่ังลงแหงนามรูปจึงมี    เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมี 
สฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา    เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ    เพราะภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ   โสกปรเิทวทุกข - 
โทมนัสและอุปายาส  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประ- 
การอยางนี้. 
         [๑๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่ภิกษุไมจงใจ   ไมดําริ   และ 
ไมครุนคิดถึงส่ิงใด    สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหง 
วิญญาณ   เมือ่ไมมีอารัมมณปจจัย   ความต้ังมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี   เมื่อ 
วิญญาณนั้นไมต้ังมั่นแลว    ไมเจริญข้ึนแลว    ความหย่ังลงแหงนามรูปจึง 
ไมมี  เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ  เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ  
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เพราะผัสสะดับ    เวทนาจึงดับ    เพราะเวทนาดับ  ภพจึงดับ   เพราะภพดับ 
ชาติจึงดับ     เพราะชาติดับ    ชราและมรณะ   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาสตอไปจึงดับ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้     ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้. 
                                จบทุติยเจตนาสูตรท่ี  ๙ 
 
                   อรรถกถาทุติยเจตนาสูตรที่  ๙ 
 
         ในทุติยเจตนาสูตรท่ี  ๙    มีอธิบายวา     ระหวางวิญญาณกับนามรูป 
เปนสนธิอันหนึ่ง  ระหวางเวทนากับตัณหาเปนสนธิอันหน่ึง   ระหวางภพ 
กับชาติเปนสนธิอันหน่ึง  ฉะนี้แล. 
                           จบอรรถกถาทุติยเจตนาสูตรที่  ๙ 
 
                            ๑๐.  ตติยเจตนาสูตร 
 
             วาดวยความเกิดและดับกองทุกข 
 
         [๑๔๙]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุยอมจงใจ   ยอมดําร ิ  และยอมครุนคิดถึง 
สิ่งใด   สิ่งน้ันยอมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ   เมื่อมี 
อารัมมณปจจัย    ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณนั้นต้ังมั่นแลว 
เจริญข้ึนแลว    ตัณหาจึงมี  เมื่อมีตัณหา   คติในการเวียนมาจึงมี  เมื่อมีคติ 
ในการเวียนมา  จุติและอุปบัติจึงมี  เมื่อมีจุติและอุปบัติ  ชาติชราและมรณะ  
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โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวล 
นี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไมจงใจ  ไมดําริ 
แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด     สิ่งน้ันยอมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหง 
วิญญาณ  เมือ่มีอารัมมณปจจัย  ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณ  
นั้นต้ังม่ันแลว  เจริญข้ึนแลว  ตัณหาจึงมี   เมื่อมีตัณหา   คติในการเวียน 
มาจึงมี    เม่ือมีคติในการเวียนมา  จุติและอุปบัติจึงมี   เมื่อมีจุติและอุปบัติ  
ชาติชราและมรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี  ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุไมจงใจ    ไมดําริ   และ 
ไมครุนคิดถึงส่ิงใด     สิ่งน้ันยอมไมเปนอารัมมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหง 
วิญญาณ    เม่ือไมมีอารัมมณปจจัย   ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี  เมื่อ 
วิญญาณนั้นไมต้ังมั่นแลว  ไมเจริญข้ึนแลว   ตัณหาจึงไมมี  เมื่อไมมีตัณหา 
คติในการเวียนมาจึงไมมี    เมื่อไมมีคติในการเวียนมา    จุติและอุปบัติจึง 
ไมมี   เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ    ชาติ   ชราและมรณะ    โสกปริเทวทุกข- 
โทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ     ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้. 
                                          จบตติยเจตนาสูตรที่  ๑๐ 
          กฬารขัตติยวรรคท่ี   ๔  จบ  
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                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
         ๑.  ภูตมิทสูตร         ๒.  กฬารขัตติยสูตร         ๓.  ปฐมญาณวัตถุสูตร 
๔.  ทุติยญาณวัตถุสูตร              ๕.  ปฐมอวิชชาปจจยสูตร  ๖.   ทุติยอวิชชา- 
ปจจยสูตร      ๗.  นตุมหากังสูตร     ๘.   ปฐมเจตนาสูตร     ๙.   ทุติยเจตนา- 
สูตร     ๑๐.  ตติยเจตนาสูตร. 
 
           อรรถกถาตติยเจตนาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในตติยเจตนาสูตรท่ี  ๑๐  ตอไป. 
         บทวา  นติ  แปลวา  ตัณหา.  ก็ตัณหานั้น  เรียกวา  นติ  เพราะอรรถวา 
นอมไปในอารมณมีรูปเปนตน  อันเปนปยรูป  รูปที่นารัก.  ขอวา  อาคติคติ 
โหติ แปลวา  คติในการเวียนมาจึงมี.  เมื่อกรรม  กรรมนิมิต  หรอืคตินิมิต 
มาปรากฏ  คติแหงวิญญาณยอมมีดวยอํานาจปฏิสนธิ.  บทวา  "จุตูปปาโต 
จุติและอุปบัติจึงมี"  หมายความวา  เมื่อคติอันเปนอารมณแหงปฏิสนธิมา 
ปรากฏแกวิญญาณ  มีอยู  จุติ  กลาวคือการเคลื่อนจากภพน้ีจึงมี.  อุปบัติ 
กลาวคือการบังเกิดข้ึนในภพนั้นจึงมี.  ชื่อวาจุติและอุปบัติ  (การตายและ 
การเกิด)  นี้จึงมี.   ระหวางตัณหากับคติในการเวียนมา       จึงเปนอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปนสนธิอันหน่ึงในพระสูตรนี้     ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                              จบตติยเจตนาสูตรที่  ๑๐ 
 
                 จบอรรถกถากฬารขัตติยวรรคที่  ๔  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 213 

                        คหบดีวรรคที่  ๕  
 
               ๑.  ปฐมปญจเวรภยสูตร 
 
             วาดวยภัยเวร  ๕  ประการ 
 
         [๑๕๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ทานอนาถ- 
บิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาท 
แลวน่ังอยู ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นนั่งเรียบรอยแลว    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา  ดูกอนคฤหบดี   เมื่อใดแล 
ภัยเวร ๕ ประการ  ของอริยสาวกสงบแลว  เมื่อน้ันอริยสาวกยอมประกอบ 
ดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ  ๔  อยาง    และญายธรรมอยางประเสริฐ 
อริยสาวกเห็นดีแลว     แทงตลอดดวยปญญา   อรยิสาวกน้ันหวังอยู    พึง 
พยากรณตนดวยตนเองไดวา  เราเปนผูมีนรกส้ินแลว    มกีําเนิดสัตว 
ดิรัจฉานสิ้นแลว   มีปตติวิสัยสิ้นแลว    มีอบาย   ทคุติ   วินิบาตสิ้นแลว 
เราเปนโสดาบัน   มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในกาย 
หนา. 
         [๒๕๒]  ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน.      ดูกอนคฤหบดี 
บุคคลผูฆาสัตว   ยอมประสบภัยเวรใด  อันมีในชาตินี้บาง   อันมีในชาติ 
หนาบาง   ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง   เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ 
ภัยเวรของอริยสาวกผูพนขาดจากปาณาติบาต     สงบแลวดวยอาการอยางน้ี  
บุคคลผูลักทรัพยยอมประสบภัยเวรใด   อันมีในชาตินี้บาง   อันมีในชาติ 
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หนาบาง  ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง  เพราะอทินนาทานเปนเหตุ  
ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากอทินนาทาน   สงบแลวดวยอาการอยางน้ี 
บุคคลผูประพฤติผิดในกาม  ยอมประสบภัยเวรใด  อันมีในชาตินี้บาง  อันมี 
ในชาติหนาบาง  ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง  เพราะกาเมสุมิจฉา- 
จารเปนเหตุ   ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร   สงบแลว 
ดวยอาการอยางน้ี    บุคคลผูพูดเท็จ   ยอมประสบภัยเวรใด  อันมีในชาตินี้ 
บาง  อันมีในชาติหนาบาง    ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง    เพราะ 
มุสาวาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากมุสาวาท  สงบแลวดวย 
อาการอยางนี้  บุคคลผูต้ังอยูในความประมาท  เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและ 
เมรัย    ยอมประสบภัยเวรใด    อันมีในชาตินี้บาง    อันมีในชาติหนาบาง 
ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง     เพราะการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเปนเหตุ   ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจาก 
การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท    สงบแลวดวย 
อาการอยางนี้   ภัยเวร ๕ ประการนี้    สงบแลว. 
         [๑๕๓]    อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ 
๔ อยางเปนไฉน.  ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอมประกอบ 
ดวยความเลื่อมใส   อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา   แมเพราะเหตุนี้  ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว    ทรงรูแจงโลก    เปน 
สารถีฝกบุรษุท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกพระธรรม  ดังน้ี  ยอมประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา    พระธรรมอันพระผูมี-  
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พระภาคเจาตรัสดีแลว   อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล  
ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามา  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังน้ี   ยอม 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา     พระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว  เปนผูปฏิบัติตรง  เปนผูปฏิบัติ 
เปนธรรม  เปนผูปฏิบัติสมควร  คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระ- 
สงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูควรของคํานับ    เปนผูควรของ 
ตอนรับ  เปนผูควรของทําบุญ   เปนผูควรทําอัญชล ี  เปนนาบุญของโลก  
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ดังนี้     ยอมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา 
อันไมขาด  ไมทะลุ   ไมดาง  ไมพรอย  เปนไท   อันวิญูชนสรรเสริญ 
อันตัณหาและทิฏฐิไมครอบงําได  เปนไปเพ่ือสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบ 
ดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔  อยางนี้. 
         [๑๕๔]  กญ็ายธรรมอันประเสริฐ     อันอริยสาวกเห็นดีแลว 
แทงตลอดดีแลวดวยปญญาเปนไฉน.   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้       กระทําไวในใจโดยแยบคาย     ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา 
เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ีจึงมี   เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน   สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน   เมื่อส่ิงน้ีไมมี 
สิ่งน้ีจึงไมมี  เพราะสิ่งน้ีดับ   สิ่งน้ีจึงดับ   ดวยประการดังน้ี   คือ  เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย     จึงมีสังขาร    เพราะสังขารเปนปจจัย     จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย     จึงมีนามรูป    เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมี 
สฬายตนะ  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา    เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ    เพราะภพเปนปจจัย 
จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชราและมรณะ  โสกปริเทวทุกข-  
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โทมนัสและอุปายาส     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี       ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้   ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ   สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ    เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ  เพราะ 
นามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ   เพราะสฬายตนะดับ    ผัสสะจึงดับ  เพราะ 
ผัสสะดับ    เวทนาจึงดับ     เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ    เพราะตัณหา 
ดับ  อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  เพราะภพดับ   ชาติ 
จึงดับ  เพราะชาติดับ   ชราและมรณะ  โลกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
จึงดับ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้   ญาย- 
ธรรมอันประเสริฐนี้     อริยสาวกน้ันเห็นดีแลว     แทงตลอดดีแลว    ดวย 
ปญญา. 
         [๑๕๕]  ดูกอนคฤหบดี     เมื่อใดแล    ภัยเวร  ๕ ประการนี้ของ 
อริยสาวกสงบแลว     เมื่อน้ัน    อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองค 
แหงโสดาปตติ ๔ อยาง    และญายธรรมอยางประเสริฐนี้    อันอริยสาวก 
นั้นเห็นดีแลว    แทงตลอดดีแลวดวยปญญา    อรยิสาวกน้ันหวังอยู    พึง 
พยากรณดวยตนเองไดวา  เราเปนผูมีนรกส้ินแลว   มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
สิ้นแลว    มปีตติวิสัยสิ้นแลว   มีอบาย  ทุคติ   วินบิาตส้ินแลว   เราเปน 
โสดาบัน  มอัีนไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา. 
 
                         จบปฐมปญจเวรภยสูตรท่ี  ๑  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 217 

                         คหปติวรรคท่ี  ๕ 
 
     อรรถกถาปฐมปญจภยเวรสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปญจภยเวรสูตรท่ี  ๑  แหงคหปติวรรคตอไป. 
บทวา  ยโต   แปลวา  ในกาลใด.  บทวา  ภยานิ  เวรานิ ไดแก  เจตนา 
เปนเหตุกอภัยและเวร.  บทวา  "โสตาปตฺติยงฺเคหิ  ดวยธรรมเปนองค 
แหงโสดาปตติ"    อธิบายวา    องคแหงโสดาปตติ    มี ๒ อยาง     คือ 
องคที่เปนไปในสวนเบื้องตนเพ่ือไดเฉพาะโสดาปตติมรรคท่ีมาอยางนี้ 
คือ  สัปปุริสสังเสวะ  (การคบสัตบุรุษ)   สัทธัมมสวนะ  (การฟงธรรม 
ของสัตบุรุษ)      โยนิโสมนสิการ     (การกระทําไวในใจโดยแยบคาย) 
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  (การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม)   ซึ่งเรยีกวา 
องคแหงโสดาปตติมรรค  ๑  องคแหงบุคคลผูมีคุณธรรมอันไดแลว  บรรล ุ
โสดาปตติมรรคแลวดํารงอยู  ซึ่งเรียกวา  องคแหงโสดาบัน  ๑.  คําวา 
โสตาปนฺนสฺส  นี ้   เปนชือ่ของผูมีความเลื่อมใสไมหว่ันไหวเปนตน    ใน 
พระพุทธเจา       คําน้ีแลพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาแลวในที่นี้. 
บทวา  อริโย  แปลวา  ผูไมมีโทษ   คือ  ผูไมมีการติเตียน.     บทวา 
ญาโย   ไดแก  ญาณที่รูปฏิจจสมุทบาทต้ังอยูบาง  ปฏิจจสมุปบาทธรรม 
บาง.  เหมือนอยางที่ทานกลาววา  ปฏิจจสมุปบาท  เรียกวา  ญายธรรม. 
แมอริยมรรคมีองค  ๘  ทานก็เรียกวา  ญายธรรม.    บทวา  "ปฺาย 
ดวยปญญา"  ไดแก  ดวยวิปสสนาปญญาท่ีเกิดขึ้นตอ ๆ กันไป.  บทวา 
"สุทิฏโ  โหติ   อันอริยสาวกเห็นดีแลว"  ไดแก  อันอริยสาวกเห็น 
แลวดวยดี  ดวยอํานาจการเห็นเกิดข้ึนตอ ๆ กัน.   
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        บทวา   "ขีณนิรโย   มีนรกส้ินแลวเปนตน" อธิบายวา  นรกของ 
เราสิ้นแลว   เพราะไมเกิดข้ึนในนรกนั้นตอไปอีก  เพราะฉะนั้น    เราจึง 
ชื่อวา  เปนผูมีนรกส้ินแลว.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้.     บทวา  โสตาปนฺโน 
แปลวา  ถึงกระแสแหงมรรค.   บทวา  "อวินิปาตธมฺโม   มีการไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา"  ไดแก มีอันไมตกตํ่าเปนสภาวะ.  บทวา  "นิยโต  เที่ยง" 
ไดแก   เที่ยงโดยกําหนดความเปนชอบ  กลาวคือมรรคท่ี  ๑  (โสดาปตติ- 
มรรค).    บทวา  "สมฺโพธิปรายโน   จะตรัสรูในภายหนา"     ไดแก 
ปญญาเครื่องตรัสรู   กลาวคือมรรค  ๓  เบื้องสูง  เปนเบื้องหนา    คือเปน 
ทางของเรา    เพราะเหตุนั้น    เรานั้นจึงชื่อวาจะมีการตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
อธิบายวา   จะตรัสรูพระสัมโพธิญาณนั้นแนแท. 
        บทวา  "ปาณาติบาตปจฺจยา  เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย"  ไดแก 
เพราะกรรมคือปาณาติบาตเปนเหตุ.  สองบทวา  "ภย   เวร   เวร"   โดย 
เนื้อความเปนอันเดียวกัน . และข้ึนชือ่วา  เวรน้ีมี ๒ อยาง คือ เวรภายนอก ๑ 
เวรภายใน ๑  ก็เมื่อบิดาของคนคนหน่ึง  ถูกบุคคลหน่ึงฆาตาย  เขาจึงคิด 
วา "ขาววา  บิดาของเราถูกผูนี้ฆาตายเสียแลว   แมเราก็จักฆามันใหตาย 
เหมือนกัน"   ดังน้ี     จึงเอาศัสตราพกติดตัวไป.   เจตนาอันเปนเหตุกอ 
เวร   อันเกิดข้ึนแลวในภายในของผูนั้น  นีช้ื่อวา  เวรภายนอก.  สวน 
บุคคลนอกน้ีเกิดความคิดวา    "ขาววา   บุคคลน้ีเที่ยวเพื่อจะฆาเรา 
เรานี่แหละจักฆามันกอน"  นีช้ื่อวา  เวรภายใน.  แมเวรท้ัง  ๒  อยางนี้ 
ก็จักเปนเวรในปจจุบันนั่นเอง.   สวนความจงใจที่เกิดข้ึนแกนายนิรยบาล 
ผูเห็นเขาเกิดในนรกถือคอนเหล็กอันลุกโพลงดวยคิดวา  "เราจักฆามัน" 
นี้เปนเวรภายนอกอันจะมีในภายหนา.  ผูที่มีความคิดมาวา  ผูนั้นเกิดความ  
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จงใจข้ึนวา  ผูนี้มาเพ่ือจะประหารเราผูไมมีความผิด   เรานี่แหละ   จักฆา 
มันกอน.   นีช้ื่อวา  เวรภายในอันจะมีในภายหนา.  อน่ึง   เวรท่ีเปนภาย 
นอกน้ีนั้น   ในอรรถกถา   ทานเรียกวา  "เวรสวนบุคคล"   สองบทวา 
"ทุกฺข  โทมนสฺส  ทุกข  โทมนัส"  โดยเน้ือความก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง. 
ก็ในขอน้ีมีอธิบายอยางไร. แมในบทท่ีเหลือก็มีอธิบายอยางนั้น.  พึงทราบ 
ความเกิดข้ึนแหงเวรโดยนัยมีอาทิวา  "ผูนี้ไดทําลายส่ิงของของเราเสียแลว 
ผูนี้ไดประพฤติ (ผิด)  ในภรรยาของเราแลว  ประโยชนถูกผูนี้ทาํลายแลว 
เพราะกลาวเท็จ  กรรนชือ่น้ีอันบุคคลนี้กอ  (กระทํา)  แลวดวยเหตุเพียง 
เมาสุรา"  ดังน้ี.   บทวา  อเวจฺจปฺปสาเทน   ไดแก   ดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวอันตนบรรลุแลว.    บทวา  อริยกนเฺตหิ  ไดแก  ศีล  ๕. 
เพราะวา  ศีล ๕  เหลาน้ัน  เปนที่ปรารถนา  คือเปนที่รักของพระอริยเจา 
ทั้งหลาย.  พระอริยเจาท้ังหลายถึงไปสูภพก็ไมละศีล  ๕  เหลาน้ัน.  เพราะ- 
ฉะน้ัน   ศีล  ๕  เหลาน้ัน   จึงเรียกวา  "เปนที่ปรารถนาของพระอริยเจา." 
ขอท่ีเหลือซ่ึงควรกลาวในท่ีนี้ทั้งหมดนั้น     ไดกลาวแลวในอนุสสตินิเทศ 
ในวิสุทธิมรรคแล. 
                             จบอรรถกถาปฐมปญจภยเวรสูตรท่ี  ๑ 
 
                                ๒.  ทุติยปญจเวรภยสูตร 
 
                         วาดวยภัยเวร  ๕  ประการ 
 
        [๑๕๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใดแล   ภัยเวร  ๕  ประการของอริยสาวก  
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สงบแลว   เม่ือน้ัน  อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดา- 
ปตติ  ๔  อยาง  และญายธรรมอยางประเสริฐ  อันอริยสาวกน้ันเห็นดีแลว 
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  อริยสาวกน้ันหวังอยู   พึงพยากรณตนดวย 
ตนเองไดวา  เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว  ฯลฯ   มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา. 
         [คําท้ังปวง  เปนตนวา  " ภิกขฺเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย"  ควรให 
พิสดาร] 
         [๑๕๗]  ภัยเวร  ๕  ประการสงบแลวเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลผูฆาสัตว  ยอมประสบภัยเวรใด  อันมีในชาตินี้บาง  อันมีในชาติ 
หนาบาง  ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง  เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ 
ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณาติบาต  สงบแลวดวยอาการอยางน้ี 
บุคคลผูลักทรัพย. . .บุคคลผูประพฤติผิดในกาม. . .บุคคลผูพูดเท็จ. . . 
บุคคลผูต้ังอยูในความประมาท   เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย  ยอม 
ประสบภัยเวรใด  อันมีในชาตินี้บาง  อันมีในชาติหนาบาง  ยอมเสวย 
เจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง  เพราะด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ัง 
แหงความประมาท  ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการด่ืมน้ําเมา   คือ 
สุราและเมรัยอันเปนต้ังแหงความประมาท   สงบแลวดวยอาการอยางน้ี 
ภัยเวร  ๕  ประการน้ี  สงบแลว. 
         [๑๕๘]   อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดา- 
ปตติ  ๔  อยางเปนไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา. . .ในพระ- 
ธรรม. . .ในพระสงฆ. . .และประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาปรารถนา. . .  
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ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔  อยางนั้น. 
         [๑๕๙]  กญ็ายธรรมอันประเสริฐ       อันอริยสาวกน้ันเห็นดีแลว 
แทงตลอดดีแลวดวยปญญาเปนไฉน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้  กระทําไวในใจโดยแยบคาย    ถึงปฏจิจสมุปบาทเปนอยางดี 
ฯ ล ฯ     ญายธรรมอันประเสริฐนี้     อริยสาวกน้ันเห็นดีแลว    แทงตลอดดี 
แลวดวยปญญา. 
         [๑๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือใดแล     ภัยเวร ๕ ประการน้ี  
ของอริยสาวกสงบแลว     เมื่อน้ันอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปน 
องคแหงโสดาปตติ  ๔   อยางนี้  และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวก 
นั้นเห็นดีแลว    แทงตลอดดีแลวดวยปญญา    อรยิสาวกน้ันหวังอยู    พึง 
พยากรณตนดวยตนเองไดวา    เรายอมเปนผูมีนรกส้ินแลว   มกีําเนิดสัตว 
ดิรัจฉานสิ้นแลว  มีปตติวิสยัสิ้นแลว   มีอบาย  ทุคติ  วินิบาตสิ้นแลว  เรา   
ยอมเปนโสดาบัน      มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงจะตรัสรูใน 
ภายหนา. 
                          จบทุติยปญจภยเวรสูตรที่  ๒ 
 
   อรรถกถาทุติยปญจเวรภยสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในสูตรที่  ๒  เพียงแตภาวะท่ีพวกภิกษุกลาวเทาน้ัน     เปนความ 
ตางกัน. 
                        จบอรรถกถาปญจเวรภยสูตรที่  ๒  
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                      ๓.  ทุกขนิโรธสูตร 
 
       วาดวยเหตุเกิดแหงทุกขและความดับทุกข  
 
         [๑๖๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข      และความดับ 
แหงทุกข  ทานทั้งหลายจงฟง   จงทําไวในใจใหดี    เราจักกลาว    ภิกษุ 
เหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา. 
         [๑๖๒]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปนไฉน.    เพราะอาศัยจักษุและรูป   จึงเกิดจักขุ- 
วิญญาณ  ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการเปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปน 
ปจจัย   จึงเกิดเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข  เพราะอาศัยหูและเสียง . . . เพราะอาศัยจมูก 
และกลิ่น . . .    เพราะอาศัยลิ้นและรส . . .   เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ 
เพราะอาศัยใจและธรรม    จึงเกิดมโนวิญญาณ  ความประชุมแหงธรรม ๓ 
ประการเปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปน 
ปจจัย   จึงเกิดตัณหา  ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข. 
         [๑๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กค็วามดับแหงทุกขเปนไฉน.  เพราะ 
อาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม  ๓ ประการ 
เปนผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ  อุปาทานจึง 
ดับ  เพราะอุปาทานดับ   ภพจึงดับ   เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ   เพราะชาติ  
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ดับ   ชราและมรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ  ความดับ 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้.   ภิกษุทั้งหลาย    นี้แล 
เปนความดับแหงทุกข    เพราะอาศัยหูและเสียง . . .   เพราะอาศัยจมูกและ 
กลิ่น. . . เพราะอาศัยลิ้นและรส . . .    เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . . 
เพราะอาศัยใจและธรรม  จึงเกิดมโนวิญญาณ   ความประชุมแหงธรรม  ๓ 
ประการเปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงเกิดเวทนา    เพราะเวทนา 
เปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาน้ันเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ 
อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ 
เพ่ือชาติดับ   ชราและมรณะ   โสกปรเิทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมดวยประการอยางนี้    ภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลเปนความดับแหงทุกข. 
                                        จบทุกขนิโรธสูตรที่  ๓ 
 
                            อรรถกถาทุกขนิโรธสูตรที่  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรท่ี  ๓  ตอไป. 
         บทวา ทุกฺขสฺส  ไดแกวัฏทุกข ทกุขคือความเวียนวายตายเกิด.   เหตุ 
เกิดในบทวา  สมุทย  ม ี ๒ อยางคือ  เหตุเกิดที่เปนชั่วขณะ  ๑  เหตุ 
เกิดคือปจจัย  ๑.   ภิกษุแมเห็นเหตุเกิดคือปจจัย  ก็ชื่อวาเห็นเหตุเกิดที่เปน 
ไปชั่วขณะ  ถึงเห็นเหตุเกิดที่เปนไปชั่วขณะ  ก็ชื่อวาเห็นเกิดคือปจจัย. 
ความดับในบทวา อฏงฺคโม  ม ี ๒  อยางคือ   ความดับสนิท  ๑  ความดับ 
คือการแตกสลาย  ๑.  ภิกษุแมเห็นความดับสนิท  กช็ื่อวาเห็นความดับคือการ 
แตกสลาย     ถึงเห็นความดับคือการแตกสลาย     ก็ชื่อวาเห็นความดับสนิท.  
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บทวา เทเสสฺสามิ ไดแก  เราจักแสดงความเกิดและความดับ  ซึ่งชื่อวาความ  
บังเกิดและความแตกแหงวัฏทุกขนี้.   อธิบายวา  พวกเธอจงฟงเหตุเกิดและ 
ความดับนั้น.   บทวา  ปฏจิฺจ  ไดแก    เพราะความประชุมแหงธรรม  ๓ 
ประการ  จึงเกิดผัสสะ  เพราะทําใหเปนปจจัย   ดวยอํานาจนิสสยปจจัยและ 
อารัมมณปจจัย. บทวา   อย    โข     ภกิฺขเว  ทุกขฺสสฺ  สมุทโย   ไดแก 
นี้ชื่อวาเปนความบังเกิดแหงวัฏทุกข.  ขอวา  อฏงฺคโม   แปลวา  ความแตก 
สลาย.   วัฏทกุขยอมเปนอันถูกทําลายแลว    หาปฏิสนธิมิได   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล. 
                                           จบอรรถกถาทุกขนิโรธสูตรที่  ๓ 
 
            ๔.  โลกนิโรธสูตร 
 
     วาดวยความเกิดและความดับแหงโลก 
 
         [๑๖๔]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก๑     เธอ 
ทั้งหลายจงฟง. . . ภิกษุทั้งหลาย  ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน.  เพราะอาศัย 
จักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ   ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการเปน 
ผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิด 
ตัณหา  เพระตัณหาเปนปจจัย   จึงเกิดอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
จึงเกิดภพ  เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย   จึงเกิด 
ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส  ภิกษุทั้งหลาย  นี้แลเปน 
ความเกิดแหงโลก  เพราะอาศัยหูและเสียง. . .เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น. . . 
 



๑.  สังขารโลก  
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เพราะอาศัยลิ้นและรส. . .เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . .เพราะอาศัยใจ  
และธรรม  จึงเกิดมโนวิญญาณ    ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการเปน 
ผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา ฯล ฯ   เพราะชาติเปนปจจัย 
จึงเกิดชราและมรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส   ภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลเปนความเกิดแหงโลก. 
         [๑๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน.  เพราะ 
อาศัยจักษุและรูป  จึงเกิดจักขุวิญญาณ  ความประชุมแหงธรรม  ๓ ประการ 
เปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ   อุปาทาน 
จึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ    เพราะ 
ชาติดับ       ชราและมรณะ      โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้.  ภิกษุทั้งหลาย 
นี้แลเปนความดับแหงโลก  เพราะอาศัยหูและเสียง.   เพราะอาศัยจมูกและ 
กลิ่น. . .  เพราะอาศัยลิ้นและรส. . .   เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . . 
เพราะอาศัยใจและธรรม  จึงเกิดมโนวิญญาณ  ความประชุมแหงธรรม  ๓ 
ประการเปนผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึงเกิดเวทนา   เพราะเวทนา 
เปนปจจัย   จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ 
อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ ฯลฯ    ความดับแหงกอง 
ทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางนี้    ภิกษุทั้งหลาย   นีแ้ลเปนความ 
ดับแหงโลก. 
                                  จบโลกนิโรธสตูรที่ ๔  
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           อรรถกถาโลกนิโรธสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในโลกนิโรธสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โลกสฺส  ไดแกสังขารโลก.    ความตางกันในสูตรที ่๔   นี ้
มีเพียงเทาน้ี. 
                          จบอรรถกถาโลกนโิรธสูตรที่  ๔ 
 
         ๕.  ญาติกสูตร 
 
    วาดวยความประชุม  ๓  ประการเปนผัสสะ 
 
         [๑๖๖]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยูที่คิญชกาวสถะ  [มหา- 
ปราสาทท่ีสรางดวยอิฐ]  ใกลบานพระญาติ ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูในที่ลับ ทรงเรนอยู   ไดตรัสธรรมปริยายน้ีวา  เพราะอาศัยจักษุ 
และรูป    จึงเกิดจักขุวิญญาณ    ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการเปน 
ผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงเกิดเวทนา    เพราะเวทนาเปนปจจัย 
จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดอุปาทาน  ฯลฯ  ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางนี้    เพราะอาศัยหูและ 
เสียง. . .  เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น. . .  เพราะอาศัยลิ้นและรส. . .      เพราะ 
อาศัยกายและโผฏฐัพพะ. . .  เพราะอาศัยใจและธรรม  จึงเกิดนโนวิญญาณ 
ความประชุมแหงธรรม  ๓  ประการเปนผัสสะ  เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึง 
เกิดเวทนา  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงเกิดอุปาทาน   ฯลฯ   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้.  
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         [๑๖๗]   เพราะอาศัยจักษุและรูป    จึงเกิดจักขุวิญญาณ      ความ  
ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอก 
โดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ ฯลฯ  ความดับ 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางนี้     เพราะอาศัยหูและ 
เสียง  ฯลฯ  เพราะอาศัยใจและธรรม   จึงเกิดมโนวิญญาณ  ความประชุม 
แหงธรรม  ๓ ประการเปนผัสสะ    เพราะผัสสะเปนปจจัย    จึงเกิดเวทนา 
เพราะเวทนาเปนปจจัย      จึงเกิดตัณหา     เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ  อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ ฯลฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๖๘]  ก็สมัยนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูใกล พระผูมีพระ 
ภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุนั้นแลว ไดตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
เธอไดฟงธรรมปริยายน้ีหรือภิกษุนั้นทูลรับวา พระพุทธเจาขา  ขาพระองค 
ไดฟงอยางนี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุ    เธอจงศึกษาเลาเรียน 
ทรงจําธรรมปริยายน้ี   ธรรมปริยายน้ีประกอบดวยประโยชน  เปนเบื้องตน 
แหงพรหมจรรย. 
                                   จบญาติกสูตรที่  ๕ 
 
                       อรรถกถาญาติกสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในญาติกสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  าติเก     ไดแก    ใกลบานแหงหมูพระญาติทั้ง  ๒  ฝาย. 
บทวา  คิฺชกาวสเถ  ไดแก   ในมหาปราสาทท่ีสรางดวยอิฐ.   บทวา  
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ธมฺมปริยาย  ไดแก    เหตุแหงธรรม   บทวา  อุปสฺสุติ   ไดแก   เขาไป 
ยืนแอบฟง.   อธิบายวา   ยืนอยูในที่ที่ตนเขาไปแลวสามารถไดยินพระสุร-  
เสียงของพระผูมีพระภาคเจาได.     เลากันวา      ภิกษุนั้นมาเพ่ือจะกวาด 
บริเวณพระคันธกุฏี       ไดละทิ้งการงานของตนเสีย    แลวไปยืนฟงเสียง 
ประกาศธรรมของพระผูมีพระภาคเจาอยู.    บทวา    อทฺทสา   ความวา 
เลากันวาในครั้งน้ันเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการปจจยาการแตตน 
ทรงรําพึงวา        "สิ่งน้ียอมมีเพราะปจจัยนี้     สิ่งน้ียอมมีเพราะปจจัยนี้" 
สังขารไดปรากฏเปนกลุมเดียวกันจนถึงภวัคคพรหม.     พระศาสดาทรงละ 
มนสิการแลว  เมื่อจะทรงกระทําการสาธยายดวยพระวาจา  ไดทรงจบพระ 
เทศนาลงตามอนุสนธิ  เม่ือทรงพระรําพึงวา มีใครไดฟงธรรมปริยายน้ีบาง 
ไหมหนอ  จึงไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้น.  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
"พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นแลวแล."   บทวา   อสฺโสสิ 
โน   ไดแก    ไดฟงแลวหรือหนอ.  อีกอยางหน่ึง  บทวา   อสฺโสสิ  โน 
ความวา  ไดฟงแลวหรือไมไดฟงเราผูกําลังกลาวอยู. ในบทวา  อุคฺคณฺหาห ิ
เปนตน มีอธิบายวา  ภิกษุฟงนิ่งอยูทําใหคลอง  ชื่อวา ยอมศึกษา. เมื่อสืบ 
ตอบทตอบททําใหคุนเคยดวยวาจา ชื่อวา ยอมเลาเรียน.   เมื่อกระทําความ 
คลองโดยประการท้ังสอง ใหบรรลุความทรงจําได ชื่อวา ยอมทรงจําไวได. 
บทวา  อตฺถสฺหิโต  ไดแก อาศัยเหตุ.  บทวา  อาทิพฺรหฺมจริยโก  ไดแก 
เปนที่ประดิษฐานเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย.   วัฏฏะ  (ความเวียนวาย 
ตายเกิด)    และวิวัฏฏะ   (พระนิพพาน)    เปนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลวในพระสูตรทั้ง  ๓  นี้    ดวยประการฉะน้ีแล. 
 
                          จบอรรถกถาญาติกสูตรที่  ๕  
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              ๖.  อัญญตรสูตร 
 
       วาดวยทําเหตุอยางใดไดรับผลอยางน้ัน 
 
         [๑๖๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  พราหมณผูหน่ึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ไดปราศรัยกับพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
         [๑๗๐]  พราหมณนั้น  ครั้นนั่งเรยีบรอยแลว  ไดทูลถามพระผูม ี
พระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   คนนั้นทาํเหตุ   คนนั้นเสวยผล 
หรือหนอ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ โวหารน้ีวา คนนั้น 
ทําเหตุ    คนนั้นเสวยผล    เปนสวนสุดที่หน่ึง    พราหมณนั้นทูลถามวา 
พระโคดมผูเจริญ     ก็คนอ่ืนทําเหตุ    คนอ่ืนเสวยผลหรือ    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ   โวหารน้ีวา   คนอ่ืนทําเหตุ    คนอ่ืน 
เสวยผล    เปนสวนสุดที่สอง   ดูกอนพราหมณ    ตถาคตแสดงธรรมโดย 
สายกลางไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึง 
มีสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ  ฯลฯ   ความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้     ยอมมีดวยประการอยางนี้      ก็เพราะอวิชชาดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ  ฯลฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๗๑]    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้แลว    พราหมณ 
นั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  พระธรรม  
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เทศนาแจมแจงยิ่งนัก    ขาแตพระโคดมผูเจริญ      พระธรรมเทศนาแจมแจง 
ยิ่งนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปด 
ของท่ีปด   บอกทางใหแกคนหลงทาง   หรือตามประทีปไวในท่ีมืด   ดวย 
หวังวา    คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้    ฉันใด    พระองคทรงประกาศธรรม 
โดยอเนกปรยิาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคนี้ 
ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอทาน 
พระโคดมผูเจริญ    จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                              จบอัญญาตรสูตรที่  ๖ 
 
           อรรถกถาอัญญาตรสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในอัญญตรสูตรที่  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา  อฺตโร     คือพราหมณผูหน่ึงไมปรากฏชื่อ. 
                         จบอรรถกถาอัญญตรสูตรที่  ๖ 
 
          ๗.  ชาณุสโสณิสูตร 
 
     วาดวยชาณุสโสณีพราหมณทูลถามพระพุทธเจา 
 
         [๑๗๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.     ครัง้น้ันแล    พราหมณ 
ชาณุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงประทับ  ไดปราศรัยกับพระ 
ผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  
ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง.  
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         [๑๗๓]  ครั้นนั่งเรียบรอยแลว   ชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถาม  
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระโคดมผูเจริญ      สิ่งท้ังปวงมีอยูหรือหนอแล. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ โวหารน้ีวา  สิ่งท้ังปวงมีอยู  เปนสวนสุดที่หน่ึง. 
         ชา.  พระโคดมผูเจริญ  ก็สิ่งท้ังปวงไมมีอยูหรือ. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ  โวหารน้ีวา  สิ่งท้ังปวงไมมีอยู   เปนสวนสุด 
ที่สอง.   ดกูอนพราหมณ  ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวน 
สุดทั้งสองน้ันดังนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร     เพราะสังขาร 
เปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ  ฯ ล ฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอม 
มีดวยประการอยางนี้   ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื    สังขาร 
จึงดับ   เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ  ฯ ล ฯ   ความดับแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้.                       
         [๑๗๔]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ชาณุสโสณี- 
พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา        ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    เปรยีบเหมือน 
บุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด   บอกทางใหแกคนหลงทาง    หรือ 
ตามประทีปไวในที่มืด    ดวยหวังวา   คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้    ฉันใด 
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  ฉันนัน้เหมือนกัน  ขาแตพระ 
องคผูเจริญ    ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุ 
สงฆวาเปนสรณะ  ขอทานพระโคดมผูเจริญ   จงทรงจําขาพระองควาเปน 
อุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                               จบชาณุสโสณิสูตรที่  ๓ 
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         อรรถกถาชาณุสโสณิสูตรท่ี  ๗  
      
         ในชาณุสโสณิสูตรที่  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา  ชาณุสฺโสณิ  ไดแก  มหาปุโรหิตผูมีสมบัติ  ๘๐  โกฏิ  ซึ่งไดชือ่ 
อยางนั้นดวยอํานาจฐานันดร. 
                                จบอรรถกถาถชาณุสโสณิสูตรที่  ๗ 
 
           ๘.  โลกายติกสูตร 
 
            วาดวยโลกายตะ 
 
         [๑๗๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล   พราหมณผู 
รอบรูคัมภีรโลกายตะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ฯลฯ 
         [๑๗๖]  ครั้นนั่งเรียบรอยแลว  พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะ  ได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวาพระโคดมผูเจริญ  สิง่ท้ังปวงมีอยูหรือหนอ. 
         ภ.  ดูกอนพราหมณ  ขอท่ีวา   สิง่ท้ังปวงมีอยูนี้   เปนทิฏฐิวาดวย  
ความสืบตอแหงโลกที่หน่ึง. 
         โล.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ก็สิ่งท้ังปวงไมมีอยูหรือ. 
         ภ.  ดูกอนพราหมณ    ขอท่ีวา   สิ่งท้ังปวงไมมีอยูนี้   เปนทิฏฐิวา 
ดวยความสืบตอแหงโลกที่สอง. 
         โล.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ     สิ่งท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกัน 
หรือ. 
         ภ.  ดูกอนพราหมณ     ขอท่ีวา      สิ่งท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียว  
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กันนี้   เปนทิฏฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกที่สาม. 
         โล.  พระโคดมผูเจริญ  ก็สิ่งท้ังปวงมีสภาพตางกันหรือ. 
         ภ.  ดูกอนพราหมณ   ขอท่ีวา สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันนี้  เปนทิฏฐิ 
วาดวยความสืบตอแหงโลกที่สี่  ดูกอนพราหมณ    ตถาคตแสดงธรรมโดย 
สายกลาง   ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองน้ันดังน้ีวา    เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
จึงมีสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ  ฯลฯ    ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้     เพราะอวิชชาดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ  ฯ ล ฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๗๗]    เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    โลกายติก- 
พราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา       ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  พระธรรมเทศนา 
แจมแจงยิ่งนัก      ขาแตพระโคดมผูเจริญ      เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ 
ที่ควํ่า   เปดของท่ีปด  บอกทางใหแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปไวใน 
ที่มืด  ดวยหวังวา  คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้   ฉันใด พระองคทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระ- 
องคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอ 
ทานพระโคดมผูเจริญ         จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.      
                   
                               จบโลกายติกสูตรที่  ๘  
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            อรรถกถาโลกายติกสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในโลกายติกสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   โลกายติโก  ไดแกผูกระทําความคุนเคยในทิฏฐิวาดวยความ 
สืบตอแหงโลก  อันหมูชนผูคุนเคยกันคุยกันเลนสนุก  ๆ. บทวา  เชฏเมต 
โลกายต  ไดแก  ทฏิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกขอท่ี ๑.  บทวา  โลกายต 
ไดแก    ความสืบตอแหงโลกนั่นเอง   คือความสืบตอแหงโลกพาลปุถุชน 
ไดแกทิฏฐิวามีเล็กนอย  อันบุคคลเขาไปทรงจําวาใหญวาลึก.    ดวยบทวา 
เอกตฺต  นี้   พราหมณชื่อ   ชาณุสโสณี   ถามถึงส่ิงท่ีมีสภาพเปนอยางเดียว 
กันวา  เปนสิ่งท่ีเที่ยงนั่นเอง.  ดวยบทวา  ปุถุตฺต   ชาณุสโสณีพราหมณถาม 
ถึงสภาพท่ีตางจากภาพกอน   หมายเอาความขาดสูญวา    สิ่งท้ังปวงมีโดย 
ภาวะเปนเทวดาและมนุษยเปนตนกอน   แตภายหลังยอมไมมีอีก.   ในพระ 
สูตรนี้  พึงทราบสัสตทิฏฐิ  ๒  คือ   สิง่ท้ังปวงมีอยู  ๑.  สิ่งทั้งปวงมีสภาวะ 
เปนอยางเดียวกัน  ๑.   พึงทราบอุจเฉททิฏฐิ   ๒  คือ  สิ่งทั้งปวงไมมี  ๑ สิ่ง 
ทั้งปวงมีสภาวะตางกัน  ๑  ดวยประการฉะน้ี. 
                         จบอรรถกถาโลกายติกสูตรที่  ๘ 
 
           ๙.  ปฐมอริยสาวกสูตร 
 
         วาดวยนามรูปมี  ชรามรณะจึงมี  
 
         [๑๗๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล. . .   พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกผูไดสดับมิไดมี 
ความสงสัยอยางนี้วา  เมื่ออะไรมี  อะไรจึงมีหรือหนอแล  เพราะอะไรเกิด 



ข้ึน  อะไรจึงเกิดข้ึน  เมื่ออะไรมี  นามรูปจึงมี   เมื่ออะไรมี  สฬายตนะจึงมี  
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เมื่ออะไรมี   ผัสสะจึงมี  เมื่ออะไรมี  เวทนาจึงมี  เมื่ออะไรมี   ตัณหาจึงมี 
เมื่ออะไรมี   อุปาทานจึงมี    เมื่ออะไรมี    ภพจึงมี  เมื่ออะไรมี   ชาติจึงมี 
เมื่ออะไรมี  ชราและมรณะจึงมี. 
         [๑๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โดยท่ีแท   อริยสาวกผูไดสดับยอม 
มีญาณหย่ังรูในเรื่องนี้     โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนวา    เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ีจึงมี 
เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน  สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน  เมื่อวิญญาณมี  นามรูปจึงมี  เมื่อนามรูป 
มี   สฬายตนะจึงมี  เมื่อสฬายตนะมี  ผัสสะจึงมี  เมื่อผัสสะมี  เวทนาจึงมี 
เมื่อเวทนามี   ตัณหาจึงมี  เมื่อตัณหามี  อุปาทานจึงมี  เมื่ออุปาทานมี  ภพ 
จึงมี   เมื่อภพมี  ชาติจึงมี  เมื่อชาติมี   ชราและมรณะจึงมี   อรยิสาวกน้ัน 
ยอมรูจักอยางนี้วา  โลกนีย้อมเกิดข้ึนอยางนี้. 
         [๑๘๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวกผูไดสดับ  ยอมไมมีความ 
สงสัยอยางนี้วา  เมื่ออะไรไมมี  อะไรจึงไมมีหรือหนอแล  เพราะอะไรดับ 
อะไรจึงดับ   เมื่ออะไรไมมี  นามรูปจึงไมมี   เมื่ออะไรไมมี   สฬายตนะจึง 
ไมมี  เมื่ออะไรไมมี   ผัสสะจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี   เวทนาจึงไมมี  เมื่ออะไร 
ไมมี   ตัณหาจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี  อุปาทานจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี   ภพ 
จึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี    ชาติจึงไมมี    เม่ืออะไรไมมี    ชราและมรณะจึง 
ไมมี. 
         [๑๘๑]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โดยท่ีแท  อรยิสาวกผูไดสดับยอมมี 
ญาณหย่ังรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนวา    เม่ือสิ่งน้ีไมมี     สิ่งน้ีจึงไมมี 
เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งน้ีจึงดับ  เมื่อวิญญาณไมมี   นามรูปจึงไมมี  เมื่อนามรูป 
ไมมี  สฬายตนะจึงไมมี  ฯ ล ฯ  อุปาทานจึงไมมี. . . ภพจึงไมมี. . . 
ชาติจึงไมมี  เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี   อริยสาวกน้ันยอมรู  
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ประจักษอยางนี้วา  โลกนีย้อมดับอยางนี้. 
         [๑๘๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลใดแล    อริยสาวกรูทั่วถึง 
เหตุเกิดและความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้  ในกาลน้ัน  อริยสาวก 
นี้   เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง      เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง 
เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง  เห็นสัทธรรมนี้บาง    เปนผูประกอบดวยญาณ 
อันเปนเสขะบาง  เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง    เปนผูบรรล ุ
กระแสแหงธรรมบาง    เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง   วา 
อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง. 
                               จบปฐมอริยสาวกสูตรที่  ๙ 
 
       อรรถกถาปฐมอริยสาวกสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในปฐมอริยสาวกสตูรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ขอวา  กึ   นุโข  เปนการแสดอาการเกิดข้ึนแหงความสงสัย.  บทวา 
สมุทยติ  แปลวา  เกิดข้ึน. 
                      จบอรรถกถาปฐมอริยสาวกสูตรที่  ๙ 
 
           ๑๐.  ทุติยอริยสาวกสูตร 
 
          วาดวยสังขารมี   ชรามรณะจงึมี 
 
         [๑๘๓]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล. . .พระผูมี-  
พระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความ  
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สงสัยอยางนี้วา  เมื่ออะไรมี  อะไรจึงมีหรือหนอแล  เพราะอะไรเกิดข้ึน  อะไร  
จึงเกิดข้ึน  เมื่ออะไรมี  สังขารจึงมี  เมื่ออะไรมี  วิญญาณจึงมี  เมื่ออะไรมี 
นามรูปจึงมี  เมื่ออะไรมี  สฬายตนะจึงมี    เมื่ออะไรมี  ผัสสะจึงมี    เม่ือ 
อะไรมี  เวทนาจึงมี  เมื่ออะไรมี  ตัณหาจึงมี   เมื่ออะไรมี  อุปาทานจึงมี 
เมื่ออะไรมี. ภพจึงมี  เมื่ออะไรมี   ชาติจึงมี  เมื่ออะไรมี  ชราและมรณะจึงมี. 
         [๑๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท   อริยสาวกผูไดสดับ  ยอม 
มีญาณหย่ังรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนวา  เมื่อสิ่งน้ีมี   สิ่งน้ีจึงมี เพราะ 
สิ่งน้ีเกิดข้ึน    สิ่งนี้จึงเกิดข้ึน    เมื่ออวิชชามี    สังขารจึงมี    เม่ือสังขารมี 
วิญญาณจึงมี  เมื่อวิญญาณมี  นามรูปจึงมี  เมื่อนามรูปมี    สฬายตนะจึงมี 
เมื่อสฬายตนะมี   ผัสสะจึงมี   เมื่อผัสสะมี  เวทนาจึงมี   เมื่อเวทนามี   ตัณหา 
จึงมี  เมื่อตัณหามี  อุปาทานจึงมี    เม่ืออุปาทานมี    ภพจึงมี    เม่ือภพมี 
ชาติจึงมี  เมื่อชาติมี  ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกน้ันยอมรูประจักษอยางน้ี 
วา  โลกนีย้อมเกิดข้ึนอยางนี้.                                  
         [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อรยิสาวกผูไดสดับ  ยอมไมมีความ 
สงสัยอยางนี้วา   เมื่ออะไรไมมี    อะไรจึงไมมีหรือหนอแล    เพราะอะไร 
ดับ  อะไรจึงดับ    เมื่ออะไรไมมี    สังขารจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี   วิญญาณ 
จึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี  นามรูปจึงไมมี   เมื่ออะไรไมมี  สฬายตนะจึงไมมี 
เมื่ออะไรไมมี  ผัสสะจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี  เวทนาจึงไมมี  เมื่ออะไรไมมี 
ตัณหาจึงไมมี.  อุปาทาน. . . ภพ . . . ชาติ. . . เมื่ออะไรไมมี  ชรามรณะ 
จึงไมมี. 
         [๑๘๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โดยท่ีแท  อริยสาวกผูสดับ  ยอมมี 
ญาณหย่ังรูในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ่ืนวา   เมื่อส่ิงน้ีไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี  
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เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้จึงดับ  เมื่ออวิชชาไมมี   สังขารจึงไมมี     เมื่อสังขาร  
ไมมี  วิญญาณจึงไมมี  เมื่อวิญญาณไมมี  นามรูปจึงไมมี  เมื่อนามรูปไมมี 
สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี  อริยสาวกน้ัน 
ยอมรูประจักษอยางนี้วา  โลกนี้ยอมดับอยางนี้. 
         [๑๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในกาลใดแล    อริยสาวกรูทั่วถึง 
เหตุเกิด   ความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้  ในกาลน้ัน   อริยสาวก 
นี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฏฐิบาง     เปนผูสมบูรณดวยทัสนะบาง 
เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง   เห็นสัทธรรมน้ีบาง    เปนผูประกอบดวยญาณ 
อันเปนเสขะบาง   เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง    เปนผูบรรล ุ
กระแสแหงธรรมบาง   เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง    วา 
อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง.              
                           จบทุติยอริยสาวกสูตรที่  ๑๐ 
                               คหปติวรรคที่  ๕  จบ 
 

                   รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  ปฐมปญจเวรภยสูตร            ๒.  ทุติยปญจเวรภยสูตร 
         ๓.  ทุกขนิโรธสูตร                    ๔.  โลกนิโรธสูตร 
         ๕.  ญาติกสูตร                        ๖.   อัญญตรสูตร   
         ๗.  ชาณุสโสณิสูตร                  ๘.  โลกายติกสูตร 
         ๙.  ปฐมอริยสาวกสูตร               ๑๐. ทุติยอรยิสาวกสูตร  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 239 

          อรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในอริยสาวกสูตรท่ี  ๑๐  นัยแมทัง้สอง  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
โดยความเปนอันเดียวกัน.   ความท่ีตางจากสูตรกอนมีเพียงเทาน้ี.    สวน 
ขอท่ีเหลือก็เปนเชนนั้นแล. 
                                      จบอรรถกถาทุติยอริยสาวกสูตรที่   ๑๐ 
           จบอรรถกถาคหปติวรรคที่  ๕  
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                        ทุกขวรรคที่  ๖ 
 
                       ๑. ปริวมีังสนสูตร 
 
วาดวยการพิจารณาเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ 
 
         [๑๘๘]  ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี.    ณ  ที่นั้นแล   พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวยเหตุเทาไรหนอแล  ภิกษุเมื่อพิจารณา  พึง 
พิจารณาเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ     โดยประการท้ังปวง  ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลวา    พระพุทธเจาขา  ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค   มีพระผูมี- 
พระภาคเจาเปนที่ต้ัง       มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา     มีพระผูมี-  
พระภาคเจาเปนที่พ่ึง     ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา   ขอเนื้อความแหง 
ภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิดภิกษุทั้งหลายไดฟงจากพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว  จักทรงจําไว.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น  เธอท้ังหลายจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว. 
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         [๑๘๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   เมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาวา    ทุกขคือชราและมรณะมี 
ประการตาง ๆ   มากมายเกิดข้ึนในโลก   ทุกขนี้มีอะไรเปนเหตุ    มีอะไร  
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เปนสมุทัย  มีอะไรเปนกําเนิด   อะไรเปนแดนเกิดหนอแล    เมือ่อะไรมี   
ชราและมรณะจึงมี  เมื่ออะไรไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี   ภิกษุนั้นพิจารณา 
อยู    ยอมรูประจักษวา   ทุกขคือชราและมรณะมีประการตาง ๆ มากมาย 
เกิดข้ึนในโลก    ทุกขนี้แลมีชาติเปนเหตุ    มีชาติเปนสมุทัย    มีชาติเปน 
กําเนิด  มีชาติเปนแดนเกิด  เมื่อชาติมี  ชราและมรณะจึงมี  เมื่อชาติไมมี 
ชราและมรณะจึงไมมีภิกษุนั้นยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอมรูประจักษ 
เหตุเกิดแหงชราและมรณะ       ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ 
ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดับแหงชราและมรณะ   และ 
ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น   เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุนี้เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ  โดย 
ประการทั้งปวง  เพ่ือความดับแหงชราและมรณะ. 
         [๑๙๐]  อีกประการหน่ึง  ภิกษุเมื่อพิจารณา  ยอมพิจารณาวา  ก ็
ชาตินี้  มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนสมุทัย  มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไรเปน 
แดนเกิด  เมื่ออะไรมี  ชาติจึงมี   เมื่ออะไรไมมี    ชาติจึงไมมี    ภิกษุนั้น 
พิจารณาอยู  ยอมรูประจักษวา  ชาติมีภพเปนเหตุ   มีภพเปนสมุทัย  มีภพ 
เปนกําเนิด  มีภพเปนแดนเกิด  เมื่อภพมี ชาติจึงมี  เมื่อภพไมมี   ชาติจึง 
ไมมี  ภิกษุนัน้ยอมรูประจักษชาติ   ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงชาติ    ยอม  
รูประจักษความดับแหงชาติ       ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึง 
ความดับแหงชาติ    และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น    เปนผูประพฤติธรรม  
อันสมควร     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนี้เราเรียกวา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือ 
ความส้ินทุกขโดยชอบ  โดยประการท้ังปวง   เพ่ือความดับแหงชาติ. 
         [๑๙๑]    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุเมื่อพิจารณา    ยอมพิจารณาวา  
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ก็ภพน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ  ก็อุปาทานน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ  ก็ตัณหานี้มี  
อะไรเปนเหตุ  ฯล ฯ ก็เวทนาน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ  ก็ผัสสะน้ีมีอะไรเปน 
เหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ  ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ 
ก็วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สงัขารนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย 
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด  เมื่ออะไรมีสังขารจึงมีเมื่ออะไรไมมี  
สังขารจึงไมมี  ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณา  ยอมรูประจักษวา  สังขารมีอวิชชาเปน 
เหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย  มีอวิชชาเปนกําเนิด  มีอวิชชาเปนแดนเกิด  เมื่อ 
อวิชชามี  สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี  ภิกษุนั้นยอมรูประจักษ 
สังขาร  ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงสังขาร      ยอมรูประจักษความดับแหง 
สังขาร  ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดับแหงสังขาร  และ 
ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น  เปนผูประพฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกวา 
เปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ   โดยประการท้ังปวง  เพ่ือความดับ 
แหงสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา ถาสังขารที่เปนบุญ 
ปรุงแตง    วิญญาณก็เขาถึงบุญ   ถาสังขารที่เปนบาปปรุงแตง   วิญญาณ 
ก็เขาถึงบาป  ถาสังขารที่เปนอเนญชาปรุงแตง  วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา. 
         [๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด   ภิกษุละอวิชชาไดแลว 
วิชชาเกิดข้ึนแลว  ในกาลนั้น  ภิกษุนัน้ก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรม  
เปนบาป    ไมทํากรรมเปนอเนญชา    เพราะสํารอกอวิชชาเสีย    เพราะมี 
วิชชาเกิดข้ึน  เมื่อไมทํา  เมื่อไมคิด  ก็ไมถือม่ันอะไร ๆ  ในโลก  เมื่อไม 
ถือม่ัน   ก็ไมสะดุงกลัว   เม่ือไมสะดุงกลัว    ก็ปรนิิพพานเฉพาะตน   ยอม 
รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี     ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา    ก็รูชัดวา  
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สุขเวทนาน้ันไมเที่ยง  อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา  อันตนไมเพลิดเพลิน  
แลวดวยตัณหา  ถาเสวยทุกขเวทนา    กร็ูชัดวา    ทุกขเวทนาน้ันไมเที่ยง 
อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา  ก็รูชดัวา  อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเที่ยง    อันตนไมยึด 
ถือแลวดวยตัณหา  อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา   ภิกษุนั้นถาเสวย 
สุขเวทนา  ก็วางใจเฉยเสวยไป  ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป   ถา 
เสวยอทุกขมสุขเวทนา    ก็วางใจเฉยเสวยไป     ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาท่ี 
ปรากฏทางกาย  ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย  เมื่อเสวยเวทนา 
ที่ปรากฏทางชีวิต  กร็ูชัดวา    เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต    รูชัดวา 
เวทนาท้ังปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว  จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลือ 
อยูในโลกน้ีเทาน้ัน  เบื้องหนาต้ังแตสิ้นชีวิต  เพราะความแตกแหงกาย. 
         [๑๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรุุษยกหมอที่ยังรอนออกจากเตา 
เผาหมอวางไวที่พ้ืนดินอันเรียบ ไออุนที่หมอนั้นพึงหายไป  กระเบ้ืองหมอ 
ยังเหลืออยูที่พ้ืนดินนั้นนั่นแหละ  แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเสวย 
เวทนาท่ีปรากฏทางกาย   ก็รูชัดวา    เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย เมื่อ 
เสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต    กร็ูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต 
รูชัดวา  เวทนาท้ังปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุ 
จักเหลืออยูในโลกน้ีเทาน้ัน เบื้องหนาต้ังแตสิ้นชีวิต  เพราะความแตกแหง 
กายฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๑๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปน 
ไฉน  ภิกษุผูขีณาสพพึงทํากรรมเปนบุญบาง  ทํากรรมเปนบาปบาง    ทํา 
กรรมเปนอเนญชาบางหรือหนอ.    
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         ภิกษุทั้งหลายทูลวา  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง     เมื่อสังขารไมมีโดยประการท้ังปวง     เพราะ 
สังขารดับ  วิญญาณพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น    พระเจาขา. 
         พ.  อีกอยางหน่ึงเมื่อวิญญาณไมมีโดยประการท้ังปวงเพราะวิญญาณ 
ดับ  นามรูปพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง    เม่ือนามรูปไมมีโดยประการท้ังปวง    เพราะ 
นามรูปดับ   สฬายตนะพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง   เมื่อสฬายตนะไมมีโดยประการท้ังปวง   เพราะ 
สฬายตนะดับ  ผัสสะพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง     เมื่อผัสสะไมมีโดยประการท้ังปวง      เพราะ 
ผัสสะดับ เวทนาพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง     เมื่อเวทนาไมมีโดยประการท้ังปวง    เพราะ 
เวทนาดับ    ตัณหาพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น    พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง    เม่ือตัณหาไมมีโดยประการท้ังปวง     เพราะ 
ตัณหาดับ   อุปาทานพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา.  
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         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง   เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการท้ังปวง    เพราะ 
อุปาทานดับ  ภพจึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง   เมื่อภพไมมีโดยประการทั้งปวง   เพราะภพดับ 
ชาติพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ก็อีกอยางหน่ึง  เมื่อชาติไมมีโดยประการทั้งปวง  เพราะชาติดับ 
ชราและมรณะพึงปรากฏหรือหนอ. 
         ภิ.  ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๑๙๕]   ดีละ ๆ ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงสําคัญ    จงเชื่อซ่ึงขอ 
นั้นไวอยางนั้นเถิด    พวกเธอจงนอมใจไปสูขอน้ันอยางนั้นเถิด    จงหมด 
ความเคลือบแคลงสงสัยในขอน้ันเถิด   นั่นเปนที่สดุทุกข. 
                                          จบปริวีมังสนสูตรที่  ๑ 
 

                                           ทุกขวรรคที่  ๖      

   
                                 อรรถกถาปริวีมังสนสูตรท่ี ๑   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปริวีมังสนสูตรท่ี  ๑  แหงทุกขวรรคตอไป. 
         บทวา ปริวีมสมาโน  แปลวา  เมื่อพิจารณา.  บทวา  ชรามรณ  ชราและ 
มรณะ  ความวา  หากถามวา "เพราะเหตุไร ชราและมรณะขอเดียวเทาน้ัน 
จึงมีประการตาง  ๆ  หลายอยาง.   ตอบวา   "เพราะเม่ือจักชรามรณะนั้น 
ไดแลว   ก็จะเปนอันจับทุกขทั้งปวงได" เหมือนอยางวา  เมื่อบุรุษถูกกับที ่
ผมจุก    บรุษุน้ันยอมชื่อวาถูกจับโดยแท      ฉันใด      เมื่อจับชราและ 
มรณะไดแลว   ธรรมท่ีเหลือยอมชื่อวาเปนอันจับไดโดยแท  ฉันนั้น. 



เมื่อจักชราและมรณะไดแลวเชนนี้      ทุกขทั้งปวงยอมชื่อวาเปนอันจับ  
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ไดโดยแท.     เพราะฉะนั้น      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ทุกขนี้มี 
ประการตาง ๆ  หลายอยางเกิดข้ึนในโลก   ดังน้ี     ทรงแสดงทุกขทั้งปวง 
เหมือนบุรุษผูอาบนํ้าแลวยืนอยู    ชื่อวา  ทรงจับชราและมรณะ  เหมือนจับ 
บุรุษน้ันที่ผมจุก.   บทวา ชรามรณนิโรธสารุปฺปคามินี  ความวา  ปฏิปทา 
ชื่อวาเปนเชนกันนั้นเทียว เพราะความไมมีกิเลส  คือ  บริสุทธิ์  เปนเครื่อง 
ใหถึงโดยภาวะสมควรแกความดับแหงชราและมรณะ.   บทวา     ตถา 
ปฏิปนฺโน  จ  โหติ  ความวา  ภิกษุอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปน 
ผูปฏิบัติตามน้ันอยางใด  ก็ยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น. บทวา  อนุธมฺมจาร ี
เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร  ความวา  ประพฤติ  คือ    บําเพ็ญธรรม 
อันเปนขอปฏิบัติที่ไปตามธรรม  คือ  พระนิพพาน.  บทวา  ทุกขฺกฺขยาย 
ปฏิปนฺโน เปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินทุกข  ไดแก เปนผูทําศีลใหเปนเบื้องตน 
แลวปฏิบัติเพ่ือความดับแหงทุกขคือชราและมรณะ. บทวา สงฺขารนิโรธาย 
เพ่ือความดับแหงสังขาร ไดแกเพ่ือความดับแหงทุกขคือสังขาร. พระเทศนา 
จนถึงพระอรหัต   พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวยขอความเพียงเทานี้. 
         บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงการพิจารณาอรหัตผล 
และธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิจแลวจึงกลับเทศนาอีก.    ถามวา    พระผูม ี
พระภาคเจาไมทรงกระทําอยางนั้น  แตทรงถือเอาคําวา  อวิชฺชาคโต 
บุคคลตกอยูในอวิชชานี้    เพราะเหตุไร.     ตอบวา    ทรงถือเอาเพ่ือทรง 
แสดงวัฏทุกขอันพระขีณาสพกาวลวงแลว.    อีกอยางหน่ึง      เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงปรารภวัฏฏะตรัสถงึวิวัฏฏะ  (พระนิพพาน)  อยู  ก็จะ 
มีสัตวผูจะตรัสรูอยูในเรือ่งนี้.   พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงถือ 
เอาคําน้ีดวยอํานาจอัธยาศัยของสัตวนั้น.  ในพระบาลีนั้น  บทวา  อวิชฺชาคโต  
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ตกอยูในอวิชชา   ไดแก    เขาถึง    คือ    ประกอบดวยอวิชชา.   บทวา  
ปุริสปุคฺคโล  บุรุษบุคคล  ไดแก  บุคคลคือบุรุษ  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสสมมติกถา    ดวยคําท้ังสองน้ัน.     ก็พระพุทธเจาท้ังหลายทรงมีกถา 
(การกลาว)  อยู  ๒ อยาง  คือ   สมมติกถา ๑   ปรมัตถกถา  ๑.  ใน 
กถาทั้ง ๒ นั้น  กถาที่เปนไปอยางนั้นคือ  สัตว   นระ    ปุริสะ   ปุคคละ 
ติสสะ  นาคะ  ชื่อวา  สมมติกถา.  กถาท่ีเปนไปอยางนี้คือ  ขันธทั้งหลาย 
ธาตุทั้งหลาย   อายตนะทั้งหลาย   ชื่อวา    ปรมัตถกถา.   พระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  เมื่อจะทรงกลาวปรมัตถกถา   ยอมทรงกลาวไมทิ้งสมมติทีเดียว. 
พระพุทธเจาเหลาน้ัน   เมือ่ทรงกลาวสมมติก็ดี    เมือ่ทรงกลาวปรมัตถก็ด ี
ยอมทรงกลาวเรื่องจริงเทาน้ัน.  ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                     "พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐเมื่อจะตรัส 
              (เรื่องใด ๆ)    ไดตรัสสัจจะ  (ความจริง)  ๒  คือ 
              สมมติสัจจะ  ๑  ปรมัตถสัจจะ ๑.  ใคร ๆ ยอมไมได 
              สัจจะท่ี  ๓  (เพราะไมมี).   การกลาวถึงส่ิงท่ีรู   ชื่อ 
              สมมติสัจจะ  เพราะเหตุที่เปนโลกสมมติ   (สิ่งท่ี 
              ชาวโลกรู).   สวนการกลาวถึงประโยชน   อยางย่ิง 
              อันเปนลักษณะจริงของธรรมท้ังหลาย   ชือ่ปรมัตถ- 
              สัจจะ" 
         บทวา  ปฺฺุเจ    สงฺขาร  ถาสังขารเปนบุญ  ไดแก   ปญุญาภิสังขาร 
อันตางดวยเจตนา  ๑๓.  บทวา  อภิสงฺขโรติ  ปรุงแตง  ไดแก  กระทํา. 
ขอวา  ปฺุูปค  โหติ   วิฺาณ  วิญญาณยอมเขาถึงบุญ  ไดแก  กัมม- 
วิญญาณยอมเขาถึง   คือ  ประกอบพรอมดวยกุศลกรรม.   แมวิปากวิญญาณ  
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ก็ยอมเขาถึง คือประกอบพรอมดวยกุศลวิบาก. บทวา  อปฺฺุเจ  สงฺขาร  
ถาสังขารที่เปนบาป"    ไดแก    อปุญญาภิสังขารอันตางดวยเจตนา  ๑๒. 
บทวา   อาเนฺชฺเจ  สงฺขาร  ถาสังขารที่เปนอเนญชา ไดแก  อเนญชา- 
ภิสังขารอันตางดวยเจตนา  ๔.  บทวา  อาเนฺชูปค  โหติ  วิฺาณ 
วิญญาณยอมเขาถึงอเนญชา  ไดแก  กมัมวิญญาณยอมเขาถึง   คือ ประกอบ 
พรอมดวยกรรมท่ีเปนอเนญชา      วิปากวิญญาณยอมเขาถึง     ดวยวิบากท่ี 
เปนอเนญชา.   ปจจยาการซ่ึงมี  ๑๒  บท  ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถือเอาแลวแล  เพราะคาท่ีไดทรงถือเอากัมมาภิสังขาร  ๓  ในพระสูตร 
นี้.  วัฏฏะเปนอันทรงแสดงแลวดวยขอความเพียงเทาน้ี. 
        บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวิวัฏฏะคือพระนิพพาน 
จึงตรัสวา "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในกาลใดแล"   เปนอาทิ.  ในพระบาลี 
นั้น  บทวา  อวิชฺชา   แปลวา   ความไมรูในอริยสัจ  ๔.   บทวา  วิชฺชา 
ไดแก  อรหตัมรรคญาณ.  และในพระบาลีนี้  มีอธบิายวา    "เมือ่ละอวิชชา 
ไดกอนแลวน่ันแหละ     วิชชาจึงเกิดข้ึน.    เหมือนอยางเม่ือมีความมืดอัน 
ประกอบดวยองค ๘   จะละความมืดไดก็ดวยการจุดประทีปใหลุกโชติชวง 
ฉันใด    เมื่อวิชชาเกิดข้ึน.   ก็พึงทราบวาเปนอันละอวิชชาได    ฉันนั้น.    
บทวา  "ไมยึดมั่นอะไร ๆ  ในโลก"  ไดแก ไมยึดมัน่ คือ ถือม่ันธรรม 
อะไร ๆ ในโลก.   บทวา  "เมื่อไมยึดมั่น   ก็ไมสะดุงกลัว"     อธิบายวา 
เมื่อไมยึดมั่น  เมื่อไมถือม่ัน  ก็ยอมไมสะดุงเพราะตัณหา   ไมสะดุงเพราะ 
กลัว   ความวา ยอมไมอยาก ไมกลัว.  บทวา    "เฉพาะตัวเทาน้ัน"   ไดแก 
ยอมปรินิพพานดวยตนเองเทาน้ันแหละ      ไมปรินพิพานเพราะอานุภาพ 
ของผูอ่ืน.  
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         ถามวา      เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มคําน้ีวา  
ภิกษุนั้น    ถาเสวยสุขเวทนา.     ตอบวา    ทรงเริ่มเพ่ือแสดงการพิจารณา 
ของพระขีณาสพแลวแสดงธรรมเครื่องอยูเนืองนิจ.    บทวา  "อันตนไม 
ยึดถือแลวดวยตัณหา"    คือ    อันตนไมกล้ํากลืนเก็บยึดถือไวดวยตัณหา. 
ถามวา    เม่ือเปนเชนนี้     เพราะเหตุใด     จึงตรัสถึงทุกขเวทนา.     ผูที ่
เพลิดเพลินทุกขเวทนาน้ันยังมีอยูหรือไร.   ตอบวา  ใช    ยังมอียู   เพราะ 
ผูที่เพลิดเพลินความสุขอยูนั่นแหละ    ชื่อวายอมเพลิดเพลินทุกข    เพราะ 
ผูถึงทุกขปรารถนาความสุข  และความสุขก็กลายเปนทุกขเพราะปรวนแปร. 
บทวา  "ที่ปรากฏทางกาย"  คือ  กําหนดไดดวยกาย.  อธิบายวา   กาย 
คือทวาร   ๕   ยังเปนไปอยูตราบใด   บุคคลยอมเสวยเวทนาทางทวาร  ๕ 
ที่เปนไปแลวอยูตราบน้ัน.     บทวา      "ที่ปรากฏทางชีวิต"       ไดแก 
กําหนดไดดวยชีวิต.  อธิบายวา    ชีวิตยังเปนไปอยูตราบใด    บุคคลยอม 
เสวยเวทนาทางมโนทวารที่เปนไปแลวอยูตราบน้ัน. 
         บรรดาเวทนาทั้งสองน้ัน       เวทนาท่ีเปนไปทางทวาร ๕      เกิด 
ข้ึนที่หลัง   แตดับกอน.   เวทนาท่ีเปนไปทางมโนทวาร  เกิดข้ึนกอน  แต 
ดับทีหลัง.  กใ็นขณะปฏิสนธิ  เวทนาท่ีเปนไปทางมโนทวารนั้น  ยอมต้ัง 
อยูในวัตถุรปูเทาน้ัน.    ในปวัตติกาล  เวทนาท่ีเปนไปทางทวาร  ๕  เปน 
ไปอยูดวยอํานาจทวาร   ๕.   ในเวลาท่ีคนมีอายุ  ๒๐   ป  เปนตนในปฐมวัย 
ยอมมีกําลังแรงยิ่ง   ดวยอํานาจความรัก  ความโกรธ  และความหลง, ในเวลา 
ที่คนมีอายุ  ๕๐ ปยอมคงที่ จําเดิมแตเวลาท่ีคนมีอายุ  ๖๐  ป  กจ็ะเสื่อมลง, 
ครั้นถึงเวลาท่ีคนมีอายุได  ๘๐-๙๐  ป   ก็จะออนลง  (ในที่สุด)  ใน  
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ครั้งน้ัน   (คือในเวลาที่มีอายุ  ๘๐-๙๐  ป)  เม่ือพวกชนกลาววา    พวก 
เรานั่งนอนรวมกันเปนเวลานาน   สัตวทั้งหลายกลาววา    พวกเราไมรูสึก 
คือยอมกลาวถึงอารมณมีรูปเปนตนแมมีประมาณยิ่งวา  เราไมเห็น   ไมได 
ยิน  คือไมรูวา  กลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น     ดีหรือไมดี    แข็งหรือออน. 
เวทนาอันเปนไปทางทวาร  ๕   ของชนเหลาน้ันยอมเปนอันแตกแลวอยาง 
นี้.  สวนเวทนาท่ีเปนไปทางมโนทวารยังเปนไปอยู.   เวทนาแมนั้น    เมื่อ 
เสื่อมไปโดยลําดับ     ยอมอาศัยที่สุดแหงหทัยนั่นแหละเปนไปในเวลา 
มรณะ.  อน่ึง  เวทนาน้ัน   ยังเปนไปอยูตราบใด  กพู็ดไดวา  สัตวยังมี 
ชีวิตอยูตราบน้ัน.   เมื่อใด  เวทนาน้ันไมเปนไป  เมื่อน้ัน   เรียกวาสัตวตาย 
คือดับ. 
         ความขอน้ี   พึงแสดง    (เปรียบเทียบ)  ดวยสระ.    เหมือนอยาง 
บุรุษกอสรางสระใหสมบูรณดวยทางนํ้า  ๕ สาย.  เมื่อฝนตกลงมาครั้งแรก 
น้ําพึงไหลไปตามทางนํ้าทั้ง  ๕  สายจนเต็มบอภายในสระ     ครั้งฝนตกอยู 
บอย ๆ น้ําพึงขังเต็มทางนํ้า  ไหลลงสูทางประมาณคาวุตหนึ่งบาง  กึ่งโยชน 
บาง น้ําท่ีหลากมาแตที่นั้น ๆ ครั้นเขาเปดทอสําหรับไขน้ําทําการงานในนา 
น้ําก็ไหลออกไป.  ในเวลาท่ีขาวกลาแก น้ําก็ไหลออก. น้ําแหงถึงการท่ีควร 
กลาววา  เราจะจับปลา.   จากน้ันอีก  ๒-๓  วัน   น้าํก็ขังอยูในบอน่ันเอง. 
และถาในบอยังมีน้ําขังอยูตราบใด   ก็ยอมจะนับไดวา   ในสระใหญ 
มีน้ําอยูตราบน้ัน.      แตถานํ้าในบอน้ันแหงเม่ือใด    เมื่อน้ัน  กพู็ดไดวา 
ในสระไมมีน้ํา  ฉันใด   พึงทราบขอเปรียบเทียบ  ฉันนั้น.  เวลาท่ีเวทนา 
อันเปนไปทางมโนทวาร   ต้ังอยูในวัตถุรูปในขณะปฏิสนธิครั้งแรกนั่นเอง 
เหมือนเวลาเม่ือฝนตกอยูครั้งแรก  น้ําไหลเขาไปตามทาง  ๕  สาย    บอก็  
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เต็ม.   เมื่อเจตนาทางมโนทวารเปนไปแลว     ความเปนไปแหงเวทนาทาง 
ทวาร  ๕   เหมือนเวลาเม่ือฝนตกอยูบอย  ๆ ทาง  ๕  สายก็เต็ม.    ภาวะที่ 
เวทนาอันเปนไปทางทวาร  ๕  นั้นมีกาํลังมากยิ่ง        ดวยอํานาจความรัก  
เปนตนในเวลาที่คนมีอายุ  ๒๐  ป ในปฐมวัย    เหมือนนํ้าที่ทวมทนทาง 
ต้ังคาวุตหนึ่งหรือกึ่งโยชน น้ํายังไมไหลออกจากสระตราบใด  เวลาท่ีเวทนา 
นั้นต้ังอยูในเวลาท่ีคนมีอายุ  ๕๐  ป     เหมือนเวลาที่น้ํายังขังอยูในสระเกา 
ตราบน้ัน.   ความเสื่อมแหงเวทนาน้ัน     จําเดิมแตเวลาท่ีคนมีอายุ  ๖๐  ป 
เหมือนเวลาที่เขาเปดทอสําหรับไขน้ําทําการงานอยู   น้ําก็ไหลออก.    เวลา 
ที่เวทนาอันเปนไปทางทวาร ๕ ออนลง   ในเวลาท่ีคนมีอายุ  ๘๐- ๙๐  ป 
เหมือนเวลาเม่ือฝนตกแลว   น้ําทรงอยูโดยรอบในทางน้ํา.    เวลาท่ีเวทนา 
อันเปนไปทางมโนทวาร      อาศัยที่สุดแหงหทยวัตถุเปนไป       เหมือน 
เวลาท่ีน้ําทรงอยูในบอน่ันเอง.    ความเปนไปน่ันเหมือนเวลาเม่ือใหสระมี 
น้ําอยูแมเพียงนิดหนอย    ก็ควรกลาววา    ในสระมีน้ําอยูตราบใด    เมื่อ 
เวทนาอันเปนไปทางมโนทวารยังเปนไปอยู    ก็ยอมกลาวไดวา    สัตวยังมี 
ชีวิตอยูตราบน้ัน.      อน่ึง  เมื่อนํ้าในบอแหงขาดไป        ยอมกลาวไดวา 
ไมมีน้ําในสระ  ฉันใด     เมื่อเวทนาอันเปนไปทางมโนทวารไมเปนไปอยู 
สัตวก็เรียกวา   ตายแลวฉันนั้น.   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเวทนา 
นี้   (เวทนาท่ีเปนไปทางมโนทวาร )  จึงตรัสวา  "ภิกษุเสวยเวทนาอันมี 
ชีวิตเปนที่สุดรอบ."  คําวา  "กายสฺส   เภทา  เพราะความแตกแหงกาย" 
ไดแก   เพราะความแตกแหงกาย.  บทวา  ชีวิตปริยาทานา   อุทธฺ   ไดแก 
หลังจากการส้ินชีวิต.  บทวา  "อิเธว  ในโลกน้ีแล"  คือในโลกน้ีแหละ 
เพราะมาขางหนาดวยอํานาจปฏิสนธิ.    บทวา "สีตีภวิสฺสนฺติ   จักเปน  
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สิ่งท่ีเย็น"  ความวา  เปนส่ิงท่ีเวนจากความด้ินรนและความกระวนกระวาย 
จึงชื่อวา      เปนสิ่งท่ีเย็น  คือ  มีความไมเปนไปเปนธรรมดา.     บทวา 
สรีรานิ   ไดแก   สรีรธาตุ.        บทวา  "อวสิสฺสนติฺ     จักเหลอือยู" 
ไดแก   จักเปนสิ่งที่เหลืออยู.                                                    
         บทวา  "กุมฺภการปากา   จากเตาเผาหมอ  ไดแก   จากท่ีเปนที่ 
เผาภาชนะของชางหมอ.  บทวา    "ปติฏเปยฺย  วางไว"  ไดแก  ต้ังไว. 
บทวา   "กปลฺลานิ   กระเบ้ืองหมอ"  ไดแก   กระเบ้ืองหมอที่เนื่องเปน 
อันเดียวกันพรอมท้ังขอบปาก.     บทวา  "อวสิสฺเสยฺยุ     พึงเหลืออยู" 
ไดแก  พึงต้ังอยู.    ในคําวา   "เอวเมว  โข"  นี ้   มีขอเปรียบเทียบ 
ดวยอุปมาดังนี้  ภพ ๓ พึงเห็นเหมือนเตาเผาหมอที่ไฟติดทั่วแลว.     พระ 
โยคาวจรเหมือนชางหมอ.   อรหัตมรรคญาณเหมือนไมขอที่ใชเกี่ยวภาชนะ 
ของชางหมอออกมาจากเตาเผา.        พ้ืนพระนิพพานที่ไมมีปจจัยปรุงแตง 
เหมือนภาคพ้ืนที่เรียบเสมอ.  เวลาท่ีพระโยคาวจรผูปรารภวิปสสนา   เห็น 
แจงหมวด  ๗  แหงรูปและหมวด  ๗  แหงอรูป       เมื่อกัมมัฏฐานปรากฏ 
คลองแคลวแจมแจงอยู    ไดอุตุสัปปายะเปนตนเห็นปานน้ัน     นั่งอยูบน 
อาสนะเดียว   เจริญวิปสสนา  บรรลุพระอรหัตอันเปนผลเลิศ    ยกตนข้ึน 
จากอบาย  ๔     แลวดํารงอยูในพระนิพพานอันเปนอมตะ   อันไมมีปจจัย 
ปรุงแตงดวยอํานาจผลสมาบัติ   พึงเห็นเหมือนเวลาที่ชางหมอเอาไมขอเกี่ยว 
หมอที่รอนมาแลว วางหมอไวบนพ้ืนที่เรียบเสมอ.   สวนพระขีณาสพไม 
ปรินิพพานในวันบรรลุพระอรหัต  เหมือนหมอท่ียังรอนฉะนั้น  แตเมื่อจะ 
สืบตอประเพณีแหงศาสนาก็ดํารงอยูถึง  ๕๐-๖๐  ป  ยอมปรินพิพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ   เพราะความแตกแหงอุปาทินนกขันธ  เพราะถึง  
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จิตดวงสุดทาย   เมื่อน้ัน  สรีระที่ไมมีใจครองของพระขีณาสพนั้น จักเหลือ 
อยู   เหมือนกระเบ้ืองหมอแล.  ก็คําวา  สรรีานิ   อวสิสฺสนฺตีติ     ปชานาติ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือยกความพยายามของพระขีณาสพข้ึน. 
         บทวา "วิฺาณ   ปฺาเยถ  วิญญาณพึงปรากฏ"  ไดแก 
ปฏิสนธิวิญญาณพึงปรากฏ.     บทวา "สาธุ  สาธ ุ ดีละ ๆ"  ไดแก 
พระผูมีพระภาคเจาทรงชื่นชมการพยากรณของพระเถระ.         บทวา 
เอวเมต  ความวา  คําวา  เม่ืออภิสังขาร  ๓  อยางไมมี   ปฏิสนธวิิญญาณ 
ก็ไมปรากฏเปนตน.  คํานั้นก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน.    บทวา   อธิมุจฺจถ 
ไดแก  จงไดความนอมใจเชื่อ กลาวคือความตกลงใจ.  ขอวา "เอเสวนฺโต 
ทุกฺขสฺส   นัน่เปนที่สุดทุกข"    ไดแก    นี้แหละเปนที่สุดทุกขในวัฏฏะ 
คือ นี้เปนขอกําหนด  ไดแก  พระนิพพาน. 
                                จบอรรถกถาปริวีมังสนสูตรที่ ๑ 
 
                                  ๒.  อุปาทานสูตร 
 
                                    วาดวยอุปาทาน 
 
         [๑๙๖ ]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี   ณ  ทีน่ั้นแล. . . พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ 
ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมเจริญ    เพราะ 
ตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ  เพราะ  
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ภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ  โสก- 
ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอม- 
มีดวยประการอยางนี้. 
         [๑๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียน 
บาง    ยี่สิบเลมเกวียนบาง     สามสิบเลมเกวียนบาง    สี่สิบเลมเกวียนบาง 
พึงลุกโพลง        บุรุษใสหญาแหง     ใสโคมัยแหง     และใสไมแหงในไฟ 
กองนั้นทุก ๆ ระยะ  ก็เม่ือเปนอยางนี้  ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น 
มีเชื้ออยางนั้น     พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน    แมฉันใด    ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปา- 
ทานอยู   ตัณหายอมเจริญ     ฉันนั้นเหมือนกัน     เพราะตัณหาเปนปจจัย 
จึงมีอุปาทาน ฯลฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้. 
         [๑๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู     ตัณหายอมดับไป    เพราะตัณหา 
ดับ  อุปาทานจึงดับ   เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  เพราะภพดับ   ชาติ 
จึงดับ  เพราะชาติดับ   ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
จึงดับ    ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้.  
         [๑๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียน 
บาง    ยี่สิบเลมเกวียนบาง    สามสิบเลมเกวียนบาง   สี่สิบเลมเกวียนบาง 
พึงลุกโพลง   บุรุษไมใสหญาแหง   ไมใสโคมัยแหง    และไมใสไมแหงใน 
กองไฟนั้นทุก ๆ ระยะ  ภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อเปนอยางนี้  ไฟกองใหญนั้น  
ไมมีอาหาร    พึงดับไป    เพราะสิ้นเชื้อเกา     และเพราะไมเติมเชื้อใหม  
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แมฉันใด    ภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเมื่อเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลาย 
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู     ตัณหายอมดับฉันนั้นเหมือนกัน     เพราะ 
ตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ.  
                                                จบอุปาทานสูตรที่  ๒ 
 
          อรรถกถาอุปาทานสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยอุปาทานสูตรท่ี  ๒  ตอไป. 
         บทวา  "อุปาทานีเยสุ  อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน "  ไดแก   ใน 
ธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๓      อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน   ๔.       บทวา 
" อสฺสาทานุปสฺสิโน     เห็นความพอใจเนือง ๆ " คือ  เห็นอยูเนือง ๆ 
ซึ่งความพอใจ. บทวา "ตตฺร" คือ ในกองไฟน้ัน.  บทวา " ตทาหาโร 
มีอาหารอยางนั้น."  คือ มปีจจัยอยางนั้น. .คําวา  "มีเชื้ออยางนั้น"  เปน 
ไวพจนของปจจัยนั้นนั่นเอง.     ในคําวา   "เอวเมว  โข"  นี ้ ภพ   ๓ 
หรือท่ีเรียกวา  วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓ บาง   พึงเห็นวาเหมือนกองไฟ. 
ปุถุชนผูโงเขลา ซึ่งอาศัยวัฏฏะคือความเวียนวายตายเกิด เหมือนบุรุษบําเรอ 
ไฟ.   การทํากรรมท่ีเปนกุศลและอกศุลทางทวาร  ๖     ดวยอํานาจตัณหา 
เปนตน     ของปุถุชนผูเห็นความพอใจเนือง ๆ เหมือนการใสโคมัยแหงเปน 
ตน.   ความบังเกิดแหงวัฏฏะทุกขในภพตอๆไป เพราะปุถุชนผูโงเขลาลุกข้ึน 
แลวลุกข้ึนเลา  พยายามทํากรรมตามท่ีกลาวแลว  เหมือนเมื่อหญาและโคมัย 
เปนตนหมดแลว   กองไฟก็ยังลุกโพลงอยูเรื่อยไป   เพราะใสหญาและโคมัย 
เหลาน้ันเขาไปบอย ๆ.  ขอวา "น  กาเลน  กาล  สกฺุขานิ  เจว  ติณานิ  
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ปกฺขิเปยฺย  ไมใสหญาแหงทุก ๆ ระยะ"   อธิบายวา  ก็ใคร ๆ  ผูหวัง  
ประโยชน  พึงกลาวกะบุรุษนั้นอยางนี้วา  "ผูเจริญ    เหตุไรทานจึงลุกข้ึน 
แลวลุกข้ึนเลาเหยียบย่ํากระเบื้อง        เอาหญาและไมแหงใสกระบุงจนเต็ม 
ใสโคมัยแหงเขาไป  ทําใหไฟกองนี้ลุกโพลง    เพราะการกระทําน้ีเปนเหตุ 
ความเจริญไร ๆ ยอมมีแกทานบางหรือหนอ."  บรุุษน้ันกลาววา     "ทาน 
ผูเจริญ     การกระทําเชนนี้     มาตามวงศ  (เปนประเพณี)     ของพวกเรา 
แตการกระทําเชนนี้  ก็ไมมีความเจริญแกเราเลย  ความเจริญจักมีแตที่ไหน. 
เพราะเรามัวบําเรอไฟน้ีอยู  จึงไมไดอาบนํ้า  ทั้งไมไดกิน  ไมไดนอนเลย." 
ผูหวังประโยชน  กลาววา   "ผูเจริญ   ถาอยางนั้น    จะมีประโยชนอะไร 
แกทาน  กับการจุดไฟใหลุกโพลงอันไรประโยชนนี้  มาเถิดทาน  หญาเปน 
ตนที่ทานนํามาแลวเหลานี้   ที่ใสเขาไปในกองไฟนี้แลว   จักลกุไหมข้ึนเอง 
แหละ    แตวาทานจงไปอาบนํ้าท่ีสระโบกขรณี    ซึ่งมีน้ําเย็นอยูในที่โนน 
ตกแตงตนดวยเครื่องลูบไลคือระเบียบและของหอม  นุงหมอยางดี    เขาสู 
เมืองดวยรองเทาชั้นดี  ข้ึนสูปราสาทอันประเสริฐ  เปดหนาตาง   แลวน่ัง 
อ่ิมเอิบอยูกบัความสุข  มีอารมณเดียว  รุงเรืองอยูบนถนนใหญ.   เมื่อทาน 
นั่งในปราสาทน้ันแลว         ไฟกองนั้นจักถึงภาวะท่ีต้ังอยูไมไดเองโดยแท 
เพราะสิ้นเชื้อมีหญาเปนตนเสีย."      บุรุษน้ัน  พึงกระทําอยางนั้น.   และ 
เมื่อเขาน่ังบนปราสาทนั้นอยางนั้นแลว  ไฟกองนั้นพึงถึงภาวะคือการต้ังอยู 
ไมได  เพราะสิ้นเชื้อ.    คําวา " น  กาเลน  กาล "   เปนตนนี้   พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความขอนี้. 
         แตในคําวา  "เอวเมวโข"   นี ้ มีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังน้ี 
วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓    พึงเห็นเหมือนไฟกองใหญที่ลุกโพลงอยูดวยไม  
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(ฟน)  ๔๐  เลมเกวียน.   พระโยคาวจรผูยังอาศัยวัฏฏะอยู     เหมือนบุรุษ  
ผูบําเรอไฟ.  พระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนบุรุษผูหวังประโยชน.  เวลาท่ีพระ 
ตถาคตตรัสกัมมัฏฐานในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แกภิกษุนัน้วา  "ดูกอน 
ภิกษุ     เธอจงหนายในธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๓ เถิด     เธอจักพนจาก 
วัฏทุกขอยางนี้."   เหมือนโอวาทท่ีบุรุษผูหวังประโยชนใหแกบุรุษผูบําเรอ 
ไฟนั้น.         เวลาท่ีพระโยคีรับโอวาทของพระสุคตแลวเขาไปสูสุญญาคาร 
เริ่มต้ังวิปสสนาในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ไดอาหารสัปปายะเปนตน เห็น 
ปานน้ันโดยลําดับ  นั่งบนอาสนะเดียวแลวต้ังอยูในผลอันเลิศ  (อรหัตผล) 
เหมือนเวลาที่บุรุษ  (ผูบําเรอไฟ)  นั้น    ปฏิบัติตามท่ีมีผูสอนแลวน่ังใน 
ปราสาท.     เวลาที่พระโยคีชําระมลทินคือกิเลสดวยนํ้าคือมรรคญาณที่สระ 
โบกขรณีคืออริยมรรค  นุงผาคือหิริโอตตัปปะ   เขาไปทาดวยเครื่องลูบไล 
คือศีล       ตกแตงอัตภาพดวยเครื่องตกแตงคือพระอรหัต      ประดับพวง 
ดอกไมคือวิมุตติ  สวมรองเทาคืออิทธิบาท    เขาไปสูนครคือพระนิพพาน 
ข้ึนสูปราสาทคือพระธรรม   รุงเรืองอยูบนถนนใหญคือสติปฏฐาน  แนบ 
สนิทผลสมาบัติที่มีพระนิพพานเปนอารมณอยู  เหมือนเวลาท่ีบุรุษนั้น  นั่ง 
บนปราสาทน้ัน  มีอารมณเดียว  อ่ิมเอิบดวยความสุข    เพราะมีกายท่ีชําระ 
และตกแตงแลวดวยการอาบนํ้าและเครื่องลูบไลเปนตน.     สวนความสงบ 
อันยิ่งใหญแหงวัฏฏะของพระขีณาสพ  ผูดํารงอยูตราบเทาอายุ  แลวปรินิพ- 
พานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ     เพราะความแตกแหงขันธที่มีใจครอง 
พึงเห็นเหมือนเวลาที่บุรุษนั้นนั่งบนปราสาทน้ันแลว       กองไฟก็ถึงความ 
ไมมีบัญญัติ   เพราะสิ้นเชื้อมีหญาเปนตน. 
                                จบอรรถกถาอุปาทานสูตรที่ ๒  
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                   ๓. ปฐมสังโยชนสูตร 
 
        วาดวยความเกิดขึ้นแหงกองทุกข  
 
         [๒๐๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม        
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี  ณ  ทีน่ั้นแล. . .พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่ภิกษุเห็นความพอใจ 
เนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู     ตัณหายอมเจริญ 
เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ 
เพราะภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประทีปน้ํามันพึงติด    เพราะอาศัย 
น้ํามันและไส      บุรุษพึงเติมน้ํามันเละใสไสในประทีปน้ํามันทุก ๆ ระยะ 
ก็เม่ือเปนอยางนี้  ประทีปน้ํามันนั้น  มีอาหารอยางนั้น  มีเชื้ออยางนั้น   พึง 
ลุกโพลงตลอดกาลนาน    แมฉันใด   ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุเห็นความ 
พอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   ตัณหายอม 
เจริญฉันนั้นเหมือนกัน     เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน    เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ  เพราะภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ    เพราะชาติ 
เปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ โสกปรเิทวทุกขโทมนัสและอุปายาส  ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ  ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู      ตัณหายอมดับ    เพราะตัณหาดับ  
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อุปาทานจึงดับ   เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ  เพราะภพดับ   ชาติจึงดับ  
เพราะชาติดับ  ชราและมรณะ   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ  
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๓]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ประทีปน้ํามันพึงติด    เพราะอาศัย 
น้ํามันและไส  บุรุษไมพึงเติมน้ํามัน    ไมใสไสในประทีปน้ําม่ันนั้นทุก ๆ 
ระยะ  ก็เมื่อเปนอยางนี้  ประทีปน้ํามันนั้น  ไมมีอาหารพึงดับไป  เพราะ 
สิ้นเชื้อเกา  และเพราะไมเติมเชื้อใหม   แมฉันใด    ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อ 
ภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ  ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู 
ตัณหายอมดับ  ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ ฯลฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
                                จบปฐมสังโยชนสูตรที่  ๓ 
 
            อรรถกถาปฐมสังโยชนสูตรท่ี  ๓  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมสังโยชนสูตรท่ี  ๓  ตอไป.         
         บทวา  "สฺโชนีเยสุ  อันเปนปจจัยแหงสังโยชน"  คือ เปน 
ปจจัยแหงสังโยชน ๑๐.  บทวา  "ฌาเยยฺย  พึงติดไฟ"  แปลวา  พึง 
ลุกโพลง.  ขอวา  เตล  อาสิฺเจยฺย  วฏฏึ   อุปสหเรยฺย   ไดแก  เพ่ือ 
ใหประทีปติดตลอดไป    จึงถือภาชนะน้ํามันและกระเบ้ืองไสอันใหญไปต้ัง 
อยูในที่ใกลเปนนิจ    เมื่อนํ้ามันแหงก็เติมน้ํามัน   เมื่อไสหมดก็ใสเขาไป. 
คําท่ีเหลือใสสูตรนี้  พึงทราบโดยนัยกอนน่ันแหละ    พรอมกับการเทียบ 
เดียงดวยขออุปมา. 
                             จบอรรถกถาปฐมสังโยชนสูตร  ๓  
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                ๔. ทุติยสังโยชนสูตร  
 
       วาดวยธรรมเปนปจจัยแหงสังโยชน 
 
         [๒๐๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถ.  ณ ทีน่ั้นแล . . .  พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประทีปน้ํามันพึงติด  เพราะ 
อาศัยน้ํามันและไส      บรุุษเติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุก ๆ 
ระยะ  ก็เมื่อเปนอยางนี้    ประทีปน้ํามันนั้น    มีอาหารอยางนั้น    มีเชื้อ 
อยางนั้น  พึงลุกโพลงตลอดกาล  แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็น 
ความพอใจเนือง ๆในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   ตัณหา 
ยอมเจริญฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะตัณหาเปนปจจัย    จึงมีอุปาทาน ฯ ล ฯ 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ประทีปน้ํามันพึงติด    เพราะอาศัย 
น้ํามันและไส  บุรุษไมเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุก ๆ ระยะ 
ก็เม่ือเปนอยางนั้น  ประทีปน้ํามันนั้น  ไมมีอาหาร    พึงดับไป   เพราะสิ้น 
เชื้อเกา   และเพราะไมเติมเชื้อใหม   แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุ 
เห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   ตัณหา 
ยอมดับฉันนั้นเหมือนกัน      เพราะตัณหาดับ      อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
                              จบทุติยสังโยชนสตูรที่  ๔  
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           อรรถกถาทุติยสังโยชนสูตรท่ี ๔  
 
         ในทุติยสังโยชนสูตรท่ี  ๔   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเปรียบเทียบ 
กอน  แลวจึงตรัสเน้ือความในภายหลัง.  คําท่ีเหลือก็เหมือนกันนั่นเอง. 
                      จบอรรถกถาทุติยสังโยชนสูตรที่  ๔ 
 
              ๕.  ปฐมมหารุกขสูตร 
 
    วาดวยธรรมท่ีเปนปจจัยแหงอุปาทาน 
 
         [๒๐๖]   ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมือ่ภิกษุเห็นความพอใจ 
เนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมเจริญ 
เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ 
ฯ ล ฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมใหญ     มีรากหยั่งลงและแผ 
ไปขาง ๆ    รากท้ังหมดน้ันยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน     เมื่อเปนอยางนี้ 
ตนไมใหญนั้น   มีอาหารอยางนั้น  มีเชื้ออยางนั้น  พึงเปนอยูตลอดกาลนาน 
แมฉันใด     ภิกษุทั้งหลาย      เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ 
ฯ ล ฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวล  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม  
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ทั้งหลาย  อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมดับ    เพราะตัณหาดับ 
อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ ฯ ล ฯ  ความดับแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมใหญต้ังอยูอยางนั้น  ที่นั้น 
บุรุษเอาจอบและภาชนะมา  ตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว  ขุดลงไป   ครั้น 
ขุดลงไปแลว    คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน    บุรุษนั้นพึงทอน 
ตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญแลวพึงผา ครั้นผาแลวเกรียกใหเปนชิ้น ๆ 
แลว   พึงผ่ึงลม     ตากแดด    ครั้นผ่ึงลม    ตากแดดแลว    พึงเอาไฟเผา 
ครั้นเอาไฟเผาแลว   พึงทําใหเปนเขมา  ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรย 
ที่ลมแรงหรอืลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว  ก็เม่ือเปนอยางนี้  ตนไมใหญ 
นั้น     ถูกตัดเอารากข้ึนแลว    ถูกทําใหเปนดังตนตาลยอดดวน    ถึงความ 
ไมมี  ไมเกิดอีกตอไป    แมฉันใด    ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุเห็นโทษ 
เนือง ๆ ในธรรมท้ังหลาย   อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมดับ 
ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ    เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับ ฯ ล ฯ     ความดับแหงกองทุกขทั้งมวล      ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้.                                                                                    
                                   จบปฐมมหารุกขสูตรที่  ๕ 
 
      อรรถกถาปฐมมหารกุขสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมมหารุกขสูตรท่ี  ๕  ตอไป. 
         ขอวา  "อุทฺธ  โอช  อภิหรนฺติ  นาํโอชาข้ึนเบ้ืองบน"  ไดแก         
นํารสดินและรสนํ้าข้ึนเบื้องบน.   เพราะโอชาไดถูกดูดข้ึนเบื้องบน   ตนไม  
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สูงต้ัง  ๑๐๐ ศอก   ก็มียางเหนียวจึงต้ังอยูได  เหมือนหยาดนํ้าท่ีปลายหนอ.  
ในขอน้ี     มกีารเทียบเคียงดวยขออุปมาดังน้ี     วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓ 
เหมือนตนไมใหญ.    อายตนะทั้งหลายเหมือนรากไม.    การกอกรรมทาง 
ทวาร  ๖    เหมือนการดูดโอชาข้ึนทางราก.     การต้ังอยูไดเปนเวลานาน 
ของปุถุชนผูโงเขลา    ซึ่งอาศัยอยูในวัฏฏะ   พยายามกอกรรมทางทวาร  ๖ 
อยู   ดวยอํานาจวัฏฏะในภพตอ ๆ ไป    มีความเจริญงอกงามเหมือนตนไม 
ใหญต้ังอยูไดชั่วกัป   เพราะโอชาเจริญงอกงาม.  บทวา  กุทฺทาลปฏก 
แปลวา  จอบและกระบุง.     ขอวา  ขณฑฺาขณฺฑิก   ฉินฺเทยฺย  ความวา 
ตัดใหเล็กใหใหญ    ไดแกใหเปนทอนเล็กทอนนอย.   ในขอนี้   มีการเทียบ 
เคียงดวยอุปมาดังน้ี    ก็ในพระสูตรนี้  วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓  เหมือน 
ตนไมใหญ.  พระโยคาวจรเหมือนบุรุษผูตองการโคนตนไม. ญาณคือความ 
รูเหมือนจอบ    สมาธิเหมือนกระบุง      ญาณเหมือนขวานสําหรับตัดตนไม 
ปญญาของพระโยคีผูเรียนกัมมัฏฐานในสํานักอาจารยแลว        มนสิการอยู 
เหมือนเวลาที่ตนไมถูกตัดที่ราก.     เวลามนสิการมหาภูตรูป   ๔     โดยยอ 
เหมือนเวลาที่ตัดเปนทอนเล็กทอนนอย.     เวลามนสิการโดยพิสดาร   ใน 
โกฏฐาส  ๔๒ เหมือนการผา.      การกําหนดนามรูปดวยอํานาจแหงธรรม 
เหลาน้ี   คือ  อุปาทายรูป  และวิญญาณอันมีรูปขันธเปนอารมณ   เหมือน 
เวลาเกรียก การแสวงหาปจจัยของนามรูปนั่นแหละ เหมือนการถอนรากไม. 
การบรรลุผลอันเลิศ     ( อรหัตผล )      ของพระโยคีผูเจริญวิปสสนาโดย 
ลําดับ  ไดสปัปายะอยางใดอยางหน่ึงแลว     เมื่อพระโยคีผูเจริญวิปสสนาโดย 
อยู   นั่งขัดสมาธิทาเดียวกระทําสมณธรรมอยู  เหมือนเวลาท่ีผ่ึงลม  ตากแดด 
แลวเอาไฟเผา.   เวลาท่ีพระโยคีไมปรินิพพานในวันที่ตนบรรลพุระอรหัต   
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นั่นเอง  แตดํารงอยูตราบเทาอายุ  เปรียบเหมือนมนสิการ.  ความสงบแหง 
วัฏฏะของพระขีณาสพ      ผูปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะ 
ความแตกแหงขันธที่มีใจครอง    พึงทราบเหมือนการโปรยเขมาในลมแรง 
และลอยไปในแมน้ํา. 
                               จบอรรถกถาทหารุกขสูตรที่  ๕ 
 
                               ๖. ทุติยมหารุกขสูตร 
 
                วาดวยตนไมมีอาหารกับภิกษุมีความพอใจในธรรม 
 
        [๒๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นัน้แล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นีไ้มใหญมี 
รากหยั่งลงและแผไปขาง ๆ      รากท้ังหมดน้ันยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน 
เมื่อเปนอยางนี้  ตนไมใหญนั้น  มีอาหารอยางนั้น   มีเชื้ออยางนั้น  พึงเปน 
อยูตลอดกาลนาน แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ 
ในธรรมท้ังหลาย  อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู   ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้น 
เหมือนกัน   เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน  ฯ ล ฯ   ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
       [๒๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น  ทีนั้น 
บุรุษเอาจอบแตภาชนะ.  มาตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว  ขุดลงไป   ครั้น 
ขุดลงไปแลวคุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน ฯ ล ฯ  หรอืลอยใน 
แมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว   เมื่อเปนอยางนี้ตนไมใหญนั้น    ถูกตัดเอารากข้ึน 
แลว  ทําใหเปนดังตาลยอดดวน   ถึงความไมมี  ไมเกิดอีกตอไป  แมฉันใด  
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ภิกษุทั้งหลาย      เมื่อภิกษุเห็นโทษเนื่อง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงอุปาทานอยู    ตัณหายอมดับ  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะตัณหาดับ 
อุปาทานจึงดับ ฯ ล ฯ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้. 
                                    จบทุติยมหารุกขสูตรที่  ๖ 
 
      อรรถกถาทุติยมหารุกขสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในทุติยมหารุกขสูตรท่ี  ๖  พระผูมีพระภาคเจาเปรียบเทียบกอน 
แลวตรัสเน้ือความในภายหลัง  ความตางกันมีเพียงเทาน้ี. 
                     จบอรรถกถาทุติยมหารุกขสูตรที่  ๖ 
 
            ๗.  ตรุณรุกขสูตร 
 
       วาดวยตนไมออนกับภิกษุมีความพอใจในธรรม 
 
         [๒๑๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุเห็น 
ความพอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   ตัณหา 
ยอมเจริญ  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน  ฯลฯ  ความเกิดแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมออนยืนตนอยู   บรุุษพึง 
พรวนดินใสปุย  รดนํ้าเสมอ ๆ ก็เม่ือเปนอยางนี้  ตนไมออนน้ัน  มีอาหาร 
อยางนั้น  มีเชื้ออยางนั้น   พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย   แมฉันใด  
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ภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปน  
ปจจัยแหงสังโยชนอยู  ตัณหายอมเจริญ  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะตัณหา 
เปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน  ฯ ล ฯ   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี 
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู     ตัณหายอมดับ     เพราะตัณหาดับ 
อุปาทานจึงดับ   ฯ ล ฯ     ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี      ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้. 
         [๒๑๕]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตนไมออนยืนตนอยูอยางนั้น  ทีนั้น 
บุรุษเอาจอบและภาชนะ  ฯ ล ฯ  หรือลอยในแมน้าํมีกระแสอันเชี่ยว  ก็เมือ่ 
เปนอยางนี้ตนไมออนน้ัน  ถูกตัดรากข้ึนแลว  ทําใหเปนดังตาลยอดดวน 
ถึงความไมมี   ไมเกิดอีกตอไป    แมฉันใด   ภิกษุทั้งหลาย   เมือ่ภิกษุเห็น 
โทษเนือง ๆ   ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู       ตัณหา 
ยอมดับ  ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ  ฯ ล ฯ 
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนั้น.  
                                         จบตรุณรุกขสูตรที่  ๗ 
 
          อรรถกถาตรุณรุกขสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในตรณุรุกขสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ตรุโณ  ไดแก  ยังไมเผล็ดผล.  บทวา  ปลิสชฺเชยฺย  แปลวา 
พึงชําระ.  ขอวา  "ปสุ  ทเทยฺย  ใสปุย."   ไดแก  เอาปุยที่แข็งและหยาบออก 
ใสปุยที่หวานเจือปนดวยโคมัยออนและฝุนละเอียดลงไป.  บทวา  วุฑฺฒึ 
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ไดแก  ถึงความเจริญงอกงาม  ควรจะเก็บดอกก็ไดเก็บดอก  ควรจะเก็บผลก็  
ไดเก็บผล.  ก็ในขอน้ีมีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังน้ี  วัฏฏะอันเปนไปใน 
ภูมิ ๓ เหมือนตนไมออน  ปถุุชนอาศัยวัฏฏะเหมือนบุรุษบํารุงตนไม การ 
ประมวลมาซ่ึงกรรมท่ีเปนกุศลและอกุศลทางทวาร ๓ เหมือนการสืบตอแหง 
รากและผลไมเปนตน     ความเปนไปแหงวัฏฏะในภพตอ ๆ ไปของปุถุชน 
ผูประมวลมาซ่ึงกรรมทางทวาร  ๓   เหมือนตนไมที่ถึงความเจริญงอกงาม. 
วิวัฏฏะ  (พระนิพพาน)  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล. 
                            จบอรรถกถาตรุณรกุขสูตรที่  ๗ 
 
        ๘.  นามรูปสูตร 
 
    วาดวยภิกษุพอใจในธรรมกับนามรปู 
 
         [๒๑๖]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่ภิกษุเห็น 
ความพอใจเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู  นาม- 
รูปก็หยั่งลง    เพราะนามรูปเปนปจจัย     จึงมีสฬายตนะ ฯ ล ฯ    ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๑๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไป 
ขาง ๆ   รากท้ังหมดน้ันดูดโอชารสไปเบื้องบน       ก็เม่ือเปนอยางนี้  
ตนไมใหญนั้น    มีอาหารอยางนั้น   มีเชื้ออยางนั้น    พึงเปนอยูตลอดกาล 
นาน แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู  นามรูปก็หย่ังลง  ฉันนั้นเหมือนกัน  
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เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีสฬายตนะ ฯ ล ฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ทั้งมวลน้ียอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่ภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู  นามรูปก็ไมหยั่งลง  เพราะนามรูป 
ดับ  สฬายตนะจึงดับ ฯ ล ฯ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้. 
         [๒๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น  ทีนั้น 
บุรุษเอาจอบและภาชนะมา   ฯ ล ฯ  ไมเกิดอีกตอไป  แมฉันใด  ภิกษุ 
ทั้งหลาย     เม่ือภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหง 
สังโยชนอยู    นามรูปก็ไมหยั่งลง   ฉันนั้นเหมือนกัน    เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดับ  ฯ ล ฯ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้. 
                                  จบนามรูปสูตรที่  ๘ 
 
                     อรรถกถานามรูปสูตรท่ี  ๘ 
 
         สูตรที่  ๘  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                            จบอรรถกถานามรปูสูตรที่  ๘ 
 
                         ๙.  วิญญาณสูตร 
 
               วาดวยความพอใจในธรรมกับวิญญาณ 
 
         [๒๒๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม         
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ       



ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเห็นความ  
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พอใจเนือง ๆ  ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู     วิญญาณ 
ก็หยั่งลง   เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป ฯ ล ฯ    ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไป 
ขาง ๆ ฯ ล ฯ   แมฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุเห็นความพอใจ 
เนือง ๆ   ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชน     วิญญาณก็หยั่งลง 
ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป ฯ ล ฯ   ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ใน 
ธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   วิญญาณก็ไมหยั่งลง    เพราะ 
วิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ ฯ ล ฯ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอม 
มีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น 
ทีนั้นภิกษุเอาจอบและภาชนะมา  ฯ ล ฯ    ไมเกิดข้ึนอีกตอไป    แมฉันใด 
ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงสังโยชนอยู   วิญญาณก็ไมหยั่งลง  ฉันนั้นเหมือนกัน     เพราะวิญญาณ 
ดับ     นามรูปจึงดับ ฯ ล ฯ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวย  
ประการอยางนี้. 
                                           จบวิญญาณสูตรที่ ๙ 
         อรรถกถาวิญญาณสูตรท่ี  ๙ 
 
         สูตรที่  ๙  มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
                          จบอรรถกถาวิญญาณสูตรที่  ๙  
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                                            ๑๐. นิทานสูตร  
 
                    วาดวยความพอใจในปฏจิจสมุปบาท 
 
         [๒๒๔]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่นิคมของหมู 
ชนชาวเมืองกุรุ    อันมีชือ่วากัมมาสทัมมะ๑  แควนกุรุรัฐ  ครั้งน้ันแล 
ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายอภิวาท 
พระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    เมื่อทานนั่งเรียบ 
รอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา  นาอัศจรรย   พระเจาขา 
ไมเคยมีมา      พระเจาขา      คือปฏิจจสมุปบทนี้เปนธรรมลกึซึง้เพียงไร 
ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง  แตถึงอยางนั้น    ก็ปรากฏเหมือนธรรมงาย ๆ  แก 
ขาพระองค. 
         [ ๒๒๕]  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เธออยา 
กลาวอยางนี้   ดูกอนอานนท  เธออยากลาวอยางนี้  ปฏิจจสมุปบาทน้ี  เปน 
ธรรมลกึซึ้ง    ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง    เพราะไมรู    ไมตรัสรู    ไมแทง 
ตลอดธรรมน้ี   หมูสัตวนี้จึงเปนเหมือนเสนดายที่ยุง   เปนเหมือหกลุมเสน 
ดายที่เปนปม  เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง  ยอมไมผานพน 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สงสาร. 
         [๒๒๖]  ดูกอนอานนท     เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ   ใน 
ธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู     ตัณหายอมเจริญ     เพราะ 
ตัณหาเปนปจจัย     จึงมีอุปาทาน     เพราะอุปาทานเปนปจจัย      จึงมีภพ 
เพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ   เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ 
 
๑.  บางแหงเปน  กัมมาสธัมมะ  
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โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส    ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๗]  ดูกอนอานนท     ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขาง ๆ 
รากท้ังหมดน้ันยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน  ก็เมื่อเปนอยางนี้    ตนไมใหญ 
นั้น   มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน   แมฉันใด 
อานนท       เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ   ในธรรมท้ังหลายอันเปน 
ปจจัยแหงอุปาทานอยู    ตัณหายอมเจริญ   ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะตัณหา 
เปนปจจัย     จึงมีอุปาทาน    เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ   ฯ ล ฯ 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๘]  ดูกอนอานนท      เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรม 
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู    ตัณหายอมดับ    เพราะตัณหาดับ 
อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ   ฯ ล ฯ   ความดับแหงกอง 
ทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๒๙]  ดูกอนอานนท      ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น   ทีนั้นบุรุษ 
เอาจอบและภาชนะมา  ตัดตนไมนั้นที่โคนตน   แลวขุดลงไป  ครั้นขุดลง 
ไปแลว  คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน  บุรุษนั้น    ทอนตนไมนั้น 
เปนทอนเล็กทอนใหญ  แลวพึงผา  ครั้นผาแลว  เกรียกเปนชิ้น ๆ แลว 
พึงผ่ึงลม  ตากแดด  ครั้นผ่ึงลม    ตากแดดแลว   พึงเอาไฟเผา    ครั้นเอา 
ไฟเผาแลว   พึงทําใหเปนเขมา   ครั้นทําใหเปนเขมาแลว    พึงโปรยที่ลม 
แรง  หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว  ก็เมื่อเปนอยางนี้  ตนไมใหญนั้น 
ถูกตัดเอารากข้ึนแลว   ถกูทําใหเปนดังตาลยอดดวน  ถึงความไมมี  ไมเกิด 
อีกตอไป แมฉันใด อานนท  เมื่อภิกษุเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมท้ังหลาย  
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อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู  ตัณหายอมดับ  ฉันน้ันเหมือนกัน  เพราะ 
ตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ  เพราะอุปาทานดับ   ภพจึงดับ   เพราะภพดับ 
ชาติจึงดับ      เพราะชาติดับ      ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาสจึงดับ  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี  ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
                                  จบนิทานสูตรที่  ๑๐ 
         จบทุกขวรรคที่  ๖ 
 

        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  ปรวีิมังสนสูตร                     ๒.  อุปาทานสูตร 
         ๓.  ปฐมสังโยชนสตูร                 ๔.  ทุติยสังโยชนสูตร 
         ๕.  ปฐมมหารุกขสูตร                 ๖.  ทุติยมหารุกขสูตร 
         ๗.  ตรณุรุกขสูตร                      ๘.  นามรูปสตูร 
         ๙.  วิญญาณสูตร                      ๑๐.  นิทานสูตร.    
                             
               อรรถกถานิทานสูตรท่ี  ๑๐       
            
         ในนิทานสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         สองบทวา  "กุรูสุ  วิหรติ"  ไดแก  ประทับอยูในชนบททีไ่ดชื่อดวย 
อํานาจเรียกกันมากอยางนี้วา  กุรุ.  นคิมของชาวกุรุ  ชื่อวา  กมัมาสธัมมะ 
เพราะฉะนั้น  นิคมของชาวกุรุจึงมีชื่ออยางนี้.   อธิบายวา  ทรงกระทํานิคม 
นั้นใหเปนโคจรคาม.  คําวา  "ทานผูมีอายุ"  นี้  เปนคําเรียกดวยความรัก 
เปนคําเรียกดวยความเคารพ.  คําวา  "อานันทะ"  เปนชื่อของพระเถระนั้น. 
คําวา " เอกมนฺต  นิสีทิ  นัง่  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง"  มีอธิบายวา  ทานพระ-  
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อานนท  ผูเปนพระธรรมภัณฑาคาริก  เมื่อเวนโทษของการน่ัง  ๖  ประการ   
ไดเขาไปภายในพระรัศมีอันมีวรรณะ  ๖  ของพระพุทธองค  ในที่ตรงหนา 
มณฑลพระชานุขางขวา  นั่งเหมือนกําลังอาบน้ําครั่งใส  เหมือนกําลังหม 
แผนทอง  เหมือนกําลังเขาไปสูสวนดอกบัวแดง   เพราะฉะนั้น   ทานจึง 
กลาววา  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         ถามวา  ก็ทานผูมีอายุนี้    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเวลาใด 
และเพราะเหตุใด.    แกวา      เขาไปเฝาในเวลาเย็น     เพราะเหตุเพ่ือทูลถาม 
ปญหาเรื่องปจจยาการ. 
         เลากันมาวา  ในวันนั้น  ทานผูมีอายุนี้   ( พระอานนท)   ไดเที่ยว 
ไปโปรดสัตวยังนิคมกัมมาสธัมมะ       ดุจวาวางสิ่งของนับพันอยางลงทุก 
ประตูเรือน  กลับจากบิณฑบาตแลว   ไดแสดงวัตรถวายพระศาสดา  เมื่อ 
พระศาสดาเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎีแลว  กถ็วายบังคมพระศาสดาแลวไป 
ยังที่พักกลางวันของตน   เมื่อพวกอันเตวาสิกแสดงวัตรแลวกลบัไป  จึง 
ปดกวาดท่ีพักกลางวัน  ปลูาดแผนหนัง   เอาน้ําจากหมอนํ้าลางมือและเทา 
จนเย็น  แลวน่ังคูบัลลังกเขาไปโสดาปตติผลสมาบัติ  ภายหลังออกจากสมาบัติ 
ดวยอํานาจส้ินกําหนดเวลา  จึงไดหยั่งญาณลงในปจจยาการ.  ทานพิจารณา 
ปจจยาการ  ๑๒  บท    จําเดิมแตตนวา    "เพราะอวิชชาเปนปจจัย     จึงมี 
สังขาร"   จนจดปลาย   ต้ังแตปลายไปจนจดตน   ต้ังแตปลายทั้งสอง 
จนจดกลาง   ต้ังแตกลางจนจดปลายท้ังสองที่สุด  ๓  ครั้ง.      เม่ือทาน 
พิจารณาอยูอยางนี้    ปจจยาการไดปรากฏแจมแจงเหมือนงาย   แตนั้นก็คิด 
วา     "ปจจยาการน้ีพระพุทธเจาท้ังหลายท้ังปวงตรัสวา      ลึกซ้ึง    และม ี
กระแสความลึกซึ้ง  แตปรากฏวางายแจมแจงแกเราท่ีเปนสาวกผูต้ังอยูใน  
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ปเทสญาณ   ความรูบางสวน   ปจจยาการน้ียอมปรากฏเหมือนงายแกเราเทา 
นั้นหรือหนอ  หรือวาปรากฏแกภิกษุเหลาอ่ืนดวย"  ทานพระอานนทคิดวา 
"เราจักกราบทูลเหตุที่ปรากฏแกตนแดพระศาสดา"   จึงลุกจากท่ีนั่ง  ตบ 
แผนหนังแลวถือเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในเวลาเย็น.  เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา  "พระอานนทเขาไปเฝาในเวลาเย็น   ดวยเหตุเพ่ือทูลถาม 
ปญหาเรื่องปจจยาการ." 
         ยาว  ศพัท  ในคําวา  ยาวคมฺภีโร  นี้  เปนไปในการกาวลวงเกิน 
ประมาณ   คือลึกเกินประมาณ.  อธิบายวา  ลึกซึ้งอยางยิ่ง.  บทวา 
"คมฺภีราวภาโส  มีเนื้อความลึกซึ้ง"  อธิบายวา  สองสวาง  คือปรากฏลึกซึ้ง 
โดยแท.  จรงิอยูน้ําแหงหน่ึง  เพียงต้ืน ๆ เทาน้ัน  แตมีกระแสลึก  เหมือน 
น้ําเกาอันมีสีดําดวยอํานาจรสใบไมเนา.  เพราะวา  น้ํานั้น   แมลกึแคเขา 
ก็ปรากฏเหมือนลึกต้ังรอยชั่วบุรุษ.     น้ําบางแหงลึก       แตมีกระแสต้ืน 
เหมือนนํ้าอันใสแจวแหงมณีคงคา     เพราะน้ําน้ัน   แมน้ําลึกต้ังรอยชั่วบุรุษ 
ก็ปรากฏเหมือนลึกแคเขา.    เพราะน้ํานั้น       แมน้ําลึกต้ังรอยชั่งบุรุษ 
ก็ปรากฏเหมือนลึกแคเขา.        น้ําบางแหงต้ืน     และก็มีกระแสน้ําต้ืนดวย 
เหมือนนํ้าในตุมเปนตน.   น้ําบางแหงลึก  และก็มีกระแสลึกดวย    เหมือน 
น้ําในมหาสมุทรเชิงภูเขาสิเนรุ.    น้ํายอมไดชื่อ  ๔  อยาง   ดวยประการ 
ฉะน้ีแล.  แตความต้ืนความลึกยอมไมมีในปฏิจจสมุปบาท.     เพราะวา 
ปฏิจจสมุปบาทน้ี  ไดชื่อวาเพียงอยางเดียวเทาน้ันวา  "ลึกซ้ึง  และมีกระแส 
ความลึกซึ้ง."   พระอานนทเมื่อจะประกาศความอัศจรรยในของตนอยางนี้วา 
"ปฏิจจสมุปบาทเห็นปานนี้   แตก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย ๆ  สําหรับ 
ขาพระองค.     ขอน้ี   นาอัศจรรย   พระเจาขา   ไมเคยมีมา  พระเจาขา" 
จึงทูลถามปญหาแลว  ไดนั่งน่ิงอยู.  
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         พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของพระอานนทแลว  ทรงพระดําริวา 
"ภิกษุชื่ออานนท           เหมือนกับวาเหยียดมือออกเพ่ือจับภวัคคพรหม  
เหมือนกับวาพยายามทําลายภูเขาสิเนรุ   นําสะเก็ดหินออกอยู     เหมือนใคร 
จะขามมหาสมุทรโดยไมตองใชเรือ   และเหมือนพยายามพลิกแผนดินถือเอา 
โอชะแหงดินอยู     จึงกลาวถึงปญหาอันเปนพุทธวิสัยวา     งาย ๆ  สําหรับ 
ตน  เอาเถอะ  เราจะบอกความลึกซึ้งแกเธอ"  ดังน้ี  จึงตรัสวา   "มา- 
เหว "  ดังน้ี   เปนอาทิ. 
         ในพระบาลีนั้น  ห  อักษร   ในคําวา  "มาเหว"      เพียงเปน 
นิบาต.  อธิบายวา  เธออยากลาวอยางน้ี.  ก็พระผูมีพระภาคเจาแมจะทรง 
ทําใหทานพระอานนทยินดี   (เบาใจ)  หรือไมยินดี  (ไมเบาใจ)  ก็ตาม 
จึงไดตรัสคําวา  "มาเหว"  นี้.  ในพระบาลีนั้น  ขอวา  "อุสฺสาเทสฺโต 
ทําใหยินดี  (เบาใจ)  อยู"  มีอธิบายวา  ดูกอนอานนท  เธอมีปญญา 
มาก  มีญาณแกลวกลา  ดวยเหตุนั้น  เธอไมควรกําหนดวา  ปฏจิจสมุปบาท 
แมจะลึกซึ้ง  แตก็ปรากฏวางาย ๆ สําหรับเธอ   หรือวางายสําหรับภิกษุ 
เหลาอ่ืนดวย.    ดวยวา  ปฏิจจสมุปบาทนี้      ทั้งลกึซึ้งโดยแท      และเปน 
ธรรมมีกระแสความลึกซึ้งดวย. 
         ในขอน้ัน  พระอรรถกถาจารยกลาวอุปมาไว  ๔  ขอวา   เลากันมาวา 
ชนทั้งหลายไดแสดงกอนหินที่นักมวยปล้ําจะพึงยก  ในระหวางนักมวยปลํ้า 
ยิ่งใหญ   ผูฝกชํานาญแลว  ไดรับการเลี้ยงดูดวยรสโภชนะอันดีตลอด 
๖  เดือน   ไปสูยุทธภูมินักมวยปล้ําในสมัยชุมนุมแขงขันกัน.      นักมวยปล้าํ 
นั้น   พูดวา       "วัตถุอยางหน่ึงน้ี       คืออะไร."        ชนทั้งหลายกลาววา 
"กอนหินที่นักมวยปล้ําจะตองยก."    เขากลาววา     พวกทานจงนํากอนหิน   
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นั้นมาเถิด."  พอชนทั้งหลายกลาววา  "พวกขาพเจายกไมไหวดอก "  จึงยก  
ข้ึนเสียเอง  แลวกลาววา  "ที่หนักกวาหินนี้อยูที่ไหน"    แลวยกกอนหิน 
๒   กอนข้ึนดวยมือทั้งสองแลววางลงเหมือนยกงบน้ําออยเลน.    ในขอน้ัน 
เขาพึงถูกชนทั้งหลายตอวาวา  "กอนหินที่นักมวยปล้ําจะตองยก   เปนของ 
เบาสําหรับนักมวยปล้ํา"  แตไมควรจะกลาววา      "เปนของเบาสําหรับ 
บุคคลเหลาอ่ืนดวย   ทานพระอานนทผูถึงพรอมดวยอภินิหารตลอดแสน 
กัป     ก็เหมือนนักมวยปล้ําผูถูกเลี้ยงดูดวยรสโภชนะอันดีตลอด  ๖ เดือน. 
กอนหินที่นักมวยจะตองยกเปนของเบาสําหรับนักมวยปล้ํา   เพราะนักมวย 
ปล้ํามีกําลังมาก  ฉันใด.      ปฏิจจสมุปบาทพึงกลาววา    เปนธรรมอันงาย 
สําหรับพระอานนท   เพราะพระเถระมีปญญามาก  แตมิใชธรรมอันงาย 
สําหรับภิกษุเหลาอ่ืน  ฉันนั้น.          
         ก็ในมหาสมุทร  ปลาใหญชื่อ  ติมิ  ยาว  ๒๐๐ โยชน ปลาติมิงคละ 
ยาว  ๓๐๐  โยชน  ปลาติเมรปงคละ  ยาว     ๕๐๐  โยชน.  ปลา  ๔  อยาง 
เหลาน้ี  คือ  ปลาอานนท  ปลาปนันทะ   ปลาอัชโฌหาระ      ปลามหาติมิ 
ยาวต้ังพันโยชน.   ในปลาทั้ง  ๔  อยางน้ัน  ทานแสดงดวยปลาติเมรปงคละ 
นั่นเอง.  เมื่อมันกระดิกหูขวา  น้ําในพ้ืนที่ต้ัง  ๕๐๐ โยชน ก็จะเคลื่อนไหว 
หูซาย  หาง  หัว   ก็เหมือนกัน.  แตเมื่อมันกระดิกหูทั้ง ๒ ฟาดหางเอียงหัว 
ไปมา  เริ่มจะเลนน้ําท่ีคนเอาใสภาชนะ  น้ําในท่ี  ๗-๘  รอยโยชนก็กระเพ่ือม 
เหมือนยกข้ึนต้ังบนเตา      น้ําในพ้ืนที่ประมาณ   ๓๐๐ โยชนก็ไมอาจจะทวม 
หลัง (ของมัน).  มันพึงกลาวอยางนี้วา  "ชนทั้งหลายกลาววา มหาสมุทร 
นี้ลึก   ความลึกของมหาสมุทรนั้นอยูที่ไหน.   พวกเราไมไดน้ําแมเพียงที่จะ 
ทวมหลังของพวกเราได"   ในขอน้ัน    พึงกลาววา       "มหาสมุทรต้ืน  
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สําหรับปลาเล็กเหลาอ่ืน"   ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนอยางนั้นแหละ     พึง  
กลาววา  "งายสําหรับพระอานนท    ผูเขาถึงญาณ      (ผูมีปญญามาก) 
แตไมพึงกลาววา  " งายสําหรับภิกษุเหลาอ่ืน."    อน่ึง  พระยาครุฑสูง 
ต้ัง  ๑๕๐ โยชน   ปกขวาของพระยาครุฑน้ันยาว  ๑๕๐  โยชน  ปกซายก ็
เหมือนกัน     หางยาว  ๖๐ โยชน   ปาก  ๙ โยชน  เทา   ๑๒ โยชน.   เมื่อ 
มันเริ่มแสดงการกระพือปกกินลมแบบครุฑ   สถานที่ประมาณ  ๗-๘  รอย 
โยชนก็ไมพอ.   มันพึงกลาวอยางนี้วา    "ชนท้ังหลายกลาววา  อากาศน้ี 
ไมมีที่สิ้นสุด  ความไมมีที่สุดแหงอากาศน้ันมีที่ไหน.  เราไมไดแมโอกาส 
สําหรับกระพือปกกินลม."    ในขอน้ัน   พึงกลาววา    อากาศมีเพียงเล็ก 
นอยสําหรับพระยาครุฑ    ผูเขาถึงกาย     (เปนนกครุฑใหญ).     แตไม 
พึงกลาววา   มีเพียงเล็กนอยสําหรับนกเล็ก  ๆ เหลาอ่ืน.     ปฏิจจสมุปบาท 
ก็เหมือนอยางนั้นแหละ    พึงกลาววา    งายสําหรับพระอานนท   ผูเขาถึง 
ญาณ   (มีปญญามาก)  แตไมพึงกลาววา   งายสําหรับภิกษุเหลาอ่ืน. 
         สวนอสุรินทราหู    ต้ังแตปลายเทาถึงปลายผม  วัดได  ๔,๘๐๐  โยชน 
ระหวางแขนท้ัง ๒ ของอสุรินทราหูนั้นวัดได  ๑,๒๐๐ โยชน      โดยสวน 
หนาวัดได  ๖๐๐ โยชน  ฝามือฝาเทา   ๓๐๐ โยชน  ปากก็เหมือนกัน  ขอน้ิว 
แตละขอ  ๕๐  โยชน  ระหวางค้ิวก็เหมือนกัน      หนาผาก  ๓๐๐  โยชน 
ศีรษะ  ๙๐๐  โยชน  เมื่ออสุรินทราหูกาวลงสูมหาสมุทร  น้ําจะลกึประมาณ 
แคเขา.    เขาพึงกลาววา  "ชนทั้งหลายกลาววา  มหาสมุทรนี้ลึก       ความลึก 
ของมหาสมุทรน้ันมีที่ไหน.       เราไมไดน้ําแมเพียงที่จะทวมถึงเขา.     ใน 
ขอน้ัน      พึงกลาววา    มหาสมุทรต้ืนสําหรับอสุรินทราหุ        ผูเขาถึงกาย 
(มีกายใหญ)   แตไมพึงกลาววา      ต้ืนสําหรับผูอ่ืน.         ปฏิจจสมุปบาท          
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ก็เหมือนกันอยางนั้นแหละ  พึงกลาววา    งายสําหรับพระอานนท    ผูเขา 
ถึงญาณ  (มปีญญามาก)     แตไมพึงกลาววา      งายสําหรับภิกษุเหลาอ่ืน. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     "ดูกอนอานนท    เธออยากลาวอยางนี้"    ดังน้ี 
ทรงหมายเอาขอความน้ีแล. 
         จริงอยู   ปฏิจจสมุปบาท     แมจะเปนธรรมท่ีลึกซ้ึง     แตก็ปรากฏวา 
เปนธรรมงายแกพระอานนทเถระ  ดวยเหตุ  ๔  ประการ.  เหตุ  ๔  ประการ 
คืออะไรบาง.   คือ   ดวยการถึงพรอมดวยอุปนิสัยในปางกอน  ๑  ดวยการ 
อยูใกลศาสดา  ๑  ดวยความเปนผูบรรลุกระแสธรรม   ๑    ดวยความเปนผู 
ไดยินไดฟงมาก  ๑.     
         เลากันมาวา     ในแสนกัป   นับแตภัทรกัปนี้ไป     ไดมีพระศาสดา 
ทรงพระนามวาปทุมุตตระ    ทรงอุบติัข้ึนแลวในโลก   พระองคทรงมีนคร 
ที่ประทับนามวา    หังสวดี    ทรงมีพระบิดาเปนพระราชา  ทรงพระนามวา 
อานันทะ     ทรงมีพระมารดาเปนพระเทวี     ทรงพระนามวา  สุเมธา 
พระโพธิสัตวทรงพระนามวา  อุตตรกุมาร.      พระองคไดเสด็จออก 
มหาภิเนษกรมณ   ในวันที่พระโอรสประสูติ    ทรงผนวชแลวประกอบ 
ความเพียรเนือง ๆ ทรงบรรลุสัพพัญุตญาณตามลําดับ   ทรงเปลงอุทาน 
วา  อเนกชาติสสาร  เปนอาทิ   ทรงยบัยั้งใหเวลาลวงไปที่โพธิบัลลังค 
สิ้น  ๗  วันแลว   ทรงยกพระบาทออกดวยพระดําริวา   "เราจักเอาเทา 
เหยียบแผนดิน."    ขณะนั้น   ดอกบัวหลวงดอกใหญ    ก็ชําแรกแผนดิน  
ปรากฏข้ึน  กลีบดอกบัวน้ัน   วัดได   ๙๐  ศอก    เกสร  ๓๐  ศอก  ฝก   ๑๒ 
ศอก  มลีะอองเกสรประมาณ  ๙  หมอ. 
         สวนพระศาสดา     โดยสวนสูง   ทรงสูง    ๕๘  ศอก  ระหวางพระ-     
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พาหาทั้ง ๒  ของพระองค  วัดได  ๑๘  ศอก  พระนลาต  ๕  ศอก  พระหัตถ 
และพระบาท  ๑๑  ศอก   พอพระองคทรงใชพระบาท  ๑๑  ศอก   เหยียบ   
ดอกบัวประมาณ  ๑๒ ศอก  ละอองเกสรท่ีมีประมาณ  ๙  หมอ  ก็ฟุงข้ึน 
เกลื่อนกลนไปตลอดพ้ืนที่  ๕๘   ศอก    เหมือนจุณแหงมโนศิลาอันเกลื่อน 
กลนฉะน้ัน  อาศัยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา  จึงปรากฏพระนามวา 
"ปทุมุตตระ."        พระองคไดมีอัครสาวก  ๒  รปู  คือ   พระเทวิละ 
และพระสุชาตะ.  อัครสาวิกา  ๒  รูป  คือ  พระนางอมิตาและพระนางอสมา. 
อุปฏฐากชื่อสมุนะ.   พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ   เมื่อจะทรงกระทํา 
การสงเคราะหพระบิดา   ประทับอยูที่หังสวดีราชธานี  มีภิกษุ  ๑  แสนรูป 
เปนบริวาร.  อน่ึง  พระกนิษฐภาดาของพระองคทรงพระนามวา  สุมนกมุาร. 
พระราชาไดพระราชทานโภคะในท่ี  ๑๒๐  โยชน  จากหังสวดี   แกสุมนกุมาร 
นั้น.  บางคราวพระสุมนกุมาร  ก็มาเฝาพระบิดาและพระศาสดา. 
         ตอมาวันหน่ึง      ชายแดนเกิดการกําเริบ      (เกิดความไมสงบ) 
สุมนกุมาร    ไดทรงสงสาสนไปถวายพระราชา   พระราชาทรงสงสาสน 
ตอบไปวา  "ลูกเอย   พอต้ังเจาไวเพ่ืออะไร."  สุมนกุมาร  ทรงปราบ 
โจรใหสงบราบคาบแลว     ทรงสงสาสนไปถวายพระราชาอีกวา  "ขาแต 
สมมติเทพ  ชนบทสงบแลว.  พระราชาทรงยินดี   รับสั่งวา    "ขอใหลูก 
ของเราจงมาเร็ว."   สุมนกุมารน้ัน     ทรงมีอํามาตยประมาณ  ๑,๐๐๐  คน 
พระองคทรงปรึกษากับอํามาตยเหลานั้น   ในระหวางทางวา  "พระราช- 
บิดาของเราทรงยินดี   หากทรงประทานพรแกเรา       เราจะรับอะไรดี." 
ครั้นแลว  อํามาตยพวกหน่ึง    ไดกราบทูลพระกุมารวา   "พระองคจงเอา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 280 

ชาง  เอามา    เอาชนบท  เอาแกว   ๗  ประการ."    อํามาตยอีกพวกหนึ่ง  
กราบทูลวา     "พระองคเปนพระราชโอรสของพระราชา  ผูเปนใหญใน 
แผนดิน   ทรพัยมิเปนของหาไดยากกําหนัดพระองค  พระองคควรละทรัพย 
ที่ไดแลวท้ังหมดน้ีไป    บุญอยางเดียวเทาน้ันที่ควรพาไป     เพราะฉะนั้น 
เมื่อพระราชาพระราชทานพร   ขอพระองคจงทรงรับพร  เพ่ืออุปฏฐาก 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ    ตลอดไตรมาสเถิด."   พระ 
กุมารรับสั่งวา  "พวกทานเปนกัลยาณมิตรของเรา    อันที่จริงเรามีความ 
คิดเชนนั้นอยู   แตพวกทานใหเกิดข้ึนกอน เราจักทําอยางนั้น"  แลวเสด็จ 
ไปถวายบังคมพระบิดาเมื่อพระบิดาทรงสวมกอด  ทรงจุมพิตท่ีพระเศียร 
แลวรับสั่งวา   "ลูก  พอขอใหพรแกเจา"   จึงกราบทูลวา    "ขาแต 
พระมหาราช     ขาพระองคปรารถนาจะอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย 
ปจจัย ๔ ตลอดไตรมาส    ทําชีวิตมิใหมีโทษ   ขอพระองคจงทรงพระ- 
ราชทานพรนี้แกขาพระองคเถิด."   พระราชารับสั่งวา  "ลูก  พอไมอาจจะ 
ใหได   ลูกจงขอส่ิงอ่ืนเถิด."  พระกุมารกราบทูลวา   "ขาแตสมมติเทพ 
ข้ึนชื่อวา   กษัตริยทั้งหลายยอมไมตรัสคําเปนสอง    ขอพระองคไดโปรดพระ- 
ราชทานพรนี้แหละ  ขาพระองคไมมีความตองการดวยส่ิงอ่ืน."   พระราชา 
รับสั่งวา "ลูก  จิตของพระพุทธเจาท้ังหลายรูไดยาก  หากพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จักไมทรงปรารถนาไซร   แมเมื่อพอใหพรไปแลว    จักมีประ- 
โยชนอะไร."  พระกุมารกราบทูลวา   " ขาแตสมมติเทพ  ดีละ  ขาพระองค 
จักรูพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา"  ดังน้ีแลวเสด็จไปสูพระวิหาร. 
         เวลาน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงเสร็จภัตกิจแลว  เสด็จเขาไปยังพระ 
คันธกุฎี.  พระสุมนกุมารน้ัน   ไดเสด็จไปถึงสํานักพวกภิกษุที่นั่งอยูพรอม  
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กันในโรงกลม.  ภิกษุเหลาน้ัน  ถวายพระพรพระราชกุมารน้ันวา  " ขอ  
ถวายพระพร   เพราะเหตุไร  พระองคจึงเสด็จมา  (ที่นี้)." 
         พระกมุาร.  "มาเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ขอใหพวกทานจงโปรด 
แสดงพระผูมีพระภาคเจา  แกขาพเจาดวย." 
         พวกภิกษุ.     "ขอถวายพระพร   พวกอาตมาใหพระองคเฝาพระ 
ศาสดา  ในขณะที่พระองคทรงประสงคหาไดไม." 
         พระกมุาร.     "ทานผูเจริญ  ใครเลา  ใหเฝาได." 
         พวกภิกษุ.      "ขอถวายพระพร  พระเถระชือ่   สุมนะ." 
         พระกมุารตรัสถามถึงท่ีนั่งของพระเถระวา    "ทานผูเจริญ  พระ 
เถระนั้นอยูที่ไหน"     เสด็จไปทรงไหวพระเถระแลวตรัสวา   "ขาแตทาน 
ผูเจริญ  ขาพเจาปรารถนาจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ขอทานจงแสดง 
พระผูมีพระภาคเจา   แกขาพระเจาดวยเถิด." 
         พระเถระถวายพระพรวา    "ขอถวายพระพร   ขอพระองคจงเสด็จ 
มาเถิด"   แลวนําเสด็จพระกุมารไปพักที่บริเวณพระคันธกุฎี    แลวข้ึนไป 
ยังพระคันธกุฎี. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจารับสั่ง  (ถาม)       พระเถระ 
นั้นวา  "ดูกอนสุมนะ  เพราะเหตุไร  เธอจึงมา  (ที่นี่)." 
         พระเถระ.    "พระราชโอรส     เสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
พระเจาขา." 
         พระผูมีพระภาคเจา.    "ดกูอนภิกษุ   ถาเชนนั้น   เธอจงปูอาสนะ 
เถิด." 
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         พระเถระปูอาสนะแลว       พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีปูแลว  พระราชโอรสถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวกระทาํ 
ปฏิสันถาร. 
         พระผูมีพระภาคเจารับสั่ง  (ถาม) วา  "ขอถวายพระพร พระองค 
เสด็จมาเม่ือไหร. 
         พระราชโอรส.  "มาเมื่อพระองคเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี  พระ- 
เจาขา.    แตพวกภิกษุกลาววา    พวกอาตมาใหพระองคเฝาพระผูมีพระ-  
ภาคเจาในขณะที่พระองคทรงประสงคหาไดไม       แลวส่ังขาพระองคไป 
ยังสํานักพระเถระ  และพระเถระก็ไดแสดง  (ใหไดเฝา)  ดวยคําเพียงคํา 
เดียวเทาน้ัน  พระเถระเห็นจะเปนที่โปรดปรานในพระศาสนาของพระองค 
มาก  พระเจาขา."                                          
         พระผูมีพระภาคเจา.    "ขอถวายพระพร  ถกูแลว  ภิกษุนี้เปนที่ 
โปรดปรานในศาสนาของอาตมภาพ." 
         พระราชกุมาร. "ทําอะไร  จึงจะเปนที่โปรดปราน ในพระศาสนา 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย   พระเจาขา." 
         พระผูมีพระภาคเจา.   "ขอถวายพระพร  ตองใหทาน    สมาทานศีล 
รักษาอุโบสถ   จึงจะเปนท่ีโปรดปราน." 
         พระราชกุมาร.    "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคปรารถนา 
จะเปนที่โปรดปรานในพระพุทธศาสนาเหมือนพระเถระ    ขอพระองคจง 
ทรงรับนิมนตขาพระองค  อยูจําพรรษาตลอดไตรมาสดวยเถิด." 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา   "จะมีประโยชนดวยการไปหรือ  
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หนอ" ทรงเห็นวา "มี"   จึงรับสั่งวา  "ขอถวายพระพร    พระตถาคต   
ทั้งหลาย  ยอมทรงยินดีในเรือนวางแล." 
         พระราชกุมารกราบทูลวา  "ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองค 
ไดทราบแลว   ขาแตพระสุคต    ขาพระองคไดทราบแลว."    ทรงถือเอา 
ปฏิญญาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะลวงหนาไปกอน  แลว 
ใหสรางวิหาร    เมื่อขาพระองคสงขาวไป     ขอพระองคจงเสด็จมาพรอม 
ภิกษุ  ๑   แสนรูป"  แลวเสด็จไปยังสํานักพระบิดา  กราบทูลวา   "ขาแต 
สมมติเทพ  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงใหปฏิญญาแกขาพระองคแลว  เมื่อ 
ขาพระองคสงขาวไป ขอพระองคไดโปรดสงพระผูมีพระภาคเจาไปดวย." 
ถวายบังคมพระบิดาแลว     เสด็จออกไปสรางวิหารในที่ ๑ โยชน    เสด็จ 
ทางไกล  ๒,๐๐๐ โยชน ครั้นเสด็จถึงแลว ทรงเลือกที่ต้ังวิหาร ในพระนคร 
ของพระองค.   ทรงเห็นอุทยานของกุฏมพีชื่อโสภณะ   ทรงซื้อดวยทรัพย 
๑ แสน  และทรงสละทรัพย  ๑  แสนใหสรางวิหาร. 
         ในอุทยานน้ัน   พระราชกุมารรบัสั่งใหสรางพระคันธกุฎี   สําหรับ 
พระผูมีพระภาคเจา    กฎุีถ้ํา    และมณฑป   เพ่ือเปนที่พักกลางคืนและ 
กลางวัน   สาํหรับพวกภิกษุที่เหลือ ทรงสรางกําแพงและซุมประตูเสร็จแลว 
สงขาวไปยังสํานักพระบิดา    "งานของขาพระองคเสร็จแลว    ขอใหพระองค 
ไดโปรดสงพระศาสดาไปดวย. " 
         พระราชาถวายภัตตาหารพระผูมีพระภาคเจาแลว     กราบทูลวา 
"ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  งานของสุมนกุมารเสร็จแลว   เธอหวังการ 
เสด็จไปของพระองค."  
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         พระผูมีพระภาคเจา   มีภิกษุ   ๑  แสนรูปเปนบริวาร  ไดเสด็จไป 
ประทับพักอยูในวิหาร   ในระยะทางแหงละโยชน  ๆ.   
         พระราชกุมาร   ไดทรงสดับขาววา    "พระศาสดากําลังเสด็จมา" 
ไดเสด็จไปทรงตอนรับระยะทาง  ๑  โยชน       ทรงบูชาดวยของหอมและ 
ดอกไมเปนตน     อาราธนาใหเสด็จเขาไปสูวิหาร   แลวมอบถวายวิหารวา 
"ขาแตพระมหามุนี  ขอพระองคจงทรงรับอุทยานชื่อโสภณะ  ที่ขาพระองค 
ซื้อดวยเงิน  ๑  แสน   สรางดวยเงิน  ๑  แสน."  ในวันเขาพรรษา   ทาวเธอ 
ถวายทานทรงมีรับสั่งใหพระโอรสและพระมเหสีของพระองค  และพวก 
อํามาตยเขาเฝา  แลวรับสัง่วา  "พระศาสดาไดเสด็จจากแดนไกลมาสูสํานัก 
ของพวกเรา  และข้ึนชื่อวา   พระพุทธเจาท้ังหลาย    ทรงเปนผูเคารพธรรม 
ไมทรงเห็นแกอามิส   เพราะฉะนั้น    ขาพเจา     จักนุงผาสาฎก  ๒  ผืน 
สมาทานศีล  ๑๐  อยูที่นี่แหละ  ตลอดไตรมาสน้ี     ขอใหพวกทานทั้งหลาย 
พึงถวายทานแดพระขีณาสพ  ๑  แสนรูป  ตลอดไตรมาส   โดยทํานองนี้." 
         ทาวเธอประทับอยูในที่ที่มีสวนเสมอกับที่อยูพระสุมนเถระ    ได 
ทอดพระเนตรเห็นวัตรทุกอยางที่พระเถระทําถวายพระผูมีพระภาคเจา   จึง 
ทรงพระดําริวา    "พระเถระรูปนี้    อยูในฐานะเปนท่ีโปรดปรานโดยสวน 
เดียว  ควรท่ีเราจะปรารถนาฐานันดรของพระเถระนี้แหละ"   เม่ือใกล 
ปวารณา  ไดเสด็จเขาสูบาน  พระราชทานมหาทานตลอด  ๗  วัน  ในวันที ่
๗  ทรงวางไตรจีวรลงที่ใกลเทาของภิกษุ  ๑ แสนรปู  ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา  แลวกราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคได 
กระทําบุญแลว   ต้ังแตใหสรางวิหารในระยะแหงละโยชน  ในทางใหญ 
ขาพระองคมิไดกระทําบุญน้ันเพราะหวังสมบัติคือความเปนทาวสักกเทวรราช  
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ทั้งมิไดกระทําเพราะหวังมารสมบัติและพรหมสมบัติเลย   แตกระทําเพราะ  
ปรารถนาความเปนพุทธอุปฏฐาก  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เพราะฉะนั้น 
ขอใหขาพระองคไดเปนพุทธอุปฏฐากเหมือนพระสุมนเถระในอนาคตดวย 
เถิด"  ดังน้ี   ทรงหมอบลงถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูวา   "ความคิดอันยิ่งใหญ  ของ 
กุลบุตรจักสาํเร็จหรือไมหนอ."      ทรงทราบวา    "ในกัปที่หน่ึงแสน 
นับแตภัทรกัปนี้ไป  ในอนาคต  พระพุทธเจาทรงพระนามวา    โคตมะ 
จักอุบัติข้ึน     เธอจักไดเปนอุปฏฐากแหงพระโคตมะนั้นแล"      จึงตรัส 
(ใหพร)  วา 
 
                "ขอใหสิ่งท่ีพระองคทรงประสงคแลว  ทรงปรารถนาแลว 
         ทั้งหมดน้ันแหละ  จงสําเร็จเถิด   ขอใหพระดําริทั้งปวง 
         จงเต็มเหมือนพระจนัทรในวันเพ็ญฉะน้ัน." 
 
พระกุมารไดทรงสดับแลว   จึงทรงพระดําริวา     "ข้ึนชื่อวา  พระพุทธเจา 
ทั้งหลายยอมไมมีพระวาจาเปนสอง  ในวันที่  ๒ นั่นเอง   ทรงรับบาตร 
และจีวรของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว   ไดเปนเหมือน (ตาม) 
เสด็จมาขางหลัง ๆ.     ทาวเธอทรงใหทานตลอดแสนปในพุทธุปบาทน้ัน 
ทรงบังเกิดในสวรรค  แมในสมัยพระกัสสปพุทธเจา    ก็ไดถวายผาหมเพ่ือ 
เปนที่รองบาตร พระเถระที่เที่ยวโปรดสัตว ทําการบูชาแลว ทรงบังเกิดใน 
สวรรคอีก  เคลื่อนจากสวรรคนั้นแลว   ไดเปนพระเจากรุงพาราณสี  ทรง 
ใหสรางบรรณศาลา  ถวายพระปจเจกพุทธเจา  ๘  องค ทรงตั้งเชิงรอง 
บาตรแกวมณี  ทรงทําการบํารุงดวยปจจัย  ๔  ตลอดเวลา  ๑  หม่ืนป.  
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นี้เปนฐานะท่ีปรากฏ. 
         อน่ึง  เมื่อทรงใหทานอยูตลอดแสนกัป    ไดทรงบังเกิดในดุสิตบุรี 
พรอมกันพระโพธิสัตวของเรา      เคลื่อนจากดุสิตบุรีนั้นแลว     ทรงถือ 
ปฏิสนธิในเรือนเจาศากยะทรงพระนามวา  อมิโตทนะ.    เมื่อพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงกระทํามหาภิเนษกรมณ      บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตาม 
ลําดับ     เสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุโดยการเสด็จครั้งแรก   แลวเสด็จออกไป 
จากกรุงกบิลพัสดุนั้น    เมื่อพระราชกุมารท้ังหลายทรงบรรพชา   เพ่ือเปน 
บริวารของพระผูมีพระภาคเจา     ก็ไดเสด็จออกพรอมกับเจาศากยะพระ- 
นามวาภัททิยะเปนตน      บรรพชาในสํานักพระผูมีพระภาคเจา     ไดฟง 
ธรรมกถาในสํานักของทานพระปุณณมันตานีบุตร     เเลวต้ังอยูในโสดา- 
ปตติผลตอกาลไมนานเลย.  ทานพระอานนทนี้    ถึงพรอมดวยยอุปนิสัยใน 
ปางกอนอยางนี้.  ปฏิจจสมุปบาท  แมเปนธรรมท่ีลกึซึ้ง  ก็ปรากฏเหมือน 
เปนธรรมงายแกทาน  เพราะคุณสมบัติขอนี้. 
         สวนการเลาเรียน  การฟง  การสอบถาม   และการทรงจําในสํานัก 
ของครูทั้งหลาย      ทานเรียกวา    "อยูใกลศาสดา."     ทานพระอานนท 
มีความเปนอยูที่บริสุทธิ์อยางยิ่ง.      ดวยเหตุนั้น     ปฏิจจสมุปบาทแมจะ 
ลึกซ้ึงน้ี   จึงปรากฏเหมือนเปนธรรมงายแกทาน. และสําหรับพระโสดาบัน 
ทั้งหลาย  ปจจยาการปรากฏเปนธรรมงาย.    และทานพระอานนทนี้ก็เปน 
พระโสดาบัน      การกําหนดนามรูป      ยอมปรากฏแกผูไดยินไดฟงมาก 
เหมือนเมื่อประทีปในหอง  ๔  ศอก    ลุกโพลงอยู    เตียงและต่ังก็ปรากฏ  
ฉะน้ัน       และทานพระอานนท    ก็เปนยอดแหงบุคคลผูพหูสูตท้ังหลาย 
เพราะเหตุนั้น     ปจจยาการแมจะเปนธรรมลกึซึง่ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรม  
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งายสําหรับทาน  เพราะความเปนผูไดยินไดฟงมาก.    
         ปฏิจจสมุปบาท   เปนธรรมลกึซ้ึง    เพราะความลึกซึ่ง ๔ ประการ 
และความลึกซึ้งแหงปฏิจจสมุปบาทน้ัน     ทานกลาวไวพิสดารแลวในคัมภีร 
วิสุทธิมรรคแล.      ความลึกซึ้งแมทั้งหมดน้ันไดปรากฏเหมือนเปนธรรม 
งายสําหรับพระอานนทเถระ  ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะ 
ทําใหพระอานนทยินดี  จึงตรัสวา  มาเหว  เปนอาทิ.  ก็ในพระบาลีนั้น 
มีอธิบาย  ดังนี้   ดูกอนอานนท  เธอมีปญญามาก   มีญาณแจมแจง  ดวย 
เหตุนั้น    ปฏิจจสมุปนาท   แมจะเปนธรรมลกึซึง้   ก็ยอมปรากฏเหมือน 
เปนธรรมงายสําหรับเธอ     เพราะฉะน้ัน     เธออยาไดกลาวอยางนี้วา 
ปฏิจจสมุปบาทน้ี      ปรากฏเปนธรรมงายสําหรับเราหรือหนอ      หรือวา 
งายสําหรับคนอ่ืนดวย. 
         แตพระอานนทเถระยังมิยินดีดวยถอยคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
แลวใด  ในขอน้ัน  มีอธิบายดังน้ี    "ดกูอนอานนท    ก็แหละเธออยาได 
กลาวอยางนี้วา      ปฏิจจสมุปบาทปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย  ๆ สําหรับ 
เรา    ก็ถาปฏจิจสมุปบาทน้ี    ปรากฏเหมือนเปนธรรมงาย  ๆ  สําหรับเธอ 
ไซร  เพราะเหตุไร  เธอจึงมิไดเปนพระโสดาบันตามธรรมดาของตน  แต 
เธอไดต้ังอยูในนัยที่เราใหแลว จึงแทงตลอดโสดาปตติมรรค  ดูกอนอานนท 
พระนิพพานน้ีเทาน้ัน    ทีล่ึกซ้ึง   สวนปจจยาการเปนธรรมงาย  ครั้นแลว 
เพราะเหตุไร  เธอจึงไมถอนข้ึนซึ่งกิเลส  ๔   เหลาน้ี         คือ    กามราค- 
สังโยชน  ปฏิฆสังโยชน  อันหยาบ   กามราคานุสัย  ปฏิฆานุสัย  อันหยาบ 
แลวกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล ไมถอนข้ึนซึ่งกิเลส  ๔  ทีอ่าศัยสังโยชน 
และอนุสัยเหลาน้ันนั่นแหละ    แลวกระทําอนาคามิผลใหแจง   ไมถอนข้ึน  
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ซึ่งกิเลส ๘ เหลาน้ี   คือ  สังโยชน  ๕  มีรูปราคะ  เปนตน      มานานุสัย 
ภวราคานุสัย    อวิชชานุสัย    แลวกระทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต      หรือวํา 
เพราะเหตุไร   จึงไมแทงตลอดสาวกบารมีญาณ    เหมือนพระสารีบุตรและ 
พระมหาโมคคัลลานะผูไดบําเพ็ญบารมีตลอด  ๑  อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป 
ไมแทงตลอดปจเจกโพธิญาณ    เหมือนพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   ผูได 
บําเพ็ญบารมีตลอด  ๒ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป.   อีกอยางหนึ่ง   ถาปฏิจจ- 
สมุปบาทน้ี          ปรากฏเปนธรรมงายโดยประการทั้งปวงสําหรับเธอไซร 
เมื่อเปนเชนน้ี   เพราะเหตุไร   เธอจึงไมทําใหแจงซึ่งพระสัพพัญุตญาณ 
เหมือนพระพุทธเจาท้ังหลาย ที่ไดทรงบําเพ็ญพระบารมี ๔  อสงไขยยิ่งดวย 
แสนกัปบาง    ๘ อสงไขยบาง    ๑๖  อสงไขยบาง   เธอไมมีความตองการ 
ดวยธรรมเครื่องบรรลุคุณพิเศษเหลานี้หรือ.    เธอจงเห็นวาเปนเพียงความ 
ผิดพลาดของเธอ   เธอชื่อวา    เปนผูต้ังอยูในสาวกปเทสญาณ    ไดกลาว 
ถึงปจจยาการอันลึกซึ้งยิ่งวา    ปรากฏงายสําหรับเรา    คําพูดเชนนี้ของเธอ 
นั้น   เปนศัตรูตอพระดํารัสของพระพุทธเจาท้ังหลาย    ขอท่ีภิกษุเชนนั้น 
จะพึงกลาวถอยคําอันเปนศัตรู        ตอพระดํารัสของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เปนการไมสมควร.    ดกูอนอานนท    ก็เม่ือตถาคตพยายามเพ่ือแทงตลอด 
ปจจยาการนี้อยู   ชื่อวาการใหทานท่ีไมเคยให   เพ่ือประโยชนเกการแทง 
ตลอดปจจยาการ  ยอมไมมีแกตถาคต   ตลอด ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป. 
ข้ึนชื่อวา  ผูมิไดบําเพ็ญบารมี  ยอมไมมี.   และเม่ือตถาคตกําจัดกําลังของ 
มาร    ดุจวาใหหมดความพยายามดวยคิดวา    เราจักแทงตลอดปจจยาการ 
ในวันนี้      มหาปฐพีนี้        ก็มิไดไหว    แมเพียงเทา ๒ องคุลี.     อน่ึง 
เมื่อตถาคตยังปุพเพนิวาสานุสสติญาณใหถึงพรอมในปฐมยาม     และ  
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ยังทิพพจักขุญาณใหถึงพรอมในมัชฌมิยาม  สวนในปจฉิมยาม  ดวยเพียง 
เห็นวา   อวิชชาเปนปจจัยแหงสังขารทั้งหลาย  โดยอาการ  ๙  อยาง  ดังน้ี 
ในเวลาเชาตรู  โลกธาตุนี้เปลงเสียงอยูต้ังรอยต้ังพัน   เหมือนกังสดาลถูก 
เคาะดวยทอนไม      ไดไหวแลว  เหมือนหยาดนํ้าบนใบบัวที่ถกูลมพัด 
ฉะน้ัน  ดูกอนอานนท  ปฏิจจสมุปบาทนี้  ทั้งลึกซึง้  ทั้งมีกระแสความ 
ลึกซ้ึง   ดวยประการฉะน้ี  ดูกอนอานนท   เพราะไมรูธรรมนี ้ ฯ ล ฯ 
สัตวทั้งหลาย     ยอมไมลวงพนอบาย    ทุคติ  วินบิาต   สงสาร." 
         ขอวา  "เอตสฺส  ธมมฺสฺส  ธรรมน้ี" ไดแก  ธรรมอันเปนปจจัย 
แหงธรรมนี้.  บทวา  "อนนุโพธา  เพราะไมรู"  ไดแก  เพราะไมตรัสรู 
ดวยอํานาจญาตปริญญา  (การกําหนดรูสิ่งท่ีตนรูแลว).  บทวา  "อปฺปฏิ- 
เวธา  เพราะไมแทงตลอด"  ไดแก   เพราะไมแทงตลอดดวยอํานาจ 
ตีรณปริญญา  (การกําหนดรูดวยการพิจารณาไตรตรอง)    และปหาน- 
ปริญญา  (การกําหนดรูดวยการละ).  บทวา  ตนฺตากุลชาตา  แปลวา 
เปนเหมือนเสนดายที่ยุง.   เหมือนอยางวา   ดายของชางหูกที่เก็บไวไมดี 
ถูกหนูกัดขาด  จึงยุงในท่ีนั้น ๆ  การท่ีจะใหปลายเสมอปลาย  ใหโคน 
เสมอโคนวา  นี้โคน   นี้ปลาย  ยอมทําไดยาก   ฉันใด  สัตวทั้งหลาย 
ผูสับสน  ยุงเหยิง   วุนวาย  ในปจจยาการน้ี  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ไมอาจ 
จะทําปจจยาการใหตรงได.   ผูที่ต้ังอยูในความเคารพนับถือแหงบุรุษเฉพาะ 
ตน     พึงเปนผูอาจทําอุทาหรณในปจจยาการนั้นใหตรงได.       นอกจาก 
พระโพธิสัตวทั้งสอง  สัตวอ่ืนชื่อวา  เปนผูสามารถเพื่อทําปจจยาการใหตรง 
ตามธรรมดาของตนยอมไมมี   เหมือนอยางวา  เสนดายที่ยุง   ซึ่งเขาเอาน้ํา 
สมใสแลว   เอาเกาอ้ีทับ    ยอมจะเกิดเปนกอนติดกันเปนกลุมในท่ีสุด  ฉันใด      
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สัตวเหลาน้ี   ก็ฉันนั้น    พลั้งพลาดในปจจัยแลว    ไมสามารถทําปจจัยให 
ตรง    จึงเกิดเปนกลุมติดกันเปนปม  ดวยอํานาจแหงทิฏฐิ  ๖๒.     กช็น 
เหลาใดเหลาหน่ึง  อาศัยทิฏฐิ    ชนเหลาน้ันทั้งหมด    ไมอาจทําปจจัยให 
ตรงไดเลย.  ดายที่พันกันยุงของชางหูก  เรียกวา   กลุมเสนดายเปนปม 
ในคําวา  คุฬีคุณฺ ิกชาตา. 
         รังนก  ชื่อวา คุฬา.  อาจารยพวกหน่ึงกลาววา  รังของนางนกน้ัน 
ดังน้ีก็มี.  ความที่ดายเปนปมและรังนกทั้งสองน้ัน  ก็นับวายุง.    การท่ีจะ 
จัดใหปลายเสมอปลาย  ใหโคนเสมอโคน เปนการทําไดยาก. เพราะฉะนั้น 
ความขอน้ัน  พึงประกอบเขาโดยนัยกอนน่ันแหละ.               
         บทวา   มฺุชปพฺพชภูตา       ไดแก   เปนเหมือนหญามุงกระตาย 
เหมือนหญาปลอง  คือ   เกิดเชนนั้น.   การถือเอาสิ่งท่ีตกไปในท่ีใดท่ีหน่ึง 
ในเวลาท่ีเชือกซึ่งเขาทุบหญาเหลาน้ัน    ทําขาดลง    แลวจัดใหปลายเสมอ 
ปลาย   ใหโคนเสมอโคนวา  นี้คือปลาย  นี้คือโคนของหญาเหลาน้ัน   เปน 
สิ่งทําไดยาก   ผูต้ังอยูในความเคารพสักการะแหงบุรุษเฉพาะตน   พึงเปน 
ผูสามารถทํา  (ปจจยาการ)    ใหตรงได   นอกจากพระโพธิสัตวทั้งสอง 
สัตวอ่ืนชื่อวา       เปนผูสามารถทําปจจยาการใหตรง    ยอมไมมี  ฉันใด 
หมูสัตวนี้   ก็ฉันนั้น  ไมอาจทําปจจัยใหตรงได  เปนผูเหมือนกลุมเสนดาย 
ที่เปนปม   จึงไมลวงพนอบาย   ทุคติ   วินิบาต   สงสาร   ดวยอํานาจทิฏฐิ. 
         ในความขอน้ัน  นรก   กําเนิดดิรัจฉาน   เปรตวิสัย    และอสุรกาย 
ชื่อวา  อบาย.   เพราะฉะน้ัน  อบายแมทั้งหมดน้ัน  เรียกวา อบาย  เพราะ 
ไมมีความเปนไป  กลาวคือความเจริญ.     อน่ึง  ที่เรียกวา  ทคุติ  เพราะ 
มีความเปนไปแหงทุกข   ที่เรียกวา   วนิิบาต    เพราะความเกิดข้ึนแหงสุข  
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ไดตกไปเสียแลว  สวนนอกน้ี  เรียกวา   สงสาร  เพราะขันธธาตุและ 
อายตนะยังเปนไปตามลําดับไมขาดสาย      หมูสตัวยอมไมลวงพน   คือไม 
กาวลวงทุกขแมทั้งหมดน้ัน  โดยท่ีแท     หมูสัตวถอืเอาอยูซึ่งจุติ   และ 
ปฏิสนธิบอย ๆ   อยางนี้คือ  จากจุติ  ก็ถือปฏิสนธิ  จากปฏิสนธิ  ก็ถือ 
เอาจุติ   จึงตองหมุนไปในภพ  ๓  ในกําเนิด  ๔  ในคติ  ๕  ในวิญญาณ- 
ฐิติ  ๗   ในสตัตาวาส   ๙  เหมือนเรือท่ีถูกลมพัดไปในมหาสมุทร  และ 
เหมือนโคเทียมดวยเครื่องยนตฉะน้ัน. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ไมทรงรุกรานทานพระอานนท     จึงตรัส 
ขอความน้ีทั้งหมดดวยประการฉะน้ี.    คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้   มีนัยดัง 
กลาวแลวแล. 
                                จบนิทานสูตรที่  ๑๐ 
                           จบอรรถกถาทุกขวรรคท่ี  ๖  
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                 มหาวรรคที่  ๗  
 
               ๑.  อัสสุตวตาสูตรท่ี  ๑ 
 
    วาดวยกายเปนที่ประชุมมหาภูตท้ัง  ๔ 
 
         [๒๓๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทาน  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา. . .   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปถุุชนผูมิได 
สดับ  จะพึงเบื่อหนายบาง  คลายกําหนัดบาง  หลุดพนบาง  ในกายอันเปน 
ที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔ นี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะเหตุวา  ความ 
 เจริญก็ดี    ความเสื่อมก็ดี    การเกิดกด็ี    การตายก็ดี    ของกายอันเปน 
ที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔  นี ้     ยอมปรากฏ     ปุถุชนผูมิไดสดับจึงเบ่ือ 
หนายบาง    คลายกําหนัดบาง    หลุดพนบาง    ในกายน้ัน   แตตถาคต 
เรียกกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔    นี้วา     จิตบาง      มโนบาง 
วิญญาณบาง  ปถุุชนผูมิไดสดับ   ไมอาจเบื่อหนาย . คลายกําหนัด    หลุด 
พนในจิต  เปนตนนั้นไดเลย    ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะวาจิตเปนตนนี้ 
อันปุถุชนมิไดสดับรวบรดัถือไวดวยตัณหา  ยึดถือดวยทิฏฐิวา  นั่นของเรา 
เราเปนนั่น   นั่นเปนตัวตนของเรา   ดงัน้ี   ตลอดกาลชานาน  ฉะนั้น ปุถุชน 
ผูมิไดสดับ   จึงไมอาจจะเบ่ือหนาย   คลายกําหนัด   หลุดพนในจิตเปนตน 
นั้นไดเลย.  
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         [๒๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปถุุชนผูมิไดสดับ  จะพึงเขาไปอีก 
ถือเอากายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔  นี ้  โดยความเปนตน  ยัง 
ชอบกวา   แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร   เพราะกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔  นี้     เมื่อ 
ดํารงอยู  ปหน่ึงบาง   สองปบาง    สามปบาง   สี่ปบาง  หาปบาง  สิบปบาง 
ยี่สิบปบาง   สามสิบปบาง  สี่สิบปบาง   หาสิบปบาง   รอยปบาง   ยิ่งกวา 
รอยปบาง   ยอมปรากฏ   แตวาตถาคตเรียกกายอันเปนที่ประชุมแหง 
มหาภูตท้ัง  ๔  นี้วา   จิตบาง  มโนบาง  วิญญาณบาง   จิตเปนตนนั้น 
ดวงหน่ึงเกิดข้ึน  ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน. 
         [๒๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      วานรเมื่อเท่ียวไปในปาใหญจับ 
กิ่งไม    ปลอยกิ่งน้ัน  ยึดเอากิ่งอ่ืน    ปลอยกิ่งท่ียึดเดิม    เหน่ียวกิ่งใหม 
ตอไป แมฉันใด   กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔   นี ้ ที่ตถาคต 
เรียกวา   จิตบาง   มโนบาง   วิญญาณบาง  จิตเปนตนนั้น    ดวงหนึ่งเกิดข้ึน 
ดวงหน่ึงดับไป     ในกลางคืนและกลางวัน    ก็ฉันน้ันแล. 
         [๒๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับ   ยอมใสใจโดย 
แยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม       ในกายและจิตท่ีตถาคตกลาวมา 
นั้นวา   เพราะเหตุดังน้ี   เมื่อส่ิงน้ีมี    สิ่งน้ีจึงมี  เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน  สิ่งนี้ 
จึงเกิดข้ึน   เม่ือส่ิงน้ีไมมี  สิ่งนี้จึงไมมี   เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้จึงดับ      คือ 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร     เพราะสังขารเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป   เพราะนามรูปเปนปจจัย   จึงมี 
สฬายตนะ   เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย 
จึงมีเวทนา   เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา    เพราะตัณหาเปนปจจัย     
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จึงมีอุปาทาน   เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพ   เพราะภพเปนปจจัย  
จึงมีชาติ    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชราและมรณะ    โสกปริเทวทุกข- 
โทมนัสและอุปายาส     ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี       ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้   อน่ึง  เพราะอวิชชาดับสํารอกโดยไมเหลือ  สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ   วิญญาณจึงดับ    ฯ ล ฯ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี 
ยอมมีดวยประการอยางนี้. 
         [๒๓๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกผูไดสดับ   มาพิจารณาอยู 
อยางนี้    ยอมหนายแมในรูป    ยอมหนายแมในเวทนา   ยอมหนายแมใน 
สัญญา  ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย  ยอมหนายแมในวิญญาณ  เมื่อ 
หนาย   ยอมคลายกําหนัด   เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน  เมือ่หลุดพนแลว 
ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว  ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
ดังน้ีแล.  
                                   จบอัสสุตวตาสูตรที่  ๑ 
 
                                 มหาวรรคที่  ๗ 
 
                  อรรถกถาอัสสุตวตาสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัสสุตวตาสูตรท่ี  ๑  แหงมหาวรรคตอไป. 
         บทวา " อสุตวา  ผูมิไดสดับ"  ไดแก  ผูเวนจากการเรียน  การ 
สอบถามและการวินิจฉัยในขันธ  ธาตุ  อายตนะ  ปจจยาการ  และสติปฏฐาน 
เปนตน .  บทวา " ปุถุชฺชโน  ปุถชุน"  ไดแก  ชื่อวาปุถุชน  เพราะเหตุที่ยัง   
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กิเลสมากนานัปการเปนตนใหเกิด.  จริงอยู  ทานกลาวคํานี้ไววา  ชื่อวา 
ปุถุชน  เพราะยังกิเลสหนาใหเกิด.  ขอความท้ังปวงน้ัน  ควรทําใหพิสดาร. 
อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวาปุถุชน   เพราะหยั่งลงภายในของพวกชนจํานวนมาก 
คือนับไมได  หันหลังใหอริยธรรม   ประพฤติธรรมตํ่า  อีกอยางหน่ึง  ผูนี้ 
ชื่อวาปุถุ   เพราะถึงการนับไวแผนกหน่ึงทีเดียว  ชือ่วาชน  เพราะแยกจาก 
พระอริยเจาผูประกอบดวยคุณมีศีลและสุตะเปนตน ฉะน้ัน  จึงชื่อวาปุถุชน. 
ดวยบทท้ังสอง   คือ  อสตุวา  ปุถุชฺชโน  ดังกลาวแลวน้ีนั้น   ทานถือเอา 
อันธปุถุชน     ในจํานวนปุถุชน  ๒  จําพวกที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ 
พระอาทิตยตรัสไววา  ปุถุชนม ี ๒  จําพวก   คืออันธปุถุชน  ๑   กัลยาณ- 
ปุถุชน  ๑.  ดวยบทวา  อิมสฺมึ   พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงกายท่ีเห็น 
ประจักษอยูในปจจุบัน.   บทวา  จาตุมฺมหาภูติกสฺม ึ แปลวา  ในกายอัน 
เปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป  ๔.  อธบิายวา  บังเกิดแตมหาภูตรูป  ๔  ชื่อ 
วาสําเร็จแตมหาภูตรูป  ๔.   บทวา   นิพฺพินฺเทยฺย  แปลวา พึงหนาย. 
บทวา  วิรชฺเชยฺย.  แปลวา  ไมพึงยินดี.  บทวา  วิมจฺุเจยฺย   แปลวา  พึง  
เปนผูใครจะพน.  บทวา   อาจโย  แปลวา  ความเจริญ.  บทวา  อปจโย 
แปลวา  ความเส่ือม.   บทวา  อาทาน  แปลวา  การบังเกิด.   บทวา  
นิกฺเขปน   แปลวา  ความแตกสลาย. 
         บทวา  ตสฺมา  ไดแก   เพราะเหตุที่มหาภูตรูป  ๔ เหลาน้ี  ยอม 
ปรากฏ  เพราะมีความเจริญ   ความเส่ือม    ความบังเกิด  และความแตก 
สลาย.  อธิบายวา  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํารูปที่ 
มิไดประกอบ  (ในการ)  เพ่ือกําหนดรูปในกายอันเปนที่ประชุมแหงมหา- 
ภูตรูป  ๔  แลวทรงกระทํารูปที่ประกอบแลวในกาย  เพ่ือกําหนดวา  ไมมี  
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รูป.  เพราะเหตุไร.    เพราะวาการถือม่ันในรูปของภิกษุเหลาน้ัน   มีกําลัง  
เกินประมาณ.    ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีการถือ 
มั่นในรูปของภิกษุเหลาน้ันวา  เปนรูปที่ไมควรกําหนด เมื่อจะทรงนําออก 
จึงตรัสอยางน้ัน   เพ่ือทรงต้ังไวในความไมมีรูป. 
         คําท้ังปวงมี   จิตฺต  เปนอาทิ  เปนชื่อของมนายตนะนั่นเอง.     ก ็
มนายตนะนั้น  เรียกวา  จิต เพราะเปนท่ีต้ังแหงจิต  เพราะเปนโคจรแหงจิต 
เพราะมีจิตเปนสัมปยุตธรรม  เรยีกวา  มนะ   เพราะอรรถกถานอมไป  และ 
เรียกวา  วิญญาณ  เพราะอรรถวารูแจง.  บทวา  นาล แปลวา  ไมสามารถ. 
บทวา  อชฺโฌสิต  แปลวา  ถูกตัณหากลืน  คือรอยรัดยึดไว.  บทวา  มมา- 
ยิต  ไดแกถอืเอาวา   นี้ของเราดวยการยึดวาเปนของเราดวยอํานาจตัณหา. 
บทวา   ปรามฏ   ไดแกเปนอันถูกทิฏฐิยึดถือเอาโดยประการอื่น   (นอก 
พระพุทธศาสนา).  คําวา เอต  มม  นัน่ของเรา  เปนการยึดถือดวยอํานาจ 
ตัณหา.    ความวิปริตแหงตัณหา  ๑๐๘  เปนอันถือเอาดวยคําน้ัน.   บทวา 
เอโสหมสฺม ิ เปนการยึดถือดวยอํานาจมานะ.  มานะ  ๙ เปนอันถือเอาดวย 
คําน้ัน.  บทวา  เอโส  เม  อตฺตา  นั่นคืออัตตาของเรา   เปนการยึดถือ 
ดวยอํานาจทิฏฐิ.   ทฏิฐิ  ๖๒   เปนอันถือเอาดวยคําน้ัน.  บทวา  ตสฺมา 
ไดแกเพราะยึดถือรูปนี้ไวตลอดกาลนาน     ฉะน้ัน  จึงไมสามารถจะหนาย 
ได. 
         ถามวา  เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ปร  ภิกฺขเว 
นี้.   แกวา  เพราะรูปที่ ๑  เปนอันภิกษุนั้นกระทําใหเปนรูปที่ไมสมควร 
จะกําหนด ทําอรูปใหเปนรูปที่สมควร  เมื่อเปนเชนนี้  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงทราบวา  ภิกษุเหลาน้ันออกจากการยึดถือรูป  ถืออรูป   ดังน้ี  จึง  
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ทรงปรารภพระเทศนาน้ี   เพ่ือทรงคราออกซ่ึงก็ยึดถือน้ัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺตโต  อุปคจฺเฉยฺย   ความวา   พึง 
ถือเอาวาเปนอัตตา.  บทวา  ภิยฺโยป  ความวา  แมจะเกินกวา  ๑๐๐  ป 
ข้ึนไป.   ถามวา    ก็เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น 
ข้ึนชื่อวา   รปูที่ต้ังอยูเกิน  ๑๐๐  ป   มอียูหรือ.   รูปที่เปนไปในปฐมวัย 
อยูไมถึงมัชฌิมวัย,  รูปที่เปนไปในมัชฌิมวัย  อยูไมถึงปจฉิมวัย,   รูปที่เปน 
ไปกอนอาหาร   อยูไมถึงหลังอาหาร,   รูปที่เปนไปหลังอาหาร   อยูไมถึง 
ปฐมยาม,   รปูที่เปนไปในปฐมยาม   อยูไมถึงมัชฌิมยาม,   รูปที่เปนไป 
ในมัชฌิมยาม   อยูไมถึงปจฉิมยาม,   มีอยูมิใชหรอื  อนึ่ง    รูปที่เปนไปใน   
เวลาเดิน   อยูไมถึงเวลายืน,  รูปที่เปนไปในเวลายืน  อยูไมถึงเวลานั้น, 
รูปที่เปนไปในเวลานั่ง    อยูไมถึงเวลานอน.   แมในอิริยาบถหนึ่ง   รูปที ่
เปนไปในเวลายกเทา อยูไมถึงยายเทา,   รูปที่เปนไปในเวลายายเทา อยูไมถึง 
เวลายางเทา,  รูปที่เปนไปในเวลายางเทา  อยูไมถึงเวลาหยอนเทา,   รูปที่เปน 
ไปในเวลาหยอนเทา  อยูไมถึงเวลาเหยียบพ้ืน,  รูปเปนไปในเวลาเหยียบพ้ืน 
อยูไมทันถึงเวลายันพ้ืน.   สังขารทั้งหลาย   ทําเสียงวา  ตฏะ  ตฏะ   ลั่นเปน 
ขอ ๆ  ในทีนัน้ ๆ   เหมือนงาที่เขาใสไวในภาชนะรอนฉะนั้นหรือ.   แกวา 
ขอน้ันยอมเปนจริงอยางน้ัน.   เหมือนอยางวา  เมื่อประทีปกําลังลุกโพลง 
เปลวไฟไมโพลงลวงสวนแหงไสนั้น ๆ ยอมแตก [เทียะ ๆ]  ในท่ีนั้น ๆ 
อน่ึงเลาเมื่อประทีปกําลังลุกโพลงตลอดคืนยังรุง    ดวยอํานาจท่ีเนื่องดวย 
ความสืบตอ  ทานก็เรียกวาประทีปฉันใด  แมในทีน่ี้  กายแมนี้  ทานแสดง 
ใหเปนเหมือนต้ังอยูตลอดกาลนานอยางนั้น       ดวยอํานาจความสืบตอก็ 
ฉันนั้น.  
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         ก็บทวา รตฺติยา  จ  ทิวสสฺส  จ  นี้  เปนฉัฏฐีวิภัตติ   ลงในอรรถแหง  
สัตตมีวิภัตติ.  บทวา อฺเทว   อุปฺปชฺชติ   อฺ   นิรุชฺฌติ  ความวา 
จิตใดเกิดข้ึนและดับไปในเวลากลางคืน    จิตดวงอ่ืนนอกจากจิตดวงนั้น 
นั่นแลยอมเกิดข้ึนและดับไปในกลางวัน.   แตไมควรถือเอาอรรถอยางนี้วา 
จิตดวงอ่ืนเกิดข้ึน     จิตดวงอ่ืนที่ยังไมเกิดข้ึนนั่นแลยอมดับไป.     บทวา 
รตฺติยา  จ  ทวิสสฺส  จ นี้  ทานถือเอาความสืบตอออนนอยกวาความสืบตอ 
เดิมแลวกลาวดวยอํานาจความสืบตอนั่นเอง.     กจิ็ตดวงเดียวเทาน้ันชื่อวา 
สามารถเพ่ือต้ังอยู   สิ้นคืนหน่ึงหรือวันหน่ึงยอมไมมี.     จริงอยู  ในขณะ 
ดีดนิ้วครั้งเดียว  จิตเกิดข้ึนหลายโกฏแิสนดวง   สมจริงดังคําท่ีทานกลาวไว 
ในมิลินทปญหาวา     มหาบพิตร     ขาวเปลือก  ๑๐๐  เลมเกวียน  ๑ บั้น 
๗  สัดกับ  ๒  ทะนาน   ไมถึงการนับ   คือไมถึงเส้ียว  ไมถึงสวนของเสี้ยว 
แหงจิตท่ีเปนไปในขณะดีดนิ้วครั้งเดียว. 
         บทวา  พฺรหาวเน  แปลวา  ปาใหญ.  ดวยคําวา  ต  มฺุจิตฺวา  อ 
คณฺหาติ   ต  มฺุจิตฺวา  คณฺหาติ  ทรงแสดงความไวดังนี้วา  ลิงน้ันไมได 
กิ่งไมที่จะพึงจับ  ก็ไมลงสูพ้ืนดิน  โดยท่ีแทเท่ียวอยูในปาใหญนั้นจับเอาแต 
กิ่งไมนั้น   ๆ  เที่ยวไปเทานั้น.  ในบทวา  เอวเมว  โข   นี้   มีอุปมาเปน 
เครื่องเทียบเคียงดังตอไปน้ี     จริงอยู   ปาอันถือเอาเปนอารมณ  พึงทราบ 
เหมือนปาใหญในปา  จิตอันเกิดข้ึนในปาคืออารมณ  พึงทราบเหมือนลิงที่ 
เที่ยวไปในปานั้น  การไดอารมณเหมือนการจับกิ่งไม.   ลิงน้ันเที่ยวไปใน 
ปาปลอยกิ่งไมนั้น ๆ แลวจับกิ่งไมนั้นๆ ฉันใด แมจิตนี้ก็ฉันนั้น  เที่ยวไป 
ในปาคืออารมณ  บางคราวยึดเอารูปารมณเกิดข้ึน  บางคราวยึดเอาอารมณ 
มีสัททารมณเปนตนอยางใดอยางหน่ึง    บางคราวยึดเอาอตีตารมณ   หรือ  
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อนาคตารมณ   บางคราวยึดเอาอารมณปจจุบัน     บางคราวยึดเอาอารมณ 
ภายใน   หรอือารมณภายนอก.   เหมือนอยางวา   ลงิน้ันเที่ยวไปในปาไม  
ไดกิ่งไม    ไมพึงกลาววาลงแลวบนภาคพ้ืนดิน.    แตจับเอากิ่งไมกิ่งหนึ่ง 
แลวน่ังอยูฉันใด   แมจิตก็ฉันนั้นเหมือนกัน   เที่ยวไปในปาคืออารมณ 
ไมพึงกลาววา  ไมไดอารมณที่ยึดเหน่ียวอยางหน่ึงเกิดข้ึน   แตพึงทราบวา 
ในการเกิดข้ึนครั้งหนึ่ง   จิตยึดเอาอารมณแลวจึงเกิดข้ึน.  ก็ดวยทราบวา 
เพียงเทาน้ี     เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงนําออกจากรูปแลวใหต้ังการ 
ยึดในอรูป  นําออกจากอรูปใหต้ังในรูป.    
         บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคจะแยกรูปน้ันออกเปน 
๒ สวน  จึงเริ่มแสดงวา   ตตฺร  ภิกขฺเว  สุตวา   อรยิสาวโก  พึงทราบ 
ความอุปมาครั้งบุรุษผูถูกงูพิษกัดดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา  บุรุษคนหนึ่งถูกงูพิษกัด.   ลําดับนั้นหมอผูฉลาดคนหนึ่ง 
มาดวยหมายใจวา    จะถอนพิษงูนั้นออก    แลวทําใหคายพิษรายมนตวา 
ขางลางเปนครุฑ  ขางบนเปนนาค  แลวไลพิษไวขางบน.   หมอน้ันรูวา 
พิษถูกยกข้ึนจนถึงสวนขอบตาแลว  คิดวา  แตนี้ไปเราไมยอมใหข้ึนไป  เรา 
จะต้ังไวในท่ี ๆ  ถูกกัดนัน่เอง   จึงรายมนตวา   ขางบนเปนครุฑ  ขาง 
ลางเปนนาค   จึงรมควันที่แผล   เอาไมเคาะ  ปลงพิษลงต้ังไวในที่ ๆ  ถูกกดั 
นั่นเอง.  เขารูวาพิษต้ังอยูในที่นั้น   จึงทําลายยาพิษ   โดยการทายาขนาน  
เยี่ยม   แลวใหอาบนํ้ากลาววา   ขอทานจงมีความสบายเถิด   แลวหลีกไปตาม 
ประสงค. 
         ในขอน้ันกาลที่ภิกษุเหลาน้ีถือเอาประมาณย่ิงในรูป   พึงทราบเหมือน 
การต้ังอยูของพิษในกายของบุรุษผูถูกอสรพิษกัด.   พระตถาคตเหมือนหมอ  
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ผูฉลาด.  กาลท่ีภิกษุเหลาน้ันอันพระตถาคตใหทําการยึดถือจากรูป  แลวให 
ต้ังอยูในอรูป เหมือนเวลาที่หมอรายมนตแลวไลยาพิษไวขางบน กาลท่ีภิกษุ 
เหลาน้ันอันพระตถาคตใหนําการยึดถือจากอรูป แลวใหต้ังอยูในรูป  เปรยีบ 
เหมือนเวลาที่หนอไมใหพิษท่ีแลนข้ึนขางบนจนถึงขอบตา    แลวไลลงดวย 
กําลังมนตอีก  แลวต้ังไวในที่ ๆ ถูกอสรพิษกัด  พึงทราบกาลท่ีพระศาสดา 
ทรงเริ่มเทศนาน้ีเพ่ือนําการยึดถือออกจากอารมณทั้ง  ๒  ฝาย        เปรียบ 
ทําลายยาพิษท่ีหยุดไวในท่ีถูกอสรพิษกัดดวยการทายาขนานเย่ียม. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  ดวยบทวา   นิพฺพินฺท    วริชฺชติ  พระองคตรัส    
เหมือนการมรรค.  ดวยบทวา   วิราคา   วิมุจฺจติ   ตรัสผล.   ดวยบทวา 
วิมุตฺตสฺมึ  เปนตน  ตรัสปจจเวกขณญาณ. 
                         จบอรรถกถาอัสสตุวตาสูตรที่  ๑ 
 
                        ๒.  อัสสุตวตาสูตรท่ี  ๒ 
 
                   วาดวยรางกายเปนที่ประชุมมหาภูตท้ัง  ๔ 
 
         [๒๓๕]   สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปุถชุนผู 
มิไดสดับ  จะพึงเบื่อหนายบาง   คลายกําหนัดบาง   หลุดพนบาง  ใน 
รางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔ นี ้  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ 
วา   ความเจริญก็ด ี ความเส่ือมก็ดี   การเกิดก็ดี   การตายก็ดี   ของรายกาย 
อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔ นี้วา  จิตบาง  มโนบาง  วิญญาณบาง  
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ปุถุชนผูมิไดสดับ   ไมอาจจะเบื่อหนาย   คลายกําหนัด   หลุดพนในจิต 
เปนตนนั้นไดเลย   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้   อัน 
ปุถุชนผูมิไดสดับ  รวบรดัถือไวดวยตัณหา  ยึดถือดวยทิฏฐิวา  นั่นของเรา 
เราเปนนั่น   นั่นเปนตัวตนของเรา    ดังน้ี         ตลอดกาลชานาน   ฉะน้ัน 
ปุถุชนผูมิไดสดับ   จึงจะเบ่ือหนาย  คลายกําหนัด  หลุดพนในจิตเปนตน 
นั้นไมไดเลย. 
         [๒๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปุถุชนผูมิไดสดับ   จะพึงเขาไป 
ยึดถือเอากายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔  นี้   โดยความเปนตน 
ยังชอบกวา   แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร     เพราะกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตท้ัง  ๔  นี้   เมื่อ 
ดํารงอยูปหน่ึงบาง  สองปบาง  สามปบาง  สี่ปบาง  หาปบาง  สิบปบาง 
ยี่สิบปบาง  สามสิบปบาง  สี่สิบปบาง  หาสิบปบาง  รอยปบาง  ยิ่งกวา 
รอยปบาง    ยอมปรากฏ   แตวาตถาคตเรียกกายอันเปนที่ประชุมแหง 
มหาภูตท้ัง  ๔  นี้วา  จิตบาง  มโนบาง   วิญญาณบาง   จิตเปนตนนั้น 
ดวงหน่ึงเกิดข้ึน  ดวงหนึ่งดับไป  ในกลางคือและในกลางวัน. 
         [๒๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกไดสดับ  ยอมใสใจดวย 
ดีโดยแยบคายถึงปฏิจจสมุทบาทธรรม       ในกายและจิตท่ีตถาคตกลาว 
มาน้ันวา  เพราะเหตุดังน้ี   เมื่อส่ิงน้ีมี   สิ่งน้ีจึงมี     เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน 
สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน  เมื่อส่ิงน้ีไมมี   สิ่งน้ีจึงไมมี    เพราะสิ่งนี้ดับ  สิ่งนี้จึงดับ 
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา    จึงเกิดสุขเวทนา  เพราะ 
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนาน้ันดับไป   สขุเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
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ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา  จึงดับ    จึงสงบไป   เพราะอาศัยผัสสะ  
อันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา  จึงเกิดทุกขเวทนาข้ึน   เพราะผัสสะอันเปน 
ปจจัยแหงทุกขเวทนาน้ันดับไป   ทกุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอัน 
เปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น   จึงดับ  จึงสงบไป  เพราะอาศัยผัสสะอัน 
เปนปจจัยแหงเวทนาท่ีไมใชสุข    ไมใชทุกข   จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึน 
เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ันดับไป  อทุกขมสุขเวทนา 
ที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ัน     จึงดับ 
จึงสงบไป. 
         [๒๓๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะไมสองอันครูดสีกันจึงเกิด 
ไออุน    เกิดความรอน    แตถาแยกไมทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน 
ไออุนซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น  ก็ดบัไป  สงบไป   แมฉันใด   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา   จึงเกิดสุข-  
เวทนาข้ึน    เพราะผัสสะอัน เปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้นดับไป    สุขเวทนา 
ที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้น     จึงดับ     จึง 
สงบไป  เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนา 
ข้ึน  เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาน้ันดับไป  ทุกขเวทนาที่เกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาน้ัน    จึงดับ   จึงสงบไป 
เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาท่ีมิใชทุกขมิใชสุข        จึงเกิด 
อทุกขมสุขเวทนาน้ัน   เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนาน้ัน 
ดับไป        อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง 
อทุกขมสุขเวทนาน้ัน  จึงดับ   จึงสงบไป  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
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         [๒๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูไดสดับ    มาพิจารณา  
อยูอยางนี้    ยอมหนายแมในผัสสะ  ยอมหนายแมในเวทนา   ยอมหนาย 
แมในสัญญา   ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย    ยอมหนายแมในวิญญาณ 
เมื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด  เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน   เม่ือหลุดพน 
แลว   ก็เกิดญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว   และยอมทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี  ดังนี้แล. 
                                           จบอัสสุตวตาสูตรที่  ๒ 
 
                                 อรรถกถาอัสสุตวตาสูตรท่ี  ๑ 
 
         ในอัสสุตวตาสูตรที่  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สุขเวทนีย  ไดแกเปนปจจัยแหงสุขเวทนา.   บทวา  ผสฺส 
ไดแกจักขุสัมผัสเปนตน.    ถามวา   กจั็กขุสัมผัสไมเปนปจจัยแกสุขเวทนา 
มิใชหรือ.      แกวาไมเปนปจจัยโดยสหชาติปจจัย   แตเปนปจจัยแกชวนะ 
เวทนา โดยอุปนิสสยปจจัย  ซึ่งพระองคตรัสหมายเอาคําน้ัน.   แมในโสต- 
สัมผัสเปนตน   ก็นัยนี้.   บทวา  ตชฺช  ไดแกเกิดแตเวทนาน้ัน  คือสมควร 
แกผัสสะน้ัน.   อธิบายวา   สมควรแกผัสสะน้ัน.  บทวา   ทุกฺขเวทนีย 
เปนตน  พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันแล.    บทวา    สงฺฆฏสโมธานา 
ไดแกโดยการครูดสีกันและการรวมกัน   อธิบายวา  โดยการเสยีดสีและการ 
รวมกัน.   บทวา อุสฺมา  ไดแกอาการรอน.  บทวา  เตโช   อภินพฺิพตฺตติ 
ความวา  ไมควรถือเอาวา  ลูกไฟยอมออกไป.  ก็บทวา อุสฺมา  นี้   เปน  
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ไวพจนแหงอาการรอนน่ันเอง.      บรรดาบทเหลานั้น    บทวา    ทฺวินฺน 
กฏาน  ไดแก  ไมสีไฟท้ังสอง.     ในสองอยางนั้น    วัตถุเหมือนไมสีไฟ 
อันลาง  อารมณเหมือนไมสีไฟอันบน    ผัสสะเหมือนการครูดสี    เวทนา 
เหมือนธาตุไออุน. 
                                            จบอัสสุตวตาสูตรที่   ๒   
 
            ๓.  ปุตตมังสสูตร 
 
           วาดวยอาหาร  ๔  อยาง 
 
         [๒๔๐]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาหาร   ๔ 
อยาง    เพ่ือความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว    หรือเพ่ืออนุเคราะห 
แกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด  อาหาร ๔  อยางนั้นคือ   ๑.   กวฬีการาหาร 
หยาบบาง    ละเอียดบาง      ๒.   ผัสสาหาร      ๓.  มโนสัญเจตนาหาร 
๔.    วิญญาณาหาร   ภิกษุทั้งหลาย   อาหาร ๔ อยางเหลาน้ีแล  เพ่ือความ 
ดํารงอยูแหงสัตวโลกที่เกิดมาแลว          หรือเพ่ืออนุเคราะหแกเหลาสัตวผู 
แสวงหาท่ีเกิด. 
         [๒๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กวฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร 
ภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา  ภรรยาสามีสองคน    ถือเอาเสบียงเดินทาง 
เล็กนอย    แลวออกเดินไปสูทางกันดาร    เขาทั้งสองมีบุตรนอย ๆ  นารัก  
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นาพอใจอยูคนหนึ่ง       เม่ือขณะที่คนทั้งสองกําลังเดินไปในทางกันดาร 
เสบียงเดินทางที่มีอยูเพียงเล็กนอยน้ันไดหมดสิ้นไป      แตทางกันดารน้ัน 
ยังเหลืออยู     เขาทั้งสองยังขามพนไปไมได    ครัง้น้ัน  เขาท้ังสองคนคิด 
ตกลงกันอยางนี้วา   เสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแล   มอียูเล็กนอย 
เสบียงเดินทางอันนั้นก็ไดหมดสิ้นไปแลว        แตทางกันดารน้ีก็เหลืออยู 
เรายังขามพนไปไมได  อยากระน้ันเลย  เราสองคนมาชวยกันฆาบุตรนอย ๆ 
คนเดียว  ผูนารัก  นาพอใจคนน้ีเสีย  ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง  เมื่อ 
ไดบริโภคเนื้อบุตร      จะไดพากันเดินขามพนทางกันดารท่ียังเหลืออยูนั้น 
ถาไมเชนนั้นเราท้ังสามคนตองพากันพินาศหมดแน  ครั้งน้ัน   ภรรยาสามี 
ทั้งสองคนน้ัน  ก็ฆาบุตรนอย ๆ คนเดยีว  ผูนารัก  นาพอใจนั้นเสีย  ทํา 
ใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง    เมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จ    ก็พากนัเดินขาม 
ทางกันดารท่ียังเหลืออยูนั้น        เขาทั้งสองคนรับประทานเน้ือบุตรพลาง 
คอนอกพลางรําพันวา  ลูกชายนอย ๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย  ลูกชาย 
นอย ๆ คนเดยีวของฉันไปไหนเสีย   ดังน้ี   เธอทั้งหลายจะเขาใจความขอ 
นั้นเปนอยางไร  คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรที่เปนอาหารเพ่ือความคะนอง 
หรือเพ่ือความมัวเมา  หรือเพ่ือความตบแตง หรือเพ่ือความประดับประดา 
รางกายใชไหม  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  หามิได   พระเจาขา    จึงตรัส 
ตอไปวา  ถาเชนนั้น    เขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพ่ือ 
ขามพนทางกันดารใชไหม    ใช  พระเจาขา   พระองคจึงตรัสวา  ขอน้ี 
ฉันใด   เรากลาววา   บุคคลควรเห็นกวฬีการาหารวา    [เปรียบดวยเนื้อ 
บุตร]    ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    เมื่ออริยสาวกกําหนดรูกวฬีการาหารได 
แลว   ก็เปนอันกําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณ   เมื่ออริยสาวก  
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กําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว   สังโยชนอันเปนเครื่อง 
ชักนําอริยสาวกใหมาสูโลกน้ีอีก  ก็ไมมี. 
         [๒๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ผัสสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร 
เหมือนอยางวา   แมโคนมที่ไมมีหนังหุม  ถายืนพิงฝาอยูที่จะถูกพวกสัตว 
อาศัยฝาเจาะกิน  ถายืนพิงตนไมอยู  ก็จะถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไช 
กิน   หากลงไปยืนแชน้ําอยู     ก็จะถูกพวกสัตวที่อาศัยน้ําตอดและกัดกิน 
ถายืนอยูในที่วาง  ก็จะถูกมวลสัตวที่อาศัยอยูในอากาศเกาะกัดและจิกกิน 
เปนอันวาแมโคนมตัวนั้นที่ไรหนังหุม  จะไปอาศัยอยูในสถานท่ีใดๆ กถ็ูก 
จําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานท่ีนั้น ๆ กัดกินอยูร่าํไป  ขอน้ีฉันใด  เรา 
กลาวพึงเปนผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่ออริยสาวกกําหนดรูผัสสาหาร 
ไดแลว   ก็เปนอันกําหนดรุเวทนาท้ังสามได  เมื่ออริยสาวกกําหนดรูเวทนา 
ทั้งสามไดแลว  เรากลาววาไมมีสิ่งใดท่ีอริยสาวกพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวานี้ 
อีกแลว. 
         [๒๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็มโนสญัเจตนาหารจะพึงเห็นได 
อยางไร  เหมือนอยางวา  มีหลุมถานเพลิงอยูแหงหนึ่ง  ลึกมากกวาชั่วบุรุษ 
เต็มไปดวยถานเพลิง  ไมมีเปลว  ไมมคีวัน   ครั้งน้ันมีบุรุษคนหนึ่งอยาก 
มีชีวิตอยู  ไมอยากตาย   รกัสุข   เกลียดทุกข  เดินมา  บุรุษสองคนมีกําลัง 
จับเขาท่ีแขนขางละคนคราไปสูหลุมถานเพลิง  ทันใดน้ันเอง   เขามีเจตนา 
ปรารถนาตั้งใจอยากจะใหไกลจากหลุมถานเพลิง        ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะเขารูวา     ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิงน้ี      ก็จักตองตายหรือถึงทุกข 
แทบตาย    ขอนี้ฉันใด    เรากลาววาพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร   ฉันนั้น  
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เหมือนกัน     เมื่ออริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว     ก็เปนอัน  
กําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว   เมื่ออริยสาวกกําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว 
เรากลาววาไมมีสิ่งใดท่ีอริยสาวกพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีกแลว. 
         [๒๔๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็วิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร 
เหมือนอยางวา  พวกเจาหนาท่ีจับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชา 
วา   ขอเดชะ    ดวยโจรผูนี้กระทําผิด    ใตฝาละอองธุลีพระบาท    จงทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาใหลงโทษโจรผูนี้ตามท่ีทรงเห็นสมควรเถิด  จึงมีพระ 
กระแสรับสัง่อยางนี้วา  ทานผูเจริญ   ไปเถอะพอ    จงประหารมันเสียดวย 
หอกรอยเลมในเวลาเชาน้ี        เจาหนาที่เหลาน้ันก็ชวยกันประหารนักโทษ 
คนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา    ตอมาเปนเวลาเท่ียงวัน    พระราชา 
ทรงซักถามเจาหนาท่ีเหลาน้ันอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เจานักโทษคนนั้น 
เปนอยางไรบาง   เขาพากันกราบทูลวา   ขอเดชะ   เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม 
จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา    ทานผูเจริญ    ไปเถอะพอ     จงชวยกัน 
ประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเท่ียงวัน         เจาหนาที่เหลาน้ันก็ 
ประหารนักโทษคนนั้นเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเท่ียงวัน      ตอมาเปน 
เวลาเย็น      พระราชาทรงซักถามเจาหนาท่ีเหลานั้นอีกอยางนี้วา     ทาน 
ผูเจริญ เจานักโทษคนนั้นเปนอยางไรบาง  เขาพากันกราบทูลวา  ขอเดชะ 
เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม      จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนี้วา     ทานผูเจริญ 
ไปเถอะพอ     จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น    เจาหนาท่ี 
คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น  ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายยังเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    คือวาเม่ือเขากําลังถูกประหาร 
ดวยหอกรอยเลมตลอดวันอยูนั้น      จะพึงไดเสวยแตทุกขโทมนัสซึ่งมีการ  
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ประการนั้น   เปนเหตุเทานั้น  มิใชหรอื  ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อเขากําลังถูก 
ประหารอยูดวยหอกแมเลมเดียว        กพึ็งเสวยความทุกขโทมนัสซึ่งมีการ 
ประหารน้ันเปนเหตุ     แตจะกลาวไปไยถึงเมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดวย 
หอกสามรอยเลมเลา   ขอน้ีฉันนั้น   เรากลาววา  จะพึงเห็นวิญญาณาหาร 
ฉันนั้นเหมือนกัน    เมื่ออริยสาวกกําหนดรูวิญญาณาหารไดแลว   ก็เปนอัน 
กําหนดรูนามรุปไดแลว     เมื่ออริยสาวกหากําหนดรูนามรูปไดเเลว      เรา 
กลาววา  ไมมีสิ่งใดท่ีอริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีกแลว. 
                                        จบปุตตมังสสูตรที่  ๓ 
 
                       อรรถกถาปุตตมังสสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในปุตตมังสสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ในคําวา  จตฺตาโรเม ภิกฺขเว  อาหารา   เปนตน   มีนัยดังกลาวแลว 
นั่นแล.    ก็เพราะสูตรนั้นต้ังข้ึนโดยอัตถุปปตติ  ฉะนั้น   ครั้นขาพเจา 
แสดงเรื่องนั้นแลว   ในทีน่ี้จักแสดงการพรรณนาตามลําดับบท.    ถามวา 
พระสูตรนี้  ต้ังข้ึนโดยอัตถุปปตติอะไร.  ตอบวา  โดยเรื่องลาภและสักการะ. 
         ไดยินวา ลาภและสักการะเปนอันมากข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจา. 
เหมือนสมัยทรงสรางสมพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญตลอด  ๔ อสงไขย.   จริงอยู 
บารมีทั้งหมดของพระผูมีพระภาคเจานั้น  เปนประหน่ึงประมวลมาวา   เรา 
จักใหวิบากในอัตภาพหน่ึง   จึงยังหวงน้ําใหญคือลาภและสักการะใหบังเกิด 
เหมือนเมฆใหญต้ังข้ึนแลวยังหวงน้ําใหญใหบังเกิดฉะน้ัน.    ชนท้ังหลายมี 
กษัตริยและพราหมณเปนตน    ตางถือขาว  น้ํา   ยาน  ผา   ระเบียบดอกไม  
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ของหอม   และเครื่องลูบไลเปนตน     มาจากท่ีนั้น ๆ พากันคิดวา  พระ- 
พุทธเจาอยูไหน    พระผูมีพระภาคเจาอยูไหน พระผูเปนเทพแหงเทพ  ผู 
องอาจกวานระ.       ผูเปนบุรุษเยี่ยงราชสีหอยูไหน      ดังน้ีแลวจึงเสาะหา 
พระผูมีพระภาคเจา.  ชนเหลาน้ันนําปจจัยมาต้ังหลายรอยเลมเกวียน  เม่ือ 
ไมไดโอกาสจึงหยุดอยู    เอาทูปเกวียนตอกันกับทูปเกวียนวงเวียนรายรอบ 
ประมาณหนึ่งคาวุต      เหมือนเรื่องอันธกวินทพราหมณฉะน้ัน.      เรื่อง 
ทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในขันธกะและในพระสูตรนั้น ๆ.  ลาภ 
สักการะเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาฉันใด    แมแกพระภิกษุสงฆก็ฉันนั้น. 
สมจริงตามคําท่ีทานกลาวไววา    กโ็ดยสมัยนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูอันบริษัทสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา  ยําเกรง  เปนผูไดจีวร 
บิณฑบาต   เสนาสนะ   คิลานปจจัยเภสัช  บริขาร  แมพระสงฆแล   ก็เปน 
ผูอันชนสักการะ ฯ ล ฯ    เปนผูได ฯล ฯ    บริขาร.   เหมือนท่ีพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  จุนทะ  บัดนี้สงฆหรือคณะ  มีประมาณเทาใดเกิดข้ึน 
ในโลก  จุนทะ   เราไมมองเห็นสงฆหมูหน่ึงอื่นผูถึงความเปนเลิศดวยลาภ 
และเลิศดวยยศ   เหมือนอยางภิกษุสงฆนี้เลย. 
          ลาภและสักการะที่เกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาคเจา      และแกสงฆนี้ 
นั้น    รวมแลวประมาณไมได   เหมอืนนํ้าแหงมหานทีทั้งสอง.  ลําดับนั้น 
พระศาสดาประทับอยู ณ ที่ลับ    ทรงพระดําริวา    ลาภและสักการะใหญ 
ไดเปนของสมควรแมแกพระพุทธเจาในอดีต ทั้งจะสมควรแกพระพุทธเจา 
ในอนาคต      ภิกษุทั้งหลายประกอบดวยสติและสัมปชัญญะอันกําหนดเอา 
อาหารเปนอารมณ  เปนผูวางตนเปนกลาง  ปราศจากฉันทราคะ ไมมีความ 
พอใจและความยินดี  สามารถบริโภคหรือหนอ หรือจะไมสามารถบริโภค.  
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         พระองคไดทรงเห็นกุลบุตรบางพวกผูบวชใหม   ผูไมพิจารณาแลว  
บริโภคอาหาร      ครั้นพระองคทรงเห็นแลวทรงพระดําริวา     เราบําเพ็ญ 
บารมีสิ้น  ๔  อสงไขยกําไรแสนกัป     จะไดบําเพ็ญเพราะเหตุแหงปจจัยจีวร 
เปนตนก็หาไมแตที่แทบําเพ็ญประโยชนแกพระอรหัตอันเปนผลสูงสุด. 
ภิกษุแมเหลานี้บวชในสํานักเรา        มไิดบวชเพราะเหตุแหงปจจัยมีจีวร 
เปนตน    แตบวชเพ่ือประโยชนแกพระอรหัตน่ันเอง.   บัดนี้ภิกษุเหลาน้ัน 
กระทําส่ิงท่ีไมเปนสาระนั่นวาเปนสาระ  และสิ่งท่ีไมเปนประโยชนนั่นแล 
วาเปนประโยชน.   ธรรมสังเวชเกิดข้ึนแกพระองคดวยประการฉะน้ี . ลําดับ 
นั้น  พระองคทรงพระดําริวา ถาจักสามารถบัญญัติปญจมปาราชิกข้ึนไดไซร 
เราก็จะพึงบัญญัติการบรโิภคอาหารโดยไมพิจารณาใหเปนปญจมปาราชิก 
แตไมอาจทรงทําอยางนี้ได     เพราะวาอาหารน้ันเปนที่สองเสพประจําของ 
สัตวทั้งหลาย   แตเมื่อเราตรัสไวภิกษุเหลาน้ันก็จักเห็นขอน้ันเหมือนปญจม- 
ปาราชิก   เมื่อเปนเชนนั้นเราก็จักต้ังการบริโภคอาหารท่ีไมพิจารณาน้ันวา- 
เปนกระจกธรรม   เปนขอสังวร    เปนขอบเขต   ซึ่งเหลาภิกษุในอนาคต 
รําลึกแลว  จักพิจารณาปจจัย  ๔  เสียกอน  แลวบริโภค. 
         ในอัตถุปปตติเหตุนี้  ไดเพ่ิมปุตตมังสูปมสุตตันตะดังตอไปนี้.   บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา   อตฺตาโรเม  ภิกขฺเว  อาหารา   เปนตน  มอีรรถ 
ดังกลาวแลวในหนหลังน่ันแล.    ก็ครัน้ใหอาหาร  ๔  พิสดารแลว   บัดนี้  
เพ่ือจะแสดงโทษในอาหาร ๔ เหลาน้ัน    จึงตรัสวา     กถฺจ  ภิกฺขเว 
กวฬีกาโร  อาหาโร  ทฏพฺโพ  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลานั้น บทวา  ชายปติกา  ไดแกภริยาและสามี  บทวา 
ปริตฺต   สมพฺล ไดแกเสบียงมีขาวหอ  ขาวสัตตุและขนมเปนตน  อยางใด  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 311 

อยางหน่ึง  จํานวนนอย.  บทวา กนฺตารมคฺค    ไดแกหนทางกันดารหรือ 
หนทางคราวกันดาร.  บทวา  กนฺตาร  ไดแกกันดาร ๕ อยาง   คือ โจร- 
กันดาร  พาฬกันดาร  อมนุสสกันดาร  นริุทกกันดาร  อัปปภักขกันดาร.  
บรรดากันดาร ๕ อยางนั้น ที่ที่มีโจรภัย  ชื่อวาโจรกันดาร  ที่ ๆ มีสัตวราย   
มีราชสีหและเสือโครงเปนตน  ชื่อวา พาฬกันดาร.  ที่ๆ  มีภัยโดยอมนุษย 
มียักษิณี  ชื่อวา พลวามุข เปนตน  ชื่อวา  อมนุสสกันดาร.  ที่ๆ  ไมมี 
น้ําด่ืมหรืออาบ  ชื่อวา  นริุทกกันดาร.  ที่ที่ไมมีสิ่งท่ีจะเค้ียวหรือกิน  โดย 
ที่สุดแมเพียงหัวเผือกเปนตนก็ไมมี  ชือ่วา  อัปปภักขกันดาร.  อนึ่ง  ใน 
ที่ใดมีภัยท้ัง  ๕ อยางน้ีอยู   ที่นั้น  ชื่อวา  กันดารโดยแท.   กันดารท้ัง  ๕   
นี้นั้น  พึงผานไปเสียโดย ๑-๒-๓ วันก็มี.  ทางนั้นทานไมประสงคในท่ีนี้ 
แตในที่นี้ทานประสงคเอาทางกันดารประมาณ  ๑๐๐ โยชน  ซึง่ไมมีน้ําและ 
มีอาหารนอย   ทางในคราวกันดารเห็นปานนี้   ชื่อวา ทางกันดาร.  บทวา 
ปฏิปชฺเชยฺยุ   ความวา  สองสามีภรรยาถูกฉาตกภัย  โรคภัย  และราชภัย 
เบียดเบียนพากันเดินไป   สําคัญวา   เราจักผานกันดารอยางหน่ึง   อยูเปน 
สุขในรัชสมยัที่ปราศจากอันตรายของพระราชาผูทรงธรรม. 
         บทวา   เอกปุตฺตโก   ไดแกบุตรนอยคนเดียว   มีรางกายผายผอม 
ผูควรจะพึงเอ็นดูอุมไป.    บทวา   วลฺลูรฺจ    โสณฺฑิกฺจ    ความวา 
เอาจากท่ีมีเนื้อเปนกอน ๆ   ทําเปนเนื้อแหง   เอาจากท่ีติดกระดูกและติด 
ศีรษะทําเปนเน้ือยอย ๆ.  บทวา  ปฏิปเสยฺยุ   ไดแกพึงประหาร.    ศัพทวา 
กห   เอกปุตฺตก นี้   เปนอาการแสดงความคร่ําครวญของสามีภรรยาคูนั้น. 
         ก็ในขอน้ีมีการพรรณนาเนื้อความโดยยอ      ต้ังตนแตทําเน้ือความ 
ใหเเจมแจง   ดังตอไปนี้.  
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         ไดยินวา  สองสามีภรรยาอุมลูกเดินทางกันดารประมาณ  ๑๐๐ โยชน 
ดวยเสบียงเล็กนอย.   เขาเดินทางไปได  ๕๐  โยชน  เสบียงหมด    กระสับ 
กระสายเพราะความหิว   นั่งท่ีรมไมอันงอกงาม.   ลําดับนั้น   สามีไดกลาว 
กะภรรยาวา    ที่รัก   จากน้ีไปโดยรอบ  ๕๐  โยชนไมมีบานหรือนิคม  ฉะนั้น 
บัดนี้เราไมสามารถจะกระทํากสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนเปนอันมาก 
ที่ผูชายจะพึงทําได  มาเถิด  เธอจงฆาเราแลวกินเนื้อครึ่งหนึ่ง  ทําเสบียง 
ครึ่งหนึ่งแลวจงขามทางกันดารไปพรอมกับลูก.      ฝายภรรยากลาววา   พ่ี 
บัดนี้  ฉันไมสามารถจะทํากรรมมีการกรอดายเปนตนแมมากท่ีผูหญิงจะพึง 
ทํา  มาเถิด   พ่ีจงฆาฉันกินเนื้อครึ่งหน่ึง   ทําเสบียงครึ่งหนึ่งแลวจงขาม     
ทางกันดารไปพรอมกับลกู.   สามีกลาวกะภรรยาอีกวา   ที่รกั   ความตาย 
ยอมปรากฏแกคนสองคนเพราะแมตาย  เพราะเด็กออน   เวนแมเสียแลว 
ก็ไมอาจจะมีชีวิตอยูได   แตถาเราท้ังสองยังมีชีวิตอยู   เราก็จะพึงไดลูกอีก 
เอาเถอะ  เราจะฆาลูกนอยในบัดนี้  ถอืเอาเนื้อกิน  ขามผานทางกันดาร. 
ลําดับนั้น   แมกลาวกะลูกวา  ลูกรกั   เจาจงไปหาพอ.  ลูกก็ไปหาพอ. 
ครั้งน้ัน   พอของเด็กนอย  กลาววา  เราไดรับความทุกขมิใชนอยเพราะ 
กสิกรรมและโครักขกรรมเปนตนก็เพ่ือจะเลี้ยงดูลูกนอย  เราไมอาจฆาลูก 
ได  เธอน่ันแหละจงฆาลูกของเธอ  แลวกลาวกะลกูนอยวา    ลกูรัก  เจา 
จงไปหาแม.   ลูกก็ไปหาแม.    ครั้งน้ัน    แมของเด็กนอย   กลาววา  เมื่อ 
เราอยากไดลูก   เราไดรับทุกขมิใชนอย   ดวยการบวงสรวงเทวดา 
ดวยโควัตรและกุกกุรวัตรเปนตนกอน          ไมตองพูดถึงการบริหารครรภ 
ฉันไมอาจฆาลูกได   แลวกลาวกะลูกนอยวา  ลูกรกั   เจาจงไปหาพอเถิด. 
ลูกนอยน้ันเมื่อเดินไปในระหวางพอแมนั่นแหละ   ตายแลวดวยประการ  
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ฉะน้ี.    สองสามีภรรยาเห็นดังน้ัน    คร่ําครวญ     ถือเอาเน้ือลูกเค้ียวกิน 
เดินทางไปโดยนัยที่กลาวแลว.                                       
         อาหารคือเนื้อลูกของสองสามีภรรยานั้น   ไมใชกินเพ่ือจะเลน  ไม 
ใชกินเพ่ือจะมัวเมา   ไมใชกินเพ่ือประดับ    ไมใชกินเพ่ือตกแตง   เพราะ 
ปฏิกูลดวยเหตุ  ๙ ประการ   เปนอาหารเพื่อขามผานทางกันดารอยางเดียว 
เทาน้ัน.    หากจะถามวา    เพราะปฏิกูลดวยเหตุ  ๙ ประการ    อะไรบาง. 
พึงแกวา    เพราะเปนเนื้อของผูรวมชาติ   ๑     เพราะเปนเนื้อของญาติ  ๑ 
เพราะเปนเน้ือของบุตร .  เพราะเปนเน้ือของบุตรที่รัก ๑  เพราะเปนเนื้อ 
เด็กออน ๑  เพราะเปนเนื้อดิบ ๑   เพราะไมเปนโครส  ๑  เพราะไมเค็ม ๑ 
เพราะยังไมไดปง   ๑.     จริงอยู    สองสามีภรรยานั้นเค้ียวกินเนื้อบุตรนั้น 
ซึ่งปฏิกูลดวยเหตุ ๙  ประการเหลาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี  จึงมิไดเค้ียวกิน 
ดวยความยินดีติดใจ  แตต้ังอยูในภาวะกลางๆ นั่นเอง  คือ ในการบริโภค 
โดยไมมีความพอใจและยินดี  มีใจแตกทําลาย   เค้ียวกินแลว   เขาจะไดเอา 
เนื้อท่ีติดกระดูกเอ็นและหนังออกแลวเค้ียวกินแตเนื้อท่ีล่ํา ๆ  คือเนื้อท่ีดี ๆ 
เทาน้ันก็หาไม  เค้ียวกินเฉพาะเนื้อท่ีอยูตรงหนา   มิไดเค้ียวกินตามท่ีตองการ 
จนลนคอหอย   แตเค้ียวกินทีละนอยๆ พอยังชีพใหเปนไปวันหน่ึงๆ เทาน้ัน 
มิไดหวงกันและกัน   เค้ียวกิน   เค้ียวกินดวยใจท่ีบริสุทธิ์จริง ๆ   ปราศจาก  
มลทินคือความตระหน่ี   มิไดเค้ียวกินอยางงมงายวา  พวกเราเค้ียวกินเนื้อ 
อยางใดอยางหนึ่ง  จะเปนเน้ือมฤคหรือเน้ือนกยูงเปนตนอยางใครอยางหนึ่ง 
ก็ตาม  แตเค้ียวกินทั้งท่ีรูวาเปนเนื้อของลูกรัก  มิไดเค้ียวกินโดยปรารถนา 
วา  ไฉนหนอ  เราพึงเค้ียวกินเนื้อลูกเห็นปานน้ีอีก  แตเค้ียวกินโดยไม 
ปรารถนา   มิไดสั่งสมดวยต้ังใจวา    เราเค้ียวกินเพียงเทาน้ีในทางกันดาร  
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เมื่อพนทางกันดารแลว       จักเอาเนื้อที่เหลือไปปรุงดวยรสเค็มรสเปรี้ยว 
เปนตน  เค้ียวกิน   แตเมื่อลวงกันดารไปแลว  คิดวา  พวกชนในเมืองจะ 
เห็น  จึงฝงไวในดินหรือเอาไฟเผา   มิไดถือตัวหรือโออวดวา   ใครอ่ืนจะ 
ไดเค้ียวกินเน้ือบุตรเห็นปานนี้อยางเรา  แตเค้ียวกินโดยขจัดความถือตัวและ 
โออวดเสียได   มิไดเค้ียวกินอยางดูหมิ่นวา   ประโยชนอะไรดวยเนื้อน้ีซึ่ง 
ไมเค็ม  ไมเปรี้ยว  ยังไมไดปง   มีกลิน่เหม็น  แตเค้ียวกินโดยปราศจาก 
ความดูหม่ิน   ไมดูหม่ินกนัและกันวา  สวนของทาน  สวนของเรา   บุตร 
ของทาน  บุตรของเรา   แตมีความพรอมเพรียงบันเทิงเค้ียวกิน. 
         พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นสองสามีภรรยาบริโภคโดยปราศจาก 
ฉันทราคะเห็นปานน้ันนี้   เมื่อจะทรงใหภิกษุสงฆทราบเหตุนั้น    จึงตรัส 
คําเปนตนวา  ต  กึ   มฺถ   ภิกขฺเว   อป  นุ  เต   ทวาย  วา   อาหาร 
อาหเรยฺยุ ดังน้ี.   ในพระบาลีนั้น  คําเปนตนวา   ทวาย   วา  กลาวไว 
พิสดารแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรคนั่นแล. 
         บทวา  กนฺตารสฺส   ไดแกกันดารนอกจากท่ีสองสามีภรรยาผานมา. 
บทวา  เอวเมว  โข   ความวา   พึงเห็นอาหารเสมือนเนื้อลูกรัก    ดวย 
อํานาจความเปนของปฏิกูล  ๙  อยาง.  ถามวา   ความเปนของปฏิกูล  ๙  อยาง 
อะไรบาง   ตอบวา    มีความเปนของปฏิกูลในการไปเปนตน.  จริงอยู 
เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการไปกด็ี  เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการ 
แสวงหาก็ดี   เมื่อพิจารณาความปฏิกูลโดยการบริโภค   โดยที่ฝงไว      โดย 
ที่อาศัย   โดยเปนของสุก   โดยเปนของไมสุก   โดยเปนของเปอน    และ 
โดยเปนของไหลออกก็ดี   ชื่อวายอมกําหนดกวฬิงการาหาร.   ก็ความปฏิกูล 
โดยการไปเปนตนเหลานี้นั้น   กลาวไวพิสดารแลวท้ังน้ันในอาหารปาฏิกุลย-  
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นิทเทสในคัมภีรวิสุทธิมรรค.    พึงบริโภคอาหารเปรียบดวยเนื้อลูกทีเดียว  
ดวยอํานาจความปฏิกูล  ๙  อยางเหลานี้ดวยประการฉะน้ี. 
         สองสามีภรรยานั้นเมื่อเค้ียวกินเนื้อลูกรักซึ่งเปนของปฏิกูล     มิได 
เค้ียวกินดวยความยินดีติดใจ    แตต้ังอยูในภาวะกลาง ๆ นั่นเอง    คือใน 
การบริโภคโดยไมมีความพอใจและยินดี     เค้ียวกินแลว   ฉันใด     พึง 
บริโภคอาหารโดยไมมีความพอใจและยินดี  ฉันนั้น. 
         เหมือนอยางวา สองสามีภรรยานั้นจะไดเอาเนื้อท่ีติดกระดูกเอ็นและ 
หนังออก  เค้ียวกินแตเนื้อที่ล่ํา ๆ  คือเน้ือท่ีดี ๆ เทาน้ันก็หาไม  แตเค้ียว 
กินเน้ือท่ีหยิบถึงเทาน้ัน ฉันใด ภิกษุไมพึงใชหลังมือเข่ียขาวแหงและกับขาว 
แข็งเปนตนออก     ไมแสดงความเจาะจง     ดุจนกกระจาบและดุจไกมิได 
เลือกเฉพาะโภชนะที่ดีซึ่งผสมเนยใสและเน้ือเปนตนแตที่นั้น ๆ บริโภค 
พึงบริโภคตามลําดับดุจราชสีห  ฉันนัน้.  เหมือนอยางวา  สองสามีภรรยา 
นั้น    มิไดเค้ียวกินตามท่ีตองการจนลนคอหอย    แตเค้ียวกินทีละนอย ๆ 
พอยังชีพใหเปนไปในวันหน่ึง ๆ เทาน้ัน    ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น   ไมบริโภค 
ตามท่ีตองการจนเรอ   ดุจพวกพราหมณที่มีอาหารอยูในมือเปนตนบางคน 
เวนโอกาสสําหรับคําขาว  ๔-๕  คําไวแลวบริโภคดุจพระธรรมเสนาบดี. 
         เลากันวา    พระธรรมเสนาบดีเถระนั้นดํารง    (ความเปนภิกษุ) 
อยู  ๕ พรรษา   กลาววา   แมวันหน่ึงเราก็มิไดฉันอาหารจนสํารอกออก 
มาเปนรสเปร้ียวภายหลังฉันอาหาร  ดงัน้ี   เมื่อบันลือสีหนาทไดกลาวคาถา 
นี้วา 
        ภิกษุงดฉันคําขาว  ๔-๕  คํา  พึงด่ืมน้ํา  พอท่ีจะ 
         อยูอยางสบายสําหรบัภิกษุผูมใีจเด็ดเด่ียว.  
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         เหมือนอยางวา   สองสามีภรรยาน้ันจะไดหวงกันและกันเค้ียวกิน 
ก็หาไม    แตเค้ียวกินดวยใจที่บริสุทธิ์จริง ๆ ปราศจากมลทินคือความ 
ตระหน่ี   ฉัน ไค   ภิกษุกฉั็นนั้นเหมือนกัน  ไดบิณฑบาตแลวไมตระหน่ี 
คิดวา  เมื่อภิกษุรับบิณฑบาตน้ีไดทั้งหมด  เราก็จักใหทั้งหมด   เมื่อรับได 
ครึ่งหนึ่ง     เราจักใหครึ่งหน่ึง    ถาจักมีบิณฑบาตเหลือจากที่ภิกษุรับไป 
เราจักบริโภคเอง  ดังนี้    ต้ังอยูในสาราณียธรรมม่ันคงบริโภค.  เหมือน 
อยางวา   สองสามีภรรยาน้ัน  มิไดเค้ียวกินอยางงมงายวา  พวกเราเค้ียวกิน 
เนื้ออยางใดอยางหน่ึง         จะเปนเนื้อมฤคหรือเนื้อนกยูงเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึงก็ตาม   แตเค้ียวกินทั้งท่ีรูวาเปนเนื้อของลูกรัก  ฉันใด   ภิกษุก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน  ไดบิณฑบาตแลว   ไมพึงเกิดความงมงายเพราะเห็นแก 
ตัววา   เราจะเค้ียวกิน   จะบริโภค  พึงคิดวา  กวฬิงการาหารยอมไมรูวา 
เราทํากายที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔ ใหเจรญิ  แมกายก็ไมรูวา  กวฬงิการาหาร 
ทําเราใหเจริญ  ดังนี้  พึงละความงมงายบริโภค  ดวยอาการอยางนี้. จริงอยู 
กวฬิงการาหารน้ี  ภิกษุพึงเปนผูไมงมงายบริโภคแมดวยสติสัมปชัญญะ. 
         เหมือนอยางวา  สองสามีภรรยาน้ันไมเค้ียวกินดวยต้ังความปรารถนา 
วา  ไฉนหนอ   เราพึงเค้ียวกินเนื้อลูกเห็นปานน้ีแมอีก   แตพอพนความ 
ปรารถนาไปแลวก็เค้ียวกัน  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ไดโภชนะ  
อันประณีตแลว  คิดวา  ไฉนหนอ   เราพึงไดโภชนะเห็นปานน้ี  ในวัน 
พรุงน้ีก็ดี  ในวันตอไปก็ดี   ก็แลครั้นไดโภชนะที่เศราหมองก็คิดวา   วันนี้  
เราไมไดโภชนะอันประณีตเหมือนวันวาน    มิไดทําความปรารถนาหรือ 
เศราใจ  เปนผูปราศจากความอยาก   ระลึกถึงโอวาทน้ีวา  
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                     ชนท้ังหลายยอมไมเศราโศกถึงอาหารที่เปนอดีต  
              ยอมไมพะวงถึงอาหารที่เปนอนาคต   ยังอัตภาพให 
              เปนไปดวยอาหารที่เปนปจจุบัน  ฉะนั้น  ผิวพรรณ 
              จึงผองใส. 
พึงบริโภคดวยคิดวา     จักยังอัตภาพใหเปนไปดวยอาหารอันเปนปจจุบัน 
เทาน้ัน. 
         อน่ึง  สองสามีภรรยานั้น    มิไดสั่งสมดวยคิดวา     เราจักเค้ียวกิน 
เนื้อลูกเทานี้ในทางกันดาร   ลวงทางกันดารไปแลว    จักเอาเนื้อลูกสวนท่ี  
เหลือไปปรุงดวยรสเปรี้ยวเปนตนเค้ียวกิน    แตเมื่อลวงทางกันดารไปแลว 
คิดวา  พวกชนในเมืองนั้นจะเห็น  จึงฝงไวในดิน  หรือเอาไฟเผา  ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ระลึกถึงโอวาทน้ีวา   ไดขาวหรือนํ้าก็ตาม   ของ 
เค้ียวหรือผาก็ตาม    ไมพึงส่ังสม    เม่ือไมไดสิ่งเหลาน้ัน     ก็ไมพึงสะดุง 
ถือเอาพอยังอัตภาพใหเปนไป  จากปจจัย  ๔  ตามท่ีไดนั้น  ๆ  สวนท่ีเหลือ 
แจกจายแกเพ่ือนสพรหมจารี  เวนการสั่งสมบริโภค.  อนึ่ง  สองสามีภรรยา 
นั้นมิไดถือตัวหรือโออวดวา    ใครอ่ืนจะไดเค้ียวกินเนื้อบุตรเห็นปานน้ี  
อยางเรา  แตเค้ียวกินโดยขจัดความถือตัวและโออวดเสียได   ฉันใด  ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ไดโภชนะอันประณีตแลว  ไมพึงถือตัวหรือโออวดวา 
เราไดจีวรและบิณฑบาตเปนตน   พึงพิจารณาวา  การบวชนี้มิใชเหตุแหง 
จีวรเปนตน    แตการบวชน้ีเปนการบวชเพราะเหตุแหงพระอรหัต    แลว 
พึงบริโภคโดยปราศจากความถือตัวและโออวดทีเดียว. 
         อน่ึง  สองสามีภรรยานั้นมิไดเค้ียวกินอยางดูหม่ินวา  ประโยชนอะไร 
ดวยเนื้อท่ีไมเค็ม  ไมเปรี้ยว  ยังไมไดปง   มีกลิ่นเหม็น   แตเค้ียวกินโดย  
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ปราศจากความดูหม่ินฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ไดบิณฑบาตแลว 
ไมพึงดูหม่ินบิณฑบาตวา    ประโยชนอะไรดวยภัตรท่ีเลวไมมีรสชาติอยาง 
อาหารมาอาหารโค  จงเอามัน ไปใสในรางสุนัข   หรือไมดูหม่ินทายกอยาง 
นี้วา  ใครจักบริโภคภัตรดังน้ีได   จงใหแกกาและสุนัขเปนตนเถิด  ระลึกถึง 
โอวาทน้ีวา 
         เขาอุมบาตรเท่ียวไป   ไมใบก็ทาํเปนใบ   ไมพึงดูหมิ่น 
         ทานท่ีนอย  ไมพึงดูหมิ่นผูให   ดังน้ี             
พึงบริโภค.  อน่ึง  สองสามีภรรยานั้น   มิไดดูหม่ินกันและกันวา   สวนของ 
ทาน  สวนของเรา   บุตรของทาน  บุตรของเรา   แตมีความพรอมเพรียง 
บันเทิงเค้ียวกินฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ไดบิณฑบาตแลว  ไมพึง 
ดูหม่ินใคร ๆ  อยางที่ภิกษุบางพวกดูหมิ่นเพ่ือนสพรหมจารีผูมีศีลวา  ใคร 
จักใหแกคนอยางพวกทาน    พวกทานเปนผูไมมีเหตุ    เที่ยวลืน่ลมที่ธรณี 
ประตู   แมมารดาผูบังเกิดเกลาของทาน  ก็ไมสําคัญของที่จะให  แตพวก 
เรายอมไดจีวรเปนตนที่ประณีต    ในท่ีที่ไปแลว ๆ   อยางที่พระองคหมาย  
ตรัสไววา  ภิกษุนั้นดูหม่ินภิกษุเหลาอ่ืนผูมีศีลเปนที่รัก  โดยลาภสักการะและ 
สรรเสริญน้ัน   ภิกษุทั้งหลาย   ขอน้ันยอมมีแกโมฆบุรุษนั้น   เพ่ือไมเปน 
ประโยชน   เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน  ดงัน้ี   พึงเปนผูพรอมเพรียงบันเทิง 
บริโภคกับเพ่ือนสพรหมจารีทั้งปวง. 
         บทวา   ปริฺาเต    ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา  ๓  เหลาน้ี  คือ 
ญาตปริญญา   ตีรณปริญญา   ปหารปริญญา.  กําหนดอยางไร.  คือ  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดวา  ชื่อวา  กวฬกีาราหารน้ี   เปนรูปมีโอชาเปนที่  ๘  
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(โอชัฏฐมกรปู) ดวยอํานาจรูปที่มีวัตถุ. โอชฏัฐมกรปูถูกกระทบในท่ีไหน. 
กระทบที่ชิวหาประสาท.   ชิวหาประสาทอาศัยอะไร.   อาศัยมหาภูตรูป  ๔. 
รูปมีโอชาเปนที่  ๘  ชิวหาประสาท  มหาภูตรูป   อันเปนปจจัยแหงชิวหา 
ประสาทน้ัน   ธรรมเหลาน้ี   ดังวามาน้ี    ชื่อวารูปขันธ   เม่ือภิกษุกําหนด 
รูปขันธ  ธรรมอันมีผัสสะเปนที่ ๕  ที่เกิดข้ึน  ชื่อวาอรูปขันธ  ๔.   ธรรม 
แมทั้งหมดเหลาน้ี     ชื่อวาขันธ  ๕    โดยสังเขป    ยอมเปนเพียงนามรูป. 
ภิกษุนั้นครั้นกําหนดธรรมเหลาน้ัน  โดยลักษณะพรอมดวยกิจแลวแสวงหา 
ปจจัยของธรรมเหลาน้ัน     ยอมเห็นปฏิจจสมุปบาทอันเปนอนุโลม.    ดวย 
อันดับคําเพียงเทาน้ี    เปนอันภิกษุนั้นกําหนดรูกพฬีการาหาร   ดวยญาติ- 
ปริญญา     เพราะเห็นนามรูปพรอมดวยปจจัยโดยมุขคือกพฬีกิราหารตาม 
ความเปนจริง  เธอยกนามรูปพรอมดวยปจจัยนั้นน่ันแลข้ึนสูลกัษณะ ๓ วา 
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา   แลวพิจารณาเห็นดวยอนุปสสนา ๗.  ดวย 
อันดับคําเพียงเทาน้ี     เปนอันเธอกําหนดรูกพฬีการาหารน้ัน     กลาวคือ 
ญาณเปนเครื่องแทงตลอดและพิจารณาเห็นไตรลักษณ   ดวยตีรณปริญญา. 
ก็กวฬีการาหารน้ัน เปนอันเธอกําหนดรูดวยปหานปริญญา  เพราะกําหนด 
รูดวยอนาคามิมรรค  อันคราเสียซึ่งฉันทราคะในนามรูปนั้นเอง. 
 
         บทวา ปฺจกามคุณิโก   เปนอันเธอกําหนดรูการเกิดแหงกามคุณ  ๕. 
แตในที่นี้   ปริญญา ๓ ไดแก เอกปริญญา   สัพพปริญญา   มลูปริญญา. 
 
         ถามวา  เอกปริญญาเปนไฉน. 
         แกวา  ภิกษุใดกําหนดรูตัณหามีรสเปนอันเดียวในชิวหาทวาร   ภิกษุ 
นั้น     ชื่อวาเปนอันกําหนดราคะอันเปนไปในกามคุณ ๕.   เพราะเหตุไร.  
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เพราะตัณหาน้ันแลเกิดข้ึนในที่นั้น  จริงอยู   ตัณหาน้ันแล   เกดิข้ึนใน  
จักขุทวาร   ชื่อวาเปนรูปราคะ    ในโสตทวารเปนตนก็เกิดสัททราคะ 
เปนตน   ดังน้ัน   ราคะอันเปนไปในกามคุณ  ๕  เปนอันภิกษุนั้นกําหนด 
รูแลว    ดวยการกําหนดรูรสตัณหาในชิวหาทวาร     เหมือนเมื่อราชบุรุษจับ 
โจรคนหน่ึง   ผูฆาคนในทาง  ๕  สายไดในทางสายหน่ึง   แลวตัดศีรษะเสีย 
หนทางทั้ง  ๕  สายยอมเปนทางปลอดภัยฉะนั้น   นี้ชื่อวา   เอกปริญญา. 
         ถามวา   สัพพปริญญาเปนไฉน. 
         แกวา    ความจริง    เมื่อบิณฑบาตท่ีเขาใสลงในบาตร    อยางเดียว 
เทาน้ัน   ยอมไดความยินดีอันประกอบดวยกามคุณ  ๕. 
          อยางไร.   คือ  อันดบัแรก   เมื่อภิกษุนั้นแลดูสีอันบริสุทธิ์    ความ 
ยินดีในรูปยอมมี เมื่อราดเนยใสอันรอนลงในที่นั้น  เสียงยอมดัง  ปฏะปฏะ 
เมื่อเค้ียวของท่ีควรเค้ียวเห็นปานน้ัน  เสียงวา  มุรุ  มุรุ  ยอมดังข้ึน    เมื่อ 
ยินดีเสียงนั้น     ความยินดีในเสียงยอมเกิดข้ึน    เมื่อยินดีกลิ่นเครื่องปรุงมี 
ยี่หราเปนตน   ความยินดีในกลิ่นยอมเกิดข้ึน  ความยินดีในรส   ดวยอํานาจ 
รสท่ีดี  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อยินดีวา  โภชนะออนละมุนนาสัมผัส   ความยินดี 
ในโผฏฐัพพะยอมเกิดข้ึน.      ดังน้ัน  เมื่อภิกษุกําหนดอาหารดวยสติและ 
สัมปชัญญะแลวบริโภค    ดวยการบรโิภคที่ปราศจากราคะ    การบริโภค 
ทั้งหมด   เปนอันชื่อวาอันภิกษุกําหนดรูแลว  การกําหนดรูดังวามานี้   ชื่อวา 
สัพพปริญญา. 
         มูลปรญิญาเปนไฉน. 
         จริงอยู   กวฬีการาหารเปนมูลแหงความยินดีอันเปนไปในกามคุณ  ๕.  
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เพราะเหตุไร.  เพราะเม่ือกวฬีการาหารยังมีอยู  ความยินดีในอาหารน้ันอัน   
เปนไปในกามคุณ ๕  ก็เกดิข้ึน. ไดยินวา สองสามีภรรยามิไดมีจิตคิดเพงเล็ง 
ตลอด  ๑๒  ป  ในเพราะภัยเกิดแตติสสะพราหมณ.  เพราะเหตุไร.  เพราะ 
มีอาหารนอย   แตเมื่อภัยสงบลง   เกาะตามพปณณิทวีป   ประมาณ   ๑๐๐ 
โยชนไดมีมงคลเปนอันเดียวกัน    โดยมงคลท่ีเกิดข้ึนแกผูการทํา    ดังน้ัน 
เมื่อกําหนดรูอาหารท่ีเปนมูลไดแลว       ก็เปนอันชือ่วาภิกษุกําหนดรูราคะ 
ความยินดีอันเปนไปในกามคุณ ๕ ดวย  ดังวามาน้ี   ชื่อวา  มลูปริญญา. 
         บทวา  นตฺถิ   ต  สโยชน   ความวา   สังโยชนนั้นไมมี   เพราะ 
อริยสาวกละธรรมอันมีทีต้ั่งเดียวกับธรรมท่ีควรละพรอมท้ังราคะนั้นได. 
เทศนานี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวจนถึงอนาคามิมรรคดวยประการฉะน้ี. 
แตควรเจริญวิปสสนาในขันธ  ๕       ดวยสามารถแหงรูปเปนตนเหลาน้ัน 
นั่นแล  แลวตรัสจนถึงพระอรหัต    ดวยทรงดําริวา   ก็ดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
ภิกษุทั้งหลายอยาไดถึงความส้ินสุดเลย. 
                                   จบอาหารท่ี ๑   (กพฬีการาหาร) 
 
         ในอาหารท่ี  ๒  (ผัสสาหาร)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   นิจฺจมมฺา   ไดแกหนังที่ถูกถลกจากสรรีะทิ้งส้ินต้ังแตอกถึง 
โคนเขา  มีสีเหมือนกองดอกทองกวาว  ถามวา   ก็เพราะเหตุไร  อุปมานี้  
ถึงไมทรงถือเอาอุปมาดวยชางมาและโคเปนตน     ทรงถือเอาแตอุปมาดวย 
แมโคที่ไมมีหนัง.     แกวา    เพ่ือทรงแสดงภาวะท่ีไมสามารถจะอดกลั้นได 
จริงอยู   มาตุคามไมสามารถอดกลั้นอดทนทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนได.  เพ่ือจะ 
ทรงแสดงวา  ผัสสาหารไมมีกําลัง  มีกาํลังเพลาเหมือนอยางนั้น  จึงทรงนํา  
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อุปมามาเทียบเทาน้ัน.    บทวา  กุฑฺฑ  ไดแก  ฝา  มีฝาศิลาเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึง.  ชื่อวาจําพวกสัตวที่เกาะฝา ไดแก  สัตวมีแมลงมุม  ตุกแก  และ 
หนูเปนตน.  บทวา  รุกฺขนิสฺนิตา ไดแก  สัตวเล็ก ๆ มีตังบุงเปนตน.   บทวา 
อุทกนิสฺสิตา  ไดแก   สัตวน้ํามีปลาและจระเขเปนตน.  บทวา  อากาส- 
นิสฺสิตา  ไดแก   เหลือบ  ยุง   กา   และแรงเปนตน.  บทวา   ขาเทยฺยุ 
ไดแก  ทิ้งจิกกิน.  แมโคนัน้พิจารณาเห็นที่นั้น ๆ  วาเปนภัยแตการเค้ียว 
กินของปาณกสัตว  ซึ่งมีที่ชุมนุม  อาศัยกายเปนมูล  ไมไดปรารถนาสักการะ 
และความนับถือสําหรับตน  ทั้งไมปรารถนาการทุบหลัง   การนวดรางกาย 
และน้ํารอน.  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาเห็นภัยคือการเค้ียวกินของ 
ปาณกสัตวคือกิเลสอันมีผัสสาหารเปนมูล  ยอมไมมีความตองการดวยผัสสะ 
อันเปนไปในภูมิ  ๓. 
         บทวา   ผสฺเส  ภิกขฺเว  อาหาเร   ปริฺาเต  ไดแกเมื่อกําหนด 
รูดวยปริญญา  ๓.  แมในที่นี้ทานก็กําหนดเอาปริญญา    ๓.  ในปริญญา ๓ 
เหลาน้ัน  การเห็นซึ่งกิจของนามรูปพรอมท้ังปจจัยตามความเปนจริงอยาง 
นี้วา   ผัสสะจัดเปนสังขารขันธ  เวทนาท่ีสัมปยุตดวยผัสสะน้ัน  จัดเปน 
เวทนาขันธ  สัญญาจัดเปนสัญญาขันธ  จิตเปนวิญญาณขันธ   อารมณที ่
เปนวัตถุ  แหงขันธเหลาน้ัน  จัดเปนรปูขันธ  ชื่อวา  ญาตปริญญา.   ใน 
ปริญญา  ๓  เหลาน้ันนั่นแล    การท่ีภิกษุยกนามรูปข้ึนสูไตรลักษณแลว 
พิจารณาเห็นโดยเปนของไมเที่ยงเปนตนดวยสามารถแหงอนุปสสนา  ๗ 
ชื่อวา  ตีรณปริญญา.  กพ็ระอรหัตมรรค   ที่คราฉันทราคะในนามรูปนั้น 
เองออกไป  ชื่อวา  ปหานปริญญา. 
        บทวา   ติสฺโส  เวทนา   ความวา   เมื่อกําหนดรูผัสสาหารดวย  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 323 

ปริญญา  ๓  อยางนี้แลว    เวทนา  ๓  ยอมเปนอันกําหนดรูแลวเหมือนกัน 
เพราะมีผัสสาหารนั้นเปนมูล   และเพราะสัมปยุตดวยผัสสาหารน้ัน.   ดวย 
ประการฉะน้ี    เปนอันตรัสเทศนาจนถึงพระอรหัตดวยอํานาจผัสสาหาร. 
                                     จบอาหารท่ี  ๒  (ผัสสาหาร ) 
 
         ในอาหารท่ี ๓  (นโนสัญเจตนาหาร)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  องฺคารกาสุ  ไดแกหลุมถานเพลิง.     บทวา   กาสุ  ทาน 
กลาวหมายความวา  กองบาง  วาหลุมบาง  ในคําน้ีวา 
 
                     องฺคารกาสุ   อปเร   ผุณนฺติ 
                     นรา  รุทนฺตา  ปริทฑฺฒคตฺตา  ฯ 
                     ภย  ห ิ ม   วนิฺทติ   สุต   ทิสฺวา 
                     ปุจฺฉามิ  ต   มาตลิ  เทวสารถี. 
                ชนอีกพวกหน่ึงกระจายกองถานเพลิง   นระผูม ี
         รางกายเรารอนรองไหอยู       ภัยมาถึงเราเพราะเห็น 
         สารถี  แนะเทพสารถีมาตลี     เราขอถามทาน. 
บทวา  กาสุ  ทานกลาวหมายความวา  กอง  ในคําน้ีวา   กึนุ  สนฺตรมา- 
โนว  กาสุ   ขณสิ  สารถิ   แนะนายสารถี   ทานตัวสั่นขุดหลุมอยูเพราะ 
เหตุไรหนอ.    ทานกลาวหมายความวา   หลุม   แมในที่นี้ก็ประสงคความ 
วาหลุมนี้แหละ.    บทวา  สาธิกโปริสา   ไดแกเกินชั่วบุรุษ  คือประมาณ  
๕ ศอก.  ดวยบทวา  วีตจฺฉิกาน  วีตธมูาน  นี ้   ทานแสดงวาหลุมถาน 
เพลิงน้ัน  มีความเรารอนมาก.  ดวยวา  เมื่อมีเปลวไฟหรือควัน    ความเรา  
รอนก็มาก  ลมต้ังข้ึน  ความเรารอนยอมไมมาก    เมื่อมีเปลวไฟหรือควัน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 324 

นั้น   แตไมมีลืม  ความเรารอนยอมมาก.   บทวา   อารกาวสฺส   แปลวา 
พึงมีในที่ไกลทีเดียว. 
         ในคําวา  เอวเมว  โข   นี ้ มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้  
พึงเห็นวัฏฏะท่ีเปนไปในภูมิ ๓ เหมือนหลุมถานเพลิง  ปุถุชนคนโงผูอาศัย 
วัฏฏะ  เหมือนบุรุษผูอยากจะเปนอยู  กุศลกรรมและอกุศลกรรม  เหมือน 
บุรุษ ๒ คนผูมีกําลัง   เวลาที่ปุถุชนกอกรรมทําเข็ญ    เหมือนเวลาท่ีบุรุษ 
๒ คน  จันบุรุษนั้นที่แขนคนละขางฉุดมายังหลุมถานเพลิง   จริงอยู  กรรม 
ที่ปุถุชนคนโงกอกรรมทําเข็ญ     ยอมชักไปหาปฏิสนธิ  วัฏทุกขที่มีกรรม 
เปนเหตุ  พึงทราบเหมือนทุกขที่มีหลุมถานเพลิงเหตุ. 
         บทวา  ปริฺาเต  ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา  ๓   ก็การประกอบ 
ความเรื่องปริญญาในที่นี ้       พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในผัสสะน่ันแล. 
บทวา  ติสฺโส  ตณฺหา  ไดแกกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา.       ตัณหา  
เหลาน้ี    ยอมเปนอันกําหนดรูแลวเหมือนกัน.      เพราะเหตุไร.    เพราะ 
มโนสัญเจตนามีตัณหาเปนมูล   ดวยวา  เมื่อละเหตุยังไมได  ก็ละผัสสะ 
ไมได.   ดวยประการฉะน้ี    เปนอันตรัสเทศนาจนถึงพระอรหัตดวยอํานาจ 
มโนสัญเจตนาหาร. 
                             จบอาหารท่ี  ๓ (มโนสัญเจตนาหาร) 
 
         ในอาหารท่ี  ๔ (วิญญาณาหาร)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อาคุจารึ  ไดแกผูประพฤติชั่ว   คือผูกระทําผิด.    ดวยบทวา 
กถ  โส   ปุริโส  พระราชาตรัสถามวา   บุรุษนั้นเปนอยางไร  คือเลี้ยงชีพ 
อยางไร.  บทวา  ตเถว  เทว   ชีวติ  ความวา   แมในบัดนี้เขาก็เลี้ยงชีพ 
เหมือนเมื่อกอนน่ันแหละ. 
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         แมในคําวา  เอวเมว  โข  นี ้ มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้. 
จริงอยู  กรรมพึงเห็นเหมือนพระราชา   ปุถชุนคนโงผูอาศัยวัฏฏะเหมือน 
บุรุษผูประพฤติชั่ว   ปฏิสนธิวิญญาณเหมือนหอก  ๓๐๐  เลม   เวลาที่พระ 
ราชาคือกรรมจับปุถุชนผูอาศัยวัฏฏะซัดไปในปฏสินธิ   เหมือนเวลาท่ีพระ 
ราชาจับบุรุษผูประพฤติชั่ว   สั่งบังคับวา  จงประหารดวยหอก    ๓๐๐  เลม. 
ในอุปมาเหลาน้ัน  ปฏิสนธิวิญญาณเปรียบเหมือนหอก  ๓๐๐  เลม  ก็จริง 
ถึงอยางนั้น  ทุกขยอมไมมีในหอก   ทกุขมีปากแผลที่ถูกหอกแทงเปนมูล 
ทุกขเหมือนกัน   ยอมไมมีแมในปฏิสนธิ  แตเมื่อวิบากใหปฏิสนธิ  วิบาก 
ทุกขในปจจุบัน  ยอมเปนเหมือนทุกขมีปากแผลที่ถูกหอกแทงเปนมูล. 
         บทวา  ปริฺาเต   ไดแกกําหนดรูดวยปริญญา   ๓.  แมในที่นี้ 
การประกอบความเรื่องปริญญา   พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในผัสสาหาร 
นั่นแล.  บทวา  นามรูป   ไดแกเพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิดมีนามรูป 
เพราะเม่ือกําหนดรูวิญญาณ     ยอมเปนอันกําหนดรูนามรูปนั้นเหมือนกัน 
เพราะมีวิญญาณน้ันเปนปจจัย    และเพราะเกิดพรอมกัน.     ดวยประการฉะน้ี 
เปนอันตรัสเทศนา   จนถงึพระอรหัตแมดวยอํานาจวิญญาณหารแล. 
                                   จบอรรถกถาปุตตมังสสูตรที่  ๓ 
 
          ๔.  อตัถิราคสูตร 
 
       วาดวยความเพลิดเพลินอาหาร  ๔  อยาง 
 
         [๒๔๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล    พระผูมีพระ-  
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ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาหาร  ๔ 
อยางเพ่ือความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว   เพ่ืออนุเคราะหแกเหลา 
สัตวผูแสวงหาท่ีเกิด  อาหาร ๔  อยางนั้น  คือ ๑.  กวฬีการาหาร  หยาบบาง 
ละเอียดบาง   ๒. ผัสสาหาร   ๓.  มโนสัญเจตนาหาร   ๔.  วิญญาณหาร 
อาหาร  ๔  อยางนี้แล  เพ่ือความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว    หรือ 
เพ่ืออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด. 
         [๒๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาความยินดี   ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยากมีอยูในกวฬีการาหารไซร   วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามใน 
กวฬีการาหารน้ัน    ในทีใ่ดวิญญาณต้ังอยูงอกงาม    ในที่นั้นยอมมีการ 
หยั่งลงแหงนามรูป  ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป    ในที่นัน้ยอมมี 
ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย   ในทีใ่ดมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย 
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป        ในที่ใดมีการเกิดในภพใหม 
ตอไป  ในท่ีนั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป   ในทีใ่ดมีชาติชรามรณะตอไป 
เราเรียกที่นั้นวามีความโศก  มีธลุี (คือราคะ)  มีความคับแคน.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ถาความยินดี  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยากมีอยูใน 
ผัสสาหารไซร. . .  ถาความยินดี   ความเพลิดเพลิน   ความทะยานอยาก 
มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร. . .     ถาความยินดี      ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยากมีอยูในวิญญาณาหารไซร      วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามใน 
วิญญาณหารนั้น    ในที่ใดวิญญาณต้ังอยูงอกงาม      ในที่นั้นยอมมีการ 
หยั่งลงแหงนามรูป  ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป   ในที่นัน้ยอมมี 
ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย    ในทีใ่ดมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย 
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป   ในที่ใดมกีารเกิดในภพใหมตอไป  
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ในที่นั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป    ในที่ใดมีชาติชรามรณะตอไป    เรา 
เรียกที่นั้นวา  มีความโศก  มีธลุี  มีความคับแคน. 
         [๒๔๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อมีน้ํายอม  ครั่ง  ขมิ้น   สีเขียว 
หรือสีบานเย็น  ชางยอมหรือชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือบุรษุใหมีอวัยวะ 
นอยใหญไดครบถวนท่ีแผนหินขาว  แผนกระดาน  ฝาผนัง  หรือท่ีผืนผา 
แมฉันใด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  ถาความ  ยนิดี   ความ 
เพลิดเพลิน    ความทะยานอยาก    มีอยูในกวฬีการาหารไซร    วิญญาณ  
ก็ต้ังอยูงอกงามในกวฬีการาหารน้ัน   ในที่ใดวิญญาณต้ังอยูงอกงาม   ใน 
ที่นั้นยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป   ในท่ีใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป   ใน 
ที่นั้นยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย  ในท่ีใดมีความเจริญแหงสังขาร 
ทั้งหลาย    ในท่ีนั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป    ในที่ใดมีการเกิดใน 
ภพใหมตอไป    ในที่นั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป    ในที่ใดมีชาติชรา 
มรณะตอไป   เราเรียกที่นัน้วา   มีความโศก   มีธลุี   มีความคับแคน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาความยินดี  ความเพลิดเพลิน   ความทะยานอยาก 
มีอยูในผัสสาหารไซร. . .  ถาความยินดี   ความเพลิดเพลิน  ความทะยาน 
อยาก  มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร. . .  ถาความยินดี  ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก  มีอยูในวิญญาณาหารไซร   วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามใน 
วิญญาณาหารน้ัน   ในที่ใดวิญญาณต้ังอยูงอกงาม      ในที่นั้นยอมมีการ 
หยั่งลงแหงนามรูป      ในท่ีใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป     ในท่ีนั้นยอมมี 
ความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย      ในท่ีใดมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย 
ในที่นั้นยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป     ในที่ใดมีการเกิดในภพใหม 
ตอไป  ในท่ีนั้นยอมมีชาติชรามรณะตอไป  ในท่ีใดมีชาติชรามรณะตอไป  
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เราเรียกที่นั้นวา  มีความโศก  มีธุล ี มคีวามคับแคน. 
         [๒๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาความยินดี    ความเพลิดเพลิน 
ความทะยานอยาก    ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร    วิญญาณก็ไมต้ังอยูไม 
งอกงามในกวฬีกาหารน้ัน    ในที่ใดวิญญาณไมต้ังอยูไมงอกงาม    ใน 
ที่นั้นยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป    ในที่ใดไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป 
ในที่นั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย     ในที่ใดไมมีความเจริญ 
แหงสังขารทั้งหลาย   ในท่ีนั้นยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป   ในที่ใด 
ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป   ในที่นัน้ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป   ใน 
ที่ใดไมมีชาติชรามรณะตอไป   เราเรียกที่นั้นวา  ไมมีความโศก   ไมมีธุล ี
ไมมีความคับแคน. 
         ภิกษุทั้งหลาย  ถาความยินดี  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก 
ไมมีในผัสสาหาร. . .   ไมมีในมโนสญัเจตนาหาร. . .   ไมมีในวิญญาณา- 
หารไซร  วิญญาณก็ไมต้ังอยูไมงอกงามในอาหารน้ัน   ในที่ใดวิญญาณไม 
ต้ังอยูไมงอกงาม    ในท่ีนัน้ยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป    ในท่ีใดไมมี 
การหยั่งลงแหงนามรูป     ในที่นั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย 
ในที่ใดไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย       ในท่ีนั้นยอมไมมีความเกิด 
ในภพใหมตอไป    ในที่ใดไมมีความเกิดในภพใหมตอไป   ในท่ีนั้นยอม 
ไมมีชาติชรามรณะตอไป  ในที่ใดไมมชีาติชรามรณะตอไป  ภิกษุทั้งหลาย 
เราเรียกที่นั้นวา  ไมมีความโศก  ไมมธีุลี  ไมมีความคับแคน. 
         [๒๔๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรือน 
ยอด  [ปราสาท]  หรือศาลามีสองยอด  หนาตางดานทิศตะวันออก  อัน 
บุคคลเปดไปทางเหนือหรือทางใต   เมื่อพระอาทิตยข้ึนไปแสงสวางสองเขา  
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ไปทางหนาตาง  จะพึงต้ังอยู ณ  ที่ไหน.  
         ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  ต้ังอยูที่ฝาดานตะวันตก  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา  แสงสวางนั้น 
จะพึงต้ังอยู ณ ที่ไหน. 
         ภิ.  ที่แผนดิน  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาแผนดินไมมีเลา   แสงสวางนั้นจะพึง 
ต้ังอยู ณ  ที่ไหน. 
         ภิ.  ที่น้าํ  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถานํ้าไมมีเลา   แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู 
ณ ที่ไหน. 
         ภิ.  ไมต้ังอยูเลย    พระเจาขา. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล   ถาความยินดี   ความ 
เพลิดเพลิน   ความทะยานอยาก   ไมมอียูในกวฬีการาหารไซร. . .   ใน 
ผัสสาหารไซร. . .   ในมโนสัญเจตนาหารไซร. . .   ในวิญญาณาหารไซร 
วิญญาณก็ไมต้ังอยูไมงอกงามในวิญญาณาหารน้ัน   ในที่ใดวิญญาณไมต้ังอยู 
ไมงอกงาม    ในที่นั้นยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป     ในทีใ่ดไมมีการ 
หยั่งลงแหงนามรูป   ในท่ีนั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย   ใน 
ที่ใดไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย     ในที่นั้นยอมไมมีการเกิดในภพ 
ใหมตอไป   ในที่ใดไมมีการเกิดในภพใหมตอไป   ในที่นั้นยอมไมมีชาติ 
ชรามรณะตอไป  ในที่ใดไมมีชาติชรามรณะตอไป   เราเรียกที่นั้นวา  ไม 
มีความโศก  ไมมีธุลี  ไมมีความคับแคน. 
                                        จบอัตถิราคสูตรที่  ๔  
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         อรรถกถาอัตถิราคสูตร  ที่  ๔ 
 
         ในอัตถิราคสูตรท่ี  ๔  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา  ราโค เปนตน  เปนชื่อของโลภะน่ันเอง.  จริงอยู  โลภะนั้น 
เรียกวา  ราคะ  ดวยอํานาจความยินดี  เรียกวา  นันทิ  ดวยอํานาจความ 
เพลิดเพลิน  เรียกวา ตัณหา   ดวยอํานาจความอยาก.   บทวา  ปติฏ ิต 
ตตฺถ  วิฺาณ  วิรุฬห ความวา  ต้ังอยูและงอกงาม  เพราะสามารถ 
ทํากรรมใหแลนไปแลวชกัปฏิสนธิมา.    บทวา  ยตฺถ    เปนสัตตวิภัตติ 
ใชในอรรถแหงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ยตฺถ  นี ้
เปนสัตตมีวิภัตติ   ใชในบทตน ๆ  ในท่ีทุกแหง.    บทวา   อตฺถิ  ตตฺถ 
สงฺขาราน   วฑฺุฒิ นี้    ทานกลาวหมายเอาสังขารซึ่งมีวัฏฏะเปนเหตุตอไป 
ของนามรูปซึ่งต้ังอยูในวิบากวัฏนี้.   บทวา  ยตฺถ  อตฺถิ  อายตึ   ปุนพฺ- 
ภวาภินิพฺพตติ ความวา  การเกิดในภพใหมตอไปมีอยูในที่ใด.           
         ในคําวา  เอวเมว  โข   นี ้   มีการเปรียบเทียบดวยอุปมาดังตอไปนี้. 
ก็กรรมท่ีเกิดพรอมและกรรมที่อุดหนุน   (สหกรรมและสสัมภารกรรม) 
เหมือนชางยอมและชางเขียน     วัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓     เหมือนแผน 
กระดานฝาและแผนผา  กรรมอันเปนตัวปรุงแตงยอมสรางรูปในภพ 
ทั้งหลาย    เหมือนชางยอมและชางเขียน    ยอมสรางรูปที่แผนกระดานเปน 
ตนที่บริสุทธิ์  ในอุปมาเหลาน้ัน  คนบางคนเมื่อทํากรรม  ยอมทําดวยจิตท่ี 
เปนญาณวิปปยุต   กรรมนั้น ( ของเขา)  เม่ือจะสรางรูป   ยอมไมใหความ 
สมบูรณแหงรูปสําหรับจักษุเปนตน     สรางแตรูปที่วรรณะไมงาม    ทรวด 
ทรงไมดี  ไมนาพอใจแมของบิดามารดา  เปรียบเหมือนรูปที่ชางเขียนผูไม  
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ฉลาดสรางข้ึน  เปนรูปวิกลบกพรอง  ไมนาพอใจฉะนั้น.  อน่ึง  คนบางคน 
เมื่อทํากรรม   ยอมทําดวยจิตท่ีเปนญาณสัมปยุต   กรรมน้ัน.  (ของเขา) 
เมื่อสรางรูป  ยอมใหความสมบูรณแหงรูปสําหรับจักษุเปนตน   สรางแตรูป 
ที่มีวรรณะงาม  ทรวดทรงดี  เหมือนประดับตกแตงตัวแลว  เปรียบเหมือน 
รูปที่ชางเขียนผูฉลาดสรางข้ึนเปนรูปงาม    ทรวดทรงดี    เปนที่นาพอใจ 
ฉะนั้น. 
         ก็ในอุปมานี้     พึงทราบวา    ทานสงเคราะหอาหารเขากับวิญญาณ 
คือระหวางอาหารกับนามรูป  เปนสนธิหน่ึง  ชื่อวา  วิบากวิถี  สงเคราะห 
เขากับรูป  ระหวางนามรูปกับสังขาร   เปนสนธิหน่ึง   ระหวางสังขารกับ 
ภพตอไป  เปนสนธิหน่ึง. 
         บทวา   กูฏาคาร   ไดแกเรือนท่ีติดชอฟาอันหน่ึงสรางไว.   บทวา 
กูฏาคารสาลา   ไดแกศาลาท่ีติดชอฟา ๒  อันสรางไว.   ในคําวา  เอว- 
เมว   โข   นี้    พึงทราบวากรรมของพระขีณาสพก็เสมอกับรัศมีแหงพระ-  
อาทิตย  ก็รัศมีแหงพระอาทิตยมี  แตรัศมีนั้นต้ังอยูอยางเดียว  เพราะไมมี 
จึงชื่อวาไมต้ังอยู.   เพราะไมมีนั่นเอง   กรรมของพระขีณาสพจึงไมต้ังอยู.  
จริงอยู     กายเปนตนของพระขีณาสพนั้นมีอยู     แตกรรมท่ีพระขีณาสพ 
เหลาน้ันทํา  ไมจัดเปนกุศลและอกุศล  ต้ังอยูในทางแหงกิริยา  ไมมีวิบาก 
กรรมของทานชื่อวาไมต้ังอยู   เพราะไมมีนั่นเองแล. 
                                 จบอรรถกถาอัตถริาคสูตรที่  ๔  
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               ๕.  นครสูตร 
 
     วาดวยโลกน้ีลําบากเพราะมีเกิดแกเจ็บตาย 
 
         [๒๕๐]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ที่นั้นแล   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กอนแต 
กาลตรัสรู   เม่ือเรายังเปนพระโพธิสัตว   ยังมิไดตรัสรู   เราไดมีความคิด 
อยางนี้วา   โลกน้ีถึงความลําบากหนอ  ยอมเกิด  แก  ตาย    จุติและอุบัติ 
ก็เม่ือเปนเชนนั้น    ไมมผูีใดทราบชัดซึ่งธรรมเปนที่สลัดออกจากกองทุกข 
คือ ชราและมรณะนี้ไดเลย  เมื่อไรหนอ  ธรรมเปนที่สลัดออกไปจากกอง 
ทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ. 
         [๒๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดมีความคิดอยางนี้วา    เมื่อ 
อะไรหนอแล  มีอยู  ชราและมรณะจึงมี  เพราะอะไรเปนปจจัย   จึงมีชรา 
และมรณะ  เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น  จึงรูไดดวยปญญาวา 
เมื่อชาติแลมีอยู   ชราและมรณะจึงมี   เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชราและ 
มรณะ  เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา  เมื่ออะไรหนอแลมีอยู   ชาติจึงมี. . . 
ภพจึงมี...   ตัณหาจึงมี. .. เวทนาจึงมี... ผัสสะจึงมี. .. สฬายตนะจึงมี... 
นามรูปจึงมี . . .  เพราะอะไรเปนปจจัย   จึงมีนามรูป  เพราะการใสใจโดย 
แยบคายของเราน้ัน    จึงไดรูดวยปญญาวา   เมื่อวิญญาณมีอยู   นามรูปจึงมี 
เพราะวิญญาณเปนปจจัย   จึงมีนามรูป  เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา   เมื่อ 
อะไรหนอแลมีอยู    วิญญาณจึงมี    เพราะอะไรเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ 
เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น   จึงไดรูดวยปญญาวา   เมื่อนามรูป  
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มีอยู   วิญญาณจึงมี   เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ    เรานั้นไดมี 
ความคิดดังนี้วา  วิญญาณนี้แลไดกลบัแลวเพียงเทาน้ี ไมไปพนจากนามรูป 
ไดแล   ดวยเหตุเพียงเทานี้  โลกยอมเกิด  แก  ตาย  จุติและอุบัติ   กลาวคือ 
เพราะนามรูปเปนปจจัย    จึงมีวิญญาณ   เพราะวิญญาณเปนปจจัย   จึงมี 
นามรูป   เพราะนามรูปเปนปจจัย   จึงมีสฬายตนะ   เพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัย   จึงมีผัสสะ  ฯ ล ฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา วิชชา แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา 
เหตุใหทุกขเกิด  ดังนี้. 
         [๒๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดมีความคิดดังน้ี     เมื่ออะไร 
หนอแล  ไมมีอยู  ชราและมรณะจึงไมมี  เพราะอะไรดับ  ชราและมรณะ 
จึงดับ      เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น      จึงรูไดดวยปญญาวา 
เมื่อชาติไมมี  ชราและมรณะจึงไมมี  เพราะชาติดับ  ชราและมรณะจึงดับ 
เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา   เมื่ออะไรหนอเเล   ไมมีอยู   ชาติจึงไมมี . . . 
ภพจึงไมมี. . .  อุปาทานจึงไมมี. . .  ตัณหาจึงไมมี. . .เวทนาจึงไมมี . . . 
ผัสสะจึงไมมี. . . สฬายตนะจึงไมมี. . . นามรูปจึงไมมี. .  . เพราะอะไรดับ 
นามรูปจึงดับ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรา 
นั้น   จึงรูไดดวยปญญาวา   เมื่อวิญญาณไมมี    นามรูปจึงไมมี    เพราะ 
วิญญาณดับ   นามรูปจึงดับ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรานั้นไดมีความคิด 
ดังน้ีวา    เม่ืออะไรหนอแล    ไมมีอยู    วิญญาณจึงไมมี    เพราะอะไรดับ 
วิญญาณจึงดับ   เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น  จึงรูไดดวยปญญา 
วา    เม่ือนามรูปไมมี   วิญญาณจึงไมมี  เพราะนามรูปดับ    วิญญาณจึงดับ  
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เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา  มรรคนี้เราไดบรรลุแลวแล  ดวยปญญาเครื่อง 
ตรัสรู  คือ เพราะนามรูปดับ  วิญญาณจึงดับ  เพราะวิญญาณดับ  นามรูป 
จึงดับ   เพราะนามรูปดับ   สฬายตนะจึงดับ  เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะ 
จึงดับ   ฯ ล ฯ   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมีดวยอาการอยางนี้ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ    ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว 
แกเราในธรรมท้ังหลายท่ีเรายังไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา   เหตุใหทุกข 
ดับ  เหตุใหทุกขดับ   ดังนี้. 
         [๒๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุรุษเม่ือเท่ียวไปในปาทึบ  ไดพบ 
มรรคาเกา  หนทางเกา  ที่คนกอน ๆ เคยเดินไปมา   เขาเดินตามทางนั้นไป 
เมื่อกําลังเดินตามทางนั้นอยู  พบนครเกา   พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ 
ดวยสวน  ปาไม  สระโบกขรณี  มีเชิงเทิน  ลวนนารื่นรมย  ที่คนกอนๆ 
เคยอยูอาศัยมา.  ครั้งน้ันแล  บรุุษคนน้ันจึงกราบทูลแดพระราชาหรือเรียน 
แกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจงทรงทราบเถิด พระพุทธเจาขา 
ขาพระพุทธเจาเมื่อเท่ียวไปในปา     ไดพบมรรคาเกา     หนทางเกาท่ีคน 
กอน ๆ เคยเดินไปมา    ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางนั้นไป    เมื่อกําลัง 
เดินตามทางน้ันอยู    ไดพบนครเกา   พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณดวย 
สวน   ปาไม   สระโบกขรณี   มีเชิงเทิน   ลวนนารืน่รมย  ที่คนกอน ๆ 
เคยอยูอาศัยมา   ขอพระองคจงทรงสรางพระนครน้ันเถิด   พระพุทธเจาขา 
ลําดับนั้น  พระราชาหรือราชมหาอํามาตยจึงสรางเมืองนั้นข้ึน   สมัยตอมา 
เมืองนั้นเปนเมืองมั่งค่ังและสมบูรณข้ึน  มีประชาชนเปนอันมาก  มีมนุษย 
เกลื่อนกลน    และเปนเมืองถึงความเจริญ    ไพบูลย    แมฉันใด    ภิกษุ 
ทั้งหลาย     เราไดพบบรรดาเกา    หนทางเกา     ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา  
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พระองคกอน ๆ  เคยเสด็จไป    ก็บรรดาเกา  หนทางเกา   ที่พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาองคกอน ๆ  เคยเสด็จไปน้ัน  เปนไฉน  คือมรรคอันประกอบ 
ดวยองค ๘  อันประเสริฐ   นี้แล   ไดแกสัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ 
นี้แล   มรรคาเกา   หนทางเกา   ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอน ๆ 
เคยเสด็จไปแลว        เราก็ไดเดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวย 
องค ๘ ประการ     อันเปนทางเกาน้ัน    เมื่อกําลังเดินตามหนทางนั้นไป 
ไดรูชัดซึ่งชราและมรณะ    เหตุเกิดข้ึนแหงชราและมรณะ    ความดับแหง 
ชราและมรณะ   และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับชราและมรณะ 
เมื่อเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค  ๘  ประการ  อัน 
เปนทางเกานั้นไปอยู  ไดรูชัดซึ่งชาติ ฯ ล ฯ  ไดรูชัดซึ่งภพ...  ไดรูชัดซึ่ง  
อุปาทาน...  ไดรูชัดซึ่งตัณหา...  ไดรูชัดซึ่งเวทนา...   ไดรูชัดซึง่ผัสสะ... 
ไดรูชัดซึ่งสฬายตนะ...      ไดรูชัดซึ่งนามรูป...      ไดรูชัดซึ่งวิญญาณ... 
ไดรูชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย    เหตุเกิดข้ึนแหงสังขาร   ความดับแหงสังขาร 
และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงสังขาร      ครัน้ไดรูชัดซึ่ง 
ทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการน้ันแลว    เราจึงไดบอก 
แกพวกภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย 
ของเราจึงไดเจริญแพรหลาย  กวางขวาง  มีชนเปนอันมากรู  เปนปกแผน 
จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายก็ประกาศไดเปนอยางดี  ดังนี้แล. 
 
                                จบนครสูตรที่ ๕  
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                อรรถกถานครสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในนครสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ในคําวา    นามรูเป  โข  สติ  วิ ฺยาณ  นี้       ควรจะกลาววา 
สงฺขาเรสุ  สติ   วิฺาณ  และวา   วิชชฺาย  สติ   สงฺขารา  แมคําท้ัง 
สองนั้น ทานก็ไมกลาว.   เพราะเหตุไร.    เพราะอวิชชาและสังขารเปนภพ 
ที่ ๓  วิปสสนานี้ไมเชื่อมกับอวิชชาและสังขารนั้น. จริงอยู  พระมหาบุรุษ 
ทรงถือม่ันอยางยิ่ง  ซึ่งปจจุบันนภพ  ดวยอํานาจปญจโวการภพ   (ภพที ่
มีขันธ ๕ )  แล.     ถามวา   เมื่อไมเห็นอวิชชาและสังขาร    กไ็มอาจเปน 
พระพุทธเจาไดมิใชหรือ.  แกวา  จริง   ไมอาจเปนได  แตพระพุทธเจาน้ี 
ทรงเห็นอวิชชาและสังขารน้ัน  ดวยอํานาจภพ อุปาทานและตัณหานั่นเอง 
เพราะฉะนั้น  จึงเปรียบเหมือนบุรุษติดตามเห้ีย   เห็นเห้ียนั้นลงบอ   ก็ลง 
ไปขุดตรงท่ีเห้ียเขาไป  จับเห้ียไดก็หลีกไป  ไมขุดที่สวนอ่ืน.  เพราะอะไร. 
เพราะไมมีอะไร  ฉันใด  แมพระมหาบุรุษก็ฉันนั้น  ประทับนัง่  ณ โพธ-ิ 
บัลลังก   แสวงหาต้ังแตชราและมรณะวา   นี้เปนปจจัยของสิ่งน้ี    เหมือน 
บุรุษติดตามเห้ีย    ทรงเห็นปจจัย    จนถึงนามธรรมและรูปธรรม    เมื่อ 
แสวงหาปจจัยของนามรูปแมนั้น  ก็ไดเห็นเฉพาะวิญญาณเทาน้ัน.  แตนั้น 
จึงเปลี่ยนเจริญวิปสสนาวา     ธรรมประมาณเทาน้ี      เปนการดาํเนินการ 
พิจารณาดวยอํานาจปญจโวการภพ.  ปจจัยคืออวิชชาและสังขารมีอยูเหมือน 
ที่ต้ังบอเปลาขางหนายังไมถูกทําลาย   ไมทรงยึดถอืเอาปจจัยคืออวิชชาและ 
สังขารนั่นนั้นวา  ไมควรพิจารณาแยกเปนสวน ๆ  เพราะวิปสสนาทานถือ 
เอาในหนหลังแลว. 
         บทวา  ปจฺจุทาวตฺตติ  ไดแกหวนกลับ.   ถามวา  ก็ในท่ีนี้วิญญาณ  
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ชนิดไหนหวนกลับ.   แกวา  ปฏิสนธวิิญญาณก็มี   วิปสสนาวิญญาณก็มี.  
ใน ๒ อยางนั้น   ปฏิสนธิวิญญาณยอมหวนกลับเพราะปจจัย    วิปสสนา- 
วิญญาณยอมหวนกลับเพราะอารมณ     แมวิญญาณทั้งสองก็ไมลวงนามรูป 
ไปได  คือไมไปสูที่อ่ืนจากนามรูป. 
         ในคําวา   เอตฺตาวตา  ชาเยถ  วา  เปนตน   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้วา 
เมื่อวิญญาณเปนปจจัยแกนามรูป    เมือ่นามรูปเปนปจจัยแกวิญญาณ     แม 
เมื่อท้ังสองตางก็เปนปจจัยแกกันและกัน   นามรูปพึงเกิดหรือพึงเขาถึงดวย  
เหตุเพียงเทานี้.   เบื้องหนาแตนี้     นามรูปอยางอ่ืนอันใดอันหน่ึงจะพึงเกิด 
หรือพึงเขาถึงเลา    นามรปูนั้นนั่นแล    ยอมเกิดและยอมเขาถึงมิใชหรือ.  
ครั้นทรงแสดงบทท้ังหา พรอมดวยการจุติและปฏิสนธิแลว ๆ เลา ๆอยางน้ี 
แลว   เมื่อจะทรงยํ้าเนื้อความน้ันวา  เอตฺตาวตา  อีก  จึงตรัสวา  คือวิญญาณ 
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย    นานรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัยนั้น   เพ่ือจะ 
แสดงชาติชราและมรณะในอนาคตซ่ึงมีนามรูปเปนมูล  เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย ดวยอํานาจปจจยาการโดยอนุโลม  จึงตรัสคํามีอาทิวา   นามรูปปจฺจยา 
สฬายตน  ดงัน้ี. 
         บทวา  อฺชส   เปนไวพจนแหงมรรคนั่นเอง.  บทวา   อุทาปคต 
ไดแกประกอบดวยวัตถุคือกําแพง      อันไดโวหารวาอาปคตะเพราะยกข้ึน 
จากบอน้ํา.       บทวา  รมณีย     ไดแกเปนที่รื่นรมยดวยความพรอมมูล 
แหงประตูทั้ง  ๔   โดยรอบ        และสิ่งของตาง ๆ ในภายใน.       บทวา 
มาเปหิ  ความวา  จงสงมหาชนไปใหอยูกัน.  บทวา  มาเปยฺย  ความวา 
พึงใหทําการอยูกัน.  จริงอยู   เมื่อสรางเมือง   พึงสงคน  ๑๘  โกฏิไปกอน 
แลวตรัสถามวา  เต็มดีแลวหรือ   เมื่อเขาทูลวา  ยังไมเต็ม  จึงสงตระกูล  
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๕   ตระกลูอ่ืนอีกไปแลว   ครั้นตรัสถามอีก   เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม   จึงสง 
ตระกูล ๕๕  ตระกูลอ่ืนอีกไป ครั้นถามอีกเม่ือเขาทูลวายังไมเต็มจึงสงตระกูล 
๓๐  ตระกูลอ่ืนอีกไป ครั้นตรัสถามอีก  เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม  จึงสงตระกูล 
๑,๐๐๐  ตระกูลอ่ืนอีกไป   ครั้นตรัสถามอีก  เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม  จึงสง 
ตระกูล  ๑๑ นหุตตระกูลอ่ืนอีกไป ครั้นตรัสถามอีก  เมื่อเขาทูลวายังไมเต็ม 
จึงสงตระกูล  ๘๔,๐๐๐  ตระกูลอ่ืนอีกไป    เมื่อตรัสถามอีกวาเต็มแลวหรือ 
จึงทูลวา  ขาแตมหาราชเจา  ตรัสอะไร  นครออกใหญ  ไมคับแคบ ไมทรง 
สามารถจะสงตระกูลไปใหเต็มโดยนัยนี้ได  พึงรับสั่งใหตีกลองรองประกาศ 
วา   นครของเราสมบูรณดวยสมบัตินี้และนี้     ผูที่ปรารถนาจะอยูในที่นั้น 
จงไปตามสบายเถิด      และจักไดรับบริหารอยางนี้และอยางนี้     พึงสั่งวา 
พวกทานจงใหบาวรองสรรเสริญคุณแหงนครและการไดรับการบริหารลาภ 
อยางนี้และอยางนี้.  เขาพึงทําอยางนั้น.  ลําดับนั้น  คนท้ังหลายไดยินคุณคา 
ของนคร    และการไดรับการบริหารจากทุกทิศก็มารวมกันทํานครใหเต็ม. 
สมัยตอมา นครน้ันอุนหนาฝาค่ังแพรหลาย  ทานหมายเอาขอนั้น ดังกลาว 
ไววา นครของพระองคนั้น  ครั้นสมยัตอมาอุนหนาฝาค่ังแพรหลาย  ดังนี้  
เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อิทธฺ  ไดแกมั่งค่ัง   ขาวปลาหา 
ไดงาย.  บทวา  ผีต  ไดแกเจริญดวยสมบัติทุกอยาง.    บทวา  พหุชฺ 
แปลวา   อันบุคคลหมูมากพึงรู  หรือเปนประโยชนแกชนหมูมาก.    บทวา 
อากิณฺณมนสฺุส  ไดแกมมีนุษยเกลื่อนกลน   คืออยูกันยัดเยียด.  บทวา 
วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺต      ไดแกถึงความเจริญ      และถึงความไพบูลย     คือ 
ถึงความเปนนครประเสริฐ   และถึงความไพบูลย   อธิบายวา   เปนนคร  
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เลิศในหมื่นจักรวาล.  
         ในบทวา  เอวเมว  โข  นี ้  มีการเปรียบเทียบโดยอุปมาดังตอไปนี้.   ก ็
พระมหาบุรุษผูบําเพ็ญพระบารมี จําเดิมแตบาทมูลแหงพระพุทธทีปงกร 
พึงเห็นเห็นบุรุษผูทองเที่ยวอยูในปาใหญ  การเห็นมรรคอันสัมปยุตดวย 
วิปสสนา ประกอบดวยองค ๘  ในสวนเบื้องตน  แหงพระมหาสัตวผูประทับ 
นั่ง ณ โพธิบลัลังกโดยลําดับ  พึงเห็นเหมือนการท่ีบุรุษเห็นหนทาง ที่เหลา 
มนุษยแตกอนเดินกันมาแลว   การท่ีพระมหาสัตวเห็นโลกุตรมรรค  ที่สุด 
แหงวิปสสนาเบื้องสูง    ที่พระองคเคยประพฤติมา    พึงเห็นเหมือนการท่ี 
บุรุษกําลังเดินทางที่เดินไปไดผูเดียวน้ัน         เห็นหนทางใหญภายหลัง, 
การท่ีพระตถาคตทรงเห็นนครคือพระนิพพาน     พึงเห็นเหมือนบุรุษเดิน 
ทางนั้นไปเห็นหนทางขางหนา   แตในอุปมาเหลานี้    นครภายนอกคนอ่ืน   
เห็น      คนอ่ืนสรางใหเปนที่อยูของมนุษย    พระนครคือพระนิพพาน 
พระศาสดาทรงเห็นเอง    ทรงกระทําใหเปนที่อยูดวยพระองคเอง  เวลาท่ี 
พระตถาคตทรงเห็นมรรค  ๔    เหมือนบุรุษนั้นเห็นประตูทั้ง  ๔,   เวลาท่ี 
พระตถาคตเสด็จสูพระนิพพานโดยมรรค ๔   เหมือนบุรุษนั้นเขาไปสูพระ 
นครโดยประตูทั้ง  ๔,     เวลาท่ีพระตถาคตทรงกําหนดกุศลธรรมกวา  ๕๐ 
ดวยปจจเวกขณญาณ     เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นกําหนดส่ิงของในภายใน 
พระนคร,   เวลาที่พระศาสดาเสด็จออกจากผลสมาบัติแลวตรวจดูเวไนยสัตว 
เหมือนเวลาที่บุรุษนั้นแสวงหาตระกูล    เพ่ือทําใหเปนที่อยูอาศัยของนคร, 
เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาอันมหาพรหมทูลอาราธนาทรงเห็นพระอัญญา- 
โกณฑัญญเถระ  เหมือนเวลาท่ีพระราชาผูอันบุรุษนั้นทูลใหทรงทราบไดทรง 
เห็นกุฏมพีใหญผูหน่ึง, เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปสูทาง  ๑๘  โยชน  
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ในปจฉาภัตวันหน่ึง   แลวเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี  
แลวทรงแสดงธรรม   ทาํพระเถระใหเปนกายสักขี   ในวันอาสาฬหบูรณมี 
เหมือนเวลาที่พระราชารับสั่งใหเรียกกุฏมพีผูใหญมาแลวสงไปดวยพระดํารัส 
วา    จงสรางพระนครใหบริบูรณ    เวลาเมื่อพระตถาคตทรงยังธรรมจักร 
ใหเปนไป ใหพระเถระดํารงอยูในโสดาปตติผล เหมือนเวลาท่ีกุฎมพีผูใหญ 
พาคน  ๑๘  โกฏิเขาอยูอาศัยพระนคร พระองคตรัสนครนั้นใหเปนนครคือ 
พระนิพพานอยางนี้กอน  ตอแตนั้นไดตรัสถามวา  นครสมบูรณหรือ เมื่อ 
บุรุษน้ันกราบทูลวา    ยังไมสมบูรณกอน     เวลาท่ีพระตถาคตทรงแสดง 
อนัตตลักขณสูตรเปนตน  ต้ังแตวันที่  ๕  (แรม  ๕  คํ่า   เดือน  ๘  ปแรกท่ี 
ตรัสรู) ทรงทําชนประมาณเทาน้ี คือ ดังตนแตพระปญจวัคคีย  กุลบุตร  ๕๕ 
คน มียสกุลบุตรเปนประมุข  ภัททวัคคีย  ๓๐  ชฏิลเกา  ๑,๐๐๐  ชาวราชคฤห 
๑๑  นหุตมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข  สัตว  ๘๔,๐๐๐   คราวอนุโมทนา 
ดวยติโรกุฑฑสูตร ใหหยั่งลงสูอริยมรรคแลวทรงสงเขานครคือพระนิพพาน 
เหมือนสงตระกูล ๕  ตระกูลเปนตน  จนถึง  ๘๔,๐๐๐  ตระกลู   เมื่อเปนเชนนั้น 
โดยนัยนั้น    การท่ีพระธรรมกถึกนั่งประกาศคุณของพระนิพพาน    และ 
อานิสงสแหงการละท้ิงชาติกันดารเปนตน  ของผูบรรลุพระนิพพาน  ในท่ี 
นั้น ๆ เดือนละ ๘  วัน    เหมือนเมื่อนครยังไมเต็ม    ก็ตีกลองปาวประกาศ 
คุณของนคร      และเหมือนประกาศลาภท่ีหลั่งไหลมาของตระกูลทั้งหลาย 
ตอแตนั้น พึงเห็นกุลบุตรทั้งหลายหาประมาณมิได  ฟงธรรมกถาในท่ีนั้น ๆ 
แลวออกจากตระกูลนั้น      เริ่มตนบรรพชาปฏิบัติอนุโลมปฏิปทารวมลงท่ี 
พระนิพพาน  เหมือนมนุษยทั้งหลายมาจากทุกทิศ  รวมลงที่นคร. 
         บทวา  ปุราณมคฺค  ไดแกอริยมรรคมีองค ๘.  จริงอยู  อริยมรรคน้ี   
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ในปวารณสูตรทานกลาววา    อนุปฺปนฺนมคฺโค     ดวยอรรถวาไมเปนไป  
ในสูตรนี้ทานกลาววา   ปุราณมคฺโค     ดวยอรรถวาไมใชสอย.     บทวา 
พฺรหฺมจริย  ไดแกคําสอนท้ังส้ินซึ่งสงเคราะหดวยสิกขา  ๓.  บทวา  อิทฺธ 
ไดแกเจริญ     คือภิกษาหางาย     ดวยความยินดีในฌาน.     บทวา  ผีต  
ไดแกแพรหลายดวยเหตุคืออภิญญา.   บทวา   วิตฺถาริก  ไดแกกวางขวาง. 
บทวา  พหุชฺ  ไดแกชนสวนมากรูแจง.     บทวา  ยาวเทวมนุสฺเสหิ 
สุปกาสิต  ความวา   พระตถาคตทรงประกาศดีแลว   คือทรงแสดงดีแลว 
ในระหวางน้ี      ตลอดถึงพวกเทวดาและมนุษยทั้งหลายที่มีกําหนดในหม่ืน 
จักรวาลแล. 
                             จบอรรถกถานครสตูรที่   ๕ 
 
                            ๖.  สัมมสสูตร 
 
          วาดวยการพิจารณาปจจัยภายใน 
 
         [๒๕๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
         สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กัมมาสทัมมนิคม 
ของชาวกุรุ  ณ กุรุชนบท.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  พระผู 
มีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย  เมื่อพิจารณา 
ยอมพิจารณาปจจัยภายในบางหรือไม      เมื่อพระองคตรัสถามอยางนี้แลว 
มีภิกษุรูปหน่ึงไดกราบทูลเนื้อความน้ีข้ึนแดพระองควา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ขาพระองคเมื่อพิจารณา    ยอมพิจารณาปจจัยภายในพระเจาขา 
พระองคจึงตรัสถามวา      เธอเมื่อพิจารณา       ยอมพิจารณาปจจัยภายใน  
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อยางไร   ทนัใดนั้นแล    ภิกษุรูปนั้นก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ   แตก็ไม 
ถูกพระหฤทยัของพระผูมีพระภาคเจา. 
         [๒๕๕]  เม่ือพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลอยางน้ันแลว     ทานพระ- 
อานนทจึงไดกราบทูลเนื้อความน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระผู 
มีพระภาคเจา  ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเร่ืองนี้แลว   ขาแตพระสุคต  ถึงเวลา 
ที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว      พระองคตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด 
ภิกษุทั้งหลายฟงการพิจารณาปจจัยภายในขอน้ันจากพระองคแลว   จักทรง 
จําไวดังน้ี     พระองคจึงตรัสวา    อานนท    ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง 
จงใสใจใหดี    เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระพุทธเจาขา. 
         [๒๕๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เม่ือพิจารณา  ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา  ชรา 
และมรณะนี้อันใดแล  ยอมบังเกิดในโลก   เปนทุกขหลายอยางตาง ๆ กัน 
ชราและมรณะท่ีเปนทุกขนี้แล  มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนที่ต้ัง   มีอะไร 
เปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดนเกิด   เมื่ออะไรมี   ชราและมรณะจึงมี   เมื่อ 
เธอพิจารณาอยู  ยอมรูไดอยางนี้วา   ชราและมรณะน้ีอันใดแล    ยอม 
บังเกิดข้ึนในโลก    เปนทกุขหลายอยางตาง ๆ กัน   ชราและมรณะท่ีเปน 
ทุกขนี้แล  มอุีปธิเปนเหตุ  มีอุปธิเปนที่ต้ังข้ึน  มีอุปธิเปนกําเนิด  มีอุปธ ิ
เปนแดนเกิด   เมื่ออุปธิมี   ชราและมรณะจึงมี   เมือ่อุปธิไมมี   ชราและ 
มรณะก็ไมมี   เธอยอมทราบชัดซึ่งชราและมรณะ    ยอมทราบชดัซึ่งความ 
เกิดแหงชราและมรณะ  ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหงชราและมรณะ  และ 
ยอมทรามชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควร เครื่องใหถึงความดับแหงชราและมรณะ  
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และเธอยอมเปนผูปฏิบัติตามน้ัน  ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม   ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย  เราเรียกภิกษุรูปนี้วา   เปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินทุกข   เพ่ือ 
ความดับไปแหงชราและมรณะโดยชอบทุกประการ. 
         [๒๕๗]  อีกประการหน่ึง   ภิกษุเมื่อพิจารณา   ยอมพิจารณาซ่ึง 
ปจจัยภายในวา  ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเปนเหตุ  มีอะไรเปนที่ต้ังข้ึน   มีอะไร 
เปนกําเนิด  มีอะไรเปนแดนเกิด    เมื่ออะไรมี   อุปธิจึงมี   เมื่ออะไรไมมี 
อุปธิจึงไมมี  เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางนี้วา   อุปธิมีตัณหาเปนเหตุ 
มีตัณหาเปนท่ีต้ังข้ึน    มตัีณหาเปนกําเนิด    มีตัณหาเปนแดนเกิด    เมื่อ 
ตัณหามี   อุปธิจึงมี   เมื่อตัณหาไมมี   อุปธิก็ไมมี   เธอยอมทราบชัดซึ่ง 
อุปธิ   ยอมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแหงอุปธิ      ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหง 
อุปธิ      ยอมทรามชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถึงความดับแหงอุปธิ 
และยอมเปนผูปฏิบัติตามน้ัน  ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราเรียกภิกษุรูปนี้วา  เปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินทุกข   เพ่ือความ 
ดับแหงอุปธิโดยชอบทุกประการ.                                   
         [๒๕๘]  อีกประการหน่ึง   ภิกษุเมื่อพิจารณา    ยอมพิจารณาซ่ึง 
ปจจัยภายในวา   ก็ตัณหานี้เมื่อเกิดข้ึน   ยอมเกิดข้ึนในที่ไหน   เมื่อต้ังอยู 
ยอมต้ังอยูในท่ีไหน  เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูอยางนี้วา  ที่ใดแล  เปนที่รัก 
เปนที่ชื่นใจในโลก   ตัณหาเมื่อเกิดข้ึน   ยอมเกิดข้ึนในที่นั้น   เมื่อต้ังอยู 
ยอมต้ังอยูในท่ีนั้น  ก็อะไรเลาเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลก. . .   ตาเปนที่รัก 
เปนที่ชื่นใจในโลก. . . หูเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลก. . .  จมูกเปนที่รัก 
เปนที่ชื่นใจโนโลก. . . ลิน้เปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลก. . . กายเปนที่รัก 
เปนที่ชื่นใจในโลก. . . ใจเปนที่รัก   เปนที่ชื่นใจในโลก    ตัณหาน้ันเมื่อ  
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เกิดข้ึน  ยอมเกิดข้ึนที่ใจน้ัน   เมื่อต้ังอยู  ยอมต้ังอยูที่ใจน้ัน.  
         [๒๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลกน้ัน  โดย 
ความเปนของเที่ยง   โดยความเปนสุข   โดยความเปนตัวตน    โดยความ 
เปนของไมมีโรค   โดยความเปนของเกษม   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญข้ึน   สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญ 
ข้ึนแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญข้ึน  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดมาทําอุปธิใหเจริญข้ึนแลว        สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน ชื่อวาทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขให 
เจริญข้ึนแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาไมพนจากชาติ   ชรา 
มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   และอุปายาส   เรากลาววา   เขา 
ไมพนแลวจากทุกขไดเลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในอนาคตกาล  จักเห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจ 
ในโลกน้ัน โดยความเปนของเที่ยง  โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน 
โดยความเปนของไมมีโรค  โดยความเปนของเกษม  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน   ชือ่วาจักทําตัณหาใหเจริญข้ึน   สมณะหรือพราหมณเหลาใดจัก 
ทําตัณหาใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาจักทําอุปธิให 
เจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญข้ึน   สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
จักทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาจักไมพนไปจาก 
ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะปริเทวะ ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส   เรา 
กลาววาเขาจักไมพนไปจากทุกขไดเลย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือ  
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พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้  เห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชืน่ 
ใจในโลกน้ัน   โดยความเปนของเที่ยง  โดยความเปนสุข  โดยความเปน 
ตัวตน  โดยความเปนของไมมีโรค  โดยความเปนของเกษม    สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวายอมทําตัณหาใหเจริญข้ึน   สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดทําตัณหาใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมทํา 
อุปธิใหเจริญข้ึน   สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน   สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ัน  ยอมไมพน 
ไปจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส 
เรากลาววา   เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย  ดังน้ี. 
         [๒๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขันสําริดที่ใสน้ํา  ที่ถึงพรอมดวยสี 
กลิ่น  และรส  แตวาเจือดวยยาพิษ  ทันใดน้ัน  มีบรุุษเดินฝาความรอนอบ 
อาวเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลามา  ระหายนํ้า  คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้น 
อยางนี้วา  นาย  ขันสําริดที่ใสน้ําน้ี  ถงึพรอมดวยสี  กลิ่น  และรส  แตวา 
เจือยาพิษ  ถาทานประสงคก็จงด่ืมเถิด  เพราะวาเมื่อด่ืมน้ําน้ัน  ก็จักซาบ 
ซานดวยสีบาง  กลิ่นบาง  รสบาง  ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว  ตัวทาน 
จะถึงความตาย  หรือถึงทุกขแทบตาย  เพราะการด่ืมนั้นเปนเหตุ  ดังนี้ 
บุรุษน้ันผลุนผลันไมทันพิจารณาด่ืมน้ํานั้นเขาไปไมบวนท้ิงเลย   เขาก็พึง 
ถึงความตาย   หรือถึงทุกขแทบตาย  เพราะการดื่มนํ้าน้ันเปนเหตุทันที 
แมฉันใด  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
อดีตกาล  ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลก  ฯ ล ฯ  ใน 
อนาคตกาล ฯ ล ฯ  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้  
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เห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลกน้ัน   โดยความเปนของเท่ียง 
โดยความเปนสุข   โดยความเปนตัวตน   โดยความเปนของไมมีโรค   โดย 
ความเปนของเกษม  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวายอมทําตัณหา 
ใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญข้ึน  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญ 
ข้ึน  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมไมพนไปจากชาติ  ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   และอุปายาส   เรากลาววา  เขา 
ยอมไมพนไปจากทุกขไดเลย  ก็ฉันนัน้เหมือนกันแล. 
         [๒๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล  ไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก   เปนที่ชื่นใจในโลกน้ัน   โดย 
ความเปนของไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน 
โดยความเปนโรค   โดยความเปนภัยแลว  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวาละตัณหาไดแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาไดแลว 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาละอุปธิเสียได  สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาใดละอุปธิไดแลว  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาละทุกขเสียได 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวาพนแลวจากชาติ    ชรา     มรณะ     โสกะ    ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส 
และอุปายาสได   เรากลาววา    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันพนแลวจาก 
ทุกขได  อนึ่ง   สมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล   จัก 
เห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลกน้ัน  โดยความเปนของไมเที่ยง 
โดยความเปนทุกข     โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน       โดยความเปนโรค  
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โดยความเปนภัย       สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันจักละตัณหาได  ฯ ล ฯ 
เรากลาววา  สมณหรือพราหมณเหลานั้นจักพนจากทุกข   ดังน้ี    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล 
ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รัก   เปนที่ชืน่ใจในโลกนั้น   โดยความเปนของ 
ไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข   โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน   โดยความ 
เปนโรค  โดยความเปนภัย  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันยอมละตัณหาได 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ชื่อวายอมละอุปธิได  สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได   สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมละทุกขได  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ยอมละทุกขได  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ชื่อวายอมพนจากชาติ  ชรา 
มรณะ  โสกะ ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   และอุปายาส  เรากลาววา  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากทุกขได  ดังนี้. 
         [๒๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แกวเหลาท่ีพรอมดวยสี  กลิ่น  และ 
รส  แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดนั้น  มบีุรุษเดินฝาความอบอาวเหน็ดเหน่ือย 
เมื่อยลามา  ระหายนํ้า   คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางน้ีวา   นาย  
แกวเหลาท่ีถึงพรอมดวยสี   กลิ่น   และรส   แตวาเจือดวยยาพิษ    ถาทาน 
ประสงค  ก็จงด่ืมเถิด  เพราะวาเมื่อด่ืมเหลาน้ัน    กจั็กซาบซานดวยสีบาง 
กลิ่นบาง    รสบาง    ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว    ตัวทานจักถึงความตาย 
หรือทุกขแทบตาย  เพราะการด่ืมนั้นเปนเหตุ  ดังนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ลําดับนั้น  บรุุษน้ันพึงคิดอยางนี้วา   เหลาน้ีเราดื่มแลว  เราอาจจะบรรเทา 
ไดดวยนํ้าเย็น  ดวยเนยใส  ดวนนํ้าขาวสัตตุเค็ม  หรือดวยนํ้าชื่อโลณโสจิรกะ 
แตเราไมดื่มเหลาน้ันเลย   เพราะไมเปนประโยชน      มีแตทุกขแกเราชา  
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นาน   เขาพิจารณาดูแกวเหลาน้ันแลว   ไมพึงดื่ม   เขาทั้งเสีย   เขาก็ไม  
เขาถึงความตาย      หรือความทุกขแทบตาย      เพราะการด่ืมน้ันเปนเหตุ 
แมฉันนั้น  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
อดีตกาล เห็นอารมณอันเปนที่รัก  เปนที่ชื่นใจในโลกน้ัน  โดยความเปน 
ของไมเที่ยง   โดยความเปนทุกข  โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน    โดย 
ความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวา 
ละตัณหาไดแลว  สมณหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาเสียได  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวาสูอุปธิไดแลว    สมณะหรือพราหมณเหลาใดละ 
อุปธิเสียได  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาละทุกขไดแลว   สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวา 
พนแลวจากชาติ   ชรา   มรณะ    โสกะ  ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัส  และ 
อุปายาส เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันพนแลวจากทุกข   ดังน้ี  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล 
ฯ ล ฯในปจจุบันกาล   ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก   โดย   
ความเปนของไมเที่ยง  โดยความเปนทุกข  โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน 
โดยความเปนโรค  โดยความเปนภัย   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ชื่อวา 
ยอมละตัณหาได    สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได    สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมละอุปธิได  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ยอมละอุปธิได  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวายอมละทุกขได  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อวา 
ยอมพนจากชาติ   ชรา   มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   และ  
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อุปายาส    เรากลาววา    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากทุกขได 
ดังน้ี. 
                                        จบสัมมสสูตรท่ี  ๖ 
 
          อรรถกถาสัมมสสูตรท่ี ๖ 
 
         ในสัมมสสูตรท่ี  ๖   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อามนฺเตสิ  ความวา    ถามวา    เพราะเหตุไรจึงตรัสเรียก. 
ตอบวา  เพราะพระธรรมเทศนาสุขุมนําพระไตรลักษณมาปรากฏ. 
         เลากันวา   ในชนบทนั้น    พวกมนุษยเปนคนมีเหตุผล   มีปญญา 
ไดยินวา  โภชนาหารทั้งหลายในชนบทน้ันละเอียดออน.    เมือ่ประชาชน 
บริโภคโภชนาหารเหลานั้น  ปญญาก็งอกงาม  พวกเขาสามารถแทงตลอด 
ธรรมกถาที่ลกึซึ่งซ่ึงนําพระไตรลักษณมาได  เพราะเหตุนั้นแหละ  พระผู- 
มีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระสูตรที่ลึกซ่ึงแมอ่ืน ๆ มีอาทิอยางนี้คือ   มหา- 
สติปฏฐานสูตร  มหานิทานสูตร   อาเนญชสัมมายสูตร   ในทีฆนิกายและ 
มัชฌิมนิกาย    จูฬนิทานสูตรเปนตนในสังยุตตนิกาย  ในชนบทน้ันทีเดียว. 
บทวา  สมฺมสถ  โน   ไดแกพิจารณาหนอ.   บทวา   อนฺตร   สมฺมส  
ไดแกพิจารณาปจจัยในภายใน.  บทวา  น  โส   ภกิฺขุ  ภควโต  จิตฺต 
อาราเธสิ    ความวา    ภิกษุนั้นไมพยากรณอยางนั้น    เมื่อพยากรณดวย 
อํานาจอาการ ๓๒    จึงไมอาจยึดพระอัธยาศัยของพระผูมีพระภาคเจาผูมี 
พระประสงคจะใหพยากรณดวยอํานาจปจจยาการ. 
         บทวา  เอตทโวจ    ความวา    เทศนาไมไปตามอนุสนธิ   ไดตรัส 
คําน้ีเพ่ืออุเทศนาคํานั้นไปตามอนุสนธิ.  บทวา  เตนหานนฺท  สณุาถ  นี้  
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เปนบทไมแตกตางกันในพุทธวจนะคือพระไตรปฎก  จริงอยู  ในท่ีอ่ืนชื่อวา 
คําท่ีกลาวอยางนี้ไมมี.   บทวา  อุปธินิทาน   ไดแกมีอุปธิคือขันธเปนเหตุ 
จริงอยู  ขันธ ๕ ในที่นี้ทานเรียกวา  อปุธิ.  อุปฺปชฺชติ  แปลวา ยอมเกิด. 
บทวา   นิวิสติ  ความวา  ยอมยึดมั่นดวยอํานาจความประพฤติบอย  ๆ. 
บทวา    ย  โลเก  ปยรูป   สาตรูป    ความวา  รูปใดเปนปยสภาวะและ 
มธุรสภาวะในโลก.    พึงทราบวินิจฉัยคําวา   จกฺขุ  โลเก   เปนตน 
ดังตอไปนี้  จริงอยู สัตวทั้งหลายในโลกยึดมั่นโดยถือวาเปนของเราในจักษุ 
เปนตน   ต้ังอยูในสมบัติ   สําคัญปสาทรูปทั้ง  ๕ อันผองใสโดยทํานองแหง 
การยึดถือจักษุของตนวาเปนนิมิตในแวนกระจกเปนตน   เหมือนสีหบัญชร 
แกวมณีที่ยกข้ึนในวิมานทอง  ยอมสําคัญจักษุปสาทนั้นเหมือนกานเงินและ 
สายสังวาล สําคัญฆานปสาทที่ไดโวหารวา  ตงฺคนาสา  (จมูกสูง)   เหมือน 
เกลียวหรดาลท่ีเขาวางไว   สําคัญชิวหาปสาทนุมสนิท   เปนที่รบัรสอรอย 
เหมือนผากัมพลออน  สําคัญกายปสาทเหมือนเมล็ดสาละ   และเสาระเนียด 
ทองคํา      สาํคัญใจวาใหญยิ่งไมเหมือนกับใจของชนเหลาอ่ืน.      บทวา 
นิจฺจโต    อททฺกฺขุ  ความวา  ไดเห็นวาเที่ยง.    แมในบทท่ีเหลือก็นัยนี้.  
บทวา  น  ปริมุจฺจึสุ   ทุกขฺสฺมา  ความวา  หลุดพนจากวัฏทุกขแมทั้งสิ้น. 
บทวา   ทกฺขสิฺสนฺติ   แปลวา   จักเห็น.  บทวา   อาปานียกโส   เปนชื่อ 
ของขันจอก  ก็เพราะเหตุที่ชนทั้งหลายด่ืมน้ําในขันจอกน้ี  ฉะนั้น   จึงเรียก 
วา  อาปานีย.   อาปานีย   นั้นดวย   กส   ดวย  ชื่อวา  อาปานียกส 
คําวา  อาปานียกส  นี้เปนชื่อของขันจอกสําหรับใสสุราใส.   แตที่มันต้ัง 
อยูในขันสําริดนั่นแล  ทานกลาวไวอยางนั้น  เพราะพระบาลีวา   วณฺณ- 
สมฺปนฺโน  ถงึพรอมดวยสี.  บทวา  ฆมฺมาภตตฺโต  แปลวา  ถูกความ  
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รอนแผดเผา.   บทวา    ฆมฺมปเรโต    แปลวา    ถูกความรอนสัมผัสแลว  
แลนไปตาม.   บทวา  ปวโต   ห ิ โข  ต    ฉาเทสฺสติ    ความวา   น้ําด่ืม 
นั้นจักเปนที่ชอบใจของผูดื่ม  หรือจักทําใหเกิดความยินดีแผไปทั่วสรีระต้ัง 
อยู.  บทวา  อปฺปฏิสงฺขา  แปลวา   ไมไดพิจารณา. 
         ในบทวา   เอวเมว  โข  นี ้ มีคําเปรียบเทียบขออุปมาดังตอไปนี้. 
จริงอยู      อารมณที่เปนปยรูปสาตรูปในโลก      พึงเห็นเหมือนขันสําริด 
สําหรับใสน้ําด่ืม.   ปุถชุนผูอาศัยวัฏฏะ  เหมือนบุรุษผูถูกความรอนแผดเผา 
ชนผูถูกอารมณที่เปนปยรูปสาตรูปเชื้อเชิญในโลก    เหมือนบุรษุผูถูกเชิญ 
ดวยขันสําริดสําหรับใสน้ําด่ืม     กลัยาณมิตรมีอาจารยและอุปชฌายเปนตน 
เหมือนมนุษยผูเชิญใหดื่มน้ํา     บอกคุณสมบัติและโทษในขันสําริดสําหรับ 
ใสน้ําด่ืม,  อาจารยหรือพระอุปชฌาย  ยอมบอกคุณและโทษในกามคุณ  ๕ 
แกภิกษุ    เหมือนมนุษยผูยืนอยูในรานตลาดบอกคุณและโทษในขันสําริด 
สําหรับใสนาด่ืมแกบุรุษน้ัน    ในอุปมาน้ันเปรียบเหมือนเมื่อเขาบอกกลาว 
ถึงคุณและโทษในขันสําริดใสน้ําด่ืมแลว  บรุุษน้ัน  ดวยคุณสมบัติมีสีเปนตน 
นั่นเองก็เกิดความระหายฉับพลันวา  "ถาจักตาย  ก็จักรูกันทีหลัง"  ไม 
พิจารณาโดยรอบคอบแลวด่ืมน้ําในขันสําริดนั้น    ก็ประสบความตายหรือ 
ทุกขปางตายฉันใด     ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน      แมถูกอาจารยและพระ- 
อุปชฌายแสดงอานิสงสและโทษอยางนี้วา   อัสสาทะเปนเพียงโสมนัสที่เกิด 
ข้ึนในกามคุณ  ๕  ดวยอํานาจการเห็นเปนตน    แตโทษมีประการตาง ๆ 
เปนอันมากเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ  กามท้ังหลายมีคุณนอย   ม ี
ทุกขมาก  มคีวามคับแคนมาก   แลวโอวาทอยางนี้วา   เธอจงปฏิบัติสมณ- 
ปฏิปทา  จงคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   จงรูจักประมาณในโภชนะ  
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จงประกอบเนือง ๆ ซึ่งความเพียรเปนเครื่องต่ืน      ดังน้ี  เพราะตนมีจิตถูก  
อัสสาทะผูกพันจึงระรานอาจารยและพระอุปชฌายวา  ถาจักมีโทษมีประการ 
ดังกลาวแลวไซร  ผมจักรูในภายหลัง  แลวละอุเทศ  (การศึกษา)  และ 
ปริปุจฉา  ( การสอบถาม) เปนตน   และวัตรปฏิบติั   พูดแตเรือ่งโลกามิส 
บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคนเลว เพราะปรารถนาจะบริโภคกาม  ตอแต 
นั้นบําเพ็ญทุจริต ๓   ถูกเจาหนาท่ีจับตัวไดในขณะตัดชองยองเบาเปนตน 
แสดงตอพระราชาวา    ผูนี้เปนโจร  กป็ระสบอนิฏฐผลมีการถูกตัดมือตัดเทา 
เปนตน  หรอืถูกตัดศีรษะในโลกน้ีแล   แลวยังจะเสวยทุกขเปนอันมากใน 
อบายท้ังสี่ในสัมปรายภพ. 
         บทวา  ปานีเยน  วา  วิเนตุ   ความวา   นําไปดวยนํ้าเย็น.  บทวา 
ทธิมณฺฑเกน  ไดแกดวยนมสมที่ใส.  บทวา  มฏโลณิกาย  ไดแกดวย 
ขาวสัตตุและนํ้าด่ืมที่เค็ม.   บทวา   โลณโสจิรเกน   ไดแกโลณโสจิรกะที่  
ทําโดยใสขาวเปลือกผลไมและผลดองดึงเปนตน       ทุกอยางทําใหเปนยา 
ดองชื่อโสณโสจิรกะ  ดวยยาดองชื่อโสณโสจิรกะนั้น. 
         ก็ในขอน้ีมีการเปรียบเทียบขออุปมาดังน้ี        พระโยคาวจรในเวลา 
อาศัยวัฏฏะ  พึงเห็นเหมือนบุรุษถูกความรอนแผดเผา     การบรรลุอรหัต- 
ผลของภิกษุผูต้ังอยูในโอวาทของอุปชฌายอาจารย   กําหนดทวาร  ๖ 
เปนตน  เจริญวิปสสนาโดยลําดับ   พึงเห็นเหมือนบุรุษน้ันพิจารณาแลวละ 
ขันสําริดสําหรับใสน้ําด่ืม   บรรเทาความกระหายดวยนํ้าดื่มเปนตน  มรรค 
๔  พึงเห็นเหมือนฐานะ ๔  มีน้ําดื่มเปนตน   เวลาที่พระขีณาสพดื่มน้ําคือ 
มรรค    ๔ บรรเทาตัณหา  ไปสูทิศทางพระนิพพานที่ไมเคยไป  พึงทราบ  
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เหมือนการพ่ีบุรุษดื่มน้ําด่ืม  ๔  อยาง    อยางใดอยางหน่ึง   บรรเทาความ 
กระหายสุรามีความสุข     ไปตามทิศทางท่ีปรารถนา.  
                       จบอรรถกถาสัมมสสูตรที่  ๖ 
         
       ๗.  นฬกลาปยสูตร 
 
      วาดวยปจจัยใหมีชราและมรณะ 
 
         [๒๖๓]  สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ 
อยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสี.  ครั้งน้ันแล   เปนเวลาเย็น 
ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผอน   เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ี 
อยู   ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๖๔]  ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่งเรียบรอยแลว     ไดกลาวคํานี้  
กะทานพระสารีบุตรวา  ทานสารีบุตร   ชราและมรณะ  ตนทําเอง  ผูอ่ืน 
ทําให   ทั้งตนทําเองท้ังผูอื่นทําให  หรือวาชราและมรณะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยตนไมไดทําเอง   ผูอ่ืนไมไดทําให. 
         ทานพระสารีบุตรกลาววา    ทานโกฏฐิตะ    ชราและมรณะ   ตน 
ทําเองก็ไมใช      ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช      ทั้งตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําใหก็ไมใช 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง     ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช     แตวา 
เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ.                         
         โก.  ทานสารีบุตร  ชาติ   ตนทําเอง   ผูอ่ืนทําให   ทั้งตนทําเอง 
ทั้งผูอ่ืนทําให     หรือวาชาติบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง    ผูอ่ืน 
 ไมไดทําให.  
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         สา. ทานโกฏฐิตะ  ชาติ   ตนทําเองก็ไมใช  ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช 
ทั้งตนทําเอง  ทั้งผูอ่ืนทําใหก็ไมใช  ชาติบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมได 
ทําเอง  ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช   แตเพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ. 
         โก.  ทานสารีบุตร  ภพตนทําเอง  ฯ ล ฯ  อุปาทานตนทําเอง. . . 
ตัณหาตนทําเอง. . .  เวทนาตนทําเอง. . .  ผัสสะตนทําเอง. . .สฬายตนะ 
ตนทําเอง. . .  นามรูปตนทําเอง  ผูอ่ืนทําให  ทั้งตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําให 
หรือวานามรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง  ผูอ่ืนไมไดทําให. 
         สา.  ทานโกฏฐิตะ  นามรูปตนทําเองก็ไมใช  ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช 
ทั้งตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําใหก็ไมใช  นามรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมได 
ทําเอง  ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช   แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงมี 
นามรูป. 
         โก.   ทานสารีบุตร  วิญญาณตนทําเอง  ผูอ่ืนทําให   ทั้งตนทําเอง 
ทั้งผูอ่ืนทําให  หรือวาวิญญาณบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง   ผูอ่ืน 
ไมไดทําให. 
         สา.  ทานโกฏฐิตะ  วิญญาณตนทําเองก็ไมใช   ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช 
ทั้งตนทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช   วิญญาณบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมได 
ทําเอง   ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช  แตเพราะนามรูปเปนปจจัย   จึงมี 
วิญญาณ. 
         [๒๖๕]  โก.   เราทั้งหลายเพ่ิงรูชัดภาษิตของทานสารีบุตร  ใน 
บัดนี้เอง  อยางนี้วา   ทานโกฏฐิตะ  นามรูปตนทําเองก็ไมใช  ผูอ่ืนทําให 
ก็ไมใช  ทั้งตนทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช   บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตน  
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ไมไดทําเอง  ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช   แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย   จึงมี 
นามรูป.       
         อน่ึง  เราทั้งหลายรูชัดภาษิตของทานสารบุตรในบัดนี้เอง   อยางนี้วา 
ทานโกฏฐิตะ   วิญญาณตนทําเองก็ไมใช  ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช   บังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยตนไมไดทําเอง    ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช    แตเพราะนามรูป 
เปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ. 
         ทานสารีบุตร   ก็เน้ือความของภาษิตน้ี     เราทั้งหลายจะพึงเห็นได 
อยางไร. 
         [๒๖๖]  สา.   ดูกอนอาวุโส    ถาเชนนั้น    ผมจักเปรียบใหทาน 
ฟง    ในโลกนี้บุรุษผูฉลาดบางพวกยอมรูชัดเน้ือความของภาษิตได    แม 
 ดวยอุปมา. 
         อาวุโส    ไมออ ๒ กํา    พึงต้ังอยูไคเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกัน 
ฉันใด  เพราะนามรูปเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ   เพราะวิญญาณเปนปจจัย 
จึงมีนามรูป  เพราะนามรูปเปนปจจัย   จึงมีสฬายตนะ   เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจัย  จึงมีผัสสะ.    ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี     ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้   ฉันนั้นแล. 
         ถาไมออ  ๒ กําน้ัน  พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง  อีกกําหนึ่งก็ลมไป  ถา 
ดึงอีกกําหน่ึงออก  อีกกําหน่ึงก็ลมไป  ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณ 
จึงดับ  เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ    เพราะนามรูปดับ     สฬายตนะ 
จึงดับ  เพราะสฬายตนะดับ   ผัสสะจึงดับ.  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวล 
นี้   ยอมมีดวยประการอยางนี้   ฉันนั้นแล.                             
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         [๒๖๗]  โก.  นาอัศจรรย    ทานสารีบุตร    ไมเคยมีมา    ทาน 
สารีบุตร  เทาท่ีทานสารีบุตรกลาวนี้  เปนอันกลาวดีแลว   ก็แลเราทั้งหลาย 
พลอยยินดีสุภาษิตนี้ของทานสารีบุตรดวยเรื่อง ๓๖ เรื่องเหลานี้. 
         ถาภิกษุแสดงธรรม   เพ่ือความหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด    เพ่ือดับ 
ชราและมรณะ  ควรกลาววา  ภิกษุธรรมกถึก.  
         ถาภิกษุปฏิบัติ     เพ่ือความหนาย    เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับชรา 
และมรณะ  ควรจะกลาววา  ภิกษุปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม. 
         ถาภิกษุหลุดพน       เพราะความหนาย     เพราะความคลายกําหนัด 
เพราะความดับ    เพราะไมถือม่ันชราและมรณะ    ควรจะกลาววา    ภิกษุ 
บรรลุนิพพานในปจจุบัน. 
         ถาภิกษุแสดงธรรม     เพ่ือความหนาย    เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือ 
ดับชาติ ฯ ล ฯ  ภพ. . .  อุปาทาน. . .  ตัณหา. . .  เวทนา. . .   ผัสสะ. . . 
สฬายตนะ. . .   นามรูป. . .   วิญญาณ. . .   สังขารทั้งหลาย. . .  อวิชชา 
ควรจะกลาววา  ภิกษุธรรมกถึก. 
         ถาภิกษุปฏิบัติ  เพ่ือความหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพ่ือดับอวิชชา 
ควรจะกลาววา  ภิกษุปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม. 
         ถาภิกษุหลุดพน   เพราะความหนาย  เพราะคลายกําหนัด    เพราะ 
ความดับ     เพราะความไมถือม่ันอวิชชา     ควรจะกลาววา    ภิกษุบรรล ุ
นิพพานในปจจุบัน. 
                                   จบนฬกลาปยสตูรที่   ๗   
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          อรรถกถานฬกลาปยสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในนฬกลาปยสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         เพราะเหตุไรทานพระมหาโกฏฐิตะจึงถามวา  กึ    นุ  โข  อาวุโส. 
เพราะเพ่ือจะทราบอัธยาศัยของพระเถระวา ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ 
อยางไร.  อีกอยางหน่ึง  ทานถามวา   เหลาภิกษุในอนาคตจักรูวา   พระ 
อัครสาวกท้ังสองในอดีต   วินิจฉัยปญหานี้แลว  ดังนี้ก็มี.   พระเถระกลาว 
คําน้ีวา   อิทาเนว   โข    มย   ดังน้ี    เพราะทานกลาวไววา   นามรูปที่   
กลาววามีวิญญาณเปนปจจัยนั้นแล    เปนปจจัยแหงวิญญาณ.    ก็ในบทวา 
นฬกลาปโย    นี้   ทานมิไดนําเอามัดเหลีกเปนตนมาเปรียบเทียบ    แต 
ทานเปรียบเทียนดังนี้      เพ่ือแสดงภาวะแหงวิญญาณและนามรูปวา   ไมมี 
กําลังและมีกําลังเพลา.  ในฐานะประมาณเทาน้ีวา  นิโรโธ  โหติ  ทาน 
กลาววาเทศนาดวยปญจโวการภพ    (ภพที่มีขันธ  ๕ )    เปนปจจุบัน.  
บทวา  ฉตฺตึสาย   วตฺถูหิ  ความวา  ดวยเหตุ ๓๖ ประการ   คือใน  ๑๒ 
บทที่ทานแจกไวหนหลัง   แตละบทมี  ๓ เหตุ.  และในท่ีนี้    คุณของพระ 
ธรรมกถึกเปนที่  ๑  การปฏิบัติเปนที่ ๒  ผลของการปฏิบัติเปนที่  ๓  ใน 
ผลของการปฏิบัตินั้น     ทานกลาวเทศนาสมบัติดวยนัยที่ ๑  กลาวเสขภูมิ 
ดวยนัยที่ ๒  กลาวอเสขภูมิดวยนัยที่ ๓.                                 
                        จบอรรถกถานฬกลาปยสูตรที่  ๗  
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                ๘.  โกสัมพีสูตร 
 
    วาดวยชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ 
 
         [๒๖๘]  สมัยหน่ึง  ทานพระมุสิละ   ทานพระปวิฏฐะ  ทาน 
พระนารทะ  และทานพระอานนท  อยู  ณ  โฆสิตาราม  กรุงโกสัมพี. 
         [๒๖๙]  ครั้งน้ัน ทานพระปวิฏฐะไดกลาวคําน้ี  กะทานพระมุสิละ 
วา  ดูกอนทานมุสิละ   เวนจากความเชื่อ   ความพอใจ   การฟงตามเขามา 
ความตรึกไปตามอาการ  และจากการทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  ทาน 
มุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา   เพราะชาติเปนปจจัย  จีงมีชราและมรณะ 
ดังน้ีหรือ.                                           
        พระมุสลิะกลาววา  ทานปวิฏฐะ   เวนจากความเชื่อ   ความพอใจ 
การฟงตามเขามา   ความตรึกไปตามอาการ   และการทนตอความเพงพินิจ 
ดวยทิฏฐิ   ผมยอมรูยอมเห็นอยางนี้วา    เพราะชาติเปนปจจัย    จึงมีชรา 
และมรณะ.                                                                                    . 
         ป.  ทานมุสละ  เวนจากตามเชื่อ   ความพอใจ    การฟงตามเขา   
ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ   ทานมุสิละ 
มีญาณเฉพาะตัวทานวา  เพราะภพเปนปจจัย   จึงมีชาติ  ฯลฯ  เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ. . .  เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน. . . 
เพราะเวทนาเปนปจจัย     จึงมีตัณหา. . .    เพราะผัสสะเปนปจจัย     จึงมี 
เวทนา. . .  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ. . .  เพราะนามรูปเปน 
ปจจัย    จึงมีสฬายตนะ. . .   เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมีนามรูป. . . 
เพราะสังขารเปนปจจัย   จึงมีวิญญาณ. . .  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมี 
สังขารดังน้ีหรือ.  
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         ม.  ทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตามเขา 
มา  ความตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  ผมยอมรู 
ยอมเห็นอยางนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร. 
         [๒๗๐]  ป.  ดูกอนทานมุสิละ  อน่ึง  เวนจากความเชื่อ  ความ 
พอใจ  การมีญาณเฉพาะตัววา   เพราะชาติดับ  ชราและมรณะจึงดับ 
ดังน้ีหรือ. 
         ม.  ดูกอนทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟง 
ตามเขามา   ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ 
ผมยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา   เพราะชาติดับ  ชราและมรณะจึงดับ. 
         ป.  ดูกอนทานมุสิละ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตาม 
เขามา   ความตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  ทาน 
มุสิละมีญาณเฉพาะตัวทาน   เพราะภพดับ    ชาติจึงดับ ฯ ล ฯ   เพราะ 
อุปาทานดับ  ภพจึงดับ. . .  เพราะตัณหาดับ   อุปาทานจึงดับ. . .  เพราะ 
เวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ. . .  เพราะผัสสะดับ   เวทนาจึงดับ. . .  เพราะ 
สฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ. . .    เพราะนามรูปดับ    สฬายตนะจึงดับ. . .  
เพราะวิญญาณดับ  นามรปูจึงดับ. . .  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ. . . 
เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ  ดังนี้หรือ. 
         ม.  ดูกอนทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟง 
ตามเขามา  ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ 
ผมยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  เพราะอวิชชาดับ   สังขารจึงดับ. 
         [๒๗๑]  ป.  ดูกอนทานมุสิละ  เวนจากความเชื่อ   ความพอใจ  การ  
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ฟงตามเขามา  ความตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  
ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา  ภพดับ  เปนนิพพานหรือ. 
         ม.  ดูกอนทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ การฟง 
ตามเขามา   ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ 
ผมยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  ภพดับ  เปนนิพพาน. 
         ป.  ถาอยางนั้น  ทานมุสิละ  กเ็ปนพระอรหันตขีณาสพ. 
         เมื่อพระปวิฏฐะกลาวอยางนี้แลว  ทานมุสิละไดนิ่งอยู. 
         [๒๗๒]  ครั้งน้ันแล  ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา 
สาธุทานปวิฏฐะ   ผมพึงไดปญหานั้น  ทานจงถามปญหาอยางนั้น  ผม 
จะแกปญหาน้ันแกทาน  ทานปวิฏฐะกลาววา  ทานนารทะไดปญหานั้น 
ผมขอถามปญหานั้นกะทานนารทะ   และขอทานนารทะจงแกปญหานั้น 
แกผม  ดูกอนทานนารทะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตาม 
เขามา  ความตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ   ทาน 
นารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา   เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ 
ดังน้ีหรือ. 
         นา.  ทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตามเขา 
มา  ความตรึกไปตามอาการ  การตนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  ผม 
ยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชราและมรณะ. 
         ป.  ทานนารทะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตามเขา 
มา  การตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ  ทาน 
นารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา  เพราะภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ  ฯ ล ฯ  เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย  จึงมีสังขาร  ดังนี้หรือ.  
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          นา.  ทานปวิฏฐะ   เวนจากความเชื่อ   ความพอใจ    การฟงตาม 
เขามา  ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ   ผม 
ยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขาร. 
         [๒๗๓]  ป.  ดูกอนทานนารทะ   เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ 
การฟงตามเขามา  ความตรึกไปตามอาการ  การทนตอความเพงพินิจดวย 
ทิฏฐิ  ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา  เพราะชาติดับ   ชราและมรณะ 
จึงดับ ฯลฯ  เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ  ดังนี้หรือ. 
         น.  ทานปวิฏฐะ    เวนจากความเชื่อ    ความพอใจ    การฟงตาม 
เขามา  ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ    ผม 
ยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ. 
         [๒๗๔]  ป.  ดูกอนทานนารทะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ 
การฟงตามเขามา  ความตรึกไปตามอาการ   การทนตอความเพงพินิจดวย 
ทิฏฐิ  ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา  ภพดับเปนนิพพาน ดังน้ีหรือ. 
         น.  ทานปวิฏฐะ  เวนจากความเชื่อ  ความพอใจ  การฟงตามเขา 
มา   ความตรึกไปตามอาการ     การทนตอความเพงพินิจดวยทิฏฐิ   ผม 
ยอมรู  ยอมเห็น  อยางนี้วา  ภพดับเปนนิพพาน. 
         ป.  ถาอยางนั้น  ทานนารทะ  ก็เปนพระอรหันตขีณาสพหรือ. 
         น.  อาวุโส  ขอวา  ภพดับเปนนิพพาน   ผมเห็นดีแลวดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริง   แตวาผมไมใชพระอรหัตขีณาสพ  อาวุโส 
เปรียบเหมือนบอนํ้าในหนทางกันดาร  ที่บอนั้นไมมีเชือก  โพงจะตักน้ําก็ 
ไมมี  ลําดับนั้น  บุรุษถูกความรอนแผดเผา   เหน็ดเหน่ือย  หิว   ระหาย  
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เดินมา  เขามองดูบอนํ้าน้ัน    กร็ูวามีน้ํา   แตจะสัมผัสดวยกายไมได  ฉันใด 
ดูกอนอาวุโส    ขอวา   ภพดับเปนนิพพาน   ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอัน 
ชอบตามความเปนจริง      แตวาผมใหใชพระอรหันตขีณาสพ    ฉันนั้น 
เหมือนกัน. 
         [๒๗๕]  เม่ือทานพระนารทะกลาวอยางนี้แลว  ทานพระอานนท 
ไดกลาวกะทานพระปวิฏฐะวา  ดูกอนทานปวิฏฐะ   ทานชอบพูดอยางนี้ 
ทานไดพูดอะไรกะทานนารทะบาง  พระปวิฏฐะกลาววา   ทานอานนท 
ผมพูดอยางน้ี      ไมไดพูดอะไรกะทานนารทะ     นอกจากกัลยาณธรรม 
นอกจากกุศลธรรม. 
                                          จบโกสัมพีสูตรที่  ๘ 
 
                               อรรถกถาโกสัมพีสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในโกสัมพีสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อฺตฺเรว   ความวา   ก็คนบางคนเชื่อตอผูอ่ืน  ยอมยึดถือ 
วา   ขอท่ีผูนี้กลาวนั้นเปนความจริง  ยอมชอบใจเหตุที่ผูอ่ืนนั่งคิดอยู    เขา 
ยอมยึดถือตามความชอบใจวา  นั่นมีได  คนหน่ึงยึดถือตามที่เลากันมาวา 
เรื่องเลาลืออยางนี้มีมานาน  นั่นเปนความจริง.   เม่ือคนอ่ืนตรึกอยู   ยอม 
ปรากฏเหตุเปนอยางหน่ึง  เขายึดถือโดยตรึกตามอาการวา  นั่นมิได  ยอม 
ทนตอทิฏฐิอยางหนึ่ง   ซึ่งเกิดข้ึนแกอีกคนหน่ึง  ผูคิดเพงพินิจถึงเหตุอยู 
เขายอมยึดถือดวยความทนตอการเพงพินิจดวยทิฏฐิวา  นั่นมีได.    แต 
พระเถระปฏิเสธเหตุทั้ง  ๕  เหลาน้ี   เมื่อถามถึงภาวะที่แทงตลอดดวยญาณ  
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ที่ประจักษ  จึงกลาวคําเปนตนวา  อฺตฺเรว  อาวุโส  มุสิล  สทฺธาย 
ดังน้ี. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อฺตฺร  ไดแกเวนเหตุมีศรัทธาเปนตน 
อธิบายวา  เวนจากเหตุเหลาน้ัน.  บทวา  ภวนิโรโธ  นิพฺพาน  ไดแก 
พระนิพพานคือการดับสนิทแหงเบญจขันธ. 
         บทวา   ตุณฺหี  อโหสิ  ความวา  พระเถระผูขีณาสพ  ไมกลาววา 
ก็เราเปนขีณาสพ  หรือวาไมเปน  ไดแตนิ่งอยางเดียว.  เพราะเหตุไร  พระ 
เถระจึงกลาววา  อายสฺมา  นารโท  อายสฺมนฺต  ปวิฏ  เอตทโวจ. 
เพราะเลากันมาวา  พระเถระนั้นคิดวา  การดับสนิทแหงภพ   ชื่อวา 
นิพพาน  ปญหานี้  พระเสขะก็ดี  พระอเสขะก็ดี  ควรรู  แตพระนารท- 
เถระนี้  ใหพระปวิฏฐเถระทําดวยอเสขภูมิ  ไดกลาวอยางนี้วา   เราจักให 
รูฐานะนี้. 
         บทวา   สมมฺปฺปฺาย  สุทิฏ  ความวา  เห็นดวยดีพรอมดวย 
วิปสสนาปญญา   และมรรคปญญา.   ดวยคําวา   น  จมฺหิ   อรห 
พระเถระแสดงวา   เรามิไดเปนพระอรหันต   เพราะยังต้ังอยูในอรหัต- 
มรรค.   ก็ญาณของทานในบัดนี้วา  การดับสนิทแหงภพ  ชื่อวานิพพาน 
นั้น   พนจากปจจเวกขณญาณ  ๑๙  ชือ่วาปจจเวกขณญาณ.    บทวา 
อุทปาโน   ไดแกบอนํ้าลึก  ๒๐-๓๐  ศอก.  บทวา  อุทกวารโก  ไดแก 
กระบอกรดนํ้า.  บทวา  อุทกนฺติ  ห ิ โข  าณ   อสฺส  ความวา 
เมื่อยืนพิจารณาอยูที่ริมฝง   พึงมีญาณอยางนี้.    บทวา  น   จ   กาเยน 
ผุสิตฺวา   ความวา  แตไมสามารถใชกายนําน้ําออกมาถูกตองอยู.   จริงอยู 
การเห็นพระนิพพานของพระอนาคามี   เหมือนการเห็นน้ําในบอนํ้า.  
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พระอนาคามีเหมือนบุรุษที่ถูกความรอนแผดเผา  อรหัตมรรคเหมือนกระ- 
บอกนํ้า  พระอนาคามียอมรูวา   ถัดข้ึนไปยอมมีการบรรลุอรหตัผล  ดวย 
ปจจเวกขณญาณ        เหมือนบุรุษที่ถูกความรอนแผดเผา  เห็นน้ําในบอ. 
อน่ึง   พระอนาคามียอมไมไดที่จะทําพระนิพพานใหเปนอารมณ   นั่งเขา 
ผลสมาบัติ    ที่สัมปยุตดวยพระอรหัต     เพราะไมมีอรหัตมรรค   เหมือน 
บุรุษน้ันไมสามารถจะใชกายนําน้ําออกมารดตัว     เพราะไมมีกระบอกน้ํา 
ฉะน้ัน.                                                        
                               จบอรรถกถาโกสัมพีสูตรที่  ๘ 
 
                                       ๙.  อุปยสูตร 
 
              วาดวยสังขารเกิดเพราะมีอวิชชา 
 
         [๒๗๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :-   
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทาน  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         [๒๗๗]  ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย... 
แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรนํ้าข้ึน  ยอมทําใหแมน้ํา 
ใหญน้ําข้ึน  เมื่อแมน้ําใหญน้ําข้ึน  ยอมทําใหแมน้ํานอยนํ้าข้ึน  เมื่อแมน้ํา 
นอยนํ้าข้ึน  ยอมทําใหบึงใหญน้ําข้ึน  เมื่อบึงใหญน้ําข้ึน  ยอมทําใหบึงนอย 
น้ําข้ึน  ฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออวิชชาเกิด  ยอมทําใหสังขารเกิด 
เมื่อสังขารเกิด   ยอมทําใหวิญญาณเกิด   เมื่อวิญญาณเกิด  ยอมทําใหนาม- 
รูปเกิด  เมื่อนามรูปเกิด  ยอมทําใหสฬายตนะเกิด   เมื่อสฬายตนะเกิด  
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ยอมทําใหผัสสะเกิด  เมื่อผัสสะเกิด  ยอมทําใหเวทนาเกิด   เมื่อเวทนาเกิด 
ยอมทําใหตัณหาเกิด     เมื่อตัณหาเกิด    ยอมทําใหอุปาทานเกิด     เมื่อ 
อุปาทานเกิด  ยอมทําใหภพเกิด   เมื่อภพเกิด   ยอมทําใหชาติเกิด   เมื่อ 
ชาติเกิด  ยอมทําใหชราและมรณะเกิด   ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๒๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อมหาสมุทรน้ําลง   ยอมทําให 
แมน้ําใหญลดลง  เมื่อแมน้ําใหญลดลง   ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง   เมื่อ 
แมน้ํานอยลดลง  ยอมทําใหบึงใหญลดลง   เมื่อบึงใหญลดลง    ยอมทําให 
บึงนอยลดลง  ฉันใด  เมือ่อวิชชาไมเกิด   ยอมทําใหสังขารไมเกิด   เมื่อ 
สังขารไมเกิด  ยอมทําใหวิญญาณไมเกิด   เมื่อวิญญาณไมเกิด   ยอมทําให 
นามรูปไมเกิด    เมื่อนามรูปไมเกิด    ยอมทําใหสาฬายตนะไมเกิด  เมื่อ 
สฬายตนะไมเกิด   ยอมทําใหผัสสะไมเกิด   เมื่อผัสสะไมเกิด    ยอมทําให 
เวทนาไมเกิด   เมื่อเวทนาไมเกิด   ยอมทําใหตัณหาไมเกิด   เมื่อตัณหาไม 
เกิด  ยอมทําใหอุปาทานไมเกิด  เมื่ออุปาทานไมเกิด  ยอมทําใหภพไมเกิด 
เมื่อภพไมเกิด  ยอมทําใหชาติไมเกิด   เมื่อชาติไมเกิด   ยอมทําใหชราและ 
มรณะไมเกิด  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                           จบอุปสูตรที่  ๙ 
 
                               อรรถกถาอุปยสูตรที่  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    อุปยนฺโต    ความวา    ไหลลนไปเวลาน้ําข้ึน.    บทวา 
มหานทิโย  ไดแกแมน้ําใหญ   มีแมน้าํคงคาและยมุนาเปนตน.   บทวา 
อุปยาเปติ  ความวา ใหลนไป  อธิบายวา  ใหเพ่ิม  คือใหเต็ม.  บทวา  อวิชชฺา    
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อุปยนฺติ   ความวา   อวิชชา   ยอมไหลไปเบื้องบนหรือสามารถเปนปจจัย  
แกสังขารทั้งหลาย. บทวา สงฺขาเร  อุปยาเปติ  ความวา ยอมยังสังขารใน 
เบื้องบนใหเปนไป  คือใหเจริญ. พึงทราบความทุกๆ บทดวยประการฉะน้ี. 
บทวา  อปฺยนฺโต  ไดแกปราศไป  คือแลนลง.   บทวา  อวิชฺชา  อปยนฺติ 
ความวา  อวิชชาไปปราศ คือแลนลง  ยอมไมสามารถเปนปจจัยแกสังขาร 
ในเบื้องบน.    บทวา   สงฺขาเร   อปยาเปติ     ไดแกยอมไมยังสังขารให 
ดําเนินไป.  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้. 
                                         จบอรรถกถาอุปยสูตรที่  ๙ 
 
                                            ๑๐.  สุสมิบุตร 
 
                     วาดวยการหลุดพนดวยปญญา 
 
         [๒๗๘]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  กลัน- 
ทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห. สมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคเจาอันเทวดา 
และมนุษยทั้งมวลสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   ยําเกรง  ทรงไดจีวร 
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข  แมภิกษุสงฆฺ 
อันเทวดาและมนุษยทั้งมวลก็สักการะ   เคารพ    นบัถือ    บชูา   ยําเกรง 
ไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ   และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข  แต 
พวกปริพาชกเดียรถียอ่ืน     อันเทวดาและมนุษยทั้งมวลไมลักการะ     ไม 
เคารพ  ไมนับถือ  ไมบชูา  ไมยําเกรง  ไมไดจีวร บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข  
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         [๒๘๐]   สมัยนั้นแล   สุสิมปริพาชกอาศัยอยู  ณ  กรุงราชคฤห 
กับปริพาชกบริษัทเปนอันมาก  ครั้งน้ันแล   บริษัทของสุสิมปริพาชกได 
กลาวกะสุสิมปริพาชกวา  มาเถิดทานสุสิมะ ทานจงประพฤติพรหมจรรย 
ในสํานักของพระสมณโคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจาท้ังหลาย 
พวกขาพเจาเรียนธรรมนัน้แลวจักกลาวแกคฤหัสถทั้งหลาย   เมื่อเปนเชนนี้  
แมพวกเราก็จักมีเทวดาและมนุษยทั้งมวลสักการะ   เคารพ   นบัถือ   บูชา 
ยําเกรง   จักไดจีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ   และเภสัชบริขารเปนปจจัย 
แกคนไข. 
         สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน     แลวเขาไปหาทานพระ- 
อานนทถึงท่ีอยู  ครั้นเขาไปหาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท   ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นสุสิมปรพิาชกนั่งเรียบรอยแลว  ไดกลาวกะทานพระอานนทวา   ทาน 
พระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. 
         [๒๘๑]  ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว 
จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว  ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  สุสิมปริพาชกผูนี้กลาว 
อยางนี้วา พานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรม 
วินัยนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อานนท  ถาอยางนั้น   เธอจงใหสุสิม- 
ปริพาชกบวช.  
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         สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค- 
เจาแลว.                                                                                                   
         [๒๘๒]  สมัยนั้นแล  ไดยินวา  ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอร- 
หัตผลในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา  ชาติสิ้น 
แลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสรจ็แลว   กิจอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้มิไดมี. 
         ทานสุสิมะไดฟงมาวา    ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลใน 
สํานักพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา    ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี. 
         ทันใดนั้นเอง     ทานสุสิมะก็เขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีอยู     ได 
ปราศรัยกับภิกษุเหลาน้ัน       ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันแลว 
จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นทานสุสิมะน่ังเรียบรอยแลว  ไดกลาว 
กะภิกษุเหลานั้นวา   ไดยนิวา  ทานทั้งหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหม- 
จรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสรจ็แลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี   ดังน้ีจริงหรือ. 
         ภิกษุทั้งหลายกลาววา  จริงอยางนั้น   ทานผูมีอายุ. 
         [๒๘๓]  ส.ุ  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   พวกทานรูอยู   เห็นอยู 
อยางนี้    ยอมบรรลุอิทธวิิธีหลายประการ    คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได 
หลายคนเปนคนเดียวก็ได   ทําใหปรากฏก็ได   ทาํใหหายไปก็ได   ทะลุฝา 
กําแพง    ภูเขา    ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได    ผุดข้ึนดําลงใน  
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แผนดินเหมือนในน้ําก็ได     เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได 
เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได  ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย  ซึ่งมีฤทธ์ิ   
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได     ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
บางหรือหนอ. 
         ภิ.  หาเปนอยางนั้นไม  ทานผูมีอายุ. 
         [๒๘๔]       สุ .  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานรูอยู  เห็นอยู 
อยางนี้    ยอมไดยินเสียง  ๒ ชนิด   คือ  เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งท่ีอยู 
ไกลและใกล   ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย    บางหรือ 
หนอ. 
         ภิ.  หาเปนอยางนั้นไม  ทานผูมีอายุ. 
         [๒๘๕]  ส.ุ  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานรูอยู   เห็นอยู 
อยางนี้    ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน   ของบุคคลอ่ืนไดดวยใจ   คือจิตมี 
ราคะ  ก็รูวาจิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิต 
มีโทสะ  กร็ูวาจิตมีโทสะ. หรือจิตปราศจากโทสะ.  ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ 
จิตมีโมหะ  ก็รูวาจิตมีโมหะหรือปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ 
จิตหดหู   ก็รูวาจิตหดหู  หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน   จิตเปนมหรคต 
ก็รูวาจิตเปนมหรคต  หรอืจิตไมเปนมหรคต  ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต  จิตมี 
จิตอ่ืนยิ่งกวา   ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  กร็ูวาจิต  
ไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตเปนสมาธิ   กร็ูวาจิตเปนสมาธิ  หรือจิตไมเปนสมาธิ 
ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ  จิตหลุดพน   ก็รูวาจิตหลุดพน  หรือจิตไมหลุดพน 
ก็รูวาจิตไมหลุดพน  บางหรือหนอ.  
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         ภิ.  หาเปนอยางนั้นไม  ทานผูมีอายุ.  
         [๒๘๖]  ส.ุ  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   พวกทานรูอยู   เห็นอยู 
อยางนี้    ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก    คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง 
สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบ  
ชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง 
พันชาติบาง  แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดวิวัฏกัป 
เปนอันมากบาง    คลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา    ในภพโนน 
เรามีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขและทุกขอยางนั้น   มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น   ครั้นจุติจากภพนั้น 
แลว   ไดไปเกิดในภพโนน   ในภพน้ัน  เรามีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น     มอีาหารอยางน้ัน      เสวยสุขและทุกขอยางนั้น    ม ี
กําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้น    แลวมาเกิดในภพนี้   ยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ   พรอมท้ังอุเทศ   ดวย 
ประการฉะน้ีบางหรือหนอ. 
         ภิ.  หาเปนอยางนั้นไม  ทานผูมีอายุ. 
         [๒๘๗]  ส.ุ  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานรูอยู   เห็นอยู 
อยางนี้    ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิว 
พรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุ 
ของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย 
สัตวเหลาน้ี  ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต  ติเตียนพระ- 
อริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เมื่อตาย 
เพราะกายแตกดับไป   กเ็ขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ทานผูเจริญ  
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ทั้งหลาย  สวนสัตวเหลานั้น  ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต 
ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมา- 
ทิฏฐิ  เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป  ก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค   ยอมเห็น 
หมูสัตวผูกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณ 
ทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรู 
ชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนตามกรรมดวยประการฉะนี้  บางหรือหนอ. 
         ภิ.  หาเปนอยางนั้นไม  ทานผูมีอายุ. 
         [๒๘๙]  ส.ุ  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  คําตอบน้ี  และการไม 
เขาถึงธรรมเหลาน้ี  มีอยูในเรื่องนี้ในบัดนี้  อาวุโส  เรื่องนี้  เปนอยางไร 
แน. 
         ภิ.  ทานสุสิมะ  ผมทั้งหลายหลุดพนไดดวยปญญา. 
         สุ.  ผมไมเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทานท้ังหลายกลาวโดยยอนี้  โดย 
พิสดารได  ขอทานท้ังหลายจงกลาวแกผม   เทาท่ีผมจะพึงเขาใจเน้ือความ 
แหงคําท่ีทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้  โดยพิสดารเถิด. 
         ภิ.  ทานสุสิมะ  ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม  แตผมท้ังหลาย 
ก็หลุดพนไดดวยปญญา. 
         [๒๙๐]  ครั้งน้ันแล   ทานสุสิมะลกุจากอาสนะแลว   เขาไปเฝา  
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พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว  กราบทูลถอยคํา 
ที่สนทนากับภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดแดพระผูมีพระภาคเจา. 
 
                                วาดวยธรรมฐิติญาณ 
 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สุสิมะ  ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณ 
ในพระนิพพานเกิดภายหลัง. 
         พระสสุิมะกราบทลูวา   พระพุทธเจาขา     ขาพระองคไมเขาใจเน้ือ 
ความแหงคําที่พระองคตรัสไวโดยยอน้ีโดยพิสดารได    ขอพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจงตรัสแกขาพระองค   เทาท่ีขาพระองคจะพึงเขาใจเน้ือความแหง 
พระดํารัส  ทีพ่ระองคตรัสโดยยอน้ี   โดยพิสดารเถิด. 
         [๒๙๑]  พ.  ดกูอนสุสิมะ   เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม  โดย 
แทจริงแลวธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ 
เธอจะเขาใจความขอน้ันอยางไร  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         สุ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา.  
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         สุ.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
สมควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นเปน 
ตัวตนของเรา. 
         สุ.  ขอนี้ไมสมควร  พระเจาขา.     
         พ.  เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง.  
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         สุ.  ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา 
         สุ.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
สมควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น   นั่น 
เปนตัวตนของเรา. 
         ส.  ขอนี้ไมสมควร  พระเจาขา. 
         พ.  สัญญาเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
         สุ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         สุ.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง   เปนทุกข   มคีวามแปรปวนเปนธรรมดา 
สมควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปน 
ตัวตนของเรา. 
         สุ.  ขอนี้ไมสมควร  พระเจาขา. 
         พ.  สังขารทั้งหลายเท่ียงหรือไมเที่ยง. 
         สุ.  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         สุ.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง   เปนทุกข  มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา 
สมควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา   นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปน 
ตัวตนของเรา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 374 

         สุ.  ขอนี้ไมสมควร  พระเจาขา.  
         พ.  วิญญาณเบื้องหรือไมเที่ยง. 
         สุ.  ไมเที่ยง  พระเขาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         ส.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
สมควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นเปน  
ตัวตนของเรา. 
         สุ. ขอน้ีไมสมควร  พระเจาขา. 
         [๒๙๒]  พ.  ดกูอนสุสิมะ  เพราะเหตุนั้นแล   รูปอยางใดอยางหน่ึง 
ที่เปนอดีตก็ดี  อนาคตก็ดี  ปจจุบันก็ดี    ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี 
ละเอียดก็ดี    อยูในที่ไกลก็ดี   ในที่ใกลก็ดี   รูปทั้งหมดน่ันอันเธอพึงเห็น 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไม 
เปนนั่น   นัน่ไมใชตัวตนของเรา.                                    
         เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง   ที่เปนอดีตก็ดี  อนาคตก็ดี    ปจจุบันก็ดี 
ภายในก็ดี   ภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี    ประณีตก็ดี 
อยูในที่ไกลก็ดี  ในทีใ่กลก็ดี  เวทนาท้ังหมดน่ัน   อันเธอพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนนั่น  
นั่นไมใชตัวตนของเรา. 
         สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง   ที่เปนอดีตก็ดี  อนาคตก็ดี   ปจจุบันก็ดี 
ภายในก็ดี   ภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี   ประณีตก็ดี 
อยูในที่ไกลก็ดี  ในทีใ่กลก็ดี  สัญญาทั้งหมดน่ัน   อันเธอพึงเห็นดวยปญญา   
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อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชตัวตนของเรา. 
         สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหน่ึง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี   ปจจุบัน 
ก็ดี  ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี  เลวก็ด ี ประณีตก็ดี 
อยูในที่ไกลก็ดี   ในใกลก็ดี  สังขารท้ังหมดน่ัน  อันเธอพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา       นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชตัวตนของเรา.                                          
         วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  ที่เปนอดีตก็ดี  อนาคตก็ดี  ปจจุบันก็ดี 
ภายในก็ดี  ภายนอกก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี  เลวก็ดี   ประณีตก็ดี   อยู 
ในที่ไกลก็ดี  ในที่ใกลก็ด ี  วิญญาณทั้งหมดนั่น  อันเธอพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา     นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชตัวตนของเรา. 
         [๒๙๓]   พ.  ดูกอนสุสิมะ   อริยสาวกผูไดสดับ   เห็นอยูอยางนี้  
ยอมเบื่อหนาย    แมในรูป    แมในเวทนา    แมในสัญญา    แมในสังขาร 
ทั้งหลาย  แมในวิญ ญาณ  เมื่อเบื่อหนาย   ยอมคลายกําหนัด   ยอมหลุดพน 
เมื่อหลุดพน  ยอมมีญาณหย่ังรูวา  หลดุพนแลว ยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี. 
         [๒๙๔]   พ.  ดูกอนสุสิมะ    เธอเห็นวา   เพราะชาติเปนปจจัย  
จึงมีชราและมรณะหรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  สุสมิะ  เธอเห็นวา  เพราะภพเปนปจจัย   จึงมีชาติหรือ.  
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         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  สุสมิะ  เธอเห็นวา  เพราะอุปาทานเปนปจจัย   จึงมีภพหรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  สุสมิะ   เธอเห็นวา   เพราะตัณหาเปนปจจัย   จึงมีอุปาทาน 
หรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา.  
         พ.  . . . เพราะเวทนาเปนปจจัย   จึงมีตัณหา. . .  เพราะผัสสะเปน 
ปจจัยจึงมีเวทนา. . .   เพราะสฬายตนะเปนปจจัย   จึงมีผัสสะ. . .   เพราะ 
นามรูปเปนปจจัย    จึงมีสฬายตน. . .    เพราะวิญญาณเปนปจจัย    จึงมี 
นามรูป. . .  เพราะสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ. . . สุสิมะ  เธอเห็นวา 
เพราะอวิชชาเปนปจจัย   จึงมีสังขารหรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๒๙๕]  พ.  ดกูอนสุสิมะ  เธอเห็นวา  เพราะชาติดับ  ชราและ 
มรณะ  จึงดับหรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  สุสมิะ   เธอเห็นวา  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับหรือ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  ...เพราะอุปาทานดับ  ภพจึงดับ    เพราะตัณหาดับ   อุปาทาน 
จึงดับ. . .  เพราะเวทนาดับ   ตัณหาจึงดับ...   เพราะผัสสะดับ   เวทนา 
จึงดับ...     เพราะสฬายตนะดับ      ผัสสะจึงดับ ...     เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดับ... เพราะวิญญาณดับ   นามรูปจึงดับ...  เพราะสังขารดับ  
วิญญาณจึงดับ. . . เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับหรือ.   
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         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๒๙๖]  พ.  ดกูอนสุสิมะ   เธอรูอยู   เห็นอยู  อยางนี้  ยอมบรรล ุ
อิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียว 
ก็ได  ทําใหปรากฏก็ได  ทําใหหายไปก็ได  ทะลุฝา  กําแพง  ภูเขา ไปได 
ไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได        ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ํา 
ก็ได    เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได     เหาะไปในอากาศ  
เหมือนนกก็ได  ลูบคลําพระจันทร  พระอาทิตย  ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก 
ดวยฝามือก็ได   ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได     บางหรือหนอ. 
         ส.   ไมใชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๒๙๗]  พ.  ดกูอนสุสิมะ     เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้      ยอมได 
ยินเสียงสองชนิด  คือเสียงทิพย  และเสียงมนุษย   ทั้งท่ีอยูไกล  และอยูใกล 
ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์   ลวงโสตของมนุษยบางหรือหนอ. 
         สุ.  ไมใชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๒๙๘]  พ.  ดกูอนสุสิมะ   เธอรูอยู   เห็นอยู   อยางนี้  ยอมกําหนด  
รูใจของสัตวอ่ืน  ของบุคคลอ่ืนไดดวยใจ   คือจิตมีราคะ  ก็รูชดัวาจิตมีราคะ 
ฯลฯ  จิตไมหลุดพน  กร็ูชัดวาจิตไมหลุดพน   บางหรือหนอ. 
         ส.  ไมใชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๒๙๙]  พ.  ดกูอนสุสิมะ   เธอรูอยู    เห็นอยู  อยางนี้   ยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  คือชาติหน่ึงบาง  ฯ ล ฯ   ยอมระลึกถึงชาติ 
กอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี 
บางหรือหนอ.  
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         สุ.  ไมใชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๐๐]  พ.  ดูกอนสสุมะ  เธอรูอยู  เห็นอยู  อยางนี้   ยอมเห็น 
หมูสัตวที่กําลังจุติ    ฯลฯ   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  บางหรือหนอ. 
         สุ.  ไมใชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๐๑]  พ.  ดูกอนสสุิมะ  เธอรูอยู  เห็นอยู  อยางนี้   ยอมถูกตอง 
อรูปวิโมกขอันสงบ   กาวลวงรูปวิโมกขทั้งหลาย    ดวยกายบางหรือหนอ. 
         สุ.    มใิชอยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๐๒]  พ.  ดกูอนสุสิมะ    คําตอบนี้    และการไมเขาถึงธรรม 
เหลาน้ีมีอยูในเรื่องนี้   ในบัดนี้   เรื่องนี้เปนอยางไรแน. 
         ลําดับนั้นเอง  ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผู- 
มีพระภาคเจา     ดวยเศียรเกลา    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระพุทธเจาขา   โทษไดตกถึงขาพระองค   เทาท่ีโง    เทาท่ีหลง    เทาท่ี 
ไมฉลาด    ขาพระองคบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองคตรัสดีแลว 
อยางนี้   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงรับโทษไวโดยความเปนโทษ  เพ่ือความ 
สํารวมตอไปของขาพระองคดวยเถิด  พระเจาขา. 
         [๓๐๓]  พ.  เอาเถิดสุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ  เทาท่ีโง  เทาท่ีหลง 
เทาท่ีไมฉลาด     เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้  
เปรียบเหมือนเจาหนาท่ีจับโจรผูประพฤติผิดมาแสดงตัวแกพระราชา  แลว 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูสมมติเทพ  โจรคนน้ี  ประพฤติผิดแดพระองค 
ขอพระองคจงทรงลงอาชญาตามท่ีพระองคทรงพระประสงคแกโจรคนน้ี   
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เถิด   พระราชาพึงรับสั่งใหลงโทษโจรน้ันอยางนี้วา   ทานท้ังหลายจงไป 
มัดบุรุษน้ีไพลหลังใหดวยเชือกที่เหนียว  แลวเอามีดโกนหัวเสีย  พาเที่ยว  
ตระเวนตามถนน  ตามทางส่ีแยก    ดวยฆอง  ดวยกลองเล็ก  ๆ ใหออกทาง 
ประตูดานทักษิณ  แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง  ราชบุรุษ 
มัดโจรน้ันไพลหลังอยางมั่นคง   ดวยเชือกที่เหนียวแลวเอามีดโกนโกนหัว 
พาเท่ียวตระเวนตามถนน   ตามทางสี่แยก  ดวยฆอง  ดวยกลองเล็ก  ๆ  พา 
ออกทางประตูดานทักษิณพึงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง  สุสิมะ 
เธอจะสําคัญความขอน้ันเห็นไฉน   บรุุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมี 
กรรมน้ันเปนเหตุหรือหนอ. 
         สุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๐๔]  พ.   ดูกอนสุสิมะ   บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัส 
อันมีกรรมนัน้เปนเหตุ     แตการบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ 
ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้    นี้ยังมีผลรนุแรงและเผ็ดรอนกวาน้ัน    และยัง 
เปนไปเพ่ือวินิบาต แตเพราะเธอเห็นโทษ  โดยความเปนโทษแลว  ทําคืน 
ตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอ  ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว 
ทําคืนตามธรรม   ถึงความสํารวมตอไป  ขอน้ีเปนความเจริญในวินัยของ 
พระอริยะ. 
                                จบสุสิมสูตรที่  ๑๐ 
                                จบมหาวรรคที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 380 

             รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คอื 
 
         ๑.  อัสสุตวาตาสูตรที่  ๑            ๒.  อัสสุตวตาสูตรที่  ๒ 
         ๓.  ปุตตมังสสูตร                      ๔.  อัตถิราคสูตร 
         ๕.  นครสูตร                            ๖.  สัมมสสูตร 
         ๗.  นฬกลาปยสูตร                    ๘.  โกสัมพีสูตร 
         ๙.  อุปยสูตร                           ๑๐. สุสิมสูตร 
 
             อรรถกถาสุสิมสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสุสมิสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ครุกโต  ความวา   เปนอันเทวดาและมนุษยกระทําใหหนัก 
ดวยจิต  เหมือนฉัตรหิน.  บทวา  มานิโต  ไดแก  อันเขาประพฤติรักใคร 
ดวยใจ.  บทวา  ปูชิโต   ไดแก    อันเขาบูชาดวยการบูชาดวยปจจัย  ๔. 
บทวา  อปจิโต  ไดแก  อันเขายําเกรงดวยการประพฤติออนนอม.  จริงอยู 
มนุษยทั้งหลายเห็นพระศาสดาแลว   ยอมลงจากคอชางเปนตน   ถวายทาง 
ลดผาจากจะงอยบา  ลุกจากอาสนะถวายบังคม  ดังกลาวมานี้     ชื่อวาเปนผู 
อันมนุษยเหลาน้ันยําเกรงแลว.  บทวา  สุสิโม  ไดแก    บัณฑิตปริพาชก 
ผูฉลาดในเวทางค  ผูมีชื่ออยางนั้น. 
         บทวา  เอหิ  ตฺว  ความวา  ปริพาชกเหลาน้ันไดมีความคิดอยางนี้  
วา  พระสมณโคดมอาศัยชาติและโคตรเปนตน  ถงึความเปนผูเลิศดวยลาภ 
ก็หาไม  ที่แททรงเปนยอดกวี  ผูกคัมภีรคํารอยกรองประทานแกพระสาวก 
เพราะทรงเปนยอดกวี  พระสาวกเหลาน้ัน  เรียนคัมภีรนั้นหนอยหน่ึงแลว 
กลาวลําเปนตนวา  อุปนิสินนกกถาบาง    อนุโมทนาบาง    สรภัญญะบาง  
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แกอุปฏฐากท้ังหลาย อุปฏฐากเหลาน้ันก็นอมนําลาภเขาไป  ถาพวกเราพึงรู  
อยางละหนอย  ๆ    จากส่ิงที่พระสมณโคดมรู    เราพึงใสลัทธิของตนใน 
คัมภีรนั้น   กลาวแกอุปฏฐากท้ังหลาย  ตอแตนั้นเราพึงเปนผูมีลาภมากกวา 
สาวกเหลาน้ัน   ใครเลาจักบวชในสํานักพระสมณโคดมแลว  สามารถเรียน 
ไดฉับพลันทีเดียว .  ปริพาชกเหลาน้ัน    คิดอยางนี้แลว  เห็นวาสุสิมะเปน 
ผูฉลาด  จึงเขาไปหาแลวกลาวอยางนั้น. 
         บทวา  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  ถามวา  เพราะเหตุไร 
สุสิมปริพาชกจึงเขาไปหา.  ไดยินวา สุสิมปริพาชกมีความคิดอยางนี้วา  เรา 
ไปสํานักใครหนอ  จึงจักสามารถไดธรรมโดยฉับพลัน.   แตนั้น  จึงคิดวา 
พระสมณโคดม  ผูมากดวยอํานาจคือความเคารพ   ผูประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
ความนิยม  ใคร ๆ ไมอาจจะเขาเฝาในเวลาอันไมสมควร   แมชนเหลาอ่ืน 
เปนอันมากมีกษัตริยเปนตน    ยอมเขาเฝาพระสมณโคดม   ในสมัยแมนั้น 
ใครก็ไมอาจจะเขาเฝาได   แมบรรดาพระสาวกของพระองค  พระสารีบุตร 
ผูมีปญญามาก  ทรงต้ังไวในเอตทัคคะในวิปสสนาลักขณะ     พระมหา- 
โมคคัลลานะ    ทรงตั้งไวในเอตทัคคะในสมาธิลักขณะ.   พระมหากัสสปะ 
ทรงตั้งไวในเอตทัคคะฝายทรงไวซึ่งธุดงคคุณ      พระอนุรุทธ   ทรงตั้งไว 
ในเอตทัคคะฝายมีจักษุทิพย  พระปุณณมันตานีบุตร ทรงตั้งไวในเอตทัคคะ 
ฝายพระธรรมกถึก  พระอุบาลีเถระ    ทรงตั้งไวในเอตทัคคะฝายทรงไวซึ่ง 
พระวินัย  สวนพระอานนทนี้เปนพหูสูต  ทรงพระไตรปฎก แมพระศาสดา 
ก็ทรงนําเทศนาท่ีตรัสแลวในที่นั้น ๆ   มาตรัสแกพระอานนทนั้นอีก  ทรง 
ต้ังไวในเอตทัคคะ ๕  ตําแหนง ทานไดพร  ๘  ประการ  ประกอบดวยอัจฉริย- 
อัพภูตธรรม  ๔  ประการ  เราเขาไปหาทาน  จักสามารถไดธรรมโดยฉับพลัน  
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ฉะน้ัน   สุสมิปริพาชกจึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู. 
         บทวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ   ความวา  ถามวา  เพราะเหตุไร 
 จึงนําเขาไปหา     ตอบวา   ไดยินวา  พระอานนทไดมีความคิดอยางนี้วา 
สุสิมปริพาชกนี้เปนเจาลัทธิแผนกหนึ่งในลัทธิเดียรถีย  เที่ยวปฏิญาณวาเรา 
เปนศาสดา  ครั้นบวชแลว  แมเมื่อไมไดคําสอนก็ยังพยายาม   ทั้งเราก็ไมรู 
อัธยาศัยของทาน    พระศาสดาจักทรงทราบ  ฉะนั้น  จึงพาทานเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
         บทวา   เตนหานนฺท   สฺสิม  ปพฺพาเชถ  ความวา   ไดยินวา 
พระศาสดามีพระดําริวา      ปริพาชกนีเ้ที่ยวปฏิญาณในลัทธิของเดียรถียวา 
เราเปนศาสดาเจาลัทธิแผนกหนึ่ง  ไดยินวา  ทานกลาววา  เราปรารถนาจะ 
ประพฤติมรรคพรหมจรรยในศาสนานี้  ทานเลื่อมใสในเราหรือในสาวกของ 
เรา หรือเลื่อมใสในธรรมกถาของเราหรือของสาวกของเรา   ครั้นทรงทราบ 
วา  ทานไมมีความเลื่อมใสแมในฐานะเดียว  ทรงตรวจดูวา   ผูนี้บวชดวย 
ต้ังใจวา    จักขโมยธรรมในศาสนาของเรา   ดังน้ัน   การมาของเขาจึงไม 
บริสุทธิ์   ผลสําเร็จเปนเชนไรหนอ    ทรงทราบวา    ถึงทานจะบวชดวย 
ต้ังใจวาจักขโมยธรรมก็จริง  ถึงอยางนั้น  ทานพยายาม ๒- ๓ วันเทาน้ัน 
ก็จักบรรลุพระอรหัต   จึงตรัสวา   เตนหานนฺท  สสุิม  ปพฺพาเชถ  ดังนี้. 
         บทวา  อฺา  พฺยากตา  โหติ   ความวา ไดยินวา  ภิกษุเหลาน้ัน 
เรียนพระกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา อยูจําพรรษาตลอดไตรมาส  เพียร 
พยายามอยู      ไดบรรลุพระอรหัตภายในไตรมาสนั้นเอง.    ภิกษุเหลาน้ัน 
คิดวา  เราจักกราบทูลคุณท่ีตนไดแลวแดพระศาสดา   ทําปริสทุธปวารณา 
แลวเก็บงําเสนาสนะ   มาเฝาพระศาสดา  กราบทูลคุณท่ีตนได  ซึ่งทานหมาย  
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เอาคําท่ีกลาวไวแลวน้ัน.               
         ก็บทวา    อฺา     เปนชื่อของพระอรหัต.   บทวา   พฺยากตา  
แปลวา  กราบทูลแลว.    บทวา   อสฺโสสิ    ความวา    ไดยินวา   ทาน 
เง่ียโสตลงสดับ ไปยังท่ีที่ภิกษุเหลาน้ันอยู  ประสงคจะฟงถอยคําน้ัน ๆ  จึง 
เขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีอยู.  ถามวา  เขาไปหาทําไม.  ไดยนิวา   ทาน 
สดับเรื่องนั้นแลวจึงคิดดังน้ีวา   ข้ึนชื่อวาพระอรหัตผล  เปนปริมาณในพระ 
ศาสนานี้   ชะรอยวากํามือคือความรูของอาจารยจักเปนสาระ  เพราะฉะนั้น 
จึงเขาไปหา. 
         บทวา  อเนกวิหิต   แปลวา  มีหลายอยาง.  บทวา  อิทฺธิวิธ  ไดแก 
สวนแหงฤทธิ์.  ดวยบทวา  อาวีภาว  ติโรภาว   ทานถามวา    พวกทาน 
สามารถทําส่ิงท่ีปรากฏใหหายไป  [หายตัว]   ทําส่ิงท่ีหายไปใหปรากฏได 
หรือ    [ปรากฏตัว].    บทวา   ติโรกฑฺุฑ  แปลวา   นอกฝา.   แม 
ภายนอกภูเขาก็นัยนี้แหละ บทวา  อุมมฺุชฺชนิมมฺุชฺช  แปลวา  ผุดข้ึนและ 
ดําลง.  บทวา   ปลฺลงเกน  แปลวา  ดวยการนั่งขัดสมาธิ.  ดวยบทวา  กมถ 
ทานถามวา    พวกทานสามารถท่ีจะนั่งหรือยึดเอาไดหรือ.   บทวา  ปกฺข ี
สกุโณ  แปลวา  นกที่มีปก.  ในขอน้ี  มีความสังเขปเพียงเทาน้ี  สวนความ 
พิสดาร      พึงทราบนัยแหงการพรรณนาอิทธิวิธญาณน้ี      และทิพยโสต 
เปนตนนอกจากนี้  โดยนยัที่กลาวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค. 
         บทวา  สนฺตา  วิโมกขฺา  ความวา   อรูปวิโมกข   ชื่อวาสงบ 
เพราะสงบองค  และเพราะสงบอารมณ.  บทวา   กาเยน  ผุสิตฺวา  ไดแก 
ถูกตองคือไดดวยนามกาย.  ดวยคําวา    ปฺาวิมุตฺตา  โข  มย   อาวุโส. 
ทานแสดงวา   อาวุโส  พวกเราเปนผูเพงฌาน   เปนสุกขวิปสสก   หลุดพน  
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ดวยสักวาปญญาเทาน้ัน. ถามวา เพราะเหตุไร ภิกษุเหลาน้ันจึงกลาวอยางนี้  
วา  อาชาเนยฺยาสิ   วา  ตฺว  อาวุโส  สุสมิ  น  วา  ตฺว   อาชาเนยฺยาสิ 
ดังน้ี.  เพราะเลากันมาวา  ภิกษุเหลาน้ันไดมีความคิดอยางนี้วา    พวกเรา 
ไมสามารถจะยึดอัธยาศัยของสุสิมภิกษุนี้กลาวได  สุสิมภิกษุนี้ถามพระทศพล  
อีก  จึงจักหมดความสงสัย. บทวา   ธมฺมฏ ิติาณ  ไดแกวิปสสนาญาณ. 
วิปสสนาญาณน้ันเกิดข้ึนกอน.  บทวา  นิพฺพาเน  าณ  ไดแกมรรคญาณ 
ที่เปนไปในที่สุดแหงวิปสสนาที่เคยประพฤติ.   มรรคญาณนั้นเกิดข้ึนภายหลัง 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.        
         ถามวา  เพราะเหตุไร  ทานจึงกลาววา  อาชาเนยฺยาสิ  วา  เปนตน. 
         แกวา  เพ่ือแสดงการเกิดข้ึนแหงญาณอยางนี้แมเวนสมาธิ.   ความจริง 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายไวดังน้ีวา  ดูกอนสุสิมะ  มรรคก็ตาม  ผล 
ก็ตาม   ไมใชเปนผลของสมาธิ   ไมใชเปนอานิสงสของสมาธิ   ไมใชเปน 
ความสําเร็จของสมาธิ   แตมรรคหรือผลน้ี     เปนผลของวิปสสนา     เปน 
อานิสงสของวิปสสนา เปนความสําเร็จของวิปสสนา ฉะน้ัน  ทานจะรูก็ตาม 
ไมรูก็ตาม  ทีแ่ทธัมมัฏฐิติญาณเปนญาณในเบื้องตน   ญาณในพระนิพพาน 
เปนญาณภายหลัง.   
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  ทานสุสิมะน้ันควรจะแทง 
ตลอด  เมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องไตรลักษณ  จึงตรัสวา  ต   ก ึ    
มฺสิ  สุสมิ  รูป  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วา  ดูกอนสุสิมะ  เธอจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง   ดังน้ีเปนตน.   ก็ในเวลาจบ  
เทศนาเรื่องไตรลักษณ    พระเถระบรรลุพระอรหัต.    บัดนี ้    พระผูมี 
พระภาคเจาเมื่อจะทรงยกข้ึนซึ่งความพยายามของพระเถระนั้น  จึงตรัสวา  
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ชาติปจฺจยา  ชรามาณนฺติ  สุสิม  ปสฺสสิ  ดูกอนสุสมิะ  เธอเห็นวา 
เพราะชาติเปนปจจัย   จึงมีชราและมรณะหรือ    ดงัน้ี    เปนตน.    ถามวา 
เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภคําน้ีวา  อป  น ุ ตฺว   สุสมิ 
ดังน้ี.  แกวา เพ่ือทรงกระทําใหปรากฏแกเหลาภิกษุสุกขวิปสสกผูเพงฌาน. 
ก็ในขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา  มิใชเธอผูเดียวเทาน้ันที่เปนผูเพงฌาน เปนสุกข- 
วิปสสก   แมภิกษุเหลาน้ัน   ก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน.   คําท่ีเหลือในบท 
ทั้งปวง  ปรากฏแลวท้ังน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาสุสิมสตูรที่  ๑๐ 
                            จบอรรถกถามหาวรรคท่ี  ๗  
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              สมณพราหมณวรรคท่ี  ๘ 
 
            ๑. ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
    วาดวยสมณะหรือพราหมณ  ไมรูชรามรณะ 
 
         [๓๐๕]   ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. 
         [๓๐๖]  ณ ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง   ไมรูชราและมรณะ   ไมรูเหตุเกิดชราและมรณะ  ไมรูความดับชรา 
และมรณะ     ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ    สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน   ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ    หรือ   
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง ทานผูมีอายุเหลาน้ัน 
จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเห็นสมณะ     หรือประโยชนแหงความ 
เปนพราหมณ  ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได. 
         [๓๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะก็ดี   หรือพราหมณก็ดี 
เหลาใดเหลาหน่ึง    ยอมรูชราและมรณะ     ยอมรูเหตุเกิดชราและมรณะ 
ยอมรูความดับชราและมรณะ        ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและ 
มรณะ  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู 
สมณะ    ยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ   อนึ่ง   ทาน 
เหลาน้ันยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชน  
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แหงความเปนพราหมณ     ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึง 
ไดอยู. 
                                 จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๑ 
 
    ๒. ทุติยสมณพราหมณสูตร- ๑๑. เอกาทสมสมณพราหมณสูตร 
 
         [๓๐๘]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล   พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชาติ  ฯ ล ฯ  ไมรูภพ...    ไมรู 
อุปาทาน...  ไมรูตัณหา...  ไมรูเวทนา...  ไมรูผัสสะ...  ไมรูสฬายตนะ... 
ไมรูนามรูป...  ไมรูวิญญาณ...  ไมรูสังขาร...  ไมรูเหตุเกิดสังขาร  ไมรู 
ความดับสังขาร   ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับสังขาร  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน  ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ   หรือไมไดรับ 
สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง  ทานเหลาน้ันจะทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ         
ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูชาติ ฯ ล ฯ  ยอมรูภพ...   ยอมรูอุปาทาน... ยอมรูตัณหา... ยอมรู 
เวทนา...  ยอมรูผัสสะ... ยอมรูสฬายตนะ...  ยอมรูนามรูป... ยอมรู  
วิญญาณ...    ยอมรูสังขาร    ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร  ยอมรูความดับแหง 
สังขาร  ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร   สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ัน  ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ    และยอมไดรับ  
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สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  อนึ่ง ทานเหลาน้ัน ยอมทําใหแจง 
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ   และประโยชนแหงความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันรูยิ่งตนเองในปจจุบันเขาถึงไดอยู. 
        จบทุติยสมณพราหมณสูตร  ถึงเอกาทสมสมณพราหมณสูตร 
                           จบสมณพราหมณวรรคท่ี  ๘ 
 
         หัวขอแหงสมณพราหมณวรรคที่ ๘ ...     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ปจจยาการ  ๑๑  โดยจําแนกอริยสัจ  ๔  ในปจจยาการหน่ึง ๆ [วาเปนสูตร 
หน่ึงๆ ]. 
         หัวขอแหงวรรค:-   ๑.  พุทธวรรค             ๒.  อาหารวรรค 
         ๓.  ทสพลวรรค    ๔.  กฬารขัตติยวรรค     ๕.  คหปติวรรค 
         ๖.  ทุกขวรรค       ๗.  มหาวรรค              ๘.  สมณพราหมณวรรค.    
  
       อรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่ ๘ 
 
         ในสมณพราหมณวรรค   ทานแบงบทหน่ึง ๆ  ในชราและมรณะ 
เปนตนออกเปนสูตรหน่ึง ๆ รวมเปน  ๑๑ สูตร   มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                    จบอรรถกถาสมณพราหมณวรรคที่   ๘  
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               อันตรเปยยาลท่ี  ๙ 
 
       วาดวยบุคคลไมรูไมเห็นชราและมรณะตามความเปนจริง 
 
                ๑.  สัตถุสูตร 
 
         [๓๐๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี    ฯ ล ฯ  ณ ที่นั้นแล พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชรามรณะตามเปนจริง   พึงแสวงหาครู   เพ่ือความรู 
ในชรามรณะตามเปนจริง  บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตาม 
เปนจริง  พึงแสวงหาครู   เพ่ือความรูในเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง 
บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง      พึงแสวง 
หาครู  เพ่ือความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง   บุคคลเม่ือไมรู 
ไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง   พึงแสวงหาครู 
เพ่ือความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง. 
                   [เปยยาลแหงบาลีประเทศท้ังปวงอยางนี้]   
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชาติตามเปนจริง... 
เมื่อไมรูไมเห็นภพตามเปนจริง...  เมือ่ไมรูไมเห็นอุปาทานตามเปนจริง... 
เมื่อไมรูไมเห็นตัณหาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นเวทนาตามเปนจริง... 
เมื่อไมรูไมเห็นผัสสะตามเปนจริง...      เมื่อไมรูไมเห็นสฬายตนะตามเปน 
จริง...     เมื่อไมรูไมเห็นนามรูปตามเปนจริง...     เม่ือไมรูไมเห็น 
วิญญาณตามเปนจริง...   เม่ือไมรูไมเห็นสังขารทั้งหลายตามเปนจริง 
พึงแสวงหาครู    เพ่ือความรูในสังขารท้ังหลายตามเปนจริง     เมื่อไมเห็น 
เหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง    พึงแสวงหาครู    เพ่ือความรูในเหตุเกิด  
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แหงสังขารตามเปนจริง   เมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงสังขารตามเปนจริง 
พึงแสวงหาครู     เพ่ือความรูความดับแหงสังขารตามเปนจริง   เมื่อไมรู 
ไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง   พึงแสวงหาครู 
เพ่ือความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง. 
  [พึงกระทํากิจในอริยสัจ  ๔  แหงปจจยาการท้ังปวง  เปนสูตรหน่ึง ๆ] 
 
                                    ๒.  สูตรท่ี  ๒-๑๒ 
 
         [๓๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลเมื่อไมรูไมเห็นชราและมรณะ 
ตามเปนจริง   พึงกระทําความศึกษาเพ่ือความรูในชราและมรณะตามเปน 
จริง. 
             [เปยยาลอยางนี้  พึงกระทําอันเปนไปสัจจะ  ๔] 
         พึงกระทําความเพียร...   พึงกระทําฉันทะ...    พึงกระทําความ 
อุตสาหะ...    พึงกระทําความไมยอทอ...    พึงกระทําความเพียรแผดเผา 
กิเลส...พึงกระทําความเปนผูกลา...  พึงกระทําความเพียรเปนไปติดตอ... 
พึงกระทําสติ...   พึงกระทําสัมปชัญญะ...  พึงกระทําความไมประมาท... 
ดังน้ีแล. 
                              จบอันตรเปยยาลท่ี  ๙   

                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  สัตถุสูตร        ๒.  นขสิกขาสูตร         ๓.  โยคสูตร 
         ๔.  ฉันทสูตร       ๕.  อุสโสฬหิสูตร         ๖.   อัปปฏิวานิยสูตร 
         ๗.  อาตัปปสูตร    ๘.  วีริยสูตร                ๙.   สาตัจจสูตร 
         ๑๐. สติสูตร         ๑๑.  สัมปชญัญสูตร     ๑๒.  อัปปมาทสูตร     
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         จบอันตรเปยยาลอันเปนหัวขอพระสูตร 
         เบื้องตนมีหัวขอพระสูตร  ๑๒  หัวขอ  รวมเปน  ๑๓๒  สูตรที่เปยยาล 
ในระหวาง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยสัจจะ  ๔. 
                       จบหัวขอในอันตรเปยยาลท้ังหลาย. 
 
                อนัตรเปยยาลวรรคที่  ๙ 
 
             อรรถกถาสัตถุสูตรเปนตน 
 
         เบื้องหนาแตนี้  ๑๒ สูตรที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา    สตฺถา    ปริเย- 
สิตพฺโพ  ดังนี้     ชื่อวา    อันตรเปยยาลวรรค.      พระสูตรทั้งหมดนั้น 
ทานกลาวตามอัธยาศัยของเวไนยบุคคลผูตรัสรูโดยประการน้ัน ๆ.   ในบท 
เหลาน้ัน.  บทวา  สตฺถา  ไดแกผูเปนพระพุทธเจาก็ตาม  พระสาวกก็ตาม 
ซึ่งเปนที่อาศัยของผูไดมรรคญาณ  นี้ชือ่วาศาสดา  ศาสดาน้ันพึงแสวงหา. 
บทวา  สิกฺขา  กรณียา  ไดแกพึงทําสิกขาทั้ง ๓ อยาง.  บรรดาโยคะเปน 
ตน   บทวา  โยโค  ไดแกการประกอบ.    บทวา  ฉนฺโท  ไดแกความ 
พอใจในกุศล  คือความเปนผูใครจะทํา.  บทวา  อุสฺโสฬฺหิ  ไดแกความ 
เพียรที่มีประมาณย่ิงท่ีทนตอส่ิงท้ังปวง.        บทวา  อปฺปฏิวานี   แปลวา 
ไมถอยกลับ.      บทวา  อาตปฺป     ไดแกความเพียรอันทํากิเลสใหรอนท่ัว 
คือวิริยะน่ันเอง.       บทวา   สาตจฺจ     ไดแกการกระทําเปนไปติดตอ. 
บทวา  สติ    ไดแกสติที่กําหนดสัจจะ ๔ เปนอารมณ     ดวยอํานาจชรา 
และมรณะเปนตน.  บทวา   สมฺปชฺ    ไดแกญาณเชนนั้นแหละ.  
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บทวา   อปฺปมาโท   ไดแกความไมประมาทในการเจริญสัจจะ.  คําท่ีเหลือ 
ในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้งน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาอันตรเปยยาลท่ี  ๙ 
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                       อภิสมยวรรคที่  ๑๐ 
 
                        ๑.  นขสิขาสูตร 
 
   วาดวยเปรียบทุกขที่เหลือเทาฝุนติดปลายเล็บ 
 
         [๓๑๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเอาปลายพระนขาชอนฝุนข้ึนเล็กนอย    แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุนประ- 
มาณนอยน้ีที่เราเอาปลายเล็บชอนข้ึน  กับแผนดินใหญนี้  อยางไหนจะ 
มากกวากันหนอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
แผนดินใหญนี้แหละมากกวา  ฝุนประมาณเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนมีประมาณนอย   เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ 
แลว  ฝุนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนมีประมาณ 
นอย  ยอมไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๐๐  ไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐   ไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐ 
         [๓๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ความทุกขที่ 
หมดไป  สิ้นไปน้ีแหละ  ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก  สมบรูณดวย 
ทิฏฐิ  ตรัสรูแลว  มีมากกวา   สวนท่ีเหลือมีประมาณนอย   ความทุกขเปน 
สภาพยิ่งใน  ๗  อัตภาพ  เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดสิ้นไปอันมีในกอน 
ไมเขาถึงเสี้ยวท่ี  ๑๐๐  เสีย้วท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐   ดูกอนภิกษุ 
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ทั้งหลาย   การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล  การไดธรรม- 
จักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.                                               
                                จบนขสิขาสูตรที่ ๑ 
 
                อภิสมยวรรคท่ี  ๑๐ 
 
             อรรถกถานขสิขาสูตรท่ี  ๑ 
 
         อภิสมยวรรค   นขสิขาสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
         บทวา นขสิขาย ความ  ที่ปลายเล็บซึ่งพนจากที่มีเน้ือ   จริงอยู 
ชื่อวาปลายเล็บเปนของใหญสําหรับโลกิยชน   แตสําหรับพระศาสดาเปน 
ของละเอียดเหมือนปลายดอกอุบลแดง    ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้นฝุนจะต้ัง 
อยูที่ปลายเล็บนั้นไดอยางไร.    ตอบวา   ต้ังอยูไดดวยแรงอธิษฐาน.  ดวยวา 
พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะใหเขารูเนื้อความ   จึงทรงใหฝุนนั้น 
ต้ังอยูที่ปลายเล็บดวยแรงอธิษฐาน.   บทวา  สติม  กล  ความวา   แบงฝุน 
ในแผนดินใหญเปน  ๑๐๐  สวน  พึงถือเอาจาก  ๑๐๐  สวนน้ันเพียง  ๑ สวน. 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  อภิสเมตาวิโน  ไดแกผูตรัสรูอริยสัจดวยปญญา 
แมขางหนาต้ังอยู.  บทวา  ปุริม  ทุกขฺกขฺนฺธ ปริกฺขณี ปริยาทินฺน อุปนิธาย 
ความวา  เทียบกองทุกขที่ตรัสไวทีแรกอยางน้ีวา   ทุกขนี้แหละ    คือท่ีสิ้น 
ไปแลวมีมากกวา  อธิบายวา  อยูในสาํนักของทาน  พิจารณาอยูดวยญาณ 
โดยเวนกองทุกขที่มากกวาน้ัน   ในสาํนักของภิกษุนั้น   ถามวา  ก็ในท่ีนี้ที ่
ชื่อวาทุกขมีในกอนเปนไฉน   ทุกขทีส่ิ้นไปเปนไฉน    ทุกขที่พึงเกิดข้ึน 
เพราะไมอบรมปฐมมรรคเปนไฉน   ทุกขที่พึงเกิดข้ึนในอัตตภาพทั้ง  ๗  ใน  
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อบาย  และในท่ีใดท่ีหน่ึง  ต้ังตนแตปฏิสนธิที่  ๘  ไป.  ทกุขทั้งหมดน้ัน 
พึงทราบวา  ปริกขีณทุกข-ทุกขที่สิ้นไป.  บทวา  สตฺตกฺขตฺตุ   แปลวา 
๗ ครั้ง.   อธิบายวา  ในอัตภาพท้ัง ๗. ดวยบทวา ปรมตา  ทานแสดงวา 
นี้เปนประมาณยิ่งของทุกขนั้น.    บทวา  มหตฺถิโย   ไดแกใหสําเร็จประ- 
โยชนใหญ.                                                                   
                         จบอรรถกถานขสิขาสูตรที่  ๑ 
 
              ๒. โปกขรณีสูตร 
 
      วาดวยเปรียบทุกขที่เหลือเหมือนน้ําท่ีวิดดวยปลายหญาคา 
 
         [๓๑๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย...    แลวตรัสวา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน   กวาง  ๕๐ โยชน  ลกึ  ๕๐ โยชน  มีน้ําเต็ม 
เสมอขอบ  กาด่ืมกินได   บุรุษพึงวิดน้ําข้ึนจากสระโบกขรณีนั้นดวยปลาย 
หญาคา  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวย 
ปลายหญาคาก็ดี  น้ําในสระโบกขรณีก็ดี  ไหนจะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละมากกวา 
น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวยปลายหญาคามีประมาณนอย        น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวย 
ปลายหญาคาเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในสระโบกขรณี   ไมเขาถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐ 
เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐   เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐    แมฉันใด. 
         [๓๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    ความทุกขที่ 
หมดไป   สิน้ไปน้ีแหละ   ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก    สมบูรณดวย  
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ทิฏฐิ     ตรัสรูแลว     เปนทุกขมากกวา     สวนท่ีเหลืออยูมีประมาณนอย 
ความท่ีทุกขเปนสภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดไป 
สิ้นไปอันมีในกอน   ไมเขาถึงเสี้ยวท่ี  ๑๐๐   เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐   เส้ียวท่ี 
๑๐๐,๐๐๐  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญ 
อยางนี้แล  การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                     จบโปกขรณีสูตรที่  ๒ 
 
       อรรถกถาโปกขรณีสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในโปกขรณีสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โปกฺขรณี  ไดแกบึง.  บทวา  อุพเพเธน  ไดแกเพราะลึก. 
บทวา  สมติตฺติกา  ไดแกเสมอขอบปาก.  บทวา   กากเปยฺยา  ความวา 
กาอยูที่ฝงใหญ  สามารถจะหยอนจะงอยปากลงไปดื่มเองตามปกติได. 
                                จบอรรถกถาโปกขรณีสูตรที่  ๒ 
 
       ๓.  ปฐมสัมเภชอุทกสูตร  
 
    วาดวยแมน้ํา ๕  สาย  ไหลมาบรรจบกัน 
 
         [๓๑๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย...    แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมน้ําใหญเหลาน้ีคือ  คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  ไหลมาบรรจบกัน 
บุรุษพึงวักน้ําข้ึนสองสามหยาดจากท่ีนั้น  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน    น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลวก็ดี    น้ําในท่ีบรรจบกันกด็ี  
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ไหนจะมากกวากัน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ  
น้ําในท่ีนี้บรรจบกันนี้แหละมากกวา  หยาดนํ้าสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว 
มีประมาณนอย     หยาดนํ้าสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลวเมื่อเทียบเขากับ 
น้ําในท่ีบรรจบกัน    ไมเขาถึงเสี้ยวท่ี ๑๐๐      เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐      เสี้ยวท่ี 
๑๐๐,๐๐๐   แมฉันใด. 
         [ ๓๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ  การได 
ธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนอยางนี้. 
                           จบปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่  ๓ 
 
    อรรถกถาปฐมสัมเภชอุทกสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในปฐมสัมเภชอุทกสูตรท่ี  ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ยตฺถิมา       ความวา  แมน้ําใหญเหลาน้ี   ในที่แยกกันใด 
บทวา   สสนฺทนฺติ      ความวา   ไหลไปโดยชอบ.  บทวา  สเมนฺติ  ไดแก 
มาประจวบกัน.  บทวา  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  แปลวา  ๒  หรือ ๓.   บทวา 
อุทกผุสิตานิ  ไดแกหยาดนํ้า.  บทวา  สมฺเภชฺชอุทก   ไดแกน้ําในท่ีแยก 
กับแมน้ําอ่ืน ๆ. 
                                 จบอรรถกถาปฐมสัมเภชอุทกสูตรที่  ๓ 
 
          ๔.  ทติุยสัมเภชอุทกสูตร 
 
            วาดวยแมน้ํา ๕ สาย 
 
         [๓๑๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ-  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 398 

ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แมน้ําใหญเหลาน้ีคือ   คงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี   ไหลมาบรรจบกัน 
แมน้ํานั้นพึงหมดไป   สิน้ไป   ยังเหลืออยูสองสามหยาด   เธอทั้งหลายจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน  น้ําในท่ีบรรจบกันซึง่หมดไป  ในรูป  กับน้ํา 
ที่ยังเหลืออยูสองสามหยาด  ไหนจะมากกวากัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทลูวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   น้าํในท่ีบรรจบกันซึ่งหมดไป  สิ้นไปน้ีแหละมาก 
กวา   น้ําท่ียังเหลืออยูสองสามหยาดมีประมาณนอย   น้ําท่ีเหลืออยูสองสาม 
หยาดเมื่อเทียบเขากับน้ําในท่ีบรรจบกัน  ซึ่งหมดไป  สิ้นไปแลว  ไมเขา 
ถึงเสี้ยวท่ี  ๑๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐   เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐   แมฉันใด. 
         [๓๑๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ฯ ล ฯ  การ 
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                จบสัมเภชอุทกสูตรที่  ๔ 
 
                     อรรถกถาสัมเภชอุทกสูตรท่ี  ๔ 
 
                สมัเภชอุทกสูตรท่ี  ๔  งายทั้งน้ัน. 
                       จบอรรถกถาสัมเภชอุทกสูตรที่  ๔ 
 
                        ๕. ปฐมปฐวีสูตร 
 

วาดวยบุรุษวางกอนดิน  ๗ กอนไวที่แผนดินใหญ 
         [๓๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ-  
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ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษพึงวางกอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนไวทีแ่ผนดินใหญ      เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน     กอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนท่ีบุรุษวาง 
ไวกับแผนดินใหญ   ไหนจะมากกวากัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ   แผนดนิใหญนี้แหละมากกวา   กอนดินเทาเมล็ดกระเบา 
๗ กอนท่ีบุรษุวางไวมีประมาณนอย   กอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗ กอนท่ี 
บุรุษวางไว  เมื่อเทียบเขากับแผนดินใหญ  ไมเขาถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐   เสี้ยวท่ี 
๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี   ๑๐๐,๐๐๐  แมฉันใด. 
         [๓๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ฯ ล ฯ   การ 
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                  จบปฐมปฐวีสูตรที่  ๕ 
 
                            อรรถกถาปฐมปฐวีสูตร 
 
         ในปฐมปฐวีสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   มหาปวิยา   ความวา   ยกข้ึนไวบนแผนดินใหญภายใน 
จักรวาล.  บทวา โกลฏ ิมตฺติโย  ไดแกประมาณเทาเมล็ดกระเบา.   บทวา 
คุฬิกา   ไดแกกอนดินเหนียว.  บทวา  อุปนิกฺขิเปยยฺ  ความวา  พึงวาง 
ไวในท่ีหน่ึง. 
                            จบอรรถกถาปฐมปฐวีสูตรที่  ๕  
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                  ๖. ทุติยปฐวีสตูร 
 
                 วาดวยแผนดินใหญ 
 
         [๓๒๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แผนดินใหญพึงถึงความหมดไป    สิน้ไป    เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา 
๗ กอน   เธอทั้งหลายสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   แผนดินใหญที่หมดไป 
สิ้นไป  กับกอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗ กอนท่ียังเหลืออยู  ไหนจะมากกวา 
กัน.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   แผนดนิใหญที่หมด 
ไปส้ินไปน้ีแหละมากกวา    กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗  กอนท่ียงัเหลืออยู 
มีประมาณนอย    กอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนท่ียังเหลืออยูเมื่อเทียบ 
เขากับแผนดินใหญที่หมดไป   สิ้นไป    ยอมไมเขาถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐   เสี้ยว 
ที่ ๑,๐๐๐  เสีย้วท่ี  ๑๐๐,๐๐๐   แมฉันใด. 
         [๓๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ   การ 
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.   
                                จบทุติยปฐวีสูตรที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 401 

                      ๗. ปฐมสมทุทสูตร 
      

     วาดวยบุรุษวักน้าํสองสามหยาดขึ้นจากมหาสมุทร 
 
         [๓๒๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษวักน้ําสองสามหยาดข้ึนจากมหาสมุทร    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน  น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลวกับน้ําในมหาสมุทร   ไหน 
จะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   น้ําใน 
มหาสมุทรนี้แหละมากกวา     น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลวมีประมาณ 
นอย      น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว      เมื่อเทียบกันเขากับน้ําใน 
มหาสมุทรไมเขาถึงเสี้ยวท่ี   ๑๐๐  เสีย้วท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  แม 
ฉันใด.                                   
         [๓๒๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ ล ฯ  การ 
ไดธรรมจักษุใหัสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้.      
                     จบปฐมสมุททสูตรที่  ๗ 
 
           ๘.  ทติุยสมุททสูตร 
 
            วาดวยน้ําในมหาสมุทร 
 
         [๓๒๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ครัง้น้ันแลว  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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มหาสมุทรพึงถึงการหมดไป   สิ้นไป   ยังเหลือนํ้าอยูสองสามหยาด   เธอ  
ทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  น้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไป  สิ้นไป 
กับน้ําสองสามหยาดท่ียังเหลืออยู  ไหนจะมากกวากัน.  ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   น้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไป   สิ้นไปน้ีแหละ 
มากกวา   น้ําสองสามหยาดท่ีเหลืออยูมีประมาณนอย   น้ําสองสามหยาดท่ี 
เหลืออยูเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไป  สิ้นไป  ไมเขาถึงเสี้ยว 
ที่  ๑๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  แมฉันใด. 
         [๓๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกันแล  ฯ ล ฯ  การ 
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                     จบทุติยสมุททสูตรที่  ๘ 
 
                                ๙. ปฐมปพพตูปมสูตร 
 
                วาดวยวางกอนหิน  ๗  กอนที่ภูเขาหิมวนัต 
 
         [๓๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด  ๗  กอนไวที่ขุนเขาหิมวันต 
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด 
๗ กอนท่ีบุรษุวางไวกันขุนเขาหิมวันต  ไหนจะมากกวากัน.  ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขุนเขาหิมวันตนี้แหละมากกวา  กอน 
หินเทาเมล็ดพันธุผักกาด  ๗ กอนท่ีบรุษุวางไวมีประมาณนอย     กอนหิน  
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เทาเมล็ดพันธุผักกาด  ๗  กอนท่ีบุรุษวางไวเมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันต  
ไมเขาถึงเสี้ยวท่ี ๑๐๐   เสีย้วท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี   ๑๐๐,๐๐๐   แมฉันใด. 
         [๓๒๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกันแล  ฯ ล ฯ  การ 
ไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                        จบปฐมปพพตูปมสูตรที่  ๙ 
 
         ๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร 
 
   วาดวยวางกอนหิน  ๗  กอนไวที่ภูเขาหิมวันต 
 
         [๓๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน     อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ขุนเขาหิมวันตพึงถึงความหมดไป  สิ้นไป  ยังเหลือกอนหินเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาดอยู  ๗ กอน   เธอทั้งหลายจะสําคัญขอน้ันเปนไฉน  ขุนเขาหิมวันต 
ที่หมดไป  สิน้ไป  กับกอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด ๗ กอนท่ียงัเหลืออยู 
ไหนจะมากกวากัน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา       ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขุนเขาหิมวันตที่หมดไป   สิ้นไปน้ีแหละมากกวา   กอนหินเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาด  ๗ กอนท่ียังเหลืออยูมีประมาณนอย   กอนหินเทาเมล็ดพันธุ 
ผักกาด  ๗  กอนท่ียังเหลืออยูเมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันตที่หมดไป สิ้น 
ไปไมเขาถึงเสี้ยวท่ี  ๑๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐   แมฉันใด. 
      [๓๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ฉันนั้นเหมือนกันแล   ความทุกข 
หมดไป  สิ้นไปน้ีแหละของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก  สมบูรณดวยทิฏฐิ  
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ตรัสรูแลว  มมีากกวา   สวนท่ีเหลือมีประมาณนอย  ความทุกขที่เปน 
สภาพยิ่งใน  ๗  อัตภาพเม่ือเทียบกับกองทุกขที่หมดไป  สิ้นไป  ไมเขาถึง 
เสี้ยวท่ี  ๑๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้. 
                                      จบทุติยปพพตูปมสูตรที่  ๑๐ 
 
        ๑๑.  ตติยปพพตูปมสูตร 
 
     วาดวยวางกอนหิน  ๗  กอนไวที่เขาสิเนรุ 
 
        [๓๓๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนไวทีขุ่นเขาสิเนรุ  เธอท้ังหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนท่ีบุรุษ 
วางไวกับขุนเขาสิเนรุ   ไหนจะมากกวากัน.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา    กอนหินเทาเมล็ด 
ถั่วเขียว  ๗  กอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย   กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว 
๗  กอนท่ีบรุษุวางไวเมื่อเทียบเขากับขุนเขาสิเนรุ      ไมเขาถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐ 
เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐  เสี้ยวท่ี   ๑๐๐,๐๐๐  แมฉันใด. 
        [๓๓๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัส   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้น 
เหมือนกันแล   การบรรลุคุณวิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและ  
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ปริพาชก        เมื่อเทียบกับการบรรลโุสดาปตติมรรคแหงบุคคลผูเปนพระ 
อริยสาวก    สมบูรณดวยทิฏฐิ   ไมเขาถึงเส้ียวท่ี  ๑๐๐   เสี้ยวท่ี  ๑,๐๐๐ 
เสี้ยวท่ี  ๑๐๐,๐๐๐  บุคคลผูสมบูรณดวยทิฏฐิ  มีอธคิมใหญอยางนี้   ม ี
อภิญญาใหญอยางนี้.         
                          จบตติยปพพตูปมสูตรท่ี  ๑๑ 
                              จบอภิสมยวรรคท่ี  ๑๐ 
 

                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  นขสิขาสูตร                  ๒.  โปกขรณีสูตร 
         ๓.  ปฐมสัมเภชอุทกสูตร      ๔.  ทุติยสัมเภชอุทกสูตร 
         ๕.  ปฐมปฐวีสูตร                ๖.  ทุติยปฐวีสูตร 
         ๗.  ปฐมสมุททสูตร             ๘.  ทุติยสมุททสูตร 
         ๙.  ปฐมปพพตูปมสูตร        ๑๐.  ทุติยปพพตูปมสูตร 
         ๑๑.  ตติยปพพตูปมสูตร 
                              จบอภิสมยสังยุตท่ี  ๑     
       
    อรรถกถาทุติยปฐวีสูตรท่ี  ๖  เปนตน 
 
         ในอรรถกถาทุติยปฐวีสูตรท่ี  ๖  เปนตน  พึงทราบเน้ือความตามนัย 
ที่กลาวแลวน่ันแล.  แตในสูตรสุดทาย      บทวา     อฺติตฺถิยสมณ- 
พฺราหฺมณปรพฺิพาชกาน   อธิคโม    ความวา     การบรรลุคุณท้ังหมดของ  
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พาหิรกชนยังไมถึงสวน  ๑๐๐  บาง  สวน  ๑,๐๐๐  บาง สวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาง 
ของผูที่บรรลุคุณท้ังหลายดวยปฐมมรรคแล. 
                      จบอรรถกถาทุติยปฐวีสูตรที่  ๖   เปนตน 
                             จบอรรถกถาอภิสมยวรรคท่ี  ๑๐ 
               จบอรรถกถาอภิสมยสังยุตท่ี  ๑  
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                          ๒.  ธาตุสังยุต  
 
                        นานัตวรรคท่ี  ๑ 
 
                            ๑.  ธาตุสูตร 
 
              วาดวยความตางแหงธาตุ 
 
         [๓๓๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอท้ังหลาย        เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง 
จงกระทําไวในใจใหดี  เราจักกลาวบัดนี้.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี       
พระภาคเจาวา  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๓๔]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา       ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน  จักขุธาตุ   รูปธาตุ  จักขุวิญญาณธาตุ  โสตธาตุ 
สัททธาตุ   โสตวิญญาณธาตุ   ฆานธาตุ  คันธธาตุ  ฆานวิญญาณธาตุ 
ชิวหาธาตุ   รสธาตุ  ชิวหาวิญญาณธาตุ   กายธาตุ  โผฏฐัพพธาตุ  กาย- 
วิญญาณธาตุ  มโนธาตุ  ธรรมธาตุ  มโนวิญญาณธาตุ  นี้เราเรียกวา 
ความตางแหงธาตุ. 
                                 จบธาตุสูตรที่  ๑  
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                  ธาตุสังยุต 
 
                นานัตตวรรคท่ี ๑ 
 
              อรรถกถาธาตุสูตรที่  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในธาตุสูตรท่ี  ๑  แหงนานัตตวรรค   ดังตอไปนี้. 
         ความท่ีธรรมมีสภาพตางกัน  ไดชื่อวา  ธาตุ  เพราะอรรถวา  เปน 
สภาวะ     กลาวคือมีอรรถวามิใชสัตว    และอรรถวาเปนของสูญ    ดังน้ี  
ชื่อวา  ความตางแหงธาตุ.  ในบทเปนตนวา  จกฺขุธาตุ   ความวา  จักขุ- 
ปสาท  ชื่อวา  จักขุธาตุ, รปูารมณ  ชื่อวา  รูปธาตุ,    จิตท่ีมีจักขุปสาท  
เปนที่อาศัย   ชื่อวา  จักขวุิญญาณธาตุ.  โสตปสาท  ชื่อวา  โสตธาตุ, 
สัททารมณ   ชื่อวา    สัททธาตุ,  จิตที่มีโสตปสาทเปนที่อาศัย   ชื่อวา 
โสตวิญญาณธาตุ.  ฆานปสาท  ชื่อวา  ฆานธาตุ,   คันธารมณ    ชื่อวา 
คันธธาตุ,  จิตท่ีมีฆานปสาทเปนที่อาศัย   ชื่อวา  ฆานวิญญาณธาตุ. 
ชิวหาปสาท   ชื่อวา  ชิวหาธาตุ,  รสารมณ   ชื่อวา  รสธาตุ,   จิตที่มี 
ชิวหาปสาทเปนที่อาศัย   ชื่อวา  ชิวหาวิญญาณธาตุ,   กายปสาท   ชื่อวา 
กายธาตุ,  โผฏฐัพพารมณ  ชื่อวา  โผฏฐัพพธาตุ,   จิตท่ีมีกายปสาทเปน 
ที่อาศัย   ชื่อวา  กายวิญญาณธาตุ.   มโนธาตุ  ๓  ชื่อวา    มโนธาตุ, 
ขันธ  ๓  มีเวทนาเปนตน  สุขุมรูป  และนิพพาน   ชือ่วา  ธรรมธาตุ, 
มโนวิญญาณ    แมทั้งหมด  ชื่อวา   มโนวิญญาณธาตุ,  ก็ในขอน้ี  ธาตุ 
๑๖  อยาง   เปนกามาวจร  ธาตุ  ๒  ในท่ีสุดเปนไปในภูมิ  ๔. 
                            จบอรรถกถาธาตุสูตรที่  ๑  
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                          ๒. สมัผัสสสูตร 
 
              วาดวยความตางแหงผัสสะ  
 
         [๓๓๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .     แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กค็วามตางแหงธาตุเปนไฉน  จักขุธาตุ   โสตธาตุ   ฆานธาตุ 
ชิวหาธาตุ  กายธาตุ  มโนธาตุ  นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ. 
         [๓๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กค็วามตางแหงผัสสะ   บังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุเปนไฉน    จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
จักขุธาตุ  โสตสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยโสตธาตุ   ฆานสัมผัสบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยฆานธาตุ   ชวิหาสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยชิวหาธาตุ   โผฏ- 
ฐัพพสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกายธาตุ  มโนสมัผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
มโนธาตุ        ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ 
อยางนี้แล. 
                                  จบสัมผัสสสูตรที่  ๒ 
 
      อรรถกถาสัมผัสสสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัมผัสสสูตรท่ี  ๒  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  อุปฺปชฺชติ   ผสฺสนานตฺต   ไดแกผัสสะมีสภาพตางกัน  
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ยอมเกิดข้ึน.   ในผัสสะน้ัน  จักขุสัมผัสเปนตน   ประกอบดวยจักขุวิญญาณ  
เปนตน   มโนสัมผัส   ประกอบดวยปฐมชวนะ  ในมโนทวาร.   เพราะ- 
ฉะน้ัน     ในขอน้ีมีเนื้อความดังนี้วา    บทวา   มโนธาตุ   ปฏิจฺจ    ไดแก 
ปฐมชวนะสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนทวาราวัชชนะ    อันเปนกิริยา- 
มโนวิญญาณธาตุ. 
                                        จบอรรถกถาสัมผัสสสูตรที่ ๒. 
 
                                           ๓.  โนสัมผัสสสูตร 
 
                   วาดวยความตางแหงผัสสะ 
 
         [๓๓๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตาง 
แหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได    ความตางแหง 
ธาตุเปนไฉน  จักขุธาตุ   ฯ ล ฯ  มโนธาตุ  นี้เราเรียกวา  ความตางแหง 
ธาตุ. 
         [๓๓๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงผัสสะหามิได  เปนไฉน   จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
จักขุธาตุ   จักขุธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได   ฯ ล ฯ  มโน-  
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สัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ   มโนธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโน- 
สัมผัสหามิได  ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ 
ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได  อยางนี้  
แล. 
                                  จบโนสัมผัสสสูตรที่  ๓ 
 
               อรรถกถาโนสัมผัสสสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโนสัมผัสสสูตรท่ี ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  โน   มโนสมผฺสส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  มโนธาตุ   พึง 
เห็นเนื้อความอยางนี้วา    อาวัชชนะ  กิริยามโนวิญญาณธาตุจะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยผัสสะท่ีประกอบดวยปฐมชวนะในมโนทวาร  กห็ามิได. 
                          จบอรรถกถาโนสัมผัสสสูตรที่ ๓. 
 
                              ๔.  เวทนาสูตร 
 
                     วาดวยความตางแหงเวทนา 
 
         [๓๓๙]   พระผูมีพระภาคเจาประทับประอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ    ก็ความตางแหงธาตุเปน  
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ไฉน  จักขุธาตุ  ฯ ล ฯ  มโนธาตุ  นี้เราเรียกวา  ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงผัสสะ   เปนไฉน   จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ 
จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัส   ฯลฯ   มโนสัมผัส 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ       มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยมโนสัมผัส     ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ธาตุ   ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ  อยางนี้  
แล. 
                                     จบเวทนาสูตรที่  ๔ 
 
                  อรรถกถาเวทนาสูตรท่ี  ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเวทนาสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   จกฺขุสมฺผสฺสชา  เวทนา   ทานอธิบายวา  ต้ังแตสัมปฏิจ- 
ฉันนมโนธาตุ    เวทนาแมทั้งปวง    พึงเปนไปในทวารน้ัน    แตการถือ 
สัมปฏิจฉันนเวทนาในลําดับ  เพ่ือความสุกในการเกิด   ก็ควร.  บทวา 
มโนสมฺผสฺส  ปฏิจฺจ    มอีธิบายดังน้ีวา  ปฐมชวนะเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยอาวัชชนะสัมผัส   ในมโนทวาร   ทุติชวนะเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยปฐมชวนะสัมผัส  ดังนี้แล. 
                               จบอรรถกถาเวทนาสูตรที่  ๔  
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                        ๕. โนเวทนาสูตร 
 
            วาดวยความตางแหงเวทนา  
 
         [๓๔๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นัน้แล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ         ความตางแหงผัสสะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได         ความตางแหงธาตุ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได        ก็ความตางแหงธาตุ 
เปนไฉน  จักขุธาตุ  ฯล ฯ  มโนธาตุ   นีเ้ราเรียกวา  ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
ความตางแหงผัสสะ     ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
แหงเวทนาหามิได   ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ผัสสะหามิได  เปนไฉน  จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ  จักขุ- 
สัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัส      จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาหามิได     จักขุธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
จักขุสัมผัสหามิได ฯ ล ฯ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ  มโน- 
สัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัส       มโนสัมผัสบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได     มโนธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
มโนสัมผัสหามิได    ภิกษุทั้งหลาย    ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะ  
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อาศัยความตางแหงธาตุ    ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงผัสสะ       ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
เวทนาหามิได         ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ผัสสะหามิได  อยางนี้แล. 
                                      จบโนเวทนาสูตรที่  ๕ 
 
                          อรรถกถาโนเวทนาสูตรท่ี ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโนเวทนาสูตรท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. 
         ทานแสดงนัยที่กลาวไวแลวในสูตรที่ ๓  และสูตรที่  ๔  รวมเปน 
อันเดียวกัน.  ใน  ๔  สูตรมีสูตรที่  ๒  เปนตน   ทานไมถือเอามโนธาตุวา 
มโนธาตุ  แตถือเอามโนทวาราวัชชนะวา  มโนธาตุ.  เมื่อทานกลาวอยาง 
นั้น ๆ   ก็สูตรเหลาน้ันทั้งหมด   ทานแสดงตามอัธยาศัยของผูรู.   แมใน 
สูตรอ่ืนแตนี้   ก็มีนัยนี้แล.                                           
                               จบอรรถกถาโนเวทนาสูตรที่  ๕ 
 
                             ๖.  พาหิรธาตุสูตร 
 
                          วาดวยความตางแหงธาตุ 
 
         [๓๔๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอท้ังหลาย   เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง. . .  
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ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน   รูปธาตุ    สัททธาตุ   คันธธาตุ    รสธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ   ธรรมธาตุ   นี้เราเรียกวา  ความตางแหงธาตุ. 
                                    จบพาหิรธาตุสูตรที่  ๖ 
 
                        อรรถกถาพาหิรธาตุสูตรท่ี  ๖ 
 
         สวนในสูตรท่ี  ๖  ธาตุ  ๕  เปนกามาวจร   ธรรมธาตุเปนไปใน 
ภิมิ   ๔. 
                                   จบอรรถกถาพาหิรธาตุสูตรที่  ๖ 
 
                                        ๗.  สัญญาสูตร 
 
                   วาดวยความตางแหงสัญญา 
 
         [๓๔๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นัน้แล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .     แลวไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน   เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา       ความตางแหง 
ฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ  ความตางแหงปริฬาหะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ    ความตางแหงธาตุเปนไฉน   รูปธาตุ 
ฯ ล ฯ  ธรรมธาตุ  นี้เราเรียกวา  ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๔๕ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน  
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เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ    ความตางแหงสังกัปปะเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
ความตางแหงสัญญา    ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
แหงสังกัปปะ    ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ฉันทะ  ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ 
เปนไฉน   รปูสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ    รูปสังกัปปะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยรูปสัญญา    รปูฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ    รูป 
ปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปฉันทะ       รูปปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยรูปปริฬาหะ ฯ ล ฯ  ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ 
ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา     ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ      ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม- 
ฉันทะ   ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย        ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ 
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา   ความ 
ตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ   ความตางแหง 
ปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ  ความตางแหงปริเยสนา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะอยางนี้แล. 
                                     จบสัญญาสูตรที่  ๗ 
 
                        อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๗   
                                                                                                                                                                                
         พึงทราบวินิจฉัยในสัญญาสูตรท่ี  ๗    ดังตอไปนี้. 
         บทวา  รูปธาตุ   ความวา   รูปารมณ    มีการโพกผาสาฎกเปนตน 
ของตนหรือของผูอ่ืน  ดํารงอยูในคลองจักษุ.   บทวา  รูปสฺา  ไดแก  
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รูปสัญญา  ประกอบดวยจักขุวิญญาณ.    บทวา   รูปสงฺกปฺโป   ความวา 
ความดําริ    ประกอบดวยจิต ๓ ดวง   มีสัมปฏิจฉันนะเปนตน.    บทวา 
รูปฉนฺโท   ไดแก   ชื่อวาฉันทะ   เพราะอรรถวา    มีความพอใจในรูป. 
บทวา  รูปปริฬาโห  ไดแก  ชื่อวาปริฬาหะ   เพราะอรรถวา     ตามเผา 
ในรูป.  บทวา รูปปริเยสนา ความวา  เมื่อความเรารอนเกิดข้ึน  การพา 
เอาเพ่ือนเห็นและเพ่ือนคบไปแลว    แสวงหาเพ่ือไดรูปนั้น.    สวนในที่นี ้
สัญญา  สังกปัปะ  และฉันทะ ไดในชวนวาระเดียวกันบาง ในชวนวาระตาง 
กันบาง.   สวนปริฬาหะและปริเยสนา   ไดในชวนวาระตางกันอยางเดียว. 
ในบทวา  เอว  โข  ภิกขฺเว   ธาตุนานตฺต   นี้    พึงทราบเน้ือความโดย 
นัยนี้วา     สญัญามีสภาพตางกันมีรูปสัญญาเปนตน       ยอมเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยธาตุมีสภาพตางกันมีรูปเปนตน. 
                                  จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่  ๗ 
 
                                     ๘.  โนสัญญสูตร 
 
                      วาดวยความตางแหงสัญญา 
 
         [๓๔๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.       ทีน่ั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรสัวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ       ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา  ฯ ล ฯ     ความตาง 
แหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ   ความตางแหง  
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ปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได     ความตาง 
แหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได   ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได   ความตาง 
แหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได  ความตาง 
แหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญามิได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน    รูปธาตุ  ฯลฯ  ธรรมธาตุ   นี้เราเรียกวา 
ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ       ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสัญญา  ฯ ล ฯ   ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ  ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริเยสนาหามิได   ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริฬาหะหามิได       ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงฉันทะหามิได      ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได      ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสัญญาหามิได   เปนไฉน   ภิกษุทั้งหลาย   รูปสัญญา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯ ล ฯ      ธรรมสญัญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ธรรมธาตุ         ธรรมสังกปัปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา  ฯ ล ฯ 
ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรฬิาหะ  ธรรมปรฬิาหะบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได   ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ธรรมปรฬิาหะหามิได     ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะ  
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หามิได    ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได   ธรรม- 
ธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได  ความตางแหงสัญญาบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ  ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสัญญา   ฯ ล ฯ    ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ  ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริเยสนาหามิได ฯลฯ  ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได      ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสัญญาหามิได  อยางนี้แล. 
                                         จบโนสัญญาสูตรที่  ๘ 
 
        อรรถกถาโนสัญญาสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในสูตรที่ ๘  มีตางกันเพียงปฏิเสธเทาน้ันมาแลวอยางนี้วา    ธรรม 
ปริฬาหะจะเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาก็หามิได. 
                            จบอรรถกถาโนสัญญาสูตรที่  ๘ 
 
          ๙.  ผัสสสูตร 
 
     วาดวยความตางแหงผัสสะ 
 
         [๓๔๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรสัวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความตาง 
แหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ   ความตางแหงสังกัปปะ  
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บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา    ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ    ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงผัสสะ   ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงเวทนา  ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ฉันทะ        ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริฬาหะ  ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน  รูปธาตุ ฯ ล ฯ   ธรรม- 
ธาตุ  นี้เราเรียกวา   ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๔๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ฯ ล ฯ  ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงปริเยสนาเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     รูปสญัญา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ   รูปสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัญญา 
รูปผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ  รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึน 
ข้ึนเพราะอาศัยรูปสัมผัส    รูปฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัมผัสสชา- 
เวทนา   รูปปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปฉันทะ   รูปปริเยสนาบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ      รูปลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปปริเยสนา 
ฯ ล ฯ       ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ  ธรรมสังกัปปะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา      ธรรมสัมผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ธรรมสังกัปปะ  ธรรมสมัผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ 
ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนา      ธรรมปรฬิาหะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะ    ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
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ธรรมปรฬิาหะ   ธรรมลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา   ดูกอน  
ภิกษุทั้งหลาย  ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาลัยความตางแหงธาตุ 
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯ ล ฯ 
ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาอยางนี้แล. 
                                  จบผัสสสูตรที่  ๙ 
  
                อรรถกถาผัสสสูตรท่ี  ๙ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในผัสสสูตรท่ี ๙    ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุปฺปชฺชติ     รูปสฺา   ไดแก   สญัญา    ยอมเกดิข้ึนใน 
อารมณมีประการดังกลาวแลว.  บทวา  รูปสงฺกปฺโป  ไดแก   ความดําริ 
ประกอบดวยจิต   ๓ ดวง  ในอารมณนั้นแล.  บทวา รูปสมฺผสฺโส ไดแก 
ผัสสะอันถูกตองอารมณนั้น ๆ.  บทวา   เวทนา   ไดแก  เวทนาเมื่อเสวย 
อารมณนั้นและ  ธรรมมีฉันทเปนตน    มีนัยที่กลาวแลวแล.    บทวา 
รูปลาโภ  ความวา  อารมณอันตนแสวงหาได  พรอมดวยตัณหา เรียกวา 
รูปลาภะ.    นัยที่รวมไวทั้งหมดน้ี      ครั้งแรก    ทานกลาวไวดวยอํานาจ 
ความเกิดข้ึนของธรรมท้ังปวง   ในอารมณเดียวเทานั้น.    อีกนัยหนึ่งผสม 
กับอารมณที่จรมา.  ครั้งแรก   ธรรม ๔ เหลาน้ี    คือ    รูปสญัญา   รูป- 
สังกัปปะ  ผัสสะ  เวทนา  มีอยู  ในอารมณเปนประจําสําหรับหนวงเหน่ียว 
รูปไว   จริงอยู   อารมณประจํา   เปนอารมณ   นาปรารถนา   นาใคร 
นาพอใจ    นารัก    ยอมปรากฏเหมือนมีอารมณอยางใดอยางหน่ึง.  สวน 
อารมณที่จรมา  ทําใหอารมณอยางใดอยางหน่ึง  แมที่มีอยู  ฟุงข้ึนต้ังอยู  
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         ในขอน้ันมีเรื่องดังนี้  ไดยินวา   บุตรอํามาตยคนหน่ึง   อันคนอยู 
ในบานหอมลอมอยูทามกลางบาน   ทําการงาน.  ก็สมัยนั้น  อุบาสิกาของเขา 
ไปยังแมน้ํา  อาบนํ้าเสร็จแลว   ก็ตกแตงดวยเครื่องประดับ  อันหมูนาง 
พ่ีเลี้ยงแวดลอม  กลับไปเรือน.  เขาเห็นแตไกล  ใหเกิดความสําคัญข้ึนวา 
มาตุคามผูเปนแขกจักมี  ดังนี้แลว  จึงสงบุรุษไป  ดวยกลาววา  แนะพนาย 
ทานจงไป  จงรูหญิงน่ันเปนใคร.  เขาไปเห็นหญิงนั้นแลวกลับมา  ถูก 
ถามวา  หญิงน่ันเปนใครเลา  จึงบอกตามความเปนจริง  อารมณที่จรมา 
ยอมฟุงข้ึนอยางนี้  ความพอใจท่ีเกิดข้ึนในอารมณนั้น   ชื่อวารปูฉันทะ. 
ความเรารอนท่ีเกิดข้ึน  เพราะทํารูปฉันทะน้ันแลใหเปนอารมณ  ชื่อวา 
รูปปริฬาหะ.    การพาเอาเพื่อนไปแสวงหารูปนั้น   ชื่อวารูปปริเยสนา. 
อารมณ   อันตนแสวงหาได  พรอมดวยตัณหา  ชื่อวาลาภะ. 
         ฝายพระจุฬติสสเถระผูอยูในอุรุเวลา  กลาววา  ผัสสะและเวทนาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาในทามกลาง  ตามลําดับ   แมก็จริง  ถึงกระน้ัน 
แตเมื่อเปลี่ยนลําดับ   สญัญา   ที่เกิดข้ึนในอารมณมีประการดังกลาวแลว 
ชื่อวารูปสัญญา.   ความดําริในรูปนั้นแล    ชื่อวารูปสังกัปปะ.    ความ 
พอใจในรูปสังกัปปะน้ัน  ชื่อวารูปฉันทะ.   ความเรารอนในรูปฉันทะ 
นั้น  ชื่อวารูปปริฬาหะ.     การแสวงหาในรูปปริฬาหะน้ัน   ชือ่วารูป- 
ปริเยสนา.  อารมณอันตนแสวงหาได  พรอมดวยตัณหา  ชื่อวารูปราคะ 
สวนการถูกตองในอารมณที่ไดแลวอยางนี้  ชื่อวาผัสสะ.   การเสวย  ชื่อวา 
เวทนา.  เขายอมไดธรรมสองหมวดน้ีคือ  รูปผัสสะ  และรูปสมัผัสสชา- 
เวทนา.  คนทั้งหลายถือเอาอารมณ  ชื่อวาระแหงอารมณที่ไมปรากฏชัด  แม  
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อ่ืนอีก.   จริงอยู   อารมณ  (คือรูป ) ที่เขาวางลอมไวดวยมานและกําแพง 
หรือวาปดบังไดดวยหญาและใบไมเปนตน.    เมือ่แลดูอารมณนั้นอยูคิดวา 
รูปอารมณนั้นอันเราเห็นแลวครั้งหนึ่ง    เราไมเห็นรูปอารมณชัด    สัญญา 
ที่เกิดข้ึนในอารมณนั้น   ชื่อวารูปสัญญา.  ความดําริเปนตนที่เกิดข้ึนในรูป 
นั้นแล พึงทราบวา ชื่อวารูปสังกัปปะ ความดําริในรูปเปนตนดังน้ี.  อน่ึง 
ในอารมณนี้  สัญญา  สังกัปปะ   ผัสสะ   เวทนา  ฉันทะ  ไดในชวนวาระ 
เดียวกันบาง  ในชวนวาระตางกันบาง.  ปริฬาหะ   ปริเยสนา  ลาภะ  ได 
ในชวนวาระตางกันเทาน้ัน   ดวยประการฉะน้ี. 
                                        จบอรรถกถาผัสสสูตรที่  ๙ 
 
           ๑๐.  โนผัสสสูตร 
 
       วาดวยความตางแหงผัสสะ 
 
         [๓๕๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.   ณ    ที่นั้นแล    พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย        ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ 
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา  ความตาง 
แหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ        ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ       ความตางแหงฉันทะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา   ความตางแหงปริฬาหะบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ       ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึน  
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เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ     ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงปริเยสนา  ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงลาภะหามิได     ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริเยสนาหามิได   ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริฬาหะหามิได   ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงฉันทะหามิได       ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงเวทนาหามิได   ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงผัสสะหามิได        ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
ความตางแหงสังกัปปะหามิได      ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงสัญญาหามิได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความตางแหงธาตุ 
เปนไฉน  รูปธาตุ ฯ ล ฯ   ธรรมธาตุ   นี้เราเรียกวา   ความตางแหงธาตุ. 
         [๓๕๑]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ       ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสัญญา    ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงสังกัปปะ  ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ผัสสะ        ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา 
ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ     ความ 
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ    ความตาง 
แหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา        ความตางแหง 
ปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได    ความตางแหง 
ฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได    ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได      ความตางแหง  
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ผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได      ความตางแหง 
สัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได  ความตางแหง 
ธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได  เปนไฉน  รูปสญัญา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ      ธรรมสญัญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย  
ธรรมธาตุ  ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ  ธรรม 
ปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ  ธรรมลาภะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยธรรมปริเยสนา       ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมลาภะ 
หามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได  ธรรม 
ปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได   ธรรมฉันทะบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรฬิาหะหามิได      ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได   ธรรมสัมผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
สัมผัสสชาเวทนาหามิได         ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
สัมผัสสะหามิได    ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได 
ธรรมธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ       ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา  ความตางแหงผัสสะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ    ความตางแหงเวทนาบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ     ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงเวทนา     ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงฉันทะ  ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
แหงปริฬาหะ        ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริเยสนา   ความตางแหงปริเวสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะ  
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หามิได      ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริ-  
เยสนาหามิได      ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริฬาหะหามิได   ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ฉันทะหามิได       ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
เวทนาหามิได   ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ผัสสะหามิได       ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
สังกัปปะหามิได      ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
สัญญาหามิได  อยางนี้แล.                          
                                    จบโนผัสสสูตรที่  ๑๐ 
         จบนานัตตวรรคท่ี ๑ 
 

        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
         ๑.  ธาตุสูตร        ๒.  สัมผัสสสูตร        ๓.  โนสัมผัสสสูตร 
         ๔. เวทนาสูตร      ๕.  โนเวทนาสูตร      ๖.  พาหิรธาตุสูตร 
         ๗.  สญัญาสูตร     ๘.  โนสัญญาสูตร     ๙.  ผัสสสูตร  
         ๑๐. โนผัสสสูตร. 
 
            อรรถกถาโนผัสสสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในผัสสสูตรท่ี  ๑๐  มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.                                           
                                จบนานัตตวรรคท่ี  ๑  
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                        ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
                         ๑.  สัตติมสูตร 
 
               วาดวยธาตุ  ๗  ประการ 
 
         [๓๕๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล  พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธาตุ 
เหลาน้ีมี ๗  ประการ  ธาตุ  ๗  ประการเปนไฉน  คือ   อาภาธาตุ   สุภา- 
ธาตุ  อากาสานัญจายตนธาตุ  วิญญาณัญจายตนธาตุ  อากิญจัญญายตนธาตุ 
เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ   สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธาตุ ๗ ประการเหลาน้ีแล.       ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว 
ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา        ขาแตพระองคผูเจริญ 
อาภาธาตุ     สุภาธาตุ     อากาสานัญจายตนธาตุ     วิญญาณัญจายตนธาตุ 
อากิญจัญญายตนธาตุ    เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ    และสัญญาเวทยิต- 
นิโรธธาตุ   ธาตุเหลาน้ีแตละอยาง   อาศัยอะไรจึงปรากฏได. 
        [๓๕๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภิกษุ  อาภาธาตุ 
อาศัยความมืดจึงปรากฏได        สุภาธาตุอาศัยความไมงามจึงปรากฏได 
อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปจึงปรากฏได     วิญญาณัญจายตนธาตุอาศัย 
อากาสานัญจายตนะจึงปรากฏได     อากิญจัญญายตนธาตุอาศัยวิญญาณัญ- 
จายตนะจึงปรากฏได   เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนะ 
จึงปรากฏได  สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธจึงปรากฏได.  
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         ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ      อาภาธาตุ    สภุาธาตุ     อากาสานัญ- 
จายตนธาตุ   วิญญาณัญจายตนธาตุ  อากิญจัญญายตนธาตุ   เนวสัญญา- 
นาสัญญายตนธาตุ   สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ     ธาตุเหลาน้ีแตละอยาง 
บุคคลพึงเขาถึงสมาบัติอยางไร.                               
         [๓๕๔]  พ.  ดกูอนภิกษุ   อาภาธาตุ   สุภาธาตุ    อากาสานัญ-  
จายตนธาตุ   วิญญาณัญจายตนธาตุ   อากิญจัญญายตนธาตุ    ธาตุเหลาน้ี 
แตละอยาง    บุคคลพึงเขาถึงสัญญาสมาบัติ     เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ 
บุคคลพึงเขาถึงสังขาราวเสสสนาบัติ.   สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ   บุคคลพึง 
เขาถึงนิโรธธาต  บุคคลพึงเขาถึงนิโรธสมาบัติ. 
                                        จบสัตติมสูตรท่ี  ๑ 
 
          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
        อรรกถาสัตติมสูตรที่  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัตติมสูตรท่ี  ๑   แหงทุติยวรรค. 
         บทวา  อาภาธาตุ  ไดแกอาโลกธาตุ.   คําน้ัน  เปนชื่อของอาโลก 
คือฌานท่ีเกิดข้ึนเพราะทําบริกรรมในอาโลกกสิณ        มีปติเปนอารมณ. 
บทวา   สุภาธาตุ   ความวา   ฌานพรอมดวยอารมณ   ดวยอํานาจฌาน 
ที่เกิดข้ึนในสุภกสิณ.    อากาสานัญจายตนะแล  ชื่อวาอากาสานัญจายตน- 
ธาตุ.    สัญญาเวทยิตนิโรธ    ชื่อวาสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ.   พระผูมี-   
พระภาคเจา  เมื่อประทานโอกาสแกภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิ    นั่งแลวใน 
ที่นั้น  ประสงคจะถามปญหา   จึงยังเทศนาใหจบลง   ดวยประการฉะน้ี.  
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         บทวา   อนฺธการ  ปฏิจฺจ   ความวา   ก็ความมืด    กําหนดแลว  
ดวยแสงสวาง   ถึงแสงสวาง    ก็กําหนดแลวดวยความมืด    กแ็สงสวางนั้น 
ปรากฏไดดวยความมืด   เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา 
อาภาธาตุ  เพราะอาศัยความมืด  จึงปรากฏได.   ในบทน้ีวา  อสุภ  ปฏิจฺจ 
ก็มีนัยนี้แล.    ก็ความไมงาม     กําหมดแลวดวยความงาม   และความงาม 
กําหนดแลวดวยความไมงาม    เม่ือความไมงามมีอยู     ความงามก็ปรากฏ 
ได  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสอยางนี้.    บทวา   รูป 
ปฏิจฺจ  ไดแกอาศัยรูปาวจรสมาบัติ.   เพราะวา  เมื่อรูปาวจรสมาบัติ   มีอยู 
ชื่อวาอากาสานัญจายตนสมาบัติ      ยอมมีได      หรือความกาวลวงรูปก็มี 
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้ . แมในวิญญาณัญจายตน- 
ธาตุเปนตน     ก็มีนัยนี้แล.     บทวา   นิโรธ  ปฏิจจฺ   ความวา    อาศัย 
ความไมเปนไปซึ่งการพิจารณาขันธ ๔  ชื่อวานิโรธสมาบัติ     เพราะอาศัย 
ความดับแหงขันธ   จึงปรากฏได    อาศัยความเปนไปแหงขันธ    ปรากฏ 
ไมได     เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้.     ก็ในท่ีนี้ 
ความดับแหงขันธ   ๔ พึงทราบวา  นิโรธสมาบัติ.  บทวา  กถ  สมาปตฺติ  
ปตฺตพฺพา   ความวา  บุคคลพึงเขาถึงสมาบัติอยางไร    คือสมาบัติเชนไร. 
บทวา   สฺาสมาปตฺติ  ปตฺตพฺพา     ความวา   บุคคลพึงเขาถึงสัญญา 
สมาบัติ  ชื่อวาสัญญาสมาบัติ  เพราะมีสัญญา. บทวา  สงฺขาราวเสสสมาปตฺต 
ปตฺตพฺพา   ความวา   บคุคลพึงเขาถึงสังขาราวเสสสมาบัติ   เพราะสังขาร 
อันละเอียดยังเหลืออยู.    บทวา   นิโรธสมาปตฺติ   ปตฺตพฺพา    ความวา 
นิโรธนั่นแหละ  ชื่อวานิโรธสมาบัติ   พึงเขาถึงนิโรธสมาบัติ. 
                                                 จบอรรถกถาสัตติมสูตรที่  ๑  
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                    ๒.  สนิทานสูตร  
 
                   วาดวยวิตก  ๓ อยาง 
 
         [๓๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน  มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน    พยาบาทวิตกยอม 
มีเหตุบังเกิดข้ึน  มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน    วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน. 
         [๓๕๖]  ก็กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน     มใิชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
พยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน    มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน    วิหิงสาวิตก 
ยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน. อยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กามสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามธาตุ         ความดําริในกามบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยกามสัญญา   ความพอใจในกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริ 
ในกาม    ความเรารอนเพราะกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในกาม 
การแสวงหากามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะกาม       ปถุุชน 
ผูไมไดสดับ   เมื่อแสวงหากาม  ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ  ๓  คือ  กาย  วาจา 
ใจ.  พยาบาทสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะพยาบาทธาตุ    ความดําริในพยาบาท 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยพยาบาทสัญญา      ความพอใจในพยาบาทบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความดําริในพยาบาท    ความเรารอนเพราะพยาบาทบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท   การแสวงหาพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท       ปุถชุนผูไมไดสดับ     เมื่อแสวงหา  
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พยาบาท  ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ  ๓  คือ  กาย  วาจา  ใจ.  วิหิงสาสัญญา  
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ       ความดําริในวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพรา ะ 
อาศัยวิหิงสาสัญญา    ความพอใจในวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริ 
ในวิหิงสา   ความเรารอนเพราะวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจใน 
วิหิงสา         การแสวงหาวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยควานเรารอนเพราะ 
วิหิงสา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปุถชุนผูไมไดสดับ     เมื่อแสวงหาวิหิงสา 
ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ  ๓  คือ กาย  วาจา  ใจ. 
         [๓๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุรุษวางคบหญาท่ีไฟติดแลวในปา 
หญาแหง  ถาหากเขาไมรีบดับดวยมือและเทาไซร  ก็เมื่อเปนเชนนี้    สัตว 
มีชีวิตท้ังหลาย   บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู    พึงถึงความพินาศฉิบหาย 
แมฉันใด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง   ก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน  ไมรีบละ    ไมรีบบรรเทา  ไมรีบทําใหสิ้นสุด   ไมรีบ 
ทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวนอันบังเกิดข้ึนแลว   สมณะหรือพราหมณ 
นั้น   ยอมอยูเปนทุกข    มคีวามอึดอัด   คับแคน    เรารอน  ในปจจุบัน 
เบื้องหนาแตมรณะ  เพราะกายแตก  พึงหวังทุคติได. 
         [๓๕๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน  อัพยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน   มิใชไมมีเหตุ 
บังเกิดข้ึน  อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน  มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน. 
         [๓๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน  อัพยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน   มิใชไมมีเหตุ 
บังเกิดข้ึน     อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน     มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
อยางไร  ภิกษุทั้งหลาย   เนกขัมมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ  
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ความดําริในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยเนกขัมมสัญญา  ความพอใจใน 
เนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ         ความเรารอน 
เพราะเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ    การแสวง 
หาในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะเนกขัมมะ   อริย- 
สาวกผูไดสดับ      เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ      ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ  ๓ 
คือ  กาย  วาจา  ใจ  อัพยาบาทสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ 
ความดําริในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยาบาทสัญญา   ความพอใจ 
ในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในอัพยาบาท  ความเรารอน 
เพราะอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาท   การแสวง 
หาในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอัพยาบาท  อริย-  
สาวกผูไดสดับ    เมื่อแสวงหาอัพยาบาท   ยอมปฏบิัติชอบโดยฐานะ  ๓  คือ 
กาย  วาจา  ใจ  อวิหิงสาสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ   ความ 
ดําริในอวิหิงสาเกิดข้ึนเพราะอาศัยอวิหิงสาสัญญา    ความพอใจในอวิหิงสา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในอวิหิงสา  ความเรารอนเพราะอวิหิงสา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสา       การแสวงหาในอวิหิงสา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอวิหิงสา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับ     เมื่อแสวงหาอวิหิงสา    ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ  ๓ 
คือ   กาย  วาจา   ใจ. 
         [๓๖๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรุุษพึงวางคบหญาท่ีไฟติดแลวใน 
ปาหญาแหง      เขาจึงรีบดับคบน้ันเสียดวยมือและเทา     ก็เม่ือเปนเชนนี้  
สัตวมีชีวิตท้ังหลาย    บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู    ไมพึงถึงความพินาศ 
ฉิบหาย  แมฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะหรือพราหมณคนใดคน  
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หน่ึง  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  รีบละ  รีบบรรเทา  รีบทาํใหหมด  รบีทําให 
ไมมีซึ่งอกุศลสัญญาท่ีกอกวนอันบังเกิดข้ึนแลว   เขายอมอยูเปนสุข     ไมม ี
ความอึดอัด   ความคับแคน  ความเรารอน    ในปจจุบัน     เบื้องหนาแต 
มรณะ  เพราะกายแตก  พึงหวังสุคติได. 
                                         จบสนิทานสูตรที่  ๒ 
 
                      อรรถกถาสนิทานสูตรที่  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสนิทานสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   สนิทาน  นัน่     เปนภาวนปุงสกลิงค  อธิบายวา    มีเหตุ 
มีปจจัยเกิดข้ึน.  ในบทวา   กามธาตุ  ภิกฺขเว   ปฏจิฺจ นี้  กามวิตกก็ดี 
กามาวจรธรรมก็ดี  ชื่อวา  กามธาตุ  โดยแปลกกัน    ก็เปนอกุศลทั้งหมด 
ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ในธรรมเหลาน้ัน     กามธาตุเปนไฉน. 
ความตรึก  ความวิตก  ความดําริ  ความแนบแนน  ความบนถึง  ความ 
ยกข้ึนแหงจิต  ความดําริผิด  อันประกอบดวยกาม  นี้ทานเรียกวา กามธาตุ. 
เบื้องตํ่าทําอเวจีนรกเปนที่สุด    เบื้องบนทําปรนิมมิตวสวัตตีเทพเปนที่สุด 
ที่ทองเท่ียวไปภายในสถานท่ีนี้  ขันธ   ธาตุ  อายตนะ  รูป  เวทนา  สัญญา 
สังขาร   วิญญาณ  อันนบัเนื่องในสถานท่ีนี้   นี้ทานเรียกวา    กามธาตุ. 
อกุศลธรรม  แมทั้งปวง  ชื่อวา กามธาตุ  ดังนี้ . ในขอน้ี  มีถอยคํา ๒ อยาง 
คือ รวมกันทั้งหมด (และ) แยกกัน. ถามวา  อยางไร. ตอบวา  ถอยคําน้ีวา 
ก็พยาบาทธาตุ  และวิหิงสาธาตุ   เปนธรรมท่ีทานถือเอาแลวดวยกามธาตุ 
ศัพทอยางเดียว  ชื่อวา  รวมกันทั้งหมด.  สวนถอยคําน้ีวา    ธรรมที่เหลือ  
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เปนกามธาตุ ชื่อวา แยกกนั เพราะธาตุทั้งสองเหลานั้นมาแลวแผนกหน่ึง.  
ในขอน้ี   ควรถือเอาถอยคําน้ี. ชื่อวา  กามสัญญา  ยอมเกิดข้ึน  เพราะอาศัย 
กามธาตุนี้    ดวยอํานาจแหงอารมณ   หรือดวยอํานาจการประกอบพรอม  
(สัมปโยค). บทวา กามสฺ  ปฏิจฺจ  ความวา ชื่อวา  ความดําริในกาม 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามสัญญา  ดวยอํานาจประกอบพรอม (สัมปโยค)   
หรือดวยอํานาจอุปนิสสยปจจัย. เนื้อความในบททั้งปวง  ก็พึงทราบโดยนัย 
นี้แล. 
         บทวา  ตีหิ  าเนห ิ แปลวา  ดวยเหตุ  ๓  อยาง.  บทวา  มจิฺฉา   
ปฏิปชฺชติ  ความวา  ดําเนินตามปฏิปทาท่ีไมเปนจริง   คือขอปฏิบัติที่ไม 
นําออกจากทุกข.  ในบทวา  พฺยาปาทธาตุ  ภิกฺขเว  นี้  พยาบาทวิตกก็ดี 
พยาบาทก็ดี    เปนพยาบาทธาตุ     ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ใน 
ธรรมเหลาน้ัน  พยาบาทธาตุเปนไฉน  ความตรึก  ความวิตก  ประกอบ 
ดวยพยาบาท ฯ ล ฯ   นี้ทานเรียกวา  พยาบาทธาตุ.  ความอาฆาต   ความ 
โกรธตอบ  ความโกรธ   ความโกรธเคือง  ของจิตในอาฆาตวัตถุ ๑๐  ฯ ล ฯ 
ความท่ีจิตไมพอใจ    น ทานเรียกวา   พยาบาทธา  ุ.    ชื่อพ า.บาทสั ญา 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอาลัยพยาบาทธาตุนี้     ดวยอํานาจสหชาติปจจัยเปนตน. 
คําท่ีเหลือ  พึงทราบโดยนัยกอนแล. 
         ในบทวา   วิหึสาธาตุ  ภิกฺขเว  นี ้  วิหิงสาวิตกก็ดี    วิหิงสาก็ดี 
เปนวิหิงสาธาตุ     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      ในธรรมเหลาน้ัน 
วิหิงสาธาตุเปนไฉน.  ความตรึก  ความวิตก ที่ประกอบดวยวิหิงสา ฯ ล ฯ 
นี้ทานเรียกวา  วิหิงสาธาตุ.  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมเบียดเบียนสัตว 
ดวยฝามือบาง  ดวยกอนดินบาง  ดวยทอนไมบาง  ดวยศัสตราบาง  ดวย  
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เชือกบาง   อยางใดอยางหนึ่ง   การโบย   การทําใหลําบาก  การเบียดเบียน  
การบีบค้ัน  การโกรธ   การเขาไปฆาผูอ่ืน   นี้ทานเรียกวา   วิหงิสาธาตุ. 
ชื่อวิหิงสาสัญญา    ยอมเกิดข้ึน    เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุนี้    ดวยอํานาจ 
สหชาตปจจัยเปนตน.  คําท่ีเหลือแมในบทนี้   พึงทราบโดยนัยกอนแล. 
         บทวา  ติณทาเย  ไดแก ในปาคือปาหญา.  บทวา   อนยพฺยสน 
ไดแก ความไมเจริญ  คือพินาศ.  ในบทวา  เอวเมว   โข   นี ้   ความวา 
พึงเห็นอารมณ  เหมือนปาหญาแหง   อกุศลสัญญา   เหมือนคบเพลิงหญา 
สัตวทั้งหลายเหลาน้ี    เหมือนสัตวมีชีวิตอาศัยหญาและใบไม     เมื่อเขาไม 
พยายามรีบดับคบเพลิงหญา    ที่ต้ังไวในปาหญาแหง   สัตวมีชวิีตเหลาน้ัน 
ยอมถึงความพินาศฉิบหาย  ฉันใด     สมณะหรือพราหมณเหลาใด  ไมละ 
อกุศลสัญญาที่เกิดข้ึนดวยวิกขัมภนปหาน   ตทังคปหาน    สมุจเฉทปหาน 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ยอมอยูเปนทุกขฉันนั้นเหมือนกัน.   บทวา 
วิสมคต  ความวา  อกุศลสญัญา   ตกเขาไปสูอารมณที่รบกวนเพราะราคะ 
เปนตน.  บทวา  น   ขิปฺปเมว  ปชหติ  ไดแก  ไมรีบละเสีย  ดวยอํานาจ 
วิกขัมภนะเปนตน.  บทวา  น วิโนเทติ  ไดแก ไมนําออกเสีย.   บทวา 
น พฺยนฺตีกโรติ   ไดแก  กระทําอกุศลสัญญาน้ัน ใหหมดสิ้นโดยไมเหลือ 
แมสักวา  ภังคขณะ.  บทวา  น  อนภาซ  คเมติ  ไดแก  ไมใหถึงความไมมี. 
น อักษรพึงนํามาใชในทุกบทอยางนี้.  บทวา  ปาฏกิงฺขา ไดแกพึงหวัง 
คือ  ปรารถนา. 
         ในบทวา  เนกฺขมมฺธาต  ภิกฺขเว  นี้  เนกขัมมวิตกก็ดี  กุศลธรรม 
ทั้งปวงก็ดี  เปนเนกขัมมธาตุ  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ในธรรม 
เหลาน้ัน    เนกขัมมธาตุเปนไฉน.  ความตรึก   ความวิตกท่ีประกอบดวย   
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เนกขัมมะ ฯ ล ฯ สัมมาสังกัปปะน้ีทานเรียกวา  เนกขัมมธาตุ .  แมในขอน้ี  
ก็มีถอยคํา ๒ อยาง ก็ธาตุทั้งสองนอกนี้  ยอมถือเอาดวยเนกขัมมธาตุศัพท 
เพราะนับเนื่องในกุศลธรรม   นี้ชื่อวารวมกันทั้งหมด   สวนธาตุเหลาน้ัน 
พึงแสดงไวตางหาก กุศลท้ังปวงท่ีเหลือ เวนธาตุเหลาน้ันเสีย  เปนเนกขัมม- 
ธาตุ  เพราะฉะนั้น  เนกขัมมธาตุนี้   จึงไมแยกกัน.   ชื่อเนกขัมมสัญญายอม 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยเนกขัมมาธาตุนี้      ดวยอํานาจแหงสหชาตปจจัยเปนตน. 
ธรรมมีวิตกเปนตน  ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยสัญญาเปนตน   ตามสมควร. 
         ในบทวา  อพฺยาปาทธาตุ  ภิกฺขเว  นี ้ อัพยาบาทวิตกก็ดี  อัพยาบาท 
ก็ดี  เปนอัพยาบาทธาตุ  ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ในธรรมเหลาน้ัน 
อัพยาบาทธาตุเปนไฉน.   ความตรึก   ที่ประกอบดวยอัพยาบาท  ฯ ล ฯ นี ้ 
ทานเรียกวา อัพยาบาทธาตุ.  ความรัก  ความมีไมตรีตอกัน  ความปรารถนา 
ใหผูอ่ืนมีความสุขในสัตวทั้งหลาย      เมตตาเจโตวิมุตติ     นี้ทานเรียกวา 
อัพยาบาทธาตุ.  ชื่ออัพยาบาทสัญญายอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยาบาทธาตุ   
นี้   โดยนัยทีก่ลาวแลวแล.    
         แมในบทวา  อวิหสึาธาตุ  ภิกฺขเว  นี้    อวิหิงสาวิตกก็ดี  กรุณาก็ดี 
เปนอวิหิงสาธาตุ     ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ในธรรมเหลาน้ัน 
อวิหิงสาธาตุเปนไฉน.  ความตรึกที่ประกอบดวยอวิหิงสา ฯ ล ฯ  นี้ทาน 
เรียกวา  อวิหิงสาธาตุ.  ความกรุณา  ความสงสาร  การชวยผูอ่ืนใหพนทุกข 
ในสัตวทั้งหลาย  กรุณาเจโตวิมุตติ  นี้ทานเรียกวา    อวิหิงสาธาตุ.    ชื่อ 
อวิหิงสาสัญญายอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุนี้      โดยนยัที่กลาว 
แลวแล.  คําที่เหลือ  พึงทราบตามแนวท่ีกลาวแลวในบททั้งปวงแล. 
                         จบอรรถกถาสนิทานสูตรที่  ๒  
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                    ๓. คิญชกาวสถสูตร 
 
      วาดวยสัญญา  ทิฏฐิ  วิตกเปนตน  
 
         [๓๖๑]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระตําหนัก 
ที่สรางดวยอิฐ   ใกลหมูบานของพระญาติ. ณ  ที่นัน้แล พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผู- 
มีพระภาคเจาวา   พระพุทธเจาขา   ดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สญัญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ    ทฏิฐิบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธาตุ   วิตกบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ. 
         [๓๖๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว        ทานพระ- 
กิจจานะไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ทฏิฐิ 
ที่วา  พระสัมมาสัมพุทธะ   ในบุคคลที่มิใชพระสมัมาสัมพุทธเจา     ดังนี ้
ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร.                             
         [๓๖๓]   พ.  ดูกอนกัจจานะ   ธาตุคืออวิชชาน้ี   เปนธาตุใหญแล 
ดูกอนกัจจานะ  สัญญาท่ีเลว  ทิฏฐิที่เลว  วิตกท่ีเลว  เจตนาที่เลว  ความ 
ปรารถนาที่เลว   ความต้ังใจท่ีเลว  บุคคลท่ีเลว    วาจาที่เลว    บังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธาตุที่เลว   บุคคลท่ีเลวนั้น  ยอมบอก  ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ  
ยอมแตงต้ัง  ยอมเปดเผย    ยอมจําแนก    ยอมทําใหต้ืน    ซึ่งธรรมท่ีเลว 
เรากลาววา  อุปบัติของบุคคลท่ีเลวนั้น  ยอมเลว  ดูกอนกัจจานะ   สญัญา 
ที่ปานกลาง  ทิฏฐิที่ปานกลาง  วิตกท่ีปานกลาง  เจตนาที่ปานกลาง  ความ 
ปรารถนาที่ปานกลาง    ความต้ังใจที่ปานกลาง  บุคคลท่ีปานกลาง    วาจา 
ที่ปานกลาง  บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลาง   บุคคลท่ีปานกลางนั้น  
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ยอมบอก   ยอมแสดง   ยอมบัญญัติ   ยอมแตงต้ัง  ยอมเปดเผย  ยอมจําแนก 
ยอมทําใหต้ืน  ซึ่งธรรมท่ีปานกลาง  เรากลาววา  อุปบัติของบุคคลท่ีปาน 
กลางนั้น  เปนปานกลาง  ดูกอนกัจจานะ  สัญญาท่ีประณีต ทิฏฐิที่ประณีต 
วิตกท่ีประณีต   เจตนาที่ประณีต   ความปรารถนาที่ประณีต    ความต้ังใจ 
ที่ประณีต   บุคคลท่ีประณีต   วาจาที่ประณีต    บงัเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ 
ที่ประณีต   บุคคลท่ีประณีตนั้น   ยอมบอก   ยอมแสดง  ยอมบัญญัติ   ยอม 
แตงต้ัง  ยอมเปดเผย     ยอมจําแนก    ยอมทําใหต้ืน    ซึ่งธรรมท่ีประณีต 
เรากลาววา  อุปบัติของบุคคลท่ีประณีตนั้น  ยอมประณีต. 
                                      จบคิญชกาวสถสูตรที่  ๓ 
 
                              อรรถกถาคิญชกาวสถสูตรท่ี  ๓ 
 
       พึงทราบวินิจฉัยในคิญชกาวสถสูตรท่ี  ๓  ดงัตอไปนี้. 
        บทวา  ธาตุ  ภิกฺขเว  ทานแสดงวา   ธาตุคืออัธยาศัยจําเดิมแตนี้. 
บทวา  อุปฺปชฺชติ    สฺา  ความวา    สัญญา    ยอมเกิดข้ึน   อัธยาศัย 
ทิฏฐิ  ยอมเกดิข้ึน  วิตก ยอมเกิดข้ึน  เพราะอาศัย.  แมในที่นี้    พระผูมี- 
พระภาคเจา    ทรงจบเทศนาดวยคํามีประมาณเทานี้       เพ่ือใหโอกาสแก 
กัจจานะนั้นดวยพระดําริวา  กัจจานะจักถามปญหา  ดังนี้.   บทวา  อสมฺมา- 
สมฺพุทเธสุ ไดแก ในครูทัง้หก. บทวา สมฺมาสมฺพุทธฺา  ความวา  เราเปน 
พระสัมมาสัมพุทธะ    เราเปนพระสัมมาสัมพุทธะ.    บทวา  ก ึ  ปฏิจฺจ 
ปฺายติ      กัจจานะถามทิฏฐิที่เกิดข้ึนแกครูทั้งหลายวา  เมื่ออะไรมี 
ทิฏฐิจึงมี   จึงถามทิฏฐิแมของสาวกเดียรถีย  ที่เกดิข้ึนอยางนี้วา   พระ- 
สัมมาสัมพุทธเหลาน้ัน  ในบุคคลท่ีมิใชพระสัมมาสัมพุทธะ.                
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         บัดนี้   เพราะสาวกเดียรถียเหลาน้ันมีทิฏฐิ     เพราะอาศัยธาตุคือ  
อวิชชา  ก็ธาตุใหญ  ชื่อวา  ธาตุคืออวิชชา  ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงอาศัยธาตุใหญ  ทรงแสดงความเกิดข้ึนแหงทิฏฐินั้น   จึงตรัสพระ 
ดํารัสเปนตนวา  มหตี   โข  เอสา.  บทวา  หีน   กจจฺาน   ธาตุ   ปฏิจฺจ 
ไดแก  อาศัยอัธยาศัยเลว.  บทวา  ปณิธ ิ  แปลวา  ความต้ังจิต.   ก็ความ 
ต้ังจิตน้ีนั้น    ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูปรารถนาความเปนหญิง    หรือความ 
เปนดิรัจฉานมีลิงเปนตน.  บทวา  หีโน   ปุคฺคโล  ความวา    ธรรมเลว 
เหลาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลใด    แมบุคคลน้ัน    กช็ื่อวาเลว.    บทวา 
หีนา    วาจา  ความวา  วาจาใด    เปนวาจาของบุคคลนั้น    แมวาจานั้น 
ก็จัดวาเลว.  บทวา  หีน  อาจิกฺขติ     พึงประกอบบททุกบทวา   บุคคล 
นั้นแมเม่ือบอก   ก็บอกแตสิ่งท่ีเลวเทาน้ัน   แมเมือ่แสดง    ก็แสดงแตสิ่งท่ี 
เลวเทานั้น.   บทวา  อุปปตฺติ  ไดแก  อุปบัติ  ๒ อยางคือ  การไดเฉพาะ  และ 
การเกิด.  การเกิด  พึงทราบดวยอํานาจกุศลท่ีเลวเปนตน  การไดเฉพาะ  พึง 
ทราบดวยอํานาจความเลว ๓  หมวด ในขณะจิตตุปบาท.  ถามวา อยางไร. 
ตอบวา   ก็เพราะเขาเกิดในตระกูลตํ่า  ๕   ตระกลู    ชื่อวา    การเกิดที่เลว 
เพราะเกิดในตระกูลแพศยและศูทร    ชื่อวา    ปานกลาง    เพราะเกิดใน 
ตระกูลกษัตริยและพราหมณ    ชื่อวาประณีต.     ก็เพราะไดเฉพาะอกุศล 
จิตตุปบาท ๑๒  ดวง  ชื่อวา   การไดทีเ่ลว   เพราะการไดธรรมท่ีเปนไป 
ในภูมิ  ๓   ชือ่วา  ปานกลาง  เพราะไดโลกุตรธรรม  ๙ ชื่อวา  ประณีต 
สวนในที่นี้ประสงคเอาการเกิดอยางเดียว. 
                           จบอรรถกถาคิญชากาวสถสูตรที่  ๓  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 440 

                      ๔. หีนาธิมตุติสูตร 
 
วาดวยสัตวมีอัธยาศัยเลวและอัธยาศัยดี 
 
         [๓๖๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคา  ยอมสมาคมกัน   โดยธาตุเทียว    คือสัตวจําพวกที่ 
มีอัธยาศัยเลว    ยอมคบคา   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว 
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี   ยอมคบคา    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี 
อัธยาศัยดี  แมในอดีตกาล    สัตวทั้งหลายก็ไดคบคากันแลว     ไดสมาคม 
กันแลว  โดยธาตุเที่ยว  คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว  ไดคบคากันแลว 
ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว   สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี 
ไดคบคากันแลว  ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี  แมใน 
อนาคตกาล   สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน    จักสมาคมกัน     โดยธาตุเทียว 
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว  จักคบคากัน  จักสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีอัธยาศัยเลว   สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี    จักคบคากัน   จักสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี  แมในปจจุบันกาล  สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคา 
กัน   ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว   ยอม 
คบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว    สตัวจําพวกที่ 
มีอัธยาศัยดี  ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี. 
                                จบหีนาธิมุตติสูตรที่  ๔  
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        อรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรท่ี  ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในหีนาธิมุตติสูตรท่ี  ๔ ดังตอไปนี้ 
         บทวา  สสนฺทนฺติ  แปลวา   เปนพวกเดียวกัน.   บทวา  สเมนฺติ 
ไดแก  ยอมสมาคมกัน  คือเปนนิรันดร.  บทวา  หีนาธิมุตฺติกา  แปลวา 
มีอัธยาศัยเลว.  บทวา  กลฺยาณาธิมุตฺติกา  แปลวา  มีอัธยาศัยด.ี 
                                       จบอรรถกถาหีนาธิมุตติสูตรที่  ๔ 
 
              ๕.  จังกมสูตร 
 
       วาดวยการจงกรมของภิกษุหลายรูป 
 
         [๓๖๕]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ 
กรุงราชคฤห.   กโ็ดยสมัยนั้นแล    ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกันกับ 
ภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา   ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ทาน 
พระมหากัสสปก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผู- 
มีพระภาคเจา      ทานพระอนุรุทธก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปใน 
ที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา   ทานพระปุณณมันตานีบุตรก็จงกรมอยูดวย 
กันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา       ทานพระอุบาลีก็ 
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา    ทาน 
พระอานนทก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลาบรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระ- 
ภาคเจา      แมพระเทวทัตก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกล 
พระผูมีพระภาคเจา.  
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         [๓๖๖]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับ 
ภิกษุหลายรูปหรือไม. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหมดน้ี   ลวนมีปญญามาก   พวก 
เธอเห็นมหาโมคคัลลานะกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม. 
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี  ลวนมีฤทธิ์มาก   พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลัง 
จงกรมอยูดวยกัน กับภิกษุหลายรูปหรือไม. 
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี    ลวนเปนธุตวาท   พวกเธอเห็นอนุรุทธกําลัง 
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรอืไม. 
         ภิ.  เห็น   พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี     ลวนเปนผูมีทิพยจักษุ    พวกเธอเห็นปุณณ-  
มันตานีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.                  
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี   ลวนเปนธรรมกถึก    พวกเธอเห็นอุบาลีกําลัง 
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรอืไม. 
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี     ลวนเปนผูทรงวินัย     พวกเธอเห็นอานนท 
กําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม.               
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา.  
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         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี    ลวนเปนพหูสูต     พวกเธอเห็นเทวทัตกําลัง 
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรอืไม. 
         ภิ.  เห็น   พระเจาขา. 
         พ.  ภิกษุทั้งหมดน้ี   ลวนมีความปรารถนาลามก. 
         [๓๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สตัวทั้งหลายยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว    ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว       สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี 
ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี    แมในอดีต 
กาล   สัตวทั้งหลายก็ไดคบคากันแลว    ไดสมาคมกันแลว    โดยธาตุเทียว 
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว    ไคคบคากันแลว     ไดสมาคมกันแลวกับ 
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว    สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี    ไดคบคากันแลว 
ไดสมาคมกันแลวกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี    แมในอนาคตกาล    สัตว 
ทั้งหลายก็จักคบคากัน  จักสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว    คือสัตวจําพวกที่มี 
อัธยาศัยเลว    จักคบคากัน     จักสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว 
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี    จักคบคากัน     จักสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมี 
อัธยาศัยดี  แมในปจจุบันกาล  สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน     ยอมสมาคม 
กัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว   ยอมคบคากัน    ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว   สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี   ยอม 
คบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี. 
                                 จบจังกมสูตรที่  ๕  
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               อรรถกถาจังกมสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจังกมสูตรท่ี  ๕   ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปสฺสถ  โน   แปลวา   ทานเห็นหรือไม.  บทวา   สพฺเพ 
โข  เอเต   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงตั้งพระสารีบุตรเถระ 
ไวในเอตทัคคะ     ในบรรดาภิกษุผูมีปญญาวา       "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุสาวกของเรา   ผูมีปญญามาก  คือพระสารีบุตร  เปนยอด.   พวก 
ภิกษุผูมีปญญามาก   ยอมหอมลอมพระเถระนั้น  ดวยคิดวา   เราจักถาม 
ปญหาอันลึกซ้ึง ที่กําจัดไตรลักษณะไดแลว  ในลําดับขันธ  ธาตุ   อายตนะ 
สติปฏฐาน   และโพธิปกขิยธรรม   ดวยประการฉะน้ี.   แมพระเถระนั้น 
ยอมตอบปญหาที่เขาถามแลวและถามแลวแกพวกภิกษุเหลาน้ัน    เหมือน 
แผซึ่งแผนดิน     เหมือนยกทรายจากเชิงภูเขาสิเนรุ     เหมือนทําลายภูเขา 
จักรวาล  เหมือนยกภูเขาสิเนรุข้ึน  เหมือนขยายอากาศใหกวางขวาง  เเละ 
เหมือนใหดวงจันทรและดวงอาทิตยข้ึนฉะน้ัน.   เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี  
พระภาคเจา  จึงตรัสวา  สพฺเพ  โข  เอเต   ภิกขฺเว  ภิกฺขู  มหปฺา" 
ดังน้ี.                                                                        
         พระผูมีพระภาคเจา  ทรงตั้งพระมหาโมคคัลลานะไวในเอตทัคคะ 
ในบรรดาภิกษุผูมีฤทธิ์วา    "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุสาวกของเรา 
ผูมีฤทธิ์     คือโมคคัลลานะ   เปนยอด.  พวกภิกษุผูมีฤทธิ์   ยอมหอมลอม 
พระเถระนั้น  ดวยคิดวา    เราจักถามซึ่งบริกรรม   อานิสงส   อธิษฐาน 
การกระทําตาง ๆ ดวยประการฉะน้ี.   แมพระเถระนั้น    ตอบปญหาที่เขา 
ถามแลวและถามแลวแกภิกษุเหลาน้ัน      โดยนัยที่กลาวแลวแล.     เพราะ  
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เหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    สพฺเพ   โข   เอเต   ภกิฺขเว 
ภิกฺขู  มหิทฺธกิา  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงตั้งแมพระมหากสัสปะไวในเอตทัคคะ 
ในบรรดาภิกษุผูธุตวาทะวา     "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุสาวกของเรา 
ผูเปนธุตวาทะ   คือมหากัสสปะ   เปนยอด.   พวกภิกษุผูธุตวาทะ   ยอม 
หอมลอมพระเถระนั้น  ดวยคิดวา  เราจักถามซึ่งการบริหารธุดงค อานิสงส 
การสมาทาน  การอธิษฐาน  ความตางกัน   ดวยประการฉะน้ี.   แมพระ 
เถระนั้น      ไดตอบปญหาที่เขาถามแลวและถามแลว       ใหแจมแจงอยาง 
นั้นเหมือนกัน    แกภิกษุเหลาน้ัน.   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  สพฺเพ  โข   เอเต   ภิกขฺเว  ภิกฺขู    ธุตวาทา"   ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา    ทรงตั้งแมพระอนุรุทเถระไวในเอตทัคคะ 
ในบรรดาภิกษุผูมีทิพยจักษุวา      " ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุผูสาวก 
ของเรา  ผูมีทิพยจักษุ   คืออนุรุทธะ   เปนยอด.   พวกภิกษุผูมีทิพยจักษุ 
ยอมหอมลอมพระเถระนั้น  ดวยคิดวา   เราจักถามซึ่งบริกรรม   อานิสงส 
อุปกิเลสของภิกษุผูมีทิพยจักษุดวยประการฉะน้ี.    แมพระเถระนั้น   ยอม 
ตอบปญหาท่ีเขาถามแลวและถามแลวอยางนั้นเหมือนกัน แกภิกษุเหลาน้ัน. 
เพราะเหตุนั้น       พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา     สพฺเพ    โข     เอเต 
ภิกฺขเว  ภิกฺข ู  ทิพฺพจกฺขกุา"  ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ทรงต้ังแมพระปุณณเถระไวในเอตทัคคะใน 
บรรดาภิกษุผูเปนพระธรรมกถึกวา ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุสาวกของเรา 
ผูธรรมกถึก คือปุณณมันตานีบุตร เปนยอด.  พวกภิกษุผูธรรมกถึก   ยอม 
หอมลอมพระเถระนั้น    ดวยคิดวา    เราจักถามอาการน้ัน ๆ ในความยอ  
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พิสดาร   ยากงาย   และ  ถอยคําไพเราะเปนตน   แหงธรรมกถาดวยประการ 
ฉะน้ี    แมพระเถระนั้น    ยอมบอกนัยธรรมกถานั้น      อยางนี้    แกภิกษุ 
เหลาน้ันวา  ผูมีอายุ   ธรรมดาพระธรรมกถึก  ควรเริ่มตนการพรรณนาคุณ 
บริษัท    ในทามกลางควรประกาศสุญญตธรรม   ที่สุดควรถือเอายอดดวย 
อํานาจสัจจะ  ๔   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สพฺเพ  โข 
เอเต  ภิกฺขเว  ภิกฺข ู ธมฺมกถิกา"   ดังน้ี 
         พระผูมีพระภาคเจา       ทรงดังแมพระอุบาลีเถระไวในเอตทัคคะ 
ในบรรดาภิกษุผูทรงวินัยวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุสาวกของเรา 
ผูทรงวินัย คืออุบาลี เปนยอด. พวกภิกษุผูทรงวินัย  ยอมหอมลอมพระเถระ 
นั้น  ดวยคิดวา  เราจักถามอาบัติหนัก  อาบัติเบา   อาบัติแกไขได  แกไข 
ไมได   อาบัติและอนาบัติดวยประการฉะนี้.   แมพระเถระนั้น   ยอมตอบ 
ปญหาที่เขาถามแลวและถามแลว     แกภิกษุเหลานั้น   อยางนั้นเหมือนกัน. 
เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา    สพฺเพ     โข       เอเต 
ภิกฺขเว  ภิกฺข ู วินยธรา   ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ทรงตั้งแมพระอานนทเถระไวในเอตทัคคะใน 
บรรดาภิกษุผูพหูสูตวา   "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุสาวกของเรา ผูพหูสูต 
คืออานนท  เปนยอด.    พวกภิกษุพหูสูต    ยอมหอมลอมพระเถระนั้น 
ดวยคิดวา  เราจักถามความรูในพยัญชนะ  ๑๐  อยาง   เหตุเกิด   อนุสนธิ 
เบื้องตนและเบื้องปลายดวยประการฉะน้ี.  แมพระเถระนั้น  ก็บอกเรื่อง 
ทั้งปวงแกภิกษุเหลาน้ันวา   นี้ควรวาอยางนี้   นี้ควรถือเอาอยางนี้.   เพราะ 
เหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   สพฺเพ    โข   เอเต    ภกิฺขเว  
ภิกฺขุ   พหุสสฺุตา"  ดังน้ี.      



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 447 

         สวนเทวทัตปรารถนาลามก  ถูกความอยากครอบงํา.  เพราะเหตุนั้น 
พวกภิกษุผูปรารถนาลามก หอมลอมเทวทัตน้ัน ดวยคิดวา  เราจักถามการ 
ปกครอง  เพ่ือการสงเคราะหตระกูล  ความหลอกลวงมีประการตาง ๆ กัน. 
แมเทวทัตน้ัน    ก็บอกการกําหนดน้ันแกภิกษุเหลาน้ัน.     เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    สพฺเพ   โข   เอเต   ภิกฺขเว   ภิกขฺ ู
ปาปจฺฉา  ดังนี้.   ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   ภิกษุเหลาน้ัน   จงกรมแลว 
ในที่ไมไกล.   ตอบวา   เพ่ือถือการอารักขาวา    เทวทัต   คิดรายในพระ 
ศาสดา พยายามจะทําความฉิบทายมิใชประโยชน. ถามวา ครั้งน้ัน  เทวทัต  
จงกรมแลว  เพราะเหตุไร.  ตอบวา เพ่ือปกปดโทษอันตนกระทําแลว  เปน 
เหตุใหผูอ่ืนรูวา   ผูนี้ไมทํา  ถาทําเขาก็ไมมา ณ ที่นี้.  ถามวา    ก็เทวทัต 
เปนผูสามารถเพื่อจะทําความเสียหายตอพระผูมีพระภาคเจาไดหรือ หนาที่ 
ตองอารักขาพระผูมีพระภาคเจา  มีอยูหรือ.  ตอบวา ไมมี.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อานนท   ขอท่ีตถาคต    พึงปรนิิพพาน 
ดวยความพยายามของผูอ่ืน  นั่นไมใชฐานะ   ไมใชโอกาสจะมีได.   สวน 
ภิกษุทั้งหลายมาแลวดวยความเคารพในพระศาสดา.       เพราะเหตุนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอยางนี้แลว   จึงรับสั่งใหปลอยภิกษุเหลาน้ันไป 
ดวยพระดํารัสวา  อานนท  เธอจงปลอยภิกษุสงฆเถิด  ดังน้ี. 
                           จบอรรถกถาจังกมสูตรที่  ๕  
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                     ๖. สตาปารัทธสูตร๑ 

 
      วาดวยสัตวคบคาสมาคมกันโดยธาตุ  
 
         [๓๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน   โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่มีอัธยาศัยเลว   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย 
เลว  แมในอดีตกาล . . .  แมในอนาคตกาล . . .   แมในปจจุบันกาล   สัตว 
ทั้งหลายก็ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน   โดยธาตุเที่ยว   คือสัตวจําพวก 
ที่มีอัธยาศัยเลว  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย 
เลว. 
         [๓๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คูถกับคูถยอมเขากันได  รวมกันได 
มูตรกับมูตรยอมเขากันได  รวมกันได  เขฬะกับเขฬะยอมเขากันได  รวม 
กันได  บุพโพกับบุพโพยอมเขากันได   รวมกันได   โลหิตกับโลหิตยอม 
เขากันได   รวมกันได   แมฉันใด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวทั้งหลายก็ 
ฉันนั้นแล  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน    โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่มีอัธยาศัยเลว   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย 
เลว   แมในอดีตกาล . . .  แมในอนาคตกาล. . .  แมในปจจุบันกาล  สัตว 
ทั้งหลายก็ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน     โดยธาตุเทียว    คือจําพวกท่ีมี 
อัธยาศัยเลว  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว. 
 
๑.  ม.  สคาถาสูตร.  
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         [๓๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สตัวทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอม  
สมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี  แมในอดตีกาล. . .แมในอนาคต- 
กาล. . . แมในปจจุบันกาล  สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
โดยธาตุเทียว   คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคม 
กันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี. 
         [๓๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  น้ํานมสดกับน้ํามันสดยอมเขากันได 
รวมกันได  น้ํามันกับน้ํามันยอมเขากันได  รวมกนัได  เนยใสกับเนยใสยอม 
เขากันได  รวมกันได  น้าํผ้ึงกับน้ําผ้ึงยอมเขากันได  รวมกันได  น้ําออย  
กับน้ําออยยอมเขากันได  รวมกันได  แมฉันใด  สตัวทั้งหลายก็ฉันนั้นแล 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี     แมในอดีต- 
กาล . . .   แมในอนาคตกาล. . .   แมในปจจุบันกาล   สัตวทั้งหลายก็ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกัน    โดยธาตุเทียว    คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี. 
         [๓๗๒]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา: 
                     กิเลสเพียงดังหมูไมในปา     เกิดขึ้นเพราะการ 
              คบคาสมาคม  ยอมขาดเพราะไมคบคาสมาคม  คน                   
              เกาะทอนไมเล็ก ๆ พึงจมลงในหวงมหรรณพ  ฉันใด 
              แมสาธุชนก็ยอมจมลง  เพราะอาศัยคนเกียจคราน 
              ฉันน้ัน  เราะฉะนั้น  พึงเวนคนเกียจคราน  มีความ  
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              เพียรเลวน้ันเสีย   พึงอยูรวมกับบัณฑิตผูสงัด  ผูเปน 
              อรยิะ   ผูมีใจสูง  ผูเพงพินิจ  ผูปรารภความเพียร 
              เปนนิตย. 
                                   จบสตาปารัทธสูตรที่  ๖ 
 
                          อรรถกถาสตาปารัทธสูตรท่ี  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสตาปรัทธสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  คูโถ  คูเถน  สสนฺทติ  สเมติ  ความวา  คูถแมอยูระหวางสมุทร 
ระหวางชนบท  ระหวางจักรวาล  โดยสีก็ดี  โดยกลิ่นก็ดี  โดยรสก็ดี  ไมเขา 
ถึงความตางกัน    ยอมเขากันได  รวมกันได  คือเปนเชนเดียวกันและเปน 
นิรันดร.  แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้แล.   ก็อุปมาดวยของไมนาปรารถนาน้ี  
ทานนํามาเพ่ือแสดงความท่ีอัธยาศัยของผูมีอัธยาศัยเลวเสมอกัน        อุปมา 
ดวยของดีเลิศมีน้ํานมเปนตน   ทานนํามาเพ่ือแสดงความท่ีอัธยาศัยของผูมี 
อัธยาศัยดีเสมอกัน.                                                              
         บทวา   สสคฺคา   ความวา   ดวยความสิเนหาดวยตัณหามีการเห็น 
การฟงและการคบคากันเปนตนเปนที่ต้ัง.  บทวา   วนโถ  ชาโต   ไดแก 
ปาคือกิเลสเกิดแลว.    บทวา  อสสคฺเคน  ฉิชฺชติ  ความวา  เมื่อไม 
กระทําการยืนและการน่ังรวมกัน    ก็ยอมขาด    เพราะไมคบคาสมาคมคือ 
ไมพบเห็นกัน.  บทวา สาธุชีวี    ไดแก  เมื่อยังมีชีวิตอยู  ก็มีชีวิตบริสุทธิ์.    
บทวา  สหาวเส  ไดเเก  พึงอยูรวมกัน.                   
                        จบอรรถกถาสตาปารัทธสูตรที่  ๖  
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                ๗. ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร 
 
      วาดวยสัตวคบคาสมาคมกันโดยธาตุเดียวกัน 
 
         [๓๗๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน   โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่ไมมีศรัทธา   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา 
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี 
หิริ   สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ.   สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย   ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย  สัตวจําพวกที่เกียจคราน  ยอมคบคา 
กัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน  สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม     สัตวจําพวก 
ที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา 
ทราม  แมในอดีตกาล . . .   แมในอนาคตกาล. . .   แมในปจจุบันกาล 
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน     โดยธาตุเที่ยว    คือสัตว 
จําพวกที่ไมมีศรัทธา   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี 
ศรัทธา    สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่ไมมีหิริ  สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ.  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคม 
กันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ     สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย     ยอมคบ 
คากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย   สัตวจําพวกที่เกียจ-  
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คราน   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน   สัตว 
จําพวกที่มีสติหลงลืม   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี 
สติหลงลืม   สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม. 
         [๓๗๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่มีศรัทธา  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา  สัตวจําพวกที่มีหิริ  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ  สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ  ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ  สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  สัตวจําพวกที่ปรารภ 
ความเพียร  ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความ 
เพียร  สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง  ยอมสมาคมกัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีสติมั่นคง  สัตวจําพวกที่มีปญญา  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีปญญา   แมในอดีตกาล. . . แมในอนาคต. . .แมในปจจุบันกาล 
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่มีศรัทธา     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา 
สัตวจําพวกที่มีหิริ   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ 
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีโอตตัปปะ   สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก  สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร  ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร     สัตวจําพวกที่มีสติ  
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มั่นคง    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง 
สัตวจําพวกที่มีปญญา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญา. 
                              จบปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่  ๗ 
 
    อรรถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมอัสสัทธมูลกสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         ในบทเปนตนวา   อสฺสทฺธา   อสสฺทฺเธหิ   ความวา   บุคคลไมมี 
โอชา  ไมมีรส   เวนขาดจากศรัทธา   ในพระพุทธ   พระธรรม   หรือ 
พระสงฆ   อยูที่สมุทรฝงน้ี     ก็เปนอยางเดียวกันชั่วนิรันดรกับบุคคลไมมี 
ศรัทธา  ซึ่งอยูที่ฝงโนนเพราะความเปนผูไมมีศรัทธานั้น.   บุคคลไมมีหิริ 
คือไรมรรยาท   ก็เปนเชนเดียวกันกับบุคคลไมมีหิริ.   คนไมมีโอตตัปปะ 
คือไมกลัวตอการทําบาป   ก็เปนเชนเดียวกันกับคนไมมีโอตตัปปะ.  คนม ี
สุตะนอย   คือเวนขาดจากสุตะ   ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสุตะนอย.   คน 
เกียจคราน  คือคนมีความเกียจคราน  ก็เปนเชนเดียวกันกับคนเกียจคราน. 
คนมีสติหลงลืม  คือเชนกันกาเก็บอาหารและสุนัขจ้ิงจอกเก็บเน้ือ    ก็เปน 
เชนเดียวกันกับคนมีสติหลงลืม.   คนมีปญญาทราม   คือชื่อวาหมดปญญา 
เพราะไมมีปญญาท่ีจะกําหนดขันธเปนตน        ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมี 
ปญญาทราม.  คนผูถึงพรอมดวยศรัทธา    คือผูขวนขวายในกิจมีการไหว 
พระเจดียเปนตน  ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีศรัทธา.   คนมีหิริ  คือคนมี 
ความละอาย   ก็เปนเชนเดยีวกันกับคนมีหิริ.  คนมีโอตตัปปะ  คือกลัวบาป 
ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีโอตตัปปะ.  คนมีสุตะมาก    คือทรงสุตะ   ทรง  
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อาคม  รักษาแบบแผน   รกัษาวงศ    ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสุตะมาก. 
คนปรารภความเพียร   คือมีความพยายามบริบูรณ   ก็เปนเชนเดยีวกันกับ 
คนปรารภความเพียร.   คนมีสติมั่นคง   คือประกอบดวยสติอันกําหนดกิจ 
ทั้งปวงได   ก็เปนเชนเดียวกันกับคนมีสติมั่นคง.  คนมีปญญา  แมอยูในที่ 
ไกลกับคนผูมีปญญามาก   คือคนมีปญญามีความรูเปรียบเหมือนแกววิเชียร 
ยอมคบคากันได  สมาคมกันไดดวยปญญาสมบัตินั้น. 
                     จบอรรถกถาปฐมอัสสัทธมูลกสูตรที่  ๗ 
 
       ๘. ทุติยอัสสัทธมูลกสูตร 
 
การคบคาของสัตวโดยธาตุมีศรัทธาและไมมีศรัทธา 
 
         [๓๗๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่ไมมีศรัทธา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา 
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ี 
ไมมีหิริ    สตัวจําพวกที่มีปญญาทราม    ยอมคัดคาน    ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   สัตวจําพวกที่มีศรัทธา   ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา   สัตวจําพวกที่มีหิริ  ยอมคบคา 
กัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ   สัตวจําพวกที่มีปญญา   ยอม 
คบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา    แมในอดีตกาล. . .  
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แมในอนาคตกาล. . .  แมในปจจุบันกาล     สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเดียว  คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา  ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกันสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา   สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ   ยอม 
คบคากัน  ยอมสมาคมกัน  กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา 
ทราม      ยอมคบคากัน       ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม 
สัตวจําพวกที่มีศรัทธา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ี 
มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีหิริ   สัตวจําพวกที่มีปญญา   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีปญญา. 
         [๓๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สตัวทั้งหลายยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกัน   โดยธาตุเทียว    คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา   ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา    สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ 
ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ      สัตว 
จําพวกที่มีปญญาทราม    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีปญญาทราม  สัตวจําพวกที่มีศรัทธา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา  สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   สัตวจําพวกที่มีปญญา  ยอม 
คบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
         [๓๗๗]  สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา  ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา     สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย      ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย      สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  สัตวจําพวก  
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ที่มีศรัทธา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกันสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา  สัตว 
จําพวกที่มีสุตะมาก     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี 
สุตะมาก   สตัวจําพวกที่มีปญญา   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีปญญา. 
         [๓๗๘]   สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา     สัตวจําพวกที่เกียจคราน     ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน      สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  สัตวจําพวก 
ที่มีศรัทธา     ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา 
สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่ปรารภความเพียร  สัตวจําพวกที่มีปญญา   ยอมคบคากัน     ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา.             
         [๓๗๙]   สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา    สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม    ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม     สตัวจําพวกที่มีปญญาทราม 
ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม    สัตว 
จําพวกที่มีศรัทธา     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี 
ศรัทธา   สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับ 
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง   สัตวจําพวกที่มีปญญา    ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
                           จบทุติยอัสสัทธมูลกสูตรที่  ๘  
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                     ๙.  อหิรกิมลูกสูตร 
 
      วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุมีหิริและไมมีหิร ิ 
 
         [๓๘๐]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ที่นั้นแล  พระผูมพีระ-   
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . . แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลาย  ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่ไมมีหิริ   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวพวกท่ีไมมีหิริ    สัตว 
จําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่ไมมีโอตตัปปะ  สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคม 
กันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม     สัตวจําพวกที่มีหิริ     ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ     สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ  ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ    สัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
         [๓๘๑]   สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ  สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย  สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม  ยอม 
คบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม    สตัวจําพวก 
ที่มีหิริ  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ   สัตวจําพวก 
ที่มีสุตะมาก    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก 
สัตวจําพวกที่มีปญญา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญา.  
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         [๓๘๒]  สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ   สัตวจําพวกที่เกียจคราน   ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกันสัตวจําพวกที่เกียจคราน  สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   ยอม 
คบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   สตัวจําพวกที่มี 
หิริ    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ   สตัวจําพวก 
ที่ปรารภความเพียร    ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ 
ปรารภความเพียร  สัตวจําพวกที่มีปญญา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา. 
         [๓๘๓]  สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ  สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม   ยอมคบคากัน    ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม       สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม   สัตวจําพวก 
ที่มีหิริ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ  สัตวจําพวก 
ที่มีสติมั่นคง   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง 
สัตวจําพวกที่มีปญญา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ี 
ปญญา. 
                                จบอหิริกมูลกสูตรที่  ๙  
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               ๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร  
 
            วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุ 
 
           มีโอตตัปปะและไมมีโอตตัปปะ 
 
         [๓๘๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับ  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตว 
ทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวกที่ไมมี 
โอตตัปปะ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ 
สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ี 
มีสุตะนอย    สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ       สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก 
ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีสุนะมาก    สัตวจําพวก 
ที่มีปญญา  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
        [๓๘๕]  สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ      ยอมคบคากัน    ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ   สัตวจําพวกที่เกียจคราน   ยอม 
คบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน    สัตวจําพวกที่มี 
ปญญาทราม      ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา 
ทราม    สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับ  
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ  สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร   ยอมคบคากัน   
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ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร     สัตวจําพวกที่มีปญญา 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา. 
         [๓๘๖]   สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน   ยอมสมา- 
คมกันกับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ   สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม    ยอม 
คบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม    สตัวจําพวกท่ีมี 
ปญญาทราม     ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา 
ทราม     สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับ 
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง   ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง    สัตวจําพวกที่มีปญญา    ยอมคบ 
คากัน   ยอมสมาคมกันกับสตัวจําพวกที่มีปญญา. 
                         จบอโนตตัปปมูลสูตรที่  ๑๐ 
 
                     ๑๑.  อัปปสตุสูตร 
 
วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยสุตะเปนตน 
 
         [๓๘๗]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือสัตวจําพวก 
ที่มีสุตะนอย   ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย 
สัตวจําพวกที่เกียจคราน  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่เกียจคราน  สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน  
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กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม    สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร 
ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร    สัตว 
จําพวกที่มีปญญา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
         [๓๘๘]  สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย     สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม     ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม     สตัวจําพวกที่มีปญญาทราม 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  สัตวจําพวก 
ที่มีสุตะมาก    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก 
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ี 
มีสติมั่นคง  สัตวจําพวกที่มีปญญา  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีปญญา. 
                                          จบอัปปสุตสูตรที่  ๑๑ 
           ๑๒.  กุสิตสูตร 
 
       วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยสติและปญญา 
 
         [๓๘๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน    โดยธาตุเทียว   คือ   สัตว 
จําพวกที่เกียจคราน      ยอมคบคากน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่  
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เกียจคราน   สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม   สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม    สตัวจําพวกที่ปรารภความ 
เพียร    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร 
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีสติมั่นคง   สัตวจําพวกที่มีปญญา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับ 
สัตวจําพวกที่มีปญญา.            
                                  จบกุสิตสูตรที่  ๑๒ 
         [สวนท่ีเปนอดีต  อนาคต   ปจจุบัน    ในทุกแหง   พึงทําเหมือน 
อยางขางตนน้ัน] 
            จบทุติยวรรคที่  ๒           
                                     

           รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  สัตติมสูตร                 ๒.  สนิทานสูตร              ๓.  คิญชกาวสถสูตร 
         ๔.  หนีาธิมุตติสูตร           ๕.  จังกมสูตร                 ๖.  สตาปารัทธสูตร  
         ๗.  ปฐมอัสสัทธมูลกสูตร  ๘.  ทติุยอัสสัทธมูบกสูตร  ๙.  อหิริกมูลกสูตร 
         ๑๐.  อโนตัปปมูลกสูตร    ๑๑.  อัปปสุตสูตร            ๑๒. กุสิตสูตร.   
 
          อรรถกถาอัสสัทธมูบกสูตรท่ี ๘ เปนตน 
 
         สูตรท่ี ๘    เปนตน      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงรวมธรรมมี 
อัสสัทธา  เปนตนเหลาน้ัน  ดวยอํานาจธรรม   ๓ อยาง. 
         ในบรรดาสูตรเหลานั้น  สูตรท่ี  ๘  พระองคตรัสธรรมมอัีสสัทธา  
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เปนมูลเปนตน   ๕  ครั้ง    (แตละครั้ง)   มีธรรม  ๓  อยาง   ดวยอํานาจ 
ธรรมฝายดําและฝายขาว. 
         สูตรที่  ๙   พระองคตรัสธรรมมอีหิริกะเปนมูล ๔  ครั้ง     (แตละ 
ครั้ง )  มีธรรม  ๓  อยาง. 
         สูตรที่ ๑๐  พระองคตรัสธรรมมอีโนตตัปปะเปนมูล  ๓  ครั้ง  (แต 
ละครั้ง)  มีธรรม  ๓  อยาง. 
         สูตรที่  ๑๑  ตรัสธรรมมีอัปปสสุตะ  (มีสุตะนอย)  เปนมูล  ๒ ครั้ง 
(แตละครั้ง)   มีธรรม ๓ อยาง. 
         สูตรที่  ๑๒  ตรัสธรรมีกุสิตะ (ความเกียจคราน)  เปนมูล  ๑  ครั้ง 
มีธรรม  ๓ อยาง  ดวยประการฉะน้ี. 
         ในสูตร  ๕  สูตร  แมทั้งปวง  จึงมีธรรม  ๓ อยาง  รวม  ๑๕  อยาง. 
ก็อาจารยบางพวกกลาววา   ธรรม ๑๕  อยางเหลานี้   คือ  พระสูตร   ก็มี. 
นี้ชื่อวา  ติกเปยยาละ. 
                  จบอรรถกถาอัสสัทธมูลกสูตรที่  ๘  เปนตน 
 
                     จบทุติยวรรคที่  ๒  
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                      ทสกมัมปถวรรคที่  ๓ 
 
                       ๑.  อสมาหติสูตร 
 
       วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยไมมีศรัทธา  
 
         [๓๙๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลาย   ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน    โดยธาตุเทียว   คือสัตว 
จําพวกที่ไมมีศรัทธา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมี 
ศรัทธา   สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่ไมมีหิริ    สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ     ยอมคบคากัน     ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ       สตัวจําพวกที่มีใจไมมั่นคง 
ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีใจไมมั่นคง  สัตวจําพวก 
ที่มีปญญาทราม   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา 
ทราม   สัตวจําพวกที่มีศรัทธา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีศรัทธา   สัตวจําพวกที่มีหิริ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ    สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน     ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ    สัตวจําพวกที่มีใจม่ันคง    ยอม 
คบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีใจม่ันคง     สัตวจําพวกที่มี 
ปญญา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญา. 
                                     จบอสมาหิตสูตรที่  ๑  
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             ทสกมัมปถวรรคท่ี  ๓ 
 
            อรรถกถาอสมาทิตสูตรท่ี  ๑ 
 
         ในสูตรอ่ืนจากวรรคท่ี  ๒  นี ้ อสมาหิตสูตรท่ี  ๑   (ขอ  ๓๙๐) 
พระองคตรัสดวยอํานาจแหงธรรมมีอัสสัทธาเปนตน   ๕  อยาง.  ทุสสีล- 
สูตรที่  ๒     (ขอ ๓๙๑)    ก็ตรัสเชนนั้น.    แตในอสมาหิตสูตรท่ี  ๑ 
พระองคตรัส     อสมาหติ    บท   เปนบทที่ ๔.    ในทุสสีลสูตรท่ี   ๒ 
พระองคตรัส  ทุสสีล บท เปนบทที่  ๔.  เมื่อพระองคตรัสอยางนี้   เปน 
อันตรัสตามอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรู. 
         บทวา   อสมาหิตา   ในสูตรที่  ๑  นี้    ความวา   เวนจากอุปจาร- 
สมาธิ  และอัปปนาสมาธิ.  บทวา  ทุสสฺีลา  แปลวา  ไมมีศีล.  สตูรท่ี   ๓ 
พระองคตรัสดวยอํานาจอัธยาศัยของบุคคลผูจะตรัสรู.    สูตรท่ี  ๔    ตรัส 
ดวยอํานาจกรรมบถ  ๗.  สูตรท่ี  ๕  ตรัสดวยอํานาจกรรมบถ  ๑๐. 
 
                ๒.  ทุสสีลสูตร 
 
       วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุวาดวยศรัทธาและหิร ิ
 
         [๓๙๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกวาภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว   คือสัตวจําพวก 
ที่ไมมีศรัทธา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา  
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สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ    ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ 
ไมมีหิริ    สตัวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน 
กันสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ  สัตวจําพวกที่ทุศีล   ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่ทุศีล    สตัวจําพวกที่มีปญญาทราม    ยอมคบ 
คากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม    สัตวจําพวกที่มี 
ศรัทธา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา  สัตว 
จําพวกที่มีหิริ      ยอมคบคากัน       ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีหิริ 
สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ที่มีโอตัปปะ  สัตวจําพวกที่มีศีล  ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกที่มีศีล    สัตวจําพวกที่มีปญญา    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน 
กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา. 
                                          จบทุสสีลสตูรที่  ๒ 
 
         อรรถกถาทุสสีลสูตรที่  ๒ 
 
         ในทุสสีลสูตรท่ี  ๒  บทวา   ทุสสฺีลา  ไดแก   ไมมีศีล. 
                                           จบอรรถกถาทุสสีลสูตรที่  ๒ 
 
          ๓.  ปญจสิกขาปทสูตร 
 
     วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุตางดวยศีล  ๕ 
 
         [๓๙๒]  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม  
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา. 
         [๓๙๓]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
สัตวทั้งหลาย   ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือ พวกทํา 
ปาณาติบาต    ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต  พวก 
ทําอทินนาทาน    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนาทาน 
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกทํากาเม- 
สุมิจฉาจาร     พวกมุสาวาท     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวก 
มุสาวาท       พวกด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
ยอมคบคากัน        ยอมสมาคมกันกับพวกด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาท. 
         [๓๙๔]  พวกเวนขาดจากปาณาติบาต   ยอมคบคากัน   ยอมสมา- 
คบกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต         พวกเวนขาดจากอทินนาทาน 
ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน   พวกเวน 
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก 
กาเมสุมิจฉาจาร  พวกเวนขาดจากมุสาวาท  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน 
กับพวกเวนขาดจากมุสาวาท     พวกเวนขาดจากด่ืมนํ้าเมาคือสุราและเมรัย 
อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวก 
เวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท.   
                             จบปญจสิกขาปทสูตรที่  ๓  
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     อรรถกถาปญจสิกขาปทสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสูตรท่ี  ๓  ในสูตรนั้น  บทวา   สุราเมรย- 
มชฺชปมาทฏายิโน    ความวา     คนทั้งหลายด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
ดวยเจตนาในความประมาทใด.   เจตนานั้นเรียกวา   ความประมาทเพราะ 
การด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย     คนเหลาใด     ต้ังอยูในความประมาทน้ัน 
เพราะเหตุนั้น   คนเหลาน้ันต้ังอยูในความประมาท  เพราะการด่ืมน้ําเมาคือ 
สุราเมรัย   นีเ้ปนอธิบายแหงบทไมทั่วไปในสูตรนี้กอน. 
                        จบอรรกถาปญจสิกขาปทสูตรที่  ๓ 
 
         ๔.  สัตตกัมมปถสูตร 
 
         วาดวยกรรมบถ  ๗ 
 
         [๓๙๕]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลาย   ยอมคมคากัน   ยอมสมาคมกัน    โดยธาตุเทียว   คือพวก 
ทําปาณาติบาต      ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต 
พวกทําอทินนาทาน   ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนา- 
ทาน    พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวก 
ทํากาเมสุมิจฉาจาร    พวกมุสาวาท    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับ 
พวกมุสาวาท  พวกพูดสอเสียด  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกพูด  
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สอเสียด   พวกพูดคําหยาบ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกพูด 
คําหยาบ   พวกพูดเพอเจอ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกพูด 
เพอเจอ. 
         [๓๙๖]    พวกเวนขาดจากปาณาติบาต  ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต    พวกเวนขาดจากอทินนาทาน 
ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน     พวก 
เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกเวน 
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร  พวกเวนขาดจากมุสาวาท   ยอมคบคากัน   ยอม 
สมาคมกันกับพวกเวนขาดจากมุสาวาท        พวกเวนขาดจากคําสอเสียด 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจากคําสอเสียด.     พวกเวน 
ขาดจากคําหยาบ     ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก 
คําหยาบ    พวกเวนขาดจากคําเพอเจอ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน 
กับพวกเวนขาดจากคําเพอเจอ. 
                                   จบสัตตกัมมปถสูตรที่  ๔ 
           อรรถกถาสัตตกัมมปถสูตรที่   ๔      ไมมีอรรถถถาอธิบาย. 
 
                                 ๕. ทสกมมปถสูตร 
 
                                  วาดวยกรรมบถ ๑๐ 
 
         [๓๙๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกัน     โดยธาตุเทียว     คือพวก 
ทําปาณาติบาต     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต  
พวกทําอทินนาทาน. . .    พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร. . .   พวกมุสาวาท. . . 
พวกพูดสอเสียด. . .   พวกพูดคําหยาบ. . .    พวกพูดเพอเจอ. . .   ยอม 
คบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกพูดเพอเจอ   พวกมีอภิชฌามาก    ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมีอภิชฌามาก  พวกมีจิตพยาบาท   ยอม 
คบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมีจิตพยาบาท พวกมิจฉาทิฏฐิ  ยอมคบคา 
กัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ. 
         [๓๙๘]  พวกเวนขาดจากปาณาติบาต   ยอมคบคากัน    ยอมสมา- 
คมกันกับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต    พวกเวนขาดจากอทินนาทาน. . .   
พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร. . .  พวกเวนขาดจากมุสาวาท. . .   พวก 
เวนขาดจากพูดสอเสียด. . .    พวกเวนขาดจากพูดคําหยาบ . . .    พวกเวน 
ขาดจากพูดเพอเจอ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวกเวนขาดจาก 
พวกพูดเพอเจอ  พวกไมมีอภิชฌา  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวก 
ไมมีอภิชฌา  พวกมีจิตไมพยาบาท ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวก 
มีจิตไมพยาบาท    พวกสัมมาทิฏฐิ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับ 
พวกสัมมาทิฏฐิ. 
                                       จบทสกัปปมถสูตรที่  ๕  
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          อรรถกถาทสกัมมปถสูตรท่ี  ๕  
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทสกัมมปถสูตรท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. 
         ชื่อวา   พวกทําปาณาติบาต  เพราะอรรถวา ทําสัตวมีชีวิตใหตกลวง 
ไป.  อธิบายวา  พวกฆาสัตวมีชีวิต.  ชือ่วา  พวกทําอทินนาทาน  เพราะ 
อรรถวา  ถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดให   อธิบายวา   ลักของผูอ่ืน.    ชื่อวา 
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร  เพราะอรรถวา  ประพฤติผิดในวัตถุกาม   ดวย 
กิเลสกาม.   ชื่อวา    พวกมุสาวาท   เพราะอรรถวา    พูดเท็จ   อธิบายวา 
พูดวาจาเท็จ    เหลาะแหละ    หักรานประโยชนของผูอ่ืน.    ชือ่วา  พวก 
ปสุณวาจา  เพราะอรรถวา มีวาจาสอเสียด.  ชื่อวา พวกผรุสวาจา  เพราะ 
อรรถวา  มีวาจาหยาบตัดเสียซึ่งคํารัก.  ชื่อวา พวกสัมผัปปลาปะ    เพราะ 
อรรถวา  พูดคําเพอเจอ  ไรประโยชน.  ชื่อวา  พวกมีอภิชฌาลุ  เพราะ 
อรรถวา  เพงเล็ง   อธิบายวา    เปนคนมีปกติอยากไดในภัณฑะของผูอ่ืน. 
ชื่อวา พวกมพียาปนนจิต  เพราะอรรถวา  มีจิตพยาบาท   คือเสีย.  ชื่อวา 
พวกมิจฉาทิฏฐิ    เพราะอรรถวา   มคีวามเห็นผิด   คือลามก   ผูรูติเตียน 
อธิบายวา    ประกอบดวยทิฏฐิอันไมนําใหพนทุกข     เนื่องดวยกรรมบถ 
คือเนื่องดวยความเห็นผิดมีวัตถุเปนตนวา    ทานท่ีใหแลวไมมีผล.   ชื่อวา 
สัมมาทิฏฐิ    เพราะอรรถวา   มีความเห็นชอบ    คืองาม    ผูรูสรรเสริญ  
อธิบายวา   ประกอบดวยมัคคทิฏฐิ   เนื่องดวยกรรมบถ   เนื่องดวยความ 
เห็นชอบวาสัตวมีกรรมเปนของ ๆ  ตน    เปนตนวา   ทานท่ีใหแลวมีผล 
นี้เปนเพียงชื่อวาการพรรณนาบทท่ียากในสูตรนี้กอน. 
         สวนบทเหลาน้ัน  มีอรรถ  ๑๐  อยางในธรรมฝายดํา  คือปาณาติบาต  
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อทินนาทาน  กาเมสุมิจฉาจาร  มุสาวาท   ปสุณวาจา  ผรุสวาจา   สัมผัป- 
ปลาปะ  อภิชฌา พยาบาท  มิจฉาทิฏฐิ.  ในบทเหลาน้ัน   การยังสัตวมีชีวิต  
ใหตกลวงไป  ชื่อวา  ปาณาติบาต.   มีอธิบายวา   ฆาสัตวมีชีวิต  คือการ 
ฆาสัตวมีชีวิตใหตาย.  สวนในบทวา  ปาโณ  นี้  โดยโวหารใหแก   สัตว. 
โดยปรมัตถไดแก  ชีวิตินทรีย. ก็เจตนาที่จะฆาของผูมีความสําคัญในสัตว  
มีชีวิตน้ันวา   สัตวมีชีวิต     อันต้ังข้ึนเพราะความพยายามเปนเหตุเขาไปตัด 
ชีวิตินทรียเสียที่เปนไปทางกายทวาร และวจีทวาร ทวารใดทวารหนึ่ง ชื่อ 
ปาณาติบาต.    บรรดาสัตวมีชีวิต     ผูเวนจากคุณมีสัตวดิรัจฉานเปนตน 
ปาณาติบาตน้ัน ชื่อวามีโทษนอย  ในเพราะสัตวเล็ก  ชื่อวามีโทษมาก ใน 
เพราะสัตวใหญ.  ถามวา   เพราะเหตุไร.     ตอบวา   เพราะมีความพยายาม 
มาก.  แมเมื่อมีความพยายามเทากัน   กช็ื่อวามีโทษมาก   เพราะวัตถุใหญ. 
บรรดาสัตวผูมีคุณมีมนุษยเปนตน    ปาณาติบาต   ชื่อวามีโทษนอย   ใน 
เพราะสัตวมีคุณนอย  ชื่อวามีโทษมาก ในเพราะสัตวมีคุณมาก. ก็เมื่อมีสรีระ 
และคุณเสมอกัน  ก็พึงทราบวา  มีโทษนอย  เพราะกิเลสและความพยายาม 
ออน  พึงทราบวา  มีโทษมาก   เพราะกิเลสและความพยายามกลา. 
         ปาณาติบาตนั้นมีองค  ๕  คือ  สัตวมีชีวิต  ๑  ความเปนผูมีความ 
สําคัญวาสัตวมีชีวิต  ๑  จิตคิดจะฆา  ๑  มีความพยายาม  ๑  สตัวตายดวย 
ความพยายามนั้น  ๑. 
         ประโยคมี  ๖  คือ  สาหัตถิกะ  ๑  อาณัตติกะ  ๑  นิสสัคคิยะ  ๑  ถาวระ- 
วิชชามยะ ๑.  ความเนิ่นชาก็จะมีในเรื่องนั้น  อันขาพเจาใหพิสดารไวใน 
ที่นี้  เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจะไมใหเรื่องนั้นพิสดาร.  สวนเรื่องอ่ืนและ  
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เรื่องเห็นปานน้ัน     ผูมีความตองการพึงตรวจดูอรรถกถาพระวินัย    ชื่อ 
สมันตปาสาทิกาเถิด.             
         การถือเอาสิ่งของท่ีเขาไมไดให  ชื่อวา   อทินนาทาน   มีอธิบายวา 
ลักขโมยของผูอ่ืน  เปนกิรยิาของโจร.   ในบทเหลาน้ัน     บทวา   อทินฺน 
แปลวา  พัสดุที่ผูอ่ืนหวงแหน.   เจตนาเปนขโมยของบุคคลผูมีความสําคัญ 
ในพัสดุอันผูอ่ืนหวงแหนน้ัน  วาเปนพัสดุอันผูอ่ืนหวงแหนแลว     ซึ่งใชคน 
อ่ืนใหทําตามความตองการยังไมมีโทษทางอาชญา      คือยังไมมีใครกลาว 
โทษเพราะยังความพยายามเปนเหตุถือเอาพัสดุที่ผูอ่ืนหวงแหนน้ันใหต้ังข้ึน 
ก็ชื่อวา   อทินนาทาน.   อทินนาทานน้ัน   ชื่อวามีโทษนอย   ในเพราะ 
ของ ๆ ผูอ่ืนเลว.     ชื่อวามีโทษมาก     ในเพราะของ ๆ ผูอ่ืนประณีต.     
เพราะเหตุไร.   เพราะพัสดุประณีต.   เมื่อพัสดุเสมอกัน   ชื่อวามีโทษมาก 
เพราะเปนของ ๆ บุคคลผูยิ่งดวยคุณ     ชื่อวามีโทษนอย    ในเพราะเปน 
ของ ๆ บุคคลผูมีคุณเลวกวาบุคคลผูยิ่งดวยคุณน้ัน   เพราะเทียบกับบุคคล 
ผูยิ่งดวยคุณนั้น ๆ. 
         อทินนาทานน้ัน  มอีงค  ๕  คือ  พัสดุอันผูอ่ืนหวงแหน ๑  ความ 
เปนผูมีความสําคัญวาเปนของอันผูอ่ืนหวงแหน  ๑   จิตคิดจะลัก  ๑   ความ 
พยายาม  ๑  ลักมาไดดวยความพยายามน้ัน ๑ 
         ประโยคมี ๖   มีสาหัตถิกะเปนตน   ก็แลประโยคเหลาน้ัน  เปนไป 
แลวดวยอํานาจแหงอวหารเหลาน้ีตามสมควร   คือ   เถยยาวหาร   ลัก  ๑ 
ปสัยหาวหาร   ขมขู  ๑  ปฏิจฉันนาวหาร  ลกัซอน  ๑   ปริกัปปาวหาร 
กําหนดลัก ๑   กุสาวหาร   ลักสับ  ๑   นี้เปนความสังเขปในขอนี้   สวน 
ความพิสดาร  ทานกลาวไวแลวในสมันตปาสาทิกา. 
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         สวนบทวา  กาเมสุ ในบทวา กาเมสุมิจฺฉาจาโร นี้   ไดแกในความ  
ประพฤติเอ้ือเฟอดวยดีในกรรมของคนคูกัน.  บทวา  มิจฺฉาจาโร  ไดแก 
อาจาระอันทรามท่ีบัณฑิตติเตียนโดยสวนเดียว.  ก็โดยลักษณะ   เจตนาเปน 
เหตุกาวลวงฐานะอันบุคคลไมพึงถึงเปนไปทางกายทวาร       ดวยประสงค 
อสัทธรรม  ชื่อวา  กาเมสุมิจฺฉาจาร. 
         ในกาเมสุมิจฉาจารน้ัน     สตรี ๑๐ จําพวกแรก     มีพวกที่มารดา 
ปกครองรักษาเปนตน  คือ  มาตุรกขฺติา   สตรีที่มารดาปกครองรักษา  ๑ 
ปตุรกฺขิตา    ที่บิดาปกครองรักษา   ๑  มาตาปตุรกฺขิตา  ที่มารดาบิดา 
ปกครองรักษา   ๑   ภาตุรกฺขิตา   ที่พ่ีนองชายปกครองรักษา  ๑   ภคินรีก-ฺ 
ขิตา  ที่พ่ีนองหญิงปกครองรักษา ๑ ญาติรกฺขิตา ที่ญาติปกครองรักษา  ๑    
โคตฺตรกฺขิตา  ที่วงศตระกูลปกครองรักษา  ๑  ธมมฺรกฺขิตา  ทีผู่ประพฤติ 
ธรรมปกครองรักษา  ๑  สารกฺขา  ที่ผูหม้ันหมายปกครองรักษา.  สปร-ิ 
ทณฺฑา  ที่อยูในอาณัติปกครองรักษา    และสตรี ๑๐ พวกหลัง   มีพวก 
ที่บุรุษซ้ือมาดวยทรัพยเปนตน   เหลาน้ีคือ    ธนกกฺีตา   สตรีทีบุ่รุษซ้ือมา 
ดวยทรัพย  ๑.  ฉนฺทวาสินี  ที่สมัครใจมาอยูรวม  ๑.  โภควาสนิี   ที่มาอยู 
รวมเพราะโภคะ ๑      ปฏวาสินี    ทีม่าอยูรวมเพราะผา  ๑    โอทปตฺตกินี 
ที่มาอยูรวมโดยพิธีแตงงานหลั่งนํ้า  ๑   โอภตจุมฺพตา  ที่บุรุษชวยใหพน 
จากการแบกทุนของบนศีรษะ  ๑    ทาสี    ภริยา     ภรรยาที่เปนทาสี  ๑ 
กมฺมการ ี  ภริยา   ภรรยาที่เปนกรรมกร  ๑     ธชาหฏา    ที่เปนเชลย  ๑ 
มุหุตฺติกา  ที่เปนภรรยาชั่วครั้งคราว  ๑  รวมเปน  ๑  รวมเปน  ๒๐  จําพวก  ชือ่วา 
อคมนียัฏฐาน  (ฐานะที่ไมพึงเกี่ยวของ)  สําหรับบุรุษ. 
         สวนในหญิงท้ังหลาย  หญิง ๑๒   จําพวก  คือ  สตรีที่มีผูหม้ันหมาย 
ปกครองรักษา ๑  ที่อยูในอาณัติปกครองรักษา ๑   และหญิงท่ีซื้อมาดวย  
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ทรัพยเปนตน   ๑๐  จําพวก    นีช้ื่อวาอคมนียัฏฐานสําหรับบุรุษอ่ืน 
         ก็มิจฉาจารน้ีนั้น    ชื่อวามีโทษนอย    ในเพราะอคมมียัฏฐานเวน 
จากคุณมีศีลเปนตน  ชื่อวามีโทษมาก  ในเพราะอคมนียัฏฐาน   ถึงพรอม 
ดวยคุณมีศีลเปนตน. 
         กาเมสมุิจฉาจารนัน้  มีองค   ๔   คือ  วัตถุอันไมควรถึง ๑   จิต 
คิดจะเสพในวัตถุอันไมควรถึงนั้น ๑  ความพยายามในอันเสพ ๑   ยังมรรค 
ใหถึงมรรคหยุดอยู ๑.  มีประโยคเดียวคือสาหัตถิกะเทาน้ัน. 
         บทวา  มุสาวาโท    ความวา  วจีประโยค   หรือกายประโยค  อัน 
หักรานประโยชนของผูมุงกลาวใหผิด       เจตนาอันยังกายประโยคและวจี- 
ประโยคของผูกลาวใหผิดตอผูอ่ืนใหต้ังข้ึนแกผูอ่ืน     ดวยประสงคจะกลาว 
ใหผิด  ชื่อวา  มุสาวาท. 
         อีกนัยหนึ่ง  เรื่องอันไมจริง  ไมแท    ชื่อวา มุสา.    การยังผูอ่ืน 
ใหทราบเรื่องนั้น  โดยความเปนเรื่องจริง   เรื่องแท   ชื่อวา  วาทะ.  โดย 
ลักษณะ     เจตนาท่ียังวิญญัติอยางนั้นใหต้ังข้ึนของผูประสงคจะยังผูอ่ืนให 
ทราบเรื่องอันไมจริง  โดยความเปนเรื่องจริง  ชื่อวา  มุสาวาท.  มุสาวาท 
นั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลหักรานนอย  ชื่อวา 
มีโทษมาก   เพราะประโยชนที่มุสาวาทีบุคคลหักรานมาก   อน่ึง  สําหรับ 
พวกคฤหัสถ   มุสาวาทท่ีเปนไปโดยนัยเปนตนวา  ไมมี  เพราะไมประสงค 
จะใหของ ๆ  ตน   ชื่อวามีโทษนอย.   มุสาวาทท่ีมุสาวาทีบุคคลเปนพยาน 
กลาวเพ่ือหักรานประโยชน     ชื่อวามีโทษมาก.     สําหรับพวกบรรพชิต 
มุสาวาทท่ีเปนไป    โดยปูรณกถานัยวา     วันนี้   น้ํามันในบานไหลไปดุจ  
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แมน้ํา    เพราะไดน้ํามัน    หรือเนยใสแมนิดหนอยแลว     ประสงคจะให 
หัวเราะกัน     ชื่อวามีโทษนอย.    แตมุสาวาทของผูกลาวสิ่งท่ีตนมิไดเห็น 
นั่นแล  โดยนัยเปนตนวา  ขาพเจาเห็น  ชื่อวามีโทษมาก. 
         มุสาวาทน้ัน  มอีงค  ๔  คือเรื่องไมจริง ๑  จิตคิดจะกลาวใหผิด  ๑ 
ความพยายามเกิดจากจิตน้ัน ๑   ผูอ่ืนรูเรื่องนั้น ๑   มีประโยคเดียว    คือ 
สาหัตถิกะแล.  มุสาวาทน้ันพึงเห็นไดในการทํากิริยาเปนเครื่องกลาวใหผิด 
ตอผูอ่ืน  ดวยกายบาง  ดวยของเน่ืองดวยกายบาง   ดวยวาจาบาง  ถาผูอ่ืน 
รูเรื่องนั้น    ดวยกิริยานั้น.    เจตนาที่ยังกิริยาใหต้ังข้ึนนี้    ยอมผูกมัดดวย 
มุสาวาทกรรมในขณะนั้นแล. 
         บทในบทเปนตนวา  ปสุณา   วาจา   ความวา   คนพูดวาจาแกผู 
อ่ืนดวยวาจาใด     กระทําตนใหเปนที่รักอยูในดวงใจของผูนั้น     และทํา 
คนอ่ืนใหเสีย    วาจาน้ัน  ชื่อวา    ปสณุวาจา.   สวนวาจาใด   ทาํตนบาง 
คนอ่ืนบางใหหยาบ.     หรือวาจาใดหยาบ  แมตนเองก็ไมเพราะหูไมสบาย 
ใจ     นีช้ื่อวา    ผรุสวาจา.    คนกลาวเพอเจอไรประโยชน    เขาชื่อวา 
สัมผัสปลาปะ.     แมเจตนาที่เปนมูลของวาจาเหลาน้ัน     ก็ยอมไดชื่อวา 
ปสุณวาจาเปนตนเหมือนกัน.  ก็เจตนานั้นแล   ทานประสงคเอาในที่นี้. 
         ในบทน้ัน  เจตนาของผูมีจิตเศราหมอง   อันยังกายประโยคและวจี- 
ประโยคใหต้ังข้ึน  เพ่ือทําลายชนเหลาอ่ืนก็ดี  เพ่ือประสงคจะทําตนใหเปน 
ที่รักก็ดี  ชื่อวาปสุณวาจา.  ปสุณวาจาน้ัน  ชื่อวามีโทษนอย  เพราะบุคคล 
ผูถูกปสุณวาจีบุคคลทําความแตกกันในผูมีคูณนอย   ชื่อวามีโทษมาก  ใน 
ผูมีคุณมาก.                             
         ปสุณวาจาน้ัน   มีองค  ๔   คือ ทําลายผูอ่ืน ๑   ความเปนผูมุงเพ่ือ  
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ทําลายดวยประสงควา  พวกคนน้ี    จักเปนผูตางกัน  จักเวนจากกัน   ดวย  
อุบายอยางนี้   ดังน้ี       หรือความเปนผูปรารถนาจะทําตนใหเปนที่รักดวย 
ประสงควา   เราจักเปนที่รัก  จักเปนผูคุนเคยดวยอุบายดังน้ี  ๑      ความ 
พยายามอันเกิดจากจิตน้ัน  ๑  ผูนั้นรูความน้ัน ๑.                 
         เจตนาหยาบโดยสวนเดียว    ทีย่ังกายประโยคและวจีประโยคอันเปน 
เหตุตัดเสียซึ่งคํารักของผูอ่ืนใหต้ังข้ึน  ชื่อวา  ผรุสวาจา   เพ่ือใหผรุสวาจา 
นั้นแจมแจง  พึงทราบเรื่องตอไปนี้. 
         ไดยินวา   เด็กคนหน่ึงไมเชื่อคําของมารดา   ไปสูปา     มารดาเม่ือ 
ไมอาจจะใหเด็กนั้นกลับได จึงดาวา  ขอแมกระบือดุจงไลตามมัน.  ครั้งน้ัน 
แมกระบือในปา  ปรากฏแกเด็กนั้นอยางนั้นเหมือนกัน. เด็กไดทําสัจกิริยา 
วา     ขอคําท่ีแมพูดแกเรา   จงอยามี   ขอที่แมคิด    จงมี.    แมกระบือได 
หยุดอยู  เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเอง. 
         วจีประโยค  แมเปนเหตุตัดเสียซึ่งคํารักอยางนั้น   ก็ยังไมชื่อวาเปน 
ผรุสวาจา     เพราะจิตออน.     จริงอยู      บางครั้งมารดาบิดายอมพูดกะ 
บุตรนอยท้ังหลายอยางนี้วา  ขอพวกโจรจงทํามันใหเปนทอนเล็กทอนนอย 
เถิด  แตทานก็ไมปรารถนา   แมแตจะใหกลีบอุบลตกลงเบื้องบนของบุตร 
เหลาน้ัน.  อนึ่ง  บางคราว  อาจารยและอุปชฌายะทั้งหลาย    ยอมพูดกับ 
พวกนิสิตอยางนี้วา    พวกเหลาน้ี    ไมมีความละอาย   ไมมีความเกรงกลัว 
พูดอะไรกัน  ไลมันไปเสีย.   ก็แตทานปรารถนาความถึงพรอมดวยปริยัติ 
ปฏิบัติ   ปฏิเวธ  เพ่ือศิษยเหลาน้ัน.  เหมือนอยางวา  วจีประโยคที่เปนไป 
เพราะผูพูดเปนผูมีจิตออน ไมชื่อวาผรุสวาจา   ฉันใด  วจีประโยคเปนไป 
เพราะผูพูดเปนผูมีคําออนหวาน ไมชื่อวาผรุสวาจาก็หามิไดฉันนั้น. จริงอยู   
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คําพูดของผูประสงคจะใหเขาตายวา    ทานทั้งหลาย    จงใหคนนี้นอนเปน  
สุขเถิด   ไมชื่อวาผรุสวาจาหามิได.  ที่แท  วาจาน้ัน  ตองเปนผรุสวาจาแน 
เพราะผูพูดเปนผูมีจิตหยาบ. ผรุสวาจานั้น ชื่อวามีโทษนอย เพราะเปนผูถูก 
ผรุสวาจีบุคคลมุงหมายใหเปนไปมีคุณนอย     ชื่อวามีโทษมาก       เพราะ 
ผูนั้นมีคุณมาก. 
         ผรุสวาจาน้ัน   มีองค ๓  คือ  ดาผูอ่ืน ๑ จิตโกรธ ๑  การดา ๑. 
         อกุศลเจตนาที่ยังกายประโยค  และวจีประโยคใหต้ังข้ึน  .อันยังผูอ่ืน 
ใหรูสิ่งที่มิใชประโยชน  ชื่อวา  สมัผัปปลาปะ.  สมัผัปปลาปะน้ัน  ชื่อวา 
มีโทษนอย   เพราะอาเสวนะนอย      ชือ่วามีโทษมาก   เพราะมีอาเสวนะ 
มาก.                                                            
         สัมผัปปลาปะนั้น  มีองค  ๒  คือ    ความเปนผูมุงพูดเรื่องอันหา 
ประโยชนมไิด    มีเรื่องภารตยุทธ     และเรื่องชิงนางสีดาเปนตน   ๑   การ 
พูดเรื่องเห็นปานนั้น  ๑.                     
         ธรรมชาติที่ชื่อวา   อภิชฌา   เพราะอรรถวา   เพงเล็ง  อธิบายวา 
เปนไปโดยความเปนผูมุงภัณฑะของผูอ่ืน        แลวนอมไปในภัณฑะน้ัน.    
อภิชฌานั้น  มีลักษณะเพงเล็งตอภัณฑะของผูอ่ืนอยางนี้วา  ไฉนหนอส่ิงนี้ 
จะพึงเปนของ ๆ เรา  ดังน้ี   ชื่อวามีโทษนอย  และมีโทษมาก    เหมือน 
อทินนาทาน.             
         อภิชฌานั้น  มีองค  ๒    คือภัณฑะของผูอ่ืน ๑   การนอมมาเพ่ือ 
ตน ๑  จริงอยู   เมื่อความโลภซ่ึงมีภัณฑะของผูอ่ืนเปนที่ต้ัง    แมเกิดข้ึน 
แลว   อภิชฌาลุบุคคลยังไมนอมมาเพ่ือตน ดวยคิดวา ไฉนหนอ  ของสิ่งน้ี 
จะพึงเปนของ ๆ เราตราบใด  กรรมบถก็ยังไมขาดตราบนั้น.   



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 479 

         สภาพที่ชื่อวา   พยาบาท   เพราะอรรถวา   ยงัประโยชนสุขใหถึง  
ความพินาศ.   พยาบาทน้ัน   มีลักษณะประทุษรายใจเพ่ือความพินาศของ  
ผูอ่ืน  ชื่อวามีโทษนอย   และมีโทษมาก  เหมือนผรุสวาจา. 
         พยาบาทน้ัน  มีองค ๒    คือ  สัตวอ่ืน ๑    คิดความพินาศเพ่ือ 
สัตวนั้น  ๑.    ก็เม่ือความโกรธ    ซึ่งมีสัตวอ่ืนเปนท่ีต้ัง    แมเกดิข้ึนแลว 
วิปนนจิตตบุคคลยังไมคิดความพินาศเพ่ือสัตวนั้นวา   ไฉนหนอ    สัตวนี้  
พึงขาดสูญพินาศไปตราบใด  กรรมบถถ็ยังไมขาดตราบน้ัน. 
         ธรรมชาติ  ชื่อวา  มจิฉาทิฐิ   เพราะอรรถวา   เห็นผิด   เพราะ 
ไมถือเอาตามความเปนจริง.     มิจฉาทิฏฐินั้นมีลักษณะเห็นผิด     โดยนัย 
เปนตนวา      ทานท่ีใหแลวไมมีผล     ชื่อวามีโทษนอย  แตมีโทษมาก 
เหมือนสัมผัปปลาปะ.   อีกอยางหนึ่ง   มิจฉาทิฏฐิที่ยังไมถึง   ชื่อวามีโทษ 
นอย.  ทีถ่ึง  ชื่อวามีโทษมาก. 
         มิจฉาทิฏฐินั้น   ม ีองค ๒     คือ    ความท่ีวัตถุวิปริตจากอาการท่ี 
ถือเอา ๑    ความปรากฏแหงมิจฉาทิฏฐินั้น     โดยที่ยึดเอาวัตถุนั้นวาเปน 
จริง ๑. 
         ก็พึงทราบวินิจฉัยอกุศลกรรมบถ  ๑๐ เหลาน้ี     โดยอาการ ๕   คือ 
โดยธรรม  โดยโกฏฐาส  โดยอารมณ  โดยเวทนา  โดยมูล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ธมมฺโต   ความวา ก็ในอกุศลกรรมบถ 
เหลาน้ัน มีเจตนาธรรม๗ อยางตามลําดับ.  อกุศลกรรมบถมีอภิชฌาเปนตน 
สัมปยุตดวยเจตนา.  บทวา  โกฏาสโต    ความวา  ธรรม  ๘   อยางเหลาน้ี  
คือ   เจตนาธรรม ๗ ตามลําดับ    และมิจฉาทิฏฐิเปนกรรมบถอยางเดียว 
ไมเปนมูล  อภิชฌาและพยาบาท  เปนกรรมบถดวย  เปนมูลดวย. ความจริง  
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อภิชฌา เปนโลภะ ถึงความเปนมูล คือเปนอกุศลมูล. พยาบาทเปนโทสะ  
ถึงความเปนมูล   คือเปนอกุศลมูล.       บทวา   อารมฺมณโต     ความวา 
ปาณาติบาต  มีชีวิตินทรียเปนอารมณ. อิทินนาทาน มีสัตวเปนอารมณบาง 
มีสังขารเปนอารมณบาง.   มิจฉาจารมีสังขารเปนอารมณ  ดวยอํานาจการ 
ถูกตอง.    อาจารยบางพวกกลาววา    มีสัตวเปนอารมณ     ดังน้ี     ก็มี. 
มุสาวาทมีสัตวเปนอารมณบาง      มสีังขารเปนอารมณบาง.    ปสุณวาจา 
ก็อยางนั้น.  ผรุสวาจา  มีสัตวเปนอารมณอยางเดียว.   สัมผัปปลาปะ มีสัตว 
เปนอารมณบาง     มีสังขารเปนอารมณบาง     ดวยอํานาจส่ิงท่ีคนไดเห็น 
ไดฟง   ไดทราบ   และไดรูแลว. อภิชฌาก็อยางนั้น. พยาบาท มีสัตวเปน 
อารมณอยางเดียว.   มิจฉาทิฏฐิ   มีสังขารเปนอารมณ  ดวยอํานาจธรรมท่ี 
เปนไปในภูมิ ๓. 
         บทวา  เวทนาโต  ความวา  ปาณาติบาต   เปนทุกขเวทนา.  ก็พระ 
ราชาทรงเห็นโจรแลว   แมทรงราเริงอยู.   รับสั่งวา  ทานจงไป   จงฆามัน. 
ดังน้ี   ก็จริง  ถึงกระน้ัน  เจตนาเปนเหตุใหสําเร็จได ก็สัมปยุตดวยทุกขแก 
โจรเหลาน้ัน. อทินนาทาน มีเวทนา ๒.  มิจฉาจาร มีเวทนา ๒ คือสุขเวทนา 
และมัชฌัตตเวทนา    (อุเบกขาเวทนา)     สวนในจิตท่ีเปนเหตุใหสําเร็จ 
ไมเปนมัชฌัตตเวทนา.    มุสาวาท    มเีวทนา ๓.    ปสุณวาจาก็อยางนั้น. 
ผรุสวาจา   เปนทุกขเวทนา.    สัมผัปปลาปะ     มีเวทนา  ๓.   อภิชฌา 
มีเวทนา ๒     คือสุขเวทนาและมัชฌัตตเวทนา.      มิจฉาทิฏฐิก็อยางนั้น. 
พยาบาท  เปนทุกขเวทนา. 
         บทวา  มูลโต   ความวา  ปาณาติบาต มีมูล  ๒ คือโทสะและโมหะ. 
อทินนาทาน  มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะหรือโลภะและโมหะ.   มิจฉาจาร  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 481 

มีมูล  ๒  คือโลภะและโมหะ.    มุสาวาท    มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะหรือ  
โลภะและโมหะ.    ปสุณวาจาและสัมผัปปลาปะก็อยางนั้น.      ผรุสวาจา 
มีมูล ๒ คือโทสะและโมหะ. อภิชฌามีมูลเดียวคือโมหะ. พยาบาทก็อยางนั้น. 
มิจฉาทิฏฐิ  มีมูล ๒ คือโลภะและโมหะ.                                
         ปาณาติบาตเปนตน    ในบทเปนตนวา   ปาณาติบาตา  ปฏิวิรตา 
มีอรรถตามท่ีกลาวแลวแล.  สวนชนเหลาน้ัน  ชื่อวา เวนขาดดวยวิรัติใด. 
วิรัตินั้น   โดประเภทมี ๓ อยาง    คือสมัปตตวิรัติ     สมาทานวิรัติ 
สมุจเฉทวิรัติ.  บรรดาวิรัติ  ๓ เหลาน้ัน   วิรัติซึ่งเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมได 
สมาทานสิกขาบท       เปนแตพิจารณาฐานะทั้งหลายมีชาติวัยและการ 
ศึกษาหากเปนตนของตน ไมกาวลวงวัตถุที่มาประจวบเขาดวยคิดวาการทํา 
เชนนี้   ไมสมควรแกเรา  ดังนี้   พึงทราบวา สัมปตตวิรัติ.  เหมอืนวิรัติที่ 
เกิดข้ึนแกจักกนะอุบาสกในเกาะสิงหลฉะนั้น. 
         ไดยินวา   ในเวลาจักกนะอุบาสกนั้นเปนหนุมนั่นแล   โรคเกิดข้ึน 
แกมารดา. และหมอบอกวา ควรไดเนื้อกระตายสด จึงจะควร. ลาํดับนั้น 
พ่ีชายของเขาใชนายจักกนะไปดวยส่ังวา พอ  เจาจงไป   จงเท่ียวไปสูนา 
เถิด.  เขาไปท่ีนานั้นแลว   ก็สมัยนั้น  กระตายตัวหนึ่งมาเพ่ือจะกัดกินขาว 
กลาออน.   กระตายนั้น   เห็นนายจักกนะน้ันเขา   จึงว่ิงไปโดยเร็ว   ถูก 
เถาวัลยพัน  ไดรองเสียงดังกิริ  กริิ.    นายจักกนะไปตามเสียงนั้น  ก็จับ 
กระตายน้ันไวแลว จึงคิดวา  เราจักผสมยาแกมารดา. แตเขาคิดตอไปอีกวา 
ขอท่ีเราพึงปลงสัตวเสียจากชีวิตเพราะเหตุแหงชีวิตของมารดา    หาควรแก 
เราไม.    เมื่อเปนเชนนั้น    จึงปลอยกระตายนั้นไปดวยคําวา    เจาจงไป 
จงบริโภคหญาและนํ้ากับพวกกระตายในปาเถิด.  ก็เขาถูกพ่ีชายถามวา พอ  
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เจาไดกระตายแลวหรือ  จึงบอกความเปนไปน้ัน.  ดังน้ัน พ่ีชายจึงดานาย 
จักกนะนั้น.    เขาไปหามารดายืนกลาวคําสัจวา   แตกาลท่ีขาพเจาเกิดแลว 
ยังไมรูสึกวาปลงสัตวจากชีวิต.    ทันทนีั่นเอง   มารดาของเขาก็ไดเปนผู 
หายจากโรคแลว.    
         สวนวิรัติซึ่งเกิดข้ึนแกบุคคลผูสมาทานสิกขาบทแลว   ยอมสละชีวิต 
ของตน  ทั้งในเวลาสมาทานสิกขาบท  ทั้งในเวลาอื่นจากน้ัน    ไมกาวลวง 
วัตถุอยู   พึงทราบวา  สมาทานวิรัติ   เหมือนวิรัติที่เกิดข้ึนแกอุบาสก 
ชาวบานใกลภูเขาอุตตรวัฑฒมานะฉะน้ัน. 
         ไดยินวา  อุบาสกน้ัน      รับสกิขาบทในสํานักของพระปงคลพุทธ- 
รักขิตเถระผูอยูในอัมพริยวิหารแลว  ไถนาอยู.  ครั้นนั้น  โคของเขาหายไป.  
เขาเมื่อแสวงหาโคนั้น   ไดข้ึนไปยังภูเขาชื่อวาอุตตรวัฑฒมานะ.   งูใหญบน 
ภูเขานั้นไดรัดเขาไว.  เขาคิดวา  จะตัดศีรษะดวยมีดอันคมเลมนี้  คิดอีกวา 
ขอท่ีเรารับสิกขาบทในสํานักของครูผูนาสรรเสริญแลวพึงทําลายเสีย  หาสม- 
ควรแกเราไม.  ครั้นคิดอยูอยางนี้  จนถึง  ๓  ครั้ง  ตัดสินใจวา  เราจะยอม 
สละชีพ  จะไมยอมสละสิกขาบท  แลวท้ิงพราโตอันคมท่ีแบกอยูบนบา 
เสียในปา   งูใหญไดคลายออกไปใหทันทีนั้นเหมือนกัน. 
         แมความคิดวา  เราจักฆาสัตวดังนี้  ยอมไมเกดิข้ึนแกพระอริยบุคคล 
ทั้งหลาย  จําเดิมแตการเกิดข้ึนแหงวิรัติใด  วิรัตินัน้  สัมปยุตดวยอริยมรรค 
พึงทราบวา  สมุจเฉทวิรัติ.                                                      
         พึงทราบวินิจฉัยแหงกุศลกรรมบถแมเหลาน้ี      โดยอาการ  ๕  คือ      
โดยธรรม  โดยโกฏฐาส   โดยอารมณ   โดยเวทนา   โดยมูล   เหมือน 
อกุศลฉะน้ัน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธมมฺโต  ความวา    เจตนา  ๗  ก็ด ี 
วิรัติก็ดี     ยอมควรตามลําดับในกุศลกรรมบถแมเหลาน้ัน.  สวนธรรม ๓ 
ในที่สุดสัมปยุตดวยเจตนาแล.  บทวา โกฏาสโต  ความวา  เจตนา  ๗ 
ตามลําดับเปนกรรมบถเทาน้ัน   ไมเปนมูล.  ธรรม ๓    ในที่สดุเปนทั้ง 
กรรมบถ  เปนทั้งมูล.  จริงอยู  อนภิชฌา  เปนอโลภะ  ถึงความเปนมูล 
เปนกุศลมูล.    อัพยาบาท   เปนอโทสะ   ถึงความเปนมูล    เปนกุศลมูล 
สัมมาทิฏฐิ  เปนอโมหะ  ถึงความเปนมูล  เปนกุศลมูล.  บทวา  อารมฺมณโต   
ความวา  อารมณของปาณาติบาตเปนตนนั่นแล  ก็เปนอารมณของกรรมบถ 
เหลาน้ันเหมือนกัน.         ชื่อวาวิรัติจากวัตถุอันจะพึงกาวลวงอารมณแหง 
กรรมบถเหลาน้ัน.  เหมือนอยางวา  อริยมรรคมีนพิพานเปนอารมณ  ยอม 
ละกิเลสได  ฉันใด  กรรมบถเหลาน้ัน     มีชีวิตินทรียเปนตนเปนอารมณ 
พึงทราบวา  ละการทุศีลมีปาณาติบาตเปนตนได  ฉันนั้น.  บทวา  เวทนาโต 
ความวา  เวทนาท้ังปวง   เปนสุขเวทนา    หรือมัชฌัตตเวทนา.    ชื่อวา 
เวทนาถึงกุศลยอมไมมี.   บทวา   มูลโต  ความวา  เจตนา  ๗  ตามลําดับ 
มีมูล  ๓   คือ  อโลภะอโทสะและอโมหะ    สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปน 
ญาณสัมปยุต.  มีมูล ๒ สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปนญาณวิปปยุต. อนภิชฌา 
มีมูล ๒   สําหรับผูงดเวนอยูดวยจิตเปนญาณสัมปยุต.   มีมูล  ๑  ดวยจิตเปน 
ญาณวิปปยุต.  สวนอโลภะไมเปนมูลแกตนเอง.  แมในอัพพยาบาท  ก็นัยนี ้
แล.    สัมมาทิฏฐิ  มีมลู   ๒  คือ  อโลภะ  และอโทสะ. 
                                 จบอรรถกถาทกมัมปถสูตรที ่ ๕  
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                ๖.  อัฏฐังคิกสูตร 
 
       วาดวยการคบคากันของสัตวดวยมรรค ๘ 
 
         [๓๙๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย...     แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลาย   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน   โดยธาตุเทียว   คือพวก 
มิจฉาทิฏฐิ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ    พวก 
มิจฉาสังกัปปะ      ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสังกัปปะ 
พวกมิจฉาวาจา   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวาจา    พวก 
มิจฉากัมมันตะ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉากัมมันตะ 
พวกมิจฉาอาชีวะ     ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาอาชีวะ 
พวกมิจฉาวายามะ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวายามะ 
พวกมิจฉาสติ    ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสติ   พวก 
มิจฉาสมาธิ  ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสมาธิ. 
         [๔๐๐]  พวกสัมมาทิฏฐิ           ยอมคบคา        ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาทิฏฐิ   พวกสัมมาสังกัปปะ    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาสังกัปปะ   พวกสัมมาวาจา     ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวก  
สัมมาวาจา   พวกสัมมากัมมันตะ     ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมากัมมันตะ    พวกสัมมาอาชีวะ  ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาอาชีวะ    พวกสัมมาวายามะ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาวายามะ      พวกสัมมาสติ        ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกันกับพวก  
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สัมมาสติ       พวกสัมมาสมาธิ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาสมาธิ. 
                                                 จบอัฏฐคิกสูตรที่  ๖ 
 
                                        อรรถกถาอัฏฐังคิกสูตรท่ี  ๖ 
 
         อัฏฐังคิกสูตรท่ี  ๖  ทานกลาวไวดวยอํานาจอัธยาศัยของพวกผูรู 
ดวยอํานาจองคมรรค  ๘. 
                                           จบอรรถกถาอัฏฐังคิกสูตรที่  ๖ 
 
                                               ๗.  ทสังคิกสูตร 
 
  วาดวยการคบคาของสัตวโดยธาตุประกอบดวยธรรม 
 
                                                   ๑๐  ประการ 
 
         [๔๐๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตว 
ทั้งหลายยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกัน  โดยธาตุเทียว  คือพวกมิจฉาทิฏฐิ 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฏฐิ   พวกมิจฉาสังกัปปะ 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสังกัปปะ    พวกมิจฉาวาจา 
ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวาจา      พวกมิจฉากัมมันตะ 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉากัมมันตะ  พวกมิจฉาอาชีวะ 
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาอาชีวะ   พวกมิจฉาวายามะ  
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ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวายามะ        พวกมิจฉาสติ  
ยอมคบคากัน  ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสติ     พวกมิจฉาสมาธิ   ยอม  
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาสมาธิ      พวกมิจฉาญาณะ  ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาญาณะ      พวกมิจฉาวิมุตติ  ยอม 
คบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาวิมุตติ. 
         [๔๐๒]   พวกสัมมาทิฏฐิ  ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวก  
สัมมาทิฏฐิ    พวกสัมมาสังกัปปะ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาสังกัปปะ    พวกสัมมาวาจา  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมาวาจา    พวกสัมมากัมมันตะ   ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกันกับพวก 
สัมมากัมมันตะ    พวกสัมมาอาชีวะ    ยอมคบคากัน     ยอมสมาคมกัน 
กับพวกสัมมาอาชีวะ  พวกสัมมาวายามะ   ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับพวกสัมมาวายามะ    พวกสัมมาสติ    ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกัน 
กับพวกสัมมาสติ     พวกสัมมาสมาธิ    ยอมคบคากัน      ยอมสมาคมกัน 
กับพวกสัมมาสมาธิ   พวกสัมมาญาณะ    ยอมคบคากัน    ยอมสมาคมกัน 
กับพวกสัมมาญาณะ  พวกสัมมาวิมุตติ  ยอมคบคากัน   ยอมสมาคมกันกับ 
พวกสัมมาวิมุตติ. 
                                                จบ  ทสงัคิกสูตรที่  ๗ 
                                       อรรถกถาทสังคิกสูตรท่ี  ๗      
         ทสังคิกสูตรท่ี  ๗  ทานกลาวไวดวยอํานาจมิจฉัตตะ  ๑๐  และสัมมัตตะ 
๑๐.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  มิจฺฉาาณิโน  ความวา  ผูประกอบดวยความรู 
ผิดและการพิจารณาผิด.  บทวา  มิจฺฉาวิมุตฺติโน   ไดแกพวกท่ียังไมหลุด  
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พนออกจากทุกข  คือยึดถือวาเปนกุศลวิมุตติ  ต้ังอยู.   วา สมมฺาาณิโน 
คือการพิจารณาโดยชอบ.  บทวา   สมมฺาวิมุตฺติโน  ความวา  ผูประกอบ 
ดวยผลวิมุตติ   อันเปนเครื่องนําออกจากทุกข.                     
                                          จบอรรถกถาทสังคิกสูตรที่  ๗ 
            จบทสกัมมปถวรรคที่  ๓ 
 
                            [ในที่ทุกแหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน] 
 
         รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
 
              ๑.  อสมาหิตสูตร                  ๒.  ทุสสลีสตูร 
              ๓.  ปญจสิกขาปทสูตร           ๔.  สัตตกัมมปกสูตร 
              ๕.  ทสกัมมปถสูตร                ๖.  อัฏฐังคิกสูตร 
๗. ทสังคิกสตูร                             
๘.  
                  จบทสกมมปถวรรคท่ี  ๓  
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                    จตุตถวรรคที่  ๔  
 
                    ๑.  จตัสสสูตร๑ 

 
         วาดวยธาตุ  ๔  ประการ 
 
         [๔๐๓] สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นั้นแล   พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา      ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธาตุเหลาน้ีมี  ๔  อยาง  คือ   ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ   เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ  ภิกษุทั้งหลาย  ธาตุ  ๔ อยางเหลาน้ีแล  ดังนี้. 
                                         จบจตัสสสูตรที่  ๑ 
 
                 จตุตถวรรคท่ี  ๔ 
 
              อรรถกถาจตัสสสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจตัสสสูตรท่ี  ๑  แหงจตุตถวรรคที่  ๔  ดังตอไปนี้. 
         ธาตุที่เปนที่ต้ัง  ชื่อวา  ปฐวีธาตุ.  ธาตุที่เอิบอาบ  ชื่อวา  อาโปธาตุ. 
ธาตุที่ใหยอย   ชื่อวา    เตโชธาตุ.  ธาตุที่เครงตึง  ชือ่วา   วาโยธาตุ. 
นี้เปนความสังเขปในท่ีนี้.  สวนความพิสดาร  พึงทราบธาตุเหลาน้ัน ดวย 
อํานาจโกฏฐาสะ  ๒๐  เปนตน. 
                            จบอรรถกถาจตัสสสูตรที่  ๑ 
๑.  ม.  จตุธาตุสูตร.  
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                  ๒.  ปุพพสูตร๑ 

                 
        วาดวยเรื่องกอนตรัสรู  
 
         [๔๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กอนแตตรัสรู  เมื่อเราเปนประโพธิ- 
สัตวยังไมไดตรัสรูไดมีความดําริดังน้ีวา   อะไรหนอเปนความแชมชื่นอะไร 
เปนโทษ  อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ  อะไรเปนความแชมชื่น 
อะไรเปนโทษ   อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ    อะไรเปนความ 
แชมชื่น    อะไรเปนโทษ    อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ  อะไร 
เปนความแชมชื่น  อะไรเปนโทษ  อะไรเปนเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรานั้นไดมีความดําริดังน้ีวา  สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยปฐวีธาตุ  นี้เปนความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ  ปฐวีธาตุเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนโทษแหงปฐวีธาตุ  การ 
กําจัดฉันทราคะ  การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ  นี้เปนเครื่องสลัดออกแหง 
ปฐวีธาตุ    สขุโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยอาโปธาตุ    นี้เปนความแชมชื่น 
แหงอาโปธาตุ   อาโปธาตุเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข   มีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  นี้เปนโทษแหงอาโปธาตุ  การกําจัดฉันทราคะ   การละฉันท- 
ราคะในอาโปธาตุ   นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ     สุขโสมนัสเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยเตโชธาตุ  นี้เปนความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ  เตโชธาตุเปน 
ของไมเที่ยง  เปนทุกข   มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา    นี้เปนโทษแหง 
เตโชธาตุ    การกําจัดฉันทราคะ    การละฉันทราคะในเตโชธาตุ    นี้เปน 
เครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ        สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยวาโยธาตุ 
นี้เปนความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ     วาโยธาตุเปนของไมเที่ยง    เปนทุกข 
 
๑.  ม.  ปุพเพสัมโพธสูตร.  
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มีความแปรปรวนเปนธรรมดา      นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ      การกําจัด  
ฉันทราคะ     การละฉันทราคะในวาโยธาตุ     นี้เปนเครื่องสลัดออกแหง 
วาโยธาตุ. 
         [๔๐๕ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตราบเทาท่ีเรายังไมไดทราบชัดตาม 
ควานเปนจริง  ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น    ซึ่งโทษโดยความ 
เปนโทษ  ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก  แหงธาตุเหลาน้ี  
เพียงใด      เราก็ปฏิญาณไมไดวา        เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษยเพียงนั้น     แตเมื่อใด    เราได  
ทราบชัดตามความเปนจริง  ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น  ซึ่งโทษ 
โดยความเปนโทษ  ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก   แหง 
ธาตุ  ๔  เหลาน้ี  เมื่อน้ัน  เราจึงปฏิญาณไดวา  เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู 
สัตว   พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย   อน่ึง  ญาณทัสสนะได 
เกิดข้ึนแกเราวา  วิมุตติของเราไมกําเริบ   ชาตินี้เปนชาติที่สุด    บัดนี้การ 
เกิดอีกยอมไมมี  ดังนี้. 
                                  จบปุพพสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาปุพพสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปุพพสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อย   ปวีธาตุยา   อสฺสาโท ความวา  นี้เปนความแชมชื่น 
อันอาศัยปฐวีธาตุ.    ความแชมชื่นนี้นัน้ใหยืดกายข้ึนไป   เหยียดทองออก  
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ดุจกลาววา ทานท้ังหลายจงพยายามสอดนิ้วมือของเราเขาไปในที่นี้เถิด  หรือ  
เหยียดมือแลว   จึงกลาววา  ทานทั้งหลายจงพยายามนอมกายน้ีลงเถิด.   พึง 
ทราบควานแชมชื่นดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางนี้. 
         ในบทเปนตนวา  อนิจฺจา  ความวา    ชื่อวาไมเที่ยงโดยอาการวามี 
แลวกลับไมมี   ชื่อวาเปนทุกขโดยอาการบีบค้ัน   ชื่อวามีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา โดยอาการปราศจากภาวะของตน. บทวา  อย  ปวี  ธาตุยา 
อาทีนโว  ความวา   ชื่อวาไมเที่ยง   เปนทุกข   มีความแปรปรวนไปเปน 
ธรรมดาโดยอาการใด. อาการน้ีเปนโทษแหงปฐวีธาตุ. บทวา  ฉนฺทราค- 
วินโย  ฉนฺทราคปหานความวา  ฉันทราคะแหงปฐวีธาตุ  อันบุคคลกําจัด 
ไดและละไดเพราะอาศัยนิพพาน.  เพราะฉะนั้น  นิพพานจึงเปนเครื่องสลัด 
ออกซ่ึงปฐวีธาตุนั้น. 
         บทวา  อย   อาโปธาตุยา  อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น 
อาศัยอาโปธาตุ  ความแชมชื่นนี้นั้น  เหมือนเห็นคนอ่ืนที่ถูกอาโปธาตุเบียด- 
เบียน พึงทราบดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางนี้วา  เหตุอะไรผูนี้ 
ออกและเขาไปปสสาวะต้ังแตเวลาจะนอน.     เมื่อเขาทําการงานแมเล็กนอย 
เหง่ือก็มี  แมผายอมมีอาการท่ีเขาควรบิดได.  เมื่อกลาวแมเพียงอนุโมทนา 
เขาก็ตองถือพัดใบตาล.  แตเรานอนในเวลาเย็น   ลุกข้ึนแตเชาตรู.    สรีระ 
ของเราเหมือนหมอที่เต็ม    แมเพียงเหง่ือ    ยอมไมเกิดข้ึนแกเราผูทํางาน 
หนัก.  เมื่อเรากลาวธรรมอยูดวยเสียงเหมือนเสียงฟาลั่น       แมเพียงอาการ 
อบอุนในสรีระก็ไมมีแกเรา  ดังนี้. 
         บทวา  อย  เตโชธาตุยา  อสฺสาโท ความวา นี้เปนความแชมชื่น 
อาศัยเตโชธาตุ.  ความแชมชื่นนี้นั้น  เหมือนเห็นคนกําลังหนาว พึงทราบ  
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ดวยสามารถแหงสุขโสมนัสที่เปนไปอยางน้ีวา  เหตุอะไร พวกคนเหลาน้ีดื่ม 
เพียงขาวยาคูภัตรและของขบเค้ียวหนอยหน่ึง  นั่งทองแข็งแสวงหาเตาไฟอยู  
ตลอดคืน.  พอหยาดนํ้าตกไปใกลสรรีะ  พวกเขาก็นอนครอมเหนือเตาไฟ 
และหมผา.  สวนเรากินเน้ือหรือขนมแมแข็งยิ่ง  บริโภคภัตรแตพอเต็มทอง 
ในทันใดนั่นแลภัตรทั้งหมดของเรายอมยอยไปเหมือนฟองน้ํา.   เมื่อฝนพรํา 
ตลอด  ๗  วันเปนไปอยู   แมเพียงผอนคลายความเยือกเย็นในสรีระ   ก็ไม 
มีแกเรา   ดังนี้. 
         บทวา  อย  วาโยธาตุยา  อสฺสาโท   ความวา นี้เปนความแชมชื่น 
อาศัยวาโยธาตุ.  ความแชมชื่นนี้นั้น  เหมือนเห็นคนอ่ืนกลัวลม  พึงทราบ 
ดวยสามารถแหงสุขโสมนัสเปนไปอยางนี้วา    เม่ือคนเหลาน้ีทําการงานแม 
เพียงเล็กนอย   กลาวแมเพียงอนุโมทนา  ลมก็ยอมเสียดแทงสรีระ.  มือและ 
เทาของพวกเขาผูเดินทางไกลแมเพียงคาวุตเดียวก็ลา   ปวดหลงั.     เขาถูก 
ลมในทอง  ลมในสรรีะและลมในหูเปนตน  เบียดเบียนเปนนิตย   ก็พากัน 
ผสมยาแกลมมีน้ํามันและน้ําผ้ึงเปนตน    ใชกัน.    สวนพวกเราทํางานหนัก 
บาง    กลาวธรรมตลอดคืนสามยามบาง     เดินทางตลอด  ๑๐  โยชนโดย 
วันเดียวบาง  เพียงมือและเทาออนลา   หรือเพียงปวดหลังก็ไมมี  ดังนี้.  ก ็
ธาตุเหลาน้ีที่เปนไปแลวอยางนี้   ชื่อวาความแชมชื่น.        
         บทวา  อพฺภฺาสึ   ไดแก  เราไดรูแลวดวยญาณพิเศษ.   บทวา 
อนุตฺตร   สมมฺาสมฺโพธึ    ไดแก การตรัสรูโดยชอบและดวยพระองคเอง 
เวนธรรมอ่ืนที่ยิ่งกวา  คือประเสริฐกวาธรรมทั้งหมด.  อีกอยางหนึ่ง  การ 
ตรัสรูประเสริฐ  และด.ี   ตนไมก็ดี  มรรคก็ดี  สัพพัญุตญาณก็ดี  นิพพาน 
ก็ดี  ชื่อวาโพธิ.  ก็ตนไมในอาคตสถานวา     การตรัสรูที่โคนโพธิพฤกษ  
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และวา    ในระหวางตนโพธิ    และคยา      เรียกวาโพธิ.   ทางในอาคต-  
สถานวา. ญาณในมรรค  ๔.  สัพพัญุตญาณในอาคตสถานวา  ผูมีปญญา 
ดังแผนดิน  บรรลโุพธิญาณ.  นิพพานในอาคตสถานวา   บรรลุโพธิญาณ  
อันเปนอมตะ  อันปจจัยปรุงแตงไมได.   สวนในที่นี้   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประสงคเอาอรหัตมรรค.  ถามวา  อรหัตมรรค    คืออนุตตรโพธิญาณ 
ยอมมี  หรือไมมีแกพระสาวกท้ังหลาย.   ตอบวา   ไมมี.   ถามวา   เพราะ 
เหตุไร.   ตอบวา    เพราะไมใหคุณแกสาวกท้ังปวง.    ก็สําหรับพระสาวก 
เหลาน้ัน  อรหัตมรรค    ของใคร   ใหเฉพาะอรหัตผล.     ของใคร  ให 
วิชชา  ๓  ของใคร  ใหอภิญญา  ๖   ของใคร ใหสาวกบารมีญาณ.   ของ 
พระปจเจกพุทธเจา    ใหเฉพาะปจเจกโพธิญาณ.    สวนของพระพุทธเจา 
ใหคุณสมบัติทุกอยาง     เหมือนการอภิเษกของพระราชาใหความเปนใหญ 
ในโลกทั้งหมด.  เพราะฉะนั้น  อนุตตรโพธิญาณ  จึงไมมีแกใคร ๆ อ่ืน. 
บทวา  อภิสมฺพุทฺโธ  ปจจฺฺาสึ  ความวา เราปฏิญาณอยางนี้วา  เราตรัสรู 
บรรล ุ แทงตลอดแลวต้ังอยู.  บทวา  าณฺจ  ปน  เม  ทสฺสน  อุทปาทิ 
ความวา      ปจจเวกขณญาณน้ันแล     อันสามารถเห็นคุณท่ีตนบรรลุแลว 
เกิดข้ึน.  บทวา  อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ   ความวา    ญาณเกิดข้ึนอยางนี้วา 
อรหัตผลวิมุตตินี้ของเราไมกําเริบ.  ในความไมกําเริบนั้นพึงทราบความไม 
กําเริบโดยอาการ ๒ อยางคือ    โดยเหตุ    และโดยอารมณ.    กค็วามไม 
กําเริบนั้น      ชื่อวาไมกําเริบ     แมโดยเหตุ        เพราะกิเลสอันตัดดวย 
มรรค ๔ ไมกลับมาอีก     ชื่อวาไมกําเริบ    แมโดยอารมณ     เพราะทํา 
นพิพานมีความไมกําเริบเปนธรรมดาใหเปนอารมณเปนไป. บทวา  อนฺติมา  
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แปลวา  เปนชาติสุดทาย. บทวา   นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ   ความวา  บัดนี้   
ชื่อวาไมมีภพอ่ืนอีก. 
         สัจจะ ๔ พระองคตรัสไวในพระสูตรนี้.  ถามวา  อยางไร.  ตอบวา 
ก็อัสสาทะในธาตุ  ๔  เปนสมุทัยสัจ.  อาทีนพ  เปนทุกขสัจ.  การสลัดออก 
จากทุกข  เปนนิโรธสัจ.  มรรคเปนเหตุรูชัดถึงนิโรธ  เปนมรรคสัจ.  จะ 
กลาวแมใหพิสดาร    ก็ควรแท.    แตในสูตรนี้     การเขาใจถึงเหตุที่ละวา 
สุขโสมนัสยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยปฐวีธาตุใด  นี้เปนอัสสาทะของปฐวีธาตุ 
ดังน้ี   เปนสมุทัยสัจ.  การเขาใจดวยการกําหนดรูวา ปฐวีธาตุใด ไมเที่ยง 
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  นี้เปนอาทีนพของปฐวีธาตุ  ดังน้ี 
เปนทุกขสัจ. 
         การแทงตลอดดวยการทําใหแจงวา    การกําจัดฉันทราคะแหงปฐวี 
ธาตุใด  นี้เปนเครื่องสลัดออกซึ่งปฐวีธาตุ  ดังน้ี    เปนนิโรธสัจ.    ทฏิฐิ 
สังกัปปะ  วาจา  กัมมันตะ  อาชีวะ.  วายามะ  สติ     สมาธิใด  ในฐานะ  ๓ 
เหลาน้ี.  การแทงตลอดดวยภาวนานี้    เปนมรรคสัจ. 
                                   จบอรรถกถาปุพพสูตรที่  ๒ 
 
                                   ๓.  อจริสูตร๑ 

 
                 วาดวยการแสวงหาความแชมชื่นแหงธาตุทั้ง  ๔ 
 
         [๔๐๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .แลวไดตรัสวาดูกอนภิกษุทั้งหลายเราได 
เที่ยวแสวงหาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ  ไดพบความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ 
 



๑.  ม.  อจริงสตร.  
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นั้นแลว  เราไดเห็นความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยปญญา    เรา  
ไดแสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ  . ไดพบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว  เราได 
เห็นโทษแหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา  เราไดแสวงหาเครื่อง 
สลัดออกซ่ึงปฐวีธาตุ     ไดพบเครื่องสลัดออกซ่ึงปฐวีธาตุนั้นแลว     เรา 
ไดเห็นเครื่องสลัดออกซ่ึงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา. 
         เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุ   ฯ ล ฯ    เราไดแสวงหา 
ความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ    ฯลฯ     เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหง 
วาโยธาตุ    ไดพบความแชมชื่นแหงวาโยธาตุนั้นแลว     เราไดเห็นความ 
แชมชื่นแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา    เราไดเที่ยวแสวงหา 
โทษแหงวาโยธาตุ    ไดพบโทษแหงวาโยธาตุนั้นแลว    เราไดเห็นเครื่อง 
สลัดออกซ่ึงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา. 
         [๔๐๗]  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  ตราบเทาท่ีเรายังไมไดทราบชัดตาม 
ความเปนจริง  ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น    ซึ่งโทษโดยความ 
เปนโทษ  ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก  แหงธาตุทั้ง ๔ 
เหลาน้ีเพียงใด       เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา   เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษยเพียงนั้น   แตเมื่อใดเราไดทราบ 
ชัดตามความเปนจริง    ซึง่ความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น    ซึ่งโทษ 
โดยความเปนโทษ  ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก  แหง 
ธาตุทั้ง  ๔  เหลาน้ี   เมื่อนั้น  เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรูพระอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก   พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ใน 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  อนึ่ง  ญาณทัสสนะ  
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ไดเกิดข้ึนแกเราวา   วิมุตติของเราไมกําเริบ    ชาตินี้เปนชาติที่สุด   บัดนี้  
การเกิดอีกยอมไมมี  ดังนี้. 
                                             จบอจริสูตรที่  ๓ 
 
                                 อรรถกถาอจริสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอจริสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อจรึ   ความวา   เราไดเที่ยวไปดวยญาณ    อธิบายวา   ดวย 
การทองเท่ียวไปตามลําดับภาวนา.  บทวา   ยาวตา  แปลวา  ประมาณเทาใด. 
                                     จบอรรถกถาอจริสูตรที่  ๓ 
 
                                 ๔.  โนเจทสูตร 
 
                           วาดวยเรื่องธาตุทั้ง  ๔ 
 
         [๔๐๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.      ที่นัน้แล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาวาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร  สัตวทั้งหลายไมพึงยินดีใน 
ปฐวีธาตุ  ก็เพราะความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุมีอยูแล  ฉะน้ัน สัตวทั้งหลาย 
จึงยินดีในปฐวีธาตุ   ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สตัวทั้งหลาย 
ก็ไมพึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ    ก็เพราะโทษแหงปฐวีธาตุมีอยูแล    ฉะน้ัน 
สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ    ถาวาเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ 
ไมไดมีแลวไซร   สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด     [ตน]    ออกจากปฐวีธาตุ 
ก็เพราะเครื่องสลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแล   ฉะน้ัน     สัตวทั้งหลายจึงสลัด  
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[ตน]   ออกจากปฐวีธาตุ    ถาวาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุไมไดมีแลว  
ไซร. . .      แหงเตโชธาตุไมไดมีแลวไซร . . .      ถาวาความแชมชื่นแหง 
วาโยธาตุไมไดมีแลวไซร  สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ   ก็เพราะ 
ความแชมชื่นแหงวาโยธาตุมีอยูแล  ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ 
ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร  สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายใน 
วาโยธาตุ  ก็เพราะโทษแหงวาโยธาตุมีอยู   ฉะน้ัน  สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนาย 
ในวาโยธาตุ     ถาวาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร    สัตว 
ทั้งหลายก็ไมพึงสลัด  [ตน]  ออกจากวาโยธาตุ    ก็เพราะเครื่องสลัดออก 
แหงวาโยธาตุมีอยูแล  ฉะน้ัน  สัตวทั้งหลายจึงสลัด [ตน]  ออกจากวาโยธาตุ. 
         [๔๐๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตราบเทาท่ีสัตวเหลาน้ียังไมทราบ 
ชัดตามความเปนจริง  ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น   ซึ่งโทษโดย 
ความเปนโทษ  ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก  แหงธาตุ 
ทั้ง ๔ เหลาน้ีเพียงใด  สัตวเหลาน้ียังสลัดตนออกไมได  พรากออกไมได  ยัง 
ไมหลุดพนไปจากโลก  พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก  พรหมโลก  และจาก 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย  มีใจขามพนจากแดน 
กิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงนั้น   ก็เม่ือใดแลสัตวเหลาน้ีไดทราบชัดตามความ 
เปนจริง   ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึง่โทษโดยความเปนโทษ 
ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก    แหงธาตุทั้ง ๔ เหลาน้ี  
เมื่อน้ันสัตวเหลาน้ียอมสลัดตนออกได  พรากออกได  หลุดพนไปจากโลก 
พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก  และจากหมูสัตว  พรอมท้ัง  
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สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  จึงไดมีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะ 
อยู  ดังนี้.  
                                              จบโนเจทสูตรที่  ๔ 
 
          อรรถกถาโนเจทสูตรท่ี  ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในโนเจทสูตรท่ี  ๔  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ๑นยท   เปนตน    ทานประกอบดวยการปฏิเสธตามท่ีกลาว 
แตตน    พึงทราบอยางนี้วา    สัตวทั้งหลายออกไมได    พรากออกไมได 
หลุดพนไปไมได  มีใจขามพนจากแดนกิเลสไมไดอยู.   พึงทราบวินิจฉัยใน 
นัยที่  ๒.  บทวา    วมิริยาทิกเตน   ไดแก   มีใจไมมีแดน.    ในบทน้ัน 
แดนมี  ๒ คือ     แดนคือกิเลส    แดนคือวัฏฏะ.    ก็ในบทเหลาน้ันกิเลส 
ของคนใดอันตนละไดแลวครึ่งหนึ่ง    อีกครึ่งหนึ่งยังละไมได.    ก็หรือวา 
วัฏฏะครึ่งหนึ่ง   ตนละไดแลว  อีกครึง่หนึ่งยังละไมได.  จิตของคนนั้นขาม 
พันแดน   หมายถึงกิเลส    หรือวัฏฏะที่ละไดแลว.    จิตขามพนจากแดน 
ไมได  หมายถึงกิเลส  หรอืวัฏฏะที่ยังละไมได.  สวนในที่นี้   ทานกลาววา 
มีใจขามพนจากแดน   ดงัน้ี       เพราะกิเลสและวัฏฏะแมทั้งสองละไดแลว. 
อธิบายวา  มีใจไมทําแดนไว   ขามพนแดนอยู.    กลาวสัจจะ  ๔    เทาน้ัน 
ไวใน  ๓  สตูรเหลาน้ี   ดวยประการฉะน้ีแล.                        
                                  จบอรรถกถาโนเจทสูตรที่ ๔ 
 
๑.  ม.  นิสฺสฏาติ.  
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                    ๕. ทุกขสูตร 
 
        วาดวยสุขและทุกขแหงธาตุทั้ง ๔  
 
         [๔๑๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรสัวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ปฐวีธาตุนี้  จักมีทุกขโดยสวนเดียว   อันทุกขติดตามถึง   อัน 
ทุกขหยั่งลงถึง   อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร   สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีใน 
ปฐวีธาตุ   แตเพราะปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง  อันสุขหยั่งลงถึง   อันทุกข 
ไมหยั่งลงถึง  ฉะนั้น   สัตวทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุ. . .อาโปธาตุนี้. . . 
เตโชธาตุนี้. . .  วาโยธาตุนี้  จักมีทุกขโดยสวนเดียว   อันทุกขติดตามถึง 
อันทุกขหยั่งลงถึง  อันสขุไมหยั่งลงถึงแลวไซร  สตัวทั้งหลายก็พึงยินดีใน 
วาโยธาตุ  แตเพราะวาโยธาตุอันสุขติดตามถึง   อันสุขหยั่งลงถึง   อันทุกขไม   
หยั่งลงถึง  ฉะนั้น  สัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ. 
         [๔๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปฐวีธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว 
อันสุขติดตามถึง   อันสุขหยั่งลงถึง  อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร   สัตว 
ทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ   แตเพราะปฐวีธาตุมีทุกข   อันทกุข 
ติดตามถึง  อันทุกขหยั่งลงถึง   อันสุขไมหยั่งลงถึง  ฉะนั้น  สัตวทั้งหลาย 
จึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ  อาโปธาตุนี้. . . เตโชธาตุนี้. . .   วาโยธาตุนี้ 
จักมีสุขโดยสวนเดียว  อันสุขติดตามถึง  อันสุขหยั่งลงถึง  อันทุกขไมหยั่ง 
ลงถึงแลวไซร  สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ   แตเพราะ 
วาโยธาตุมีทุกข  อันทุกขติดตามถึง  อันทุกขหยั่งลงถึง   อันสุขไมหยั่งลง  
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ถึง  ฉะนั้น    สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ  ดังนี้. 
                                               จบทุกขสูตรที่  ๕  
 
            อรรถกถาทุกขสูตรท่ี ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุกขสูตรท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  เอกนฺตทุกฺขา  ความวา    ทุกขโดยสวนเดียว    เหมือนคน 
เดินไปแลวหยุดอยูเกิดความรอนฉะนั้น.  บทวา   ทุกฺขานุปติตา  ไดแก   อัน 
ทุกขติดตาม. บทวา  ทุกฺขาวกฺกนฺตา   ไดแก  อันทุกขกาวลง  มีทุกขหยั่งลง 
คือเปนปจจัยแกทุกขเวทนา.        พึงทราบเน้ือความในบททั้งปวงอยางนี้. 
ทานกลาวทุกขลักษณะไวในสูตรนี้. 
                                         จบอรรถกถาทุกขสูตรที่  ๕ 
 
             ๖. อภินันทนาสูตร 
 
        วาดวยการช่ืนชมยินดีในธาตุทั้ง  ๔ 
 
         [๔๑๒]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . . แลวไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ผูใดยอมชื่นชมปฐวีธาตุ. . .ผูนั้นชื่อวายอมชื่นชมทกุขผูใดยอมชื่นชมทุกข 
เรากลาววา  ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข  ผูใดยอมชื่นชมอาโปธาตุ. . .  ผูใด 
ยอมชื่นชมเตโชธาตุ. . .ผูใดยอมชื่นชมวาโยธาตุ. . .ผูนั้นชื่อวาชื่นชมทุกข 
ผูใดชื่นชมทกุข  เรากลาววา  ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข   ดังน้ี. 
         [๔๑๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูใดยอมไมชื่นชมปฐวีธาตุ. . .ผูนั้น  
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ชื่อวาไมชื่นชมทุกข  ผูใดไมชื่นชมทกุข  เรากลาววา  ผูนั้นหลุดพนจากทุกข 
ผูใดไมชื่นชมอาโปธาตุ. . .   ผูใดไมชืน่ชมเตโชธาตุ. . .   ผูใดไมชื่นชม 
วาโยธาตุ  ผูนั้นชื่อวาไมชื่นชมทุกข   ผูใดไมชื่นชมทุกข   เรากลาววา  ผูนั้น 
หลุดพนจากทุกข  ดังนี้. 
                                        จบอภินันทนสูตรที่  ๖ 
 
         อรรถกถาอภินันทสูตรท่ี  ๖  เปนตน 
 
         ทานกลาววิวัฏฏะไวในสูตรท่ี  ๖  สูตรท่ี  ๗. 
 
            ๗. อปุปาทสูตร 
 
       วาดวยความเกิดและต้ังอยูแหงธาตุทั้ง  ๔ 
 
         [๔๑๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ความเกิด  ความต้ังอยู  ความบังเกิด   ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ. . .นั่นเปน 
ความเกิดแหงทุกข   เปนที่ต้ังแหงโรค   เปนความปรากฏแหงชรามรณะ 
ความเกิด   ความต้ังอยู  ความบังเกิด   ความปรากฏแหงอาโปธาตุ. . .  แหง 
เตโชธาตุ. . . แหงวาโยธาตุ  นั่นเปนความเกิดแหงทุกข  เปนที่ต้ังแหงโรค 
เปนความปรากฏแหงชรามรณะ. 
         [๔๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความดับ  ความสงบ   ความสูญ 
สิ้นแหงปฐวีธาตุ. . .นั่นเปนความดับแหงทุกข   เปนความสงบแหงโรค 
เปนความสูญส้ินแหงชรามรณะ   ความดับ   ความสงบ   ความสูญส้ินแหง  
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อาโปธาตุ. . .  แหงเตโชธาตุ. . .แหงวาโยธาตุ. . . นัน่เปนความดับแหง 
ทุกข  เปนความสงบแหงโรค  เปนความสูญสิ้นแหงชรามรณะ. 
                                    จบอุปปาทสูตรท่ี  ๗ 
 
                    ๘.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
                      วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ 
 
         [๔๑๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธาตุเหลาน้ีมี  ๔  อยาง      คือ  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ   เตโชธาตุ    วาโย- 
ธาตุ      ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง 
ซึ่งความแชมชื่น  โทษ  และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง  ๔  เหลาน้ี  สมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ัน ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ยอม 
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ   ทานสมณพราหมณเหลา 
นั้นยอมไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชน 
แหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึง 
อยู. 
         [๔๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก 
ยอมทราบชัดตามความเปนจริง  ซึ่งความแชมชื่น  โทษ   และเครื่องสลัด 
ออกแหงธาตุทั้ง  ๔  เหลาน้ี  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันแล   ยอมไดรับ 
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ       ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ  และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปน  
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สมณะ  และประโยชนแหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตน 
เองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  ดังนี้. 
                                   จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๘ 
 
         ๙.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
        วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ 
 
         [๔๑๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธาตุ 
เหลาน้ีมี   ๔ อยางคือ ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  ก็สมณะหรือ 
พราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง  ซึ่งเหตุเกิด  ความดับ 
ความแชมชื่น  โทษ  และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง  ๔   เหลาน้ี    สมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ัน  ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ไม 
ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ     สวนสมณะหรือพราหมณ 
บางพวกยอมทราบชัดตามความเปนจริง   ซึ่งเหตุเกิด  ความดับ  ความแชมชื่น 
โทษ  และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง  ๔  เหลาน้ี. . . 
                                   จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๙ 
 
                       ๑๐.   ตติยสมณพรหมณสูตร 
 
       วาดวยเปนสมณะเปนพราหมณ 
 
         [๔๑๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน  อาราม 



ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมี-    
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พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ก็สมณะหรือพราหมณบางจําพวก     ยอมไมทราบชัดซึ่งปฐวี 
ธาตุ    เหตุเกิดแหงปฐวี    ความดับแหงปฐวีธาตุ    ปฏิปทาเครื่องใหถึง 
ความดับแหงปฐวีธาตุ  ยอมไมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ. . .  ซึ่งเตโชธาตุ. . . 
ซึ่งวาโยธาตุ   เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ   ความดับแหงวาโยธาตุ    ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ    สมณะหรือพราหมณพวกนั้น   ยอม 
ไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ   ไมไดรบัสมมติวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ       และทานเหลาน้ันยอมไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
แหงความเปนสมณะ  หรอืประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญา 
อันรูยิ่งดวยตนเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู. 
         [๔๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก 
ยอมทราบชัดซึ่งปฐวีธาตุ    เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ    ปฏิปทาเครื่องใหถึง 
ความดับแหงปฐวีธาตุ   ยอมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ. . .   ซึ่งเตโชธาตุ. . . 
ซึ่งวาโยธาตุ    เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ   ความดับแหงวาโยธาตุ  ปฏิปทา 
เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ   สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  ยอม 
ไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ  ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ   และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปน 
สมณะ  หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย 
ตนเอง   ในปจจุบันเขาถึงอยู  ดังนี้. 
                                   จบตติยสมณพราหมณสูตรที่  ๑๐ 
                                             จบจตุตถวรรคที่  ๔  
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               รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  จตัสสูตร           ๒.  ปุพพสูตร                     ๓.  อจริสตูร 
         ๔.  โนเจทสูตร        ๕.  ทุกขสูตร                     ๖.  อภินันทนสูตร 
         ๗.  อุปปาทสูตร       ๘.  ปฐมสมณพราหมณสูตร  ๙.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
         ๑๐. ตติยสมณพราหมณสูตร 
                   จบธาตุสังยุตท่ี  ๒          
 
           อรรถกถาอุปปาทสูตรท่ี  ๗  เปนตน 
 
         ใน  ๓  สูตรสุดทาย  (สูตรที ่ ๘-๙-๑๐)   ทานกลาวสัจจะ  ๔ 
เทาน้ัน. 
                  จบจตุตถวรรคท่ี  ๔ 
                  จบอรรถกถาธาตุสังยุต   
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                       ๓.  อนมตัคคสังยุต 
 

                         ปฐมวรรคที่  ๑ 
 

                        ๑.  ติณกัฏฐสูตร 
 

         วาดวยที่สุดเบื้องตนเบือ้งปลายของสงสาร 
 
         [๔๒๑]  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   สงสารน้ีกําหนดท่ีพูดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมี 
อวิชชาเปนที่กางกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว    ทองเท่ียวไปมาอยู 
ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ. 
         [๔๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา    บรุุษตัดทอนหญา 
ไม   กิ่งไม   ใบไม  ในชมพูทวีปนี้  แลวจึงรวมกันไว ครั้นแลว  พึงกระทําให 
เปนมัด ๆ ละ  ๔  นิ้ว  วางไว   สมมติวา    นี้เปนมารดาของเรา       นี้เปน 
มารดาของมารดาของเรา    โดยลําดับ     มารดาของมารดาแหงบุรุษน้ันไม 
พึงสิ้นสุด  สวนวา  หญา  ไม  กิ่งไม  ใบไม  ในชมพูทวีปนี้  พึงถึงการ 
หมดสิ้นไป   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะวา   สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบื้องปลายไมได      เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น   มีตัณหาเปน 
เครื่องประกอบไว      ทองเท่ียวไปมาอยู      ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ  
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พวกเธอไดเสวยทุกข  ความเผ็ดรอน  ความพินาศ  ไดเพ่ิมพูนปฐพีที่เปน  
ปาชา  ตลอดกาลนาน  เหมือนฉะนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียง 
เทาน้ัน  พอทีเดียวท่ีจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด 
พอเพื่อจะหลุดพน   ดังน้ี. 
                                         จบติณกัฏฐสูตรที่  ๑ 
 

                                อนมตัคคสังยุต 
 
                                 ปฐมวรรคท่ี  ๑ 
 
                    อรรถกถาติณกัฏฐสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในติณกัฏฐสูตรท่ี  ๑  แหงอนมตัคคสังยุต  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนทตคฺโค    แปลวา    มทีี่สุดเบ้ืองตนอันบุคคลไปตามอยู 
รูไมได.  อธิบายวา  สงสารแมจะตามไปดวยญาณรอยป   พันป    มีที่สุด 
รูไมได  คือมีที่สุดอันทราบไมได.  สงสารน้ันใครไมอาจรูที่สุดขางนี้  หรือ 
ขางโนนได     คือมีเบื้องตนเบื้องปลายกําหนดไมได.    บทวา    สสาโร 
ไดแก    ลําดับแหงขันธเปนตนที่เปนไปกําหนดไมได.    บทวา   ปุพฺพา 
โกฏิ  น  ปฺายติ  ไดแก  เขตแดนเบ้ืองตน  ไมปรากฏ  ก็ทีสุ่ด 
เบื้องตนของสงสารน้ัน  ยอมไมปรากฏดวยท่ีสุดใด.    แมที่สุดเบ้ืองปลาย 
ก็ยอมไมปรากฏดวยท่ีสุดน้ันเหมือนกัน.  สวนสัตวทั้งหลาย  ยอมทองเที่ยว 
ไปในทามกลาง.  บทวา  ปริยาทาน   คจฺเฉยฺย  นี้   ทานกลาววา  เพราะ 
เปนอุปมาดวยสิ่งนอย.  สวนในพาหิรสมัย   ประโยชนมีนอย๑  อุปมามีมาก. 
เมื่อทานกลาววา  โคนี้เหมือนชาง   สกุรเหมือนโค   สระเหมือนสมุทร 
 



๑.  ฎีกา-:  อตฺโถ  ปริตฺโต  โหติ  ยถาภตาวโพธาภาวโต. 
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ประโยชนเหลาน้ัน    จะมีประมาณเชนนั้นก็หามิได.    สวนในพุทธสมัย  
อุปมามีนอย.  ประโยชนมีมาก.  แทจริง  เพราะในบาลีที่ทานถือเอาชมพูทวีป    
แหงเดียว.     หญาเปนตน  พึงถึงการหมดส้ินไป   ดวยความพยายามของ 
ชาวชมพูทวีปเห็นปานน้ีในรอยบาง  พันปบาง แสนปบาง.   สวนมารดา 
ของคน  พึงถึงการหมดส้ินไป   ก็หามิไดแล.    บทวา  ทุกฺข  ปจฺจนุภูต  
ไดแก  ทานเสวยทุกข.    บทวา  ติปฺป    เปนไวพจนของบทวา  อนุภูต  
นั้นแล.  บทวา  พฺยสน  ไดแก  หลายอยางมีความเส่ือมแหงญาติเปนตน. 
บทวา  กฏสิ  ไดแก  ปฐพีที่เปนปาชา.    สัตวเหลาน้ัน  เมื่อตายบอย ๆ 
ไดเพ่ิมพูนปฐพีที่เปนปาชานั้น  ดวยการท้ิงสรีระไว.  บทวา  อล  แปลวา 
พอเทาน้ัน. 
                        จบอรรถกถาติณกัฏฐสูตรที่  ๑ 
 
                             ๒. ปฐวีสูตร 
 
      วาดวยการกําหนดท่ีสุดเบื้องตนเบื้องปลายของสงสาร 
 
        [๔๒๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   พระผูม-ี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน 
ที่กางกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว  ทองเที่ยวไปมาอยู  ที่สุด 
เบื้องตนยอมไมปรากฏ. 
        [๔๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา  บุรุษปนมหาปฐพี   
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นี้ใหเปนกอน  กอนละเทาเม็ดระเบาแลววางไว   สมมติวา   นี้เปนบิดา 
ของเรา   นี้เปนบิดาของบิดาของเรา   โดยลําดับ     บิดาของบิดาแหงบุรุษ 
นั้นไมพึงสิ้นสุด   สวนมหาปฐพีนี้   พึงถึงการหมดส้ินไป   ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร   เพราะวา    สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯลฯ 
ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ   พวกเธอไดเสวยทุกข  ความเผ็ดรอน  ความ 
พินาศ    ไดเพ่ิมพูนปฐพีที่เปนปาชา    ตลอดกาลนาน   เหมือนฉะนั้น 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียงเทาน้ี  พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขาร 
ทั้งปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด  พอเพ่ือจะหลุดพน  ดังนี้ . 
                                    จบปฐวีสูตรที่  ๒ 
 
                   อรรถกถาปฐวีสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐวีสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  มหาปฐวึ  ไดแก มีจักรวาลเปนที่สุด.  บทวา  นิกฺขเิปยฺย 
ความวา     บรุุษทําลายปฐพีนั้นปนใหเปนกอน    มปีระมาณท่ีกลาวแลว 
พึงวางไวในที่ควรสวนขางหน่ึง. 
                               จบอรรถกถาปฐวีสูตรที่  ๒ 
 
                                 ๓. อสัสุสูตร 
 
            วาดวยเปรียบนํ้าตากับนํ้าในมหาสมุทร 
 
         [๔๒๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา  
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ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงสารน้ี  
กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯลฯ  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน      น้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมา     คร่ําครวญ 
รองไหอยู    เพราะประสบสิ่งท่ีไมพอใจ    เพราะพลัดพรากจากสิ่งท่ีพอใจ 
โดยกาลนานนี้   กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔  สิ่งไหนจะมากกวากัน. 
         ภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองค  ยอม 
ทราบธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา    น้ําตาที่หลั่งไหล 
ออกของพวกขาพระองค  ผูทองเที่ยวไปมา  คร่ําครวญรองไหอยู   เพราะ 
การประสบส่ิงท่ีไมพอใจ    เพราะการพลัดพรากจากสิ่งท่ีพอใจ    โดยกาล 
นานน้ีแหละมากกวา  สวนนํ้าในมหาสมุทรท้ัง ๔  ไมมากกวาเลย. 
         [๔๒๖]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถูกละ ๆ  พวกเธอทราบธรรม 
ที่เราแสดงแลวอยางนี้      ถูกแลว      น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู 
ทองเท่ียวไปมา  ฯลฯ   โดยกาลนานน้ีแหละมากกวา  สวนนํ้าในมหาสมุทร 
ทั้ง  ๔  ไมมากกวาเลย   พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาล 
นาน     น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลาน้ัน     ผูประสบมรณกรรมของ 
มารดา   คร่ําครวญรองไหอยู  เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพราก 
จากส่ิงที่พอใจน่ันแหละมากกวา    สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวา 
เลย  พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา.. .  ของพ่ีชายนองชาย พ่ีสาว 
นองสาว. . . ของบุตร.. . .    ของธิดา. . .  ความเสื่อมแหงญาติ. ..   ความ 
เสื่อมแหงโภคะ. . .    ไดประสบความเส่ือมเพราะโรค      ตลอดกาลนาน 
น้ําตาที่หลั่งออกของพวกเธอเหลานั้น        ผูประสบความเส่ือมเพราะโรค 
คร่ําครวญรองไหอยู  เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ  เพราะพลัดพรากจาก  
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สิ่งท่ีพอใจนั่นแหละมากกวา  สวนนํ้าในมหาสมุทรท้ัง  ๔   ไมมากกวาเลย 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะวา   สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลาย 
ไมได  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียงเทาน้ี  พอทีเดียวเพื่อจะ 
เบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด  พอเพ่ือจะหลุดพน 
ดังน้ี. 
                                          จบอัสสุสูตรที่   ๓ 
 
                  อรรถกถาอัสสุสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอัสสุสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  กนฺทนฺตาน  ไดแก  รองไหอยูร่ําไป.  บทวา  ปสนฺท  น้ําตา 
หลั่งไหล  คือเปนไปแลว.   บทวา  จตูสุ  มหาสมุทฺเทสุ    ไดแก   ใน 
มหาสมุทรทั้ง  ๔  ที่กําหนดดวยรัศมีภูเขาสิเนรุ.  ก็สําหรับภูเขาสิเนรุ  ทาง 
ทิศปราจีน  สําเร็จดวยเงิน.  ทางทิศทักษิณ  สําเร็จดวยแกวมณี.   ทางทิศ 
ปจฉิม  สําเร็จดวยแกวผลึก.   ทางทิศอุดร   สําเร็จดวยทอง.    รศัมีแหง 
เงินและแกวมณี  เปลงออกทางทิศปราจีนและทักษิณ  รวมเปนอันเดียวกัน 
แผไปบนหลังมหาสมุทร   ต้ังจดจักรวาลบรรพต.    รัศมีแหงแกวมณีและ 
แกวผลึก เปลงออกทางทิศทักษิณและทิศปจฉิม  รศัมีแหงแกวผลึกและทอง 
เปลงออกทางทิศปจฉิมและทิศอุดร.   รัศมีแหงทองและเงินเปลงออกทางทิศ 
อุดรและทิศปราจีน  รวมเปนอันเดียวกัน   แผไปบนหลังมหาสมุทร    ต้ัง 
จดจักรวาลบรรพต. ภายในรัศมีเหลาน้ัน  เปนมหาสมุทรท้ัง  ๔. ทานหมาย 
เอามหาสมุทร  ๔  เหลาน้ัน  จึงกลาววา  จตูสุ  มหาสมุทฺเทสุ.  บทวา    
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พฺยสน    ในบทเปนตนวา   าติพฺยสน   ไดแก   ความเสื่อม   ความเสีย 
คือความพินาศ.  ความเสื่อมแหงพวกญาติ  ชื่อวาญาติพยสนะ.   ความเส่ือม 
แหงโภคะ  ชื่อวาโภคพยสนะ.   ชื่อวาพยสนะ  เพราะความมีโรคของตนเอง 
นั่นแล    คือใหความไมมีโรคพินาศ   คือฉิบหายไป.  ความเสื่อมเปนโรค 
แนนอน  ชื่อวาโรคพยสนะ. 
                                          จบอรรถกถาอัสสุสูตรที่  ๓ 
 
                              ๔.  ขีรสูตร 
 
         วาดวยเปรียบนํ้านมกับนํ้าในมหาสมุทร 
 
                [๔๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. ณ  ที่นั้นแล  พระผูมพีระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สงสารน้ี 
กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯลฯ     เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน   น้ํานมมารดาท่ีพวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานนี้ 
ดื่มแลว   กับนํ้าในมหาสมุทรท้ัง   ๔  ไหนจะมากกวากัน. 
                 ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกขาพระองค 
ยอมทราบตามท ี่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว     น้ํามันมารดาท่ีพวก 
ขาพระองคผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนาน       ดืม่แลวน่ันแหละมากกวา 
น้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔  ไมมากกวาเลย. 
                [๔๒๘]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรม 
ที่เราแสดงแลวอยางนี้    ถูกแลว    น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมา  
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อยูโดยกาลนาน    ดื่มแลวนั่นแหละมากวา     น้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔  ไม  
มากกวาเลย   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะวา  สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบื้องปลายไมได  ฯ ล ฯ  พอเพื่อจะหลุดพน  ดังนี้. 
                                             จบขีรสูตรที่  ๔ 
 
                   อรรถกถาขีรสูตรท่ี  ๔ 
 
        พึงทราบวินิจฉัยในขีรสูตรท่ี  ๔    ดังตอไปนี้. 
        บทวา  มาตุถฺ  ไดแก น้ํามันมารดา  ผูเปนมนุษย  มีชื่อผูหน่ึง. 
จริงอยู   ในเวลาสัตวเหลาน้ีบังเกิดในไสเดือนและมดแดงเปนตน   ในปลา 
และเตาเปนตน   หรือในชาติปกษี  น้าํมันแมไมมีเลย.   ในเวลาบังเถิดใน 
แพะ  สัตวเลี้ยงและกระบือเปนตน  น้ํามันมี.  ในพวกมนุษย  น้ํานมมีอยู 
เหมือนอยางน้ัน .   บรรดากาลเหลาน้ัน   น้ํานม  ทีเ่ธอดื่ม  ในกาลท่ีเธอ 
ถือกําเนิดในครรภของมารดาผูมีชื่อผูหน่ึงวา  "ติสสา"  เทาน้ัน  โดย 
ยังมิตองนับในกาลที่ถือกาํเนิดในสัตวมีแพะเปนตน   และแมในกาลท่ีถือ 
กําเนิดในครรภของมารดาท่ีมีชื่อตางๆ กัน อยางนี้วา  "เทวี  สุมนา  ติสสา 
ในพวกมนุษย"  พึงทราบวา  ยังมากกวานํ้าในมหาสมุทรท้ัง  ๔. 
                                    จบอรรถกถาขีรสูตรที่  ๔ 
 
                        ๕.  ปพพตสูตร 
 
                         วาดวยเรื่องกัป 
 
         [๔๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี.  ณ  ครัง้น้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึง  
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ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นเขาไปเฝาแลว  ฯ ล ฯ  เมื่อภิกษุ 
รูปนั้นนั่งเรียบรอยแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   กัปหนึ่งนานเพียงไรหนอแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ   กปัหน่ึงนานแล    มิใช 
งายที่จะนับกัปนั้นวา  เทาน้ีป  เทาน้ี  ๑๐๐  ป  เทาน้ี  ๑,๐๐๐  ป  หรือวา 
เทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐  ป. 
         ภิ.  ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม  พระเจาขา. 
         [๔๓๐]   พ.  อาจอุปมาได  ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา  ดูกอนภิกษุ 
เหมือนอยางวา    ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหน่ึง    กวางโยชนหน่ึง    สูง 
โยชนหน่ึง  ไมมีชอง    ไมมีโพรง    เปนแทงทึบ    บุรุษพึงเอาผาแควน 
กาสีมาแลวปดภูเขานั้น  ๑๐๐  ปตอครั้น  ภูเขาหินลูกใหญนั้น  พึงถึงการ 
หมดไป  สิ้นไป  เพราะความพยายามน้ี     ยังเร็วกวาแล    สวนกัปหน่ึงยัง 
ไมถึงการหมดไป  สิ้นไป    กัปนานอยางนี้แล    บรรดากัปที่นานอยางนี้  
พวกเธอทองเที่ยวไปแลว   มิใชหน่ึงกัป   มิใชรอยกัป   มิใชพันกัป   มิใช 
แสนกัป.   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะวา    สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียงเทาน้ี  พอทีเดียว 
ที่จะเบื่อหนาย     ในสังขารท้ังปวง    พอเพ่ือจะคลายกําหนัด    พอเพื่อจะ 
หลุดพน   ดังน้ี.   
                                             จบปพพตสูตรที่  ๕  
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              อรรถกถาปพพตสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปพพตสูตรที่  ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  สกฺกา  ปน  ภนฺเต  ความวา ไดยินวา    ภิกษุนั้นคิดวา 
พระศาสดาตรัสวา   มิใชทําไดงาย   จะตัดอยางไรก็ไมได   เราอาจจะให 
พระองคทําอุปมาไดไหม.   เพราะฉะนั้น   เธอจึงกราบทูลอยางน้ี.   บทวา 
กาสิเกน   ความวา    ดวยผาเนื้อละเอียดมากอันสําเร็จดวยดายท่ีเขาเอาฝาย 
๓ ชนิดมาทอรวมกันเขา.    บุรุษพึงเหว่ียงไปประมาณเทาใดดวยการทําให   
เรียบดวยผานั้น.  คือใหเหลือประมาณเมล็ดพันธุผักกาด. 
                                   จบอรรถกถาปพพตสูตรที่  ๕ 
 
                            ๖.  สาสปสูตร 
 
                          วาดวยเรือ่งกัป 
 
         [๔๓๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ครัง้น้ันแล   ภิกษุรูปหน่ึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ  ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว    ได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ   กัปหน่ึงนาน 
เพียงไรหนอแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  กัปหน่ึงนานแล  มิใช 
งายที่จะนับกัปนั้นวา  เทาน้ีป   ฯ ล ฯ  หรือวาเทาน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  ป. 
         ภิ.  ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม  พระเจาขา. 
         [๔๓๒]  พ.  อาจอุปมาได  ภิกษุ   แลวจึงตรัสตอไปวา  ดูกอน  
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ภิกษุ  เหมือนอยางวา  นครท่ีทําดวยเหล็ก   ยาว  ๑  โยชน   กวาง  ๑ โยชน 
สูง  ๑ โยชน    เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด  มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปน 
กลุมกอน    บุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหน่ึง ๆ ออกจากนคร 
นั้นโดยลวงไปหน่ึงรอยปตอหนึ่งเมล็ด  เมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น  พึงถึง 
ความส้ินไป   หมดไป  เพราะความพยายามน้ี  ยังเร็วกวาแล  สวนกัปหน่ึง 
ยังไมถึงความส้ินไป  หมดไป  กัปนานอยางนี้แล บรรดากัปทีน่านอยางนี้  
พวกเธอทองเที่ยวไปแลวมิใชหน่ึงกัป  มิใชรอยกัป  มิใชรอยพันกัป  มิใชแสน 
กัป   ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวา  สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลาย 
ไมได ฯลฯ  พอเพ่ือจะหลุดพน   ดังน้ี. 
                                            จบสาสปสูตรที่  ๖ 
 
                  อรรถกถาสาสปสูตรท่ี  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสาสปสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   อายส  นคร   ไดเเก    เมอืงลอมดวยกําแพงเหล็ก.    แต 
ไมควรเห็นวา  ภายในเกลื่อนดวยปราสาทชั้นเดียวเปนตนตอกันไป. 
                                    จบอรรถกถาสาสปสูตรที่  ๖ 
 
                              ๗.  สาวกสูตร      
                          
                        วาดวยการอุปมากัป    
  
         [๔๓๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ครัน้นั้นแล  ภิกษุหลายรูป 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ฯ ล ฯ  ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลว  
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ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  กัปทัง้หลายท่ี 
ผานไปแลว   ลวงไปแลว   มากเทาไรหนอ.  
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      กัปท้ังหลาย 
ที่ผานไปแลว  ลวงไปแลว  มีมาก  มิใชงายที่จะนับกัปเหลาน้ันวา  เทาน้ี  
กัป  เทาน้ี  ๑๐๐ กัป   เทาน้ี  ๑,๐๐๐  กปั   หรือวาเทาน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  กัป. 
         ภิ.  ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม   พระเจาขา. 
         [๔๓๔]  พ.  อาจอุปหาได    ภิกษุทั้งหลาย    แลวตรัสตอไปวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มีสาวก  ๔  รูปในศาสนาน้ี   เปนผูมีอายุ  ๑๐๐ ป   ม ี
ชีวิต ๑๐๐  ป    หากวาทานเหลาน้ันพึงระลึกถอยหลังไปไดวันละแสนกัป 
กัปที่ทานเหลาน้ันระลึกไมถึงถึงยังมีอยูอีก    สาวก  ๔  รูปของเราผูมีอายุ 
๑๐๐  ป  มีชวิีต  ๑๐๐  ป  พึงทํากาละโดยลวงไป  ๑๐๐  ป ๆ  โดยแทแล 
กัปที่ผานไปแลว   ลวงไปแลว    มีจํานวนมากอยางนี้แล   มใิชงายที่จะนับ 
กัปเหลาน้ันวา  เทาน้ีกัป   เทาน้ี  ๑๐๐  กัป  เทานี้  ๑,๐๐๐  กัป  หรือวา 
เทาน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  กัป  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะวา   สงสารน้ีกําหนด 
ที่สุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯ ล ฯ  พอเพ่ือจะหลุดพน  ดังนี้. 
                                             จบสาวกสูตรที่  ๗ 
 
              อรรถกถาสาวกสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสาวกสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้.         
         บทวา  อนุสฺสเรยฺยุ    ความวา  แมพระสาวก  ๔  รูป  พึงระลึก 
ถอยหลังไปได  ๔  แสนกัปอยางนี้วา  เมื่อรูปหน่ึงระลึกถอยหลังไดแสนกัป  
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อีกรูปหน่ึงระลึกถอยหลงัได  ๑๐๐,๐๐๐  กัป  แมรูปอ่ืนก็ระลกึถอยหลังไดอีก 
๑๐๐,๐๐๐   กัปจากสถานที่เขาอยู. 
                                    จบอรรถกถาสาวกสูตรที่  ๗ 
 
                          ๘.  คงคาสูตร 
 
                    วาดวยการอุปมากัป 
 
         [๔๓๕]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระ- 
เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห.  ครั้นนัน้แบ  พราหมณผูหน่ึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นพราหมณนั้นนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  กัปที่ผานไปแลว  ลวงไปแลว  มากเทาไรหนอแล. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  กัปทั้งหลายท่ีผาน 
ไปแลว  ลวงไปแลว  มากแล  มใิชงายที่จะนับกัปเหลาน้ันวา  เทาน้ีกัป 
เทาน้ี  ๑๐๐  กัป  เทาน้ี  ๑,๐๐๐  กัป  หรือวาเทาน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  กปั. 
         พราหมณ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม. 
         [๔๓๖]  พ.  อาจอุปมาได  พราหมณ  แลวจึงตรัสตอไปวา  ดูกอน 
พราหมณ  แมน้ําคงคานี้ยอมเกิดแตที่ใด  และยอมถึงมหาสมุทร  ณ ที่ใด 
เมล็ดทราบในระยะนี้ไมเปนของงายที่จะกําหนดไดวา  เทาน้ีเมล็ด   เทาน้ี 
๑๐๐  เมล็ด  เทาน้ี  ๑,๐๐๐   เมล็ด  หรือวาเทาน้ี  ๑๐๐,๐๐๐  เมล็ด  ดูกอน   
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พราหมณ    กัปทั้งหลายท่ีผานไปแลว    ลวงไปแลว    มากกวาเมล็ดทราย 
เหลาน้ัน    มใิชงายที่จะนับกัปเหลาน้ันวา    เทาน้ีกัป    เทาน้ี   ๑๐๐  กัป 
เทาน้ี   ๑,๐๐๐  กัป       หรือวาเทาน้ี   ๑๐๐,๐๐๐   กัป      เมื่อเหลาสัตวผูมี 
อวิชชาเปนที่กางกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยู 
ที่สุดเบ้ืองตนไมปรากฏ       สัตวเหลาน้ันไดเสวยทุกข      ความเผ็ดรอน 
ความพินาศ       ไดเพ่ิมพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น 
ดูกอนพราหมณ   ก็เหตุเพียงเทาน้ี     พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขาร 
ทั้งปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด  พอเพ่ือจะหลุดพน  ดังนี้. 
        [๔๓๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณผูนั้น 
ไดกราบทูลวา    แจมแจงยิ่งนักทานพระโคดม    แจมแจงยิ่งนักทานพระ 
โคดม    ขอพระโคดมผูเจริญ   จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก   ผูถึง 
สรณะจนตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ดังนี้.                     
                                        จบคงสูตรที่  ๘ 
 
               อรรถกถาคงคาสูตรท่ี  ๘ 
 
        พึงทราบวินิจฉัยใน คงคาสูตรท่ี  ๘  ดังตอไปนี้. 
        บทวา  ยา    เอตสฺมึ    อนฺตเร  วาลิกา   ความวา  เมล็ดทรายใน 
ระหวางนี้   ยาว  ๕ โยชน. 
                           จบอรรถกถาคงคาสูตรที่  ๘  
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                            ๙.  ทัณฑสูตร 
 

       วาดวยสงสารกําหนดเบือ้งตนเบือ้งปลายเหมือนทอนไม 
 
         [๔๓๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.      ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน 
ที่กางกั้น   มตัีณหาเปนเครื่องประกอบไว  ทองเที่ยวไปมาอยู   ที่สุดเบ้ืองตน 
ยอมไมปรากฏ  ฯ ล ฯ 
         [๔๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทอนไมที่บุคคลโยนข้ึนบนอากาศ 
บางคราวก็ตกลงทางโคน   บางคราวก็ตกลงทางขวาง    บางคราวก็ตกลง 
ทางปลาย  แมฉันใด  สัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น    มตัีณหาเปน 
เครื่องประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยู   ก็ฉันนั้นแล   บางคราวก็จากโลก 
นี้ไปสูปรโลก     บางคราวก็จากปรโลกมาสูโลกนี้       ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะวา   สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองปลายไมได ฯ ล ฯ  พอเพ่ือ 
จะหลุดพน  ดังนี้. 
                                              จบทัณฑสูตรที่  ๙ 
 
               อรรถกถาทัณฑสูตรท่ี  ๙ 
 
         สวนในทัณฑสูตรท่ี  ๙  คําจะตองกลาวไมมี. 
                                       จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่  ๙  
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                                  ๑๐.  ปุคคลสูตร 
 

           วาดวยสงสารกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมได  
 
                      เหมือนโครงกระดูกบุคคล 
 
         [๔๔๐]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภเูขา 
คิชฌกูฏ    กรุงราชคฤห.  ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ. 
         [๔๔๑]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา       ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯ ล ฯ    เมื่อบุคคลหนึ่งทอง 
เที่ยวไปมาอยูตลอดกัปหน่ึง  พึงมีโครงกระดูก   รางกระดูก   กองกระดูก 
ใหญเทาภูเขาเวปุลละน้ี   ถากองกระดูกนั้นพึงเปนของท่ีจะขนมารวมกันได 
และกระดูกที่ไดสั่งสมไวแลว     ก็ไมพึงหมดไป     ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะวา    สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯ ล ฯ   พอเพื่อจะ 
หลุดพน  ดังน้ี. 
         [๔๔๒]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา     ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว  จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา    
                    
                เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   ไดกลาวไวดังน้ีวา 
         กระดูกของบุคคลคนหน่ึงท่ีสะสมไวกัปหนึ่ง   พึงเปน                  
         กองเทาภูเขา   ก็ภูเขาท่ีเรากลาวน้ัน  คือ    ภูเขาใหญ  
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              ชื่อเวปุลละ  อยูทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ     ใกล 
              เมืองราชคฤห  อนัมีภูเขาลอมรอบ  เมื่อใดบุคคลเห็น 
              อรยิสัจ  คือทุกข   เหตุเกิดแหงทุกข   ความลวงพน 
              ทุกข  และอริยมรรคมีองค   ๘   อันยังสัตวใหถึง 
              ความสงบทุกข   ดวยปญญาอันชอบ   เมือ่นั้น  เขา 
              ทองเท่ียว  ๗  ครั้งเปนอยางมาก   ก็เปนผูทําท่ีสุดทุกข 
              ได  เพราะส้ินสังโยชนทั้งปวง   ดังน้ีแล. 
                                  จบปุคคลสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบปฐมวรรท่ี  ๑ 
 

                   รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  ติณกัฏฐสูตร    ๒.  ปฐวีสูตร      ๓.  อัสสุสูตร      ๔.  ขีรสูตร 
         ๕.  ปพพตสูตร      ๖.  สาสปสูตร    ๗.  สาวกสูตร    ๘.  คงคาสูตร 
         ๙.  ทัณฑสูตร       ๑๐.  ปุคคลสูตร 
 
                      อรรถกถาปุคคลสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปุคคลสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         แม  ๓  บทมีบทเปนตนวา  อฏ ิกงฺกโล  ก็เปนไวพจนของกอง 
กระดูกนั่นเอง.   ก็สัตวเหลาน้ี   เวลาไมมีกระดูกมากกวาเวลามีกระดูก. 
ดวยวา   กระดูกของสัตวมีไสเดือนเปนตนเหลาน้ันไมมี.     สวนสัตวมีปลา 
และเตาเปนตน     มีกระดูกมากกวาแล.    เพราะฉะนั้น   พึงถือเอาเฉพาะ  
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เวลามีกระดูก     มิไดหมายถึงเวลาไมมีกระดูกและเวลามีกระดูกมากหลาย. 
บทวา อุตฺตโร   คิชฺฌกูฏสฺส  ไดแกภูเขาต้ังอยูทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ. 
บทวา   มคธาน   คิริพฺพเช  คือ  ใกลภูเขาแควนมคธ  อธิบายวา  ต้ัง 
อยูในวงลอมของภูเขา.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
                           จบอรรถกถาปุคคลสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบปฐมวรรคท่ี  ๑  
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                            ทุติยวรรคที่  ๒  

 
                               ๑. ทุคตสูตร 
 

        วาดวยสงสารกําหนดเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได 
 

                           เหมือนทุคตบุรษุ 
 
         [๔๔๓]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ   ที่นั้นแล  พระผูม-ี  
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .     แลวไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมี 
อวิชชาเปนที่กางกั้น     มตัีณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเที่ยวไปมาอยู 
ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ     เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษผูมีมือและเทาไม 
สมประกอบ   พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีวา   เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข 
เห็นปานน้ีมาแลว โดยกาลนานนี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ี  
กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ  พอเพ่ือจะหลุดพน   ดังน้ี. 
                                                 จบทุคตสูตรที่  ๑ 
 

                             ทุติยวรรคที่  ๒ 
 
                  อรรถกถาทุคตสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุคตสูตรท่ี  ๑  แหงทุติยวรรค   ดังตอไปนี้. 



         บทวา  ทุคฺคต  ไดแกคนขัดสน  คือ  คนกําพรา.   บทวา  ทุรูเปต   
ความวา  ทุคตบุรุษมีมือและเทาไมสมประกอบ. 
                                           จบอรรถกถาทุคตสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 525 

                            ๒.  สุขติสูตร 
 

        วาดวยสงสารกําหนดเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได 
 

              เหมือนบุคคลผูมีความสุข 
 
         [๔๔๔]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นั้นแล  พระผูมี-  
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .     แลวไดตรัสวา     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมี 
อวิชชาเปนที่กางกั้น    มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยู 
ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ. . .   เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวย 
ความสุข    มบีริวารคอยรับใช   พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีวา   เราทั้ง- 
หลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแลวโดยกาลนานนี้      ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะวา  สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯล ฯ   พอเพ่ือจะ 
หลุดพน   ดังน้ี. 
                                                  จบสุขิตสูตรที่  ๒ 
 
                 อรรถกถาสุขิตสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุขิตสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  สุขิต  ความวา ผูเพียบพรอมดวยความสุข   คือมีทรพัยมาก 
มีโภคะมาก.  บทวา   สุสชฺชิต    ความวา  ประดับตกแตงข้ึนคอชาง  คือ 
มีบริวารมาก. 



                                          จบอรรถกถาสุขิตสูตรที่  ๒  
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                       ๓.  ติงสมตัตาสูตร 
 

          วาดวยภิกษุชาวเมืองปาเวยยะ  ๓๐  รูป  

 

                     ถือการอยูปาเปนวตัร 
 
         [๔๔๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเวฬุวัน กลนทก- 
นิวาปสถาน   กรุงราชคฤห.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุชาวเมืองปาเวยยะประมาณ  
๓๐ รูป  ทั้งหมดลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร   ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร 
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร    ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร     แตทั้งหมดลวนยัง 
เปนผูมีสังโยชนอยู     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลวน่ัง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๔๔๖]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา   ภิกษุ 
ชาวเมืองปาเวยยะประมาณ  ๓๐ รูปเหลาน้ีแล  ทั้งหมดลวนถือการอยูปาเปน 
วัตร   ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   ถือผาบังสุกุลเปนวัตร   ถือทรงไตร- 
จีวรเปนวัตร    ทั้งหมดลวนยังมีสังโยชน    ถากระไร   เราพึงแสดงธรรม 
โดยประการที่ภิกษุเหลานี้จะพึงมีจิตหลุดพนจากอาสวะ     เพราะไมถือม่ัน 
ณ อาสนะนี้ทีเดียว     ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ. 
         [๔๔๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา      ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได   เม่ือเหลาสัตวผูยังมีอวิชชา 
เปนที่กางกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยู   ที่สุด 
เบื้องตนยอมไมปรากฏ   พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   โลหิตท่ี  
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หลั่งไหลออกของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้  
กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔   สิ่งไหนจะมากกวากัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูล  
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลายยอมทราบธรรมตามท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลววา    โลหิตท่ีหลั่งไหลออกของพวกขาพระ- 
องคผูทองเท่ียวไปมา    ซึง่ถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา   สวน 
น้ําในมหาสมุทรท้ัง  ๔  ไมมากกวาเลย  ดังน้ี. 
         [๔๔๘]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรม 
ที่เราแสดงแลวอยางนี้   ถูกแลว   โลหิตท่ีหลั่งไหลออกของพวกเธอ    ผู 
ทองเท่ียวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนาน  นี้แหละมากกวา   สวนนํ้าใน 
มหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย   เมือ่เธอท้ังหลายเกิดเปนโค    ซึ่งถูกตัด 
ศีรษะตลอดกาลนาน  โลหิตท่ีหลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา   สวนนํ้าใน 
มหาสมุทรทั้ง  ๔ ไมมากกวาเลย  เมื่อเธอท้ังหลายเกิดเปนกระบือ   ซึ่งถกู 
ตัดศีรษะตลอดกาลนาน  โลหิตท่ีหลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา. . .   เมื่อ 
เธอทั้งหลายเกิดเปนแกะ . . .    เกิดเปนแพะ. . .     เกิดเปนเนื้อ . . .    เกิด 
เปนสุกร. . .    เกิดเปนไก. . .     เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวา 
เปนโจรฆาชาวบานตลอดกาลนาน      โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกนั่นแหละมาก 
กวา. . .  ถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน. . .  ถูกจับตัดศีรษะ 
โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิดในภรรยาของผูอ่ืนตลอดกาลนาน   โลหิต 
ที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา     น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะวา    สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลาย 
ไมได. . .  พอเพ่ือจะหลุดพน   ดังน้ี. 
         [๔๔๙]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีแลว  ภิกษุเหลาน้ันตาง  
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พอใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ไวยากรณภาษิตน้ีอยู       จิตของภิกษุชาวเมืองปาเวยยะประมาณ  ๓๐  รูป 
พนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น. 
                                                 จบติงสมัตตสูตรที่  ๓ 
 
                                  อรรถกถาติงสมัตตาสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในติงสมัตตาสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา ปาเวยฺยกา ไดเเกภิกษุชาวเมืองปาเวยยกะ. ในบทเปนตนวา 
สพฺเพ  อารฺ ิกา  พึงทราบความท่ีภิกษุเหลาน้ันอยูในปาเปนวัตรเปนตน 
ดวยอํานาจสมาทานธุดงค. บทวา สพฺเพ   สสฺโชนา  ความวา  พวก 
ภิกษุทั้งปวงยังมีเครื่องผูกอยู     คือบางพวกเปนพระโสดาบัน    บางพวก 
เปนพระสกทาคามี    หรอืพระอนาคามี.    ก็ในภิกษุเหลาน้ัน   ภิกษุเปน 
ปุถุชน  หรือพระขีณาสพไมมี.  ในบทเปนตนวา  คุนฺน  ไดแกพึงถือเอา 
เวลามีสีอยางหนึ่ง ๆ   ในบรรดาสีขาวและดําเปนตน.   บทวา  ปาริปนฺถกา 
ไดแกพวกโจรปลนคอยดักที่ทาง.  บทวา  ปารทาริกา  คือโจรผูประพฤติ 
ผิดในภรรยาของผูอ่ืน. 
                                       จบอรรถกถาติงสมัตตาสูตรที่  ๓  
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                              ๔.  มาตุสูตร 
 

          วาดวยสงสารกําหนดเบื้องตนเบื้องปลายไมได 
 

              เหมือนผูไมเคยเปนมารดา 
 
         [๔๕๐]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯล ฯ     สัตวที่ไมเคยเปน 
มารดาโดยกาลนานน้ี    มิใชหาไดงายเลย   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะวา 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯลฯ   พอเพื่อจะหลุดพน 
ดังน้ี.                                    
                                                    จบมาตุสูตรที่  ๔ 
                                   [สูตรทั้งปวงก็มีเปยยาลอยางเดียวกันนี้] 
 
                 อรรถกถามาตุสูตรท่ี  ๔ 
 
         พึงทราบเน้ือความในมาตุสูตรท่ี  ๔  เปนตน    โดยกําหนดเพศและ 
โดยกําหนดจักรวาล.      ในขอน้ีมีกําหนดเพศอยางนี้วา     เวลาบุรุษเปน 
มาตุคามและเวลามาตุคามเปนบุรุษ.   สตัวทั้งหลายทองเท่ียวจากจักรวาลน้ี  
ไปยังจักรวาลอ่ืน  และจากจักรวาลอ่ืนมายังจักรวาลน้ี.  บรรดากําหนด ๒ 
อยางนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงแสดงหญิงท่ีเปนมารดาเวลาเปน 
มาตุคามในจักรวาลน้ี   จึงตรัสวา  โย  น  มาตาภูตปุพฺโพ.   แมในบท 



เปนตนวา  โย  น  ปตาภูตปุพฺโพ  เปนตน  ก็นัยนีแ้ล. 
                             จบอรรถกถามาตุสูตรที่  ๔  เปนตน  
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                              ๕.  ปตุสูตร 
 

         วาดวยสงสารกําหนดเบือ้งตนเบือ้งปลายไมได 
 

                 เหมือนผูไมเคยเปนบิดา 
 
         [๔๕๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  ฯลฯ     สัตวทีไ่มเคยเปน 
บิดาโดยกาลนาน   มิใชหาไดงายเลย  ดังน้ี. 
                                                             จบปตุสูตรที่  ๕ 
         ต้ังแตสูตรท่ี  ๕  ถึง  สูตรท่ี  ๙  ไมมีอรรถกถาอธิบาย 
 
                         ๖.  ภาตุสตูร 
 

         วาดวยสงสารและสัตวไมเคยเปนพี่ชายนองชาย 
 
         [๔๕๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .    แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได    ฯ ฯล    สัตวที่ไมเคยเปน 
พ่ีชายนองชายโดยกาลนานน้ี   มิใชหาไดงายเลย.  ดังน้ี. 
                                                              จบภาตุสูตรที่  ๖  
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                             ๗.  ภคินีสูตร 
 

          วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนพี่หญิงนองหญิง  

 
         [๔๕๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ   ที่นั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย . . .  แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ     สัตวที่ไมเคยเปน 
พ่ีหญิงนองหญิงโดยกาลนานน้ี  มิใชหาไดงายเลย   ดังน้ี. 
                                               จบภคินีสูตรที่  ๗ 
 
                              ๘.  ปุตตสูตร 
 

            วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนบุตร 
 
         [๔๕๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได ฯ ล ฯ     สัตวที่ไมเคยเปน 
บุตรโดยกาลนานน้ี   มิใชหาไดงายเลย. 
                                                  จบปุตตสูตรที่  ๘  
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                             ๙.  ธีตุสูตร 
 

         วาดวยสงสารและสัตวที่ไมเคยเปนธิดา  

 
         [๔๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.    ณ  ที่นั้นแล พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน 
ที่กางกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเที่ยวไปมาอยู    ที่สุดเบ้ือง 
ตนยอมไมปรากฏ  สัตวที่ไมเคยเปนธิดาโดยกาลนานน้ี    มิใชหาไดงายเลย 
ขอน้ันเพราะเหตุไร        เพราะวาสงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลาย 
ไมได  เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น   มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ 
ไว  ทองเท่ียวไปมาอยู   ที่สุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ  ภิกษุทัง้หลาย  พวก 
เธอไดเสวยทุกข   ความเผ็ดรอน   ความพินาศ    ไดเพ่ิมพูนปฐพีที่เปน 
ปาชาตลอดกาลนาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียงเทาน้ี   พอทีเดียว 
เพ่ือจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง     พอเพ่ือจะคลายกําหนัด    พอเพื่อจะ 
หลุดพน  ดังน้ี.                      
                                                จบธีตุสูตรที่  ๙ 
 
                ๑๐.  เวปุลลปพพตสูตร 
 

      วาดวยความเปนไปของภูเขาเวปลุละ 
 
         [๔๕๖]    สมัยหน่ึง      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภูเขา 



คิชฌกูฏ   กรงุราชคฤห.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ   



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 533 

ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจา 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ     ดังน้ี.                                
         [๔๕๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได      เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชา 
เปนที่กางกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว   ทองเท่ียวไปมาอยู   ที่สุด 
เบื้องตนยอมไมปรากฏ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว   เวปุลล- 
บรรพตนี้ไดชื่อวาปาจีนวังสะ   สมัยนัน้แล  หมูมนษุยไดชื่อวา   ติวรา 
หมูมนุษยชื่อติวรา  มีอายุประมาณ  ๔ หม่ืนป  หมูมนุษยชื่อติวรา  ข้ึนปาจีน- 
วังสบรรพตเปนเวลา  ๔  วัน    ลงก็เปนเวลา  ๔    วัน.    สมัยนัน้แล  พระ- 
ผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ   เสด็จอุบัติ 
ข้ึนในโลก  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธะ 
มีพระสาวกคูหน่ึง   เปนคูเลิศ    เปนคูเจริญ  ชื่อวาวิธูระ   และสัญชีวะ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงดูเถิด  ชื่อแหงภูเขาน้ีนั้นแล   อันตรธาน 
ไปแลว      มนุษยเหลาน้ันกระทํากาละไปแลว   และพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว   สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยงอยางนี้    ไมยั่งยืน 
อยางนี้  ไมนาชื่นใจอยางนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เหตุเพียงเทาน้ี     พอ 
ทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด  พอเพ่ือ 
จะหลุดพน   ดังน้ี. 
          [๔๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคยมีมาแลว    ภูเขาเวปุลละน้ี 
มีชื่อวาวงกต.   สมยันั้นแล  หมูมนุษยมีชื่อวาโรหิตัสสะ  มีอายุประมาณ   
๓ หม่ืนป  มนุษยชื่อวาโรหิตัสสะ  ข้ึนวงกตบรรพตเปนเวลา  ๓  วัน   ลง 
ก็เปนเวลา  ๓  วัน   สมัยน้ัน   พระผูมีพระภาคอรหัตสัมมาสมัพุทธเจา  
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ทรงพระนามวาโกนาคมนะ  เสด็จอุบัติข้ึนในโลก  พระผูมีพระภาค- 
อรหันตสัมมาสันพุทธเจาพระนามวาโกนาคมนะ   มีพระสาวกคูหน่ึง 
เปนคูเลิศ  เปนคูเจริญ  ชื่อวาภิยโยสะและอุตตระ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงดูเถิด   ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว   มนษุยเหลาน้ัน 
ทํากาละไปแลว      และพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว 
สังขารทั้งหลายไมเท่ียงอยางนี้ ฯ ล ฯ  พอเพ่ือจะหลุดพน  ดังนี้. 
         [๔๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรือ่งเคยมีมาแลว   เวปุลลบรรพต 
นี้มีชื่อวา  สปุสสะ.   สมยันั้นแล    หมูมนุษยชื่อสุปนียา     มีอายุประมาณ 
๒ หม่ืนป   หมูมนุษยที่ชื่อวาสุปปยา    ข้ึนสุปสสะบรรพตเปนเวลา  ๒  วัน 
ลงก็เปนเวลา ๒ วัน สมัยน้ัน  พระผูมพีระภาคอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา 
พระนามวากัสสปะ   เสด็จอุบัติข้ึนในโลก   พระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากัสสปะ   ไดมีพระสาวกคูหน่ึง   เปนคูเลิศ 
เปนคูเจริญ  ชื่อวติสสะและภารทวาชะ.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      พวกเธอ 
จงดูเถิด  ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว    มนุษยเหลานั้นกระทํา 
กาละไปแลว         และพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว 
สังขารทั้งหลายไมเท่ียงอยางนี้  ฯ ล ฯ  พอเพ่ือจะหลุดพน   ดังน้ี. 
         [๔๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กบ็ัดนี้แล   ภูเขาเวปุลละน้ีมีชื่อวา 
เวปุลละทีเดียว  ก็บัดนี้หมูมนุษยเหลานี้มีชื่อวามาคธะ หมูมนุษยที่ชื่อมาคธะ 
มีอายุนอย  นิดหนอย   ผูใดมีชีวิตอยูนาน   ผูนั้นมีอายุเพียงรอยป    นอย 
กวาก็มี  เกินกวาก็มี  หมูมนุษยชื่อมาคธะ  ข้ึนเวปุลลบรรพตเพียงครูเดียว 
และบัดนี้  พระอรหันตสัมมาสัมพุพธเจาพระองคนี้      เสด็จอุบัติข้ึนแลว 
ในโลก   ก็เราแลมีสาวกคูหน่ึง  เปนคูเลิศ  เปนคูเจริญ   ชื่อสารบีุตรและ  
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โมคคัลลานะ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมัยนั้นก็จักมี  สละชื่อแหงบรรพตนี้  
จักอันตรธาน      หมูมนษุยเหลาน้ีจักทํากาละ     และเราก็จักปรินิพพาน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สงัขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้      ไมยั่งยืนอยางนี้  
ไมนาชื่นใจอยางนี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เหตุเพียงเทาน้ี  พอทีเดียวเพื่อ 
จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง  พอเพ่ือจะคลายกําหนัด   พอเพ่ือจะหลุดพน 
ดังน้ี. 
         [๔๖๐]  พระผูมีพระภาคเจา   ผูสุคตศาสดา    ครั้นไดตรสัไวยา- 
กรณภาษิตนี้จบลงแลว  จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา 
                ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนุษยชื่อติวระ    วงกฏ 
         บรรพตของหมูมนษุยชื่อโรหิตัสสะ     สุปสสบรรพต     
         ของหมูมนุษยชื่อสปุปยา   และเวปุลลบรรพตของหมู 
         มนุษยชื่อมาคธะ   สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  ม ี
         อันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเปนธรรมดา    ครั้นเกดิขึ้นแลว 
          ยอมดับไป        ความที่สังขารเหลาน้ันสงบระงับไป 
          เปนสขุ  ดังน้ี. 
                                    จบเวปุลลปพพตสูตรที่  ๑๐            
                                       จบทุติยวรรคที่   ๒  
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                 รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  ทุคตสูตร           ๒.  สุขิตสูตร        ๓.  ติงสมัตตาสูตร 
         ๔.  มาตุสูตร           ๕.  ปตุสูตร          ๖.  ภาตุสูตร 
         ๗.  ภคินีสูตร          ๘.  ปุตตสูตร        ๙. ธีตุสูตร 
         ๑๐.  เวปุลลปพพตสูตร 
                               จบอนมตัคคสังยุตท่ี  ๓ 
 
            อรรถกถาเวปุลลปพพตสูตรที่  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเวปุลปพพตสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา ภูตปุพฺพ  ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเรื่องราวเรื่อง 
หน่ึงในอดีตกาลมาแสดง. บทวา สมฺา  อุทปาทิ ไดแก  บญัญัติ. บทวา 
จตุเหน  อาโรหนฺติ  นี ้   ทานกลาวหมายถึงคนมีกําลังปานกลาง.   บทวา 
อคฺค  คือสูงสุด.  บทวา  ภทฺทยุค   คือคูที่ดี.  บทวา  ตีเหน  อาโรหนฺติ 
ความวา ไดยินวา  แผนดินหนาข้ึน  ๑ โยชน  ระหวางพระพุทธเจาท้ังสอง 
ดวยคํามีประมาณเทาน้ี.   ภูเขานั้นสูง  ๓  โยชน.  บทวา  อปฺป    วา   ภิยฺโย 
ความวา ผูอยูเกินกวา  ๑๐๐  ป   นอยกวา  ๑๐  ปบาง.  ผูที่ชื่อวาอยูตลอด 
๑๐๐  ป  ไมมีอีก.   แตโดยสูงสุด   สัตวมีชีวิตอยูได   ๖๐  ปบาง  ๘๐  ปบาง 
สวนสัตวยังไมถึง  ๑๐๐ ป   ตายไปในเวลา  ๕ ป หรือ  ๑๐  ปเปนตนก็มี 
มาก.     คําน้ีวา    ก็พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ     บังเกิดในเวลามีอายุ 
๔ หม่ืนป     พระผูมีพระภาคเจาโกนาคมนะ     บังเกิดในเวลามีอายุ  ๓ 
หม่ืนป   ดังนี้   ทานจัดใหเปนความเสื่อมโดยลําดับ.      แตไมพึงทราบวา  
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อายุเสื่อมอยางนี้     เจริญแลว ๆ ก็เส่ือม.    ถามวา    อยางไร.      ตอบวา 
ครั้งแรก  พระผูมีพระภาคเจากกุสันธะ  บังเกิดในเวลามีอายุ ๔ หม่ืนป 
ในกัปนี้แบงประมาณอายุออกเปน ๕ สวน ดํารงอยู  ๔ สวน  ปรินิพพาน 
แลวในเม่ือสวนท่ี  ๕ ยังมอียู.   อายุนั้นเสื่อมลงถึง  ๑๐  ป กลับเจริญข้ึนอีก 
จนถึงอสงไขยป       แลวกลับเส่ือม      ดํารงอยูในเวลามีอายุ . หม่ืนป. 
พระโกนาคมนะบังเกิดแลวในกาลนั้น.  แมพระองคก็ปรินิพพานอยางนั้น 
แล  อายุนั้นเสื่อมลงถึง  ๑๐ ป  กลับเจริญข้ึนอีกจนถึงอสงไขยป  แลวก็เสื่อม 
ดํารงอยูในเวลามีอายุ  ๒ หม่ืนป.  พระผูมีพระภาคเจากัสสปะบังเกิดใน 
กาลน้ัน. แมพระองคปรินิพพานแลวอยางนั้นแล  อายุนั้นเสื่อมลงถึง  ๑๐ ป 
กลับเจริญข้ึนอีกจนถึงอสงไขยป   แลวเส่ือมลงไปถึง   ๑๐๐  ป.   ครั้งน้ัน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทรงอุบัติ. พึงทราบวาอายุเสื่อมแลวกลับเจริญ 
เจริญแลวก็เสื่อม. พระพุทธเจาท้ังหลายทรงอุบัติในมนุษย  มีประมาณอายุ 
อันใดในกัปนั้น  อันนั้นแล เปนประมาณอายุแมของพระพุทธเจาเหลาน้ัน. 
                                จบอรรถกถาเวปุลลปพพตสูตรที่   ๑๐ 
                                 จบทุติยวรรคที่   ๒ 
                            จบอรรถกถาอนมตัคคสังยุต  
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                       ๔.  กัสสปสังยุต 
 
                        ๑. สันตุฏฐสูตร 
 
                     วาดวยเรื่องสันโดษ 
 
         [๔๖๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได     และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณ 
แหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได  ไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะ 
เหตุแหงจีวร  ไมไดจีวรก็ไมสะดุง    ครั้นไดจีวรแลวก็ไมยินดี   ไมติดใจ 
ไมพัวพัน  มีปกติเห็นโทษ  มีปญญาเครื่องสลัดออก  ยอมใชสอย  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได  และเปน 
ผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได     ไมถงึ 
การแสวงหาอันไมสมควร  เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไม 
สะดุง     ครัน้ไดบิณฑบาตแลวก็ไมยินดี   ไมติดใจ   ไมพัวพัน   มีปกติ 
เห็นโทษ    มปีญญาเครื่องสลัดออก    ยอมบริโภค    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได  และเปนผูกลาวสรรเสริญ 
คุณแหงความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได   ไมถึงการแสวงหาอันไม 
สมควรเพราะเหตุแหงเสนาสนะ       ไมไดเสนาสนะก็ไมสะดุง      ครั้นได 
เสนาสนะแลวก็ไมยินดี  ไมติดใจ  ไมพัวพัน   มีปกติเห็นโทษ    มีปญญา  
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เครื่องสลัดออก  ยอมใชสอย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กัสสปนี้เปนผูสันโดษ 
ดวยเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได    และเปนผูกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร    ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข 
ตามมีตามได   ไมถึงการแสวงหาอันไมควร     เพราะเหตุแหงเภสัชบริขาร 
ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข       ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขก็ไม 
สะดุง  ครั้นไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขแลวก็ไมยินดี   ไมติดใจ 
ไมพัวพัน  มีปกติเห็นโทษ  มีปญญาเครื่องสลัดออก  ยอมบรโิภค. 
         [๔๖๓]  เพราะเหตุนั้นแล    ภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา  เราทั้งหลายจักเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได   และจักเปน 
ผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได    จักไมถึงการ 
แสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงจีวร   ไมไดจีวรแลวก็จักไมสะดุง    ครั้น 
ไดจีวรแลวจักไมยินดี   ไมติดใจ     ไมพัวพัน    จึงเปนผูมีปกติเห็นโทษ 
มีปญญาเครื่องสลัดออก     ใชสอย   [พึงทําอยางนี้ทุกบท]    เราท้ังหลาย 
จักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯ ล ฯ        จักเปนผูสันโดษ 
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯ ล ฯ         จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขาร 
ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได        จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหง 
ความสันโดษดวยเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได       จัก 
ไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหง 
คนไข  ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขก็ไมสะดุง         ครั้นได 
เภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขแลวก็ไมยินดี     ไมติดใจ   ไมพัวพัน 
จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ    มีปญญาเครื่องสลัดออกบริโภค     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เราจักกลาว  
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สอนพวกเธอตามอยางกัสสป  ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสป  และพวกเธอ  
เมื่อไดรับโอวาทแลว  พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น  ดังนี้. 
                                      จบสันตุฏฐสูตรที่  ๑ 
 

                                      กัสสปสังยุต 
 
                          อรรถกถาสันตุฏฐสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสันตุฏสูตรท่ี  ๑  แหงกัสสปสังยุต. 
         บทวา  สนฺตุฏาย  ไดแก  กัสสปะน้ี    เปนผูสันโดษ.    บทวา 
อิตริตเรน  จวีเรน ไดแก ดวยจีวรชนิดใดชนิดหน่ึง   เเหงจีวรเน้ือหยาบ 
ละเอียด  เศราหมอง  ประณีต  ทน  ชํารุด.   มีอธิบายวา    สันโดษดวย 
จีวรชนิดใดชนิดหน่ึง      ตามท่ีไดแลวเปนตน.    ก็ความสันโดษในจีวรมี 
๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ๑  ยถาพลสันโดษ ๑  ยถาสารุปปสันโดษ  ๑. 
ถึงความสันโดษในบิณฑบาตเปนตน   ก็นัยนี้แล. 
         การพรรณนาประเภทแหงสันโดษเหลาน้ัน  ดังตอไปนี้.   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้    ไดจีวรดีบาง    ไมดีบาง    เธอใชจีวรนั้นอยางเดียว   ไม 
ปรารถนาจีวรอ่ืน   ถึงจะไดก็ไมรับ.     นีช้ื่อวา  ยถาลาภสันโดษในจีวร 
ของเธอ.  ก็เม่ือเปนเชนนั้น  ภิกษุเปนผูทุรพลตามปกติบาง    ถกูอาพาธ 
ครอบงําบาง    เมื่อหมจีวรหนักยอมลาํบาก.    เธอเปลี่ยนจีวรนั้นกับภิกษุ 
ผูชอบพอกัน ใชจีวรเบา  ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ.  นีช้ื่อวา  ยถาพลสันโดษ 
ในจีวรของเธอ.  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  ไดปจจัยที่ประณีต.   บรรดาบาตร    
และจีวรเปนตน       เธอไดจีวรมีคามากอยางใดอยางหน่ึง     หรือไดจีวร  
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เปนตน  เปนอันมาก  ถวายดวยคิดวา  สิ่งนี้สมควรแกพระเถระผูบวชนาน 
สิ่งน้ีสมควรแกภิกษุผูพหูสูต   สิ่งน้ีสมควรแกภิกษุผูอาพาธ    สิง่น้ีจงมีแก 
ภิกษุมีลาภนอย  ดังนี้  แลวเก็บจีวรเกาของภิกษุเหลาน้ัน   ก็หรือเก็บผาท่ี  
เปอนจากกองหยากเย่ือเปนตน      เอาผาเหลาน้ันทําสังฆาฏิใช      กช็ื่อวา 
เปนผูสันโดษ.  นีช้ื่อวา  ยถาสารุปปสันโดษในจีวรของเธอ. 
         ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไดบิณฑบาตเศราหมองบาง   ประณีตบาง. 
เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตน้ันเทาน้ัน    ไมปรารถนาบิณฑบาต  
อ่ืน   ถึงจะไดก็ไมรับ.  นีช้ื่อวา   ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาตของเธอ.  
สวนภิกษุใด  ไดบิณฑบาตผิดธรรมดา  หรือแสดงตอความเจ็บไขของตน. 
ภิกษุนั้น  ฉันบิณฑบาตน้ันไมมีความผาสุก.     เธอถวายบิณฑบาตน้ันแก 
ภิกษุผูชอบพอกันเสีย     ฉันโภชนะเปนที่สบายจากมือของภิกษุนั้น    ทํา 
สมณธรรม  ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ.     นี้ชื่อวา  ยลาพลสันโดษในบิณฑ- 
บาตของเธอ.  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  ไดบิณฑบาตท่ีประณีตเปนอันมาก.  เธอ 
ถวายแกภิกษุผูบวชนาน  ผูพหูสูต  ผูมีลาภนอย  และผูอาพาธ เหมือนถวาย 
จีวรนั้น  ฉันอาหารท่ีเหลือของภิกษุเหลาน้ัน หรืออาหารท่ีเที่ยวบิณฑบาต 
แลวสํารวม.     กช็ื่อวาเปนผูสันโดษ.    นี้ชื่อวา  ยถาสารุปปสันโดษใน 
บิณฑบาตของเธอ. 
         ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไดเสนาสนะ  นาชอบใจบาง  ไมนาชอบใจ 
บาง.    เธอเกิดความพอใจ  ไมเสียใจดวยเสนาสนะน้ันแล  ยินดตีามท่ีได 
โดยที่สุดแมลาดดวยหญา.  นีช้ื่อวา  ยถาลาภสันโดษในเสนาสนะของเธอ. 
สวนภิกษุใดไดเสนาสนะท่ีผิด   หรือไมถูกกับความเจ็บไขของตน   เมื่อเธอ 
อยูก็ไมมีความผาสุก.     ภิกษุนั้น    ถวายเสนาสนะน้ันแกภิกษุผูชอบพอกัน  
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แลว    ก็อยูในเสนาสนะเปนที่สบาย    อันเปนของภิกษุนั้น     กช็ื่อวาเปน 
ผูสันโดษ.  นี้ชื่อวา  ยลาพลสันโดษในเสนาสนะของเธอ. 
         อีกรูปหน่ึงมีบุญมาก   ไดเสนาสนะท่ีประณีตเปนอันมากมีถ้ํามณฑป 
และเรือนยอดเปนตน. เธอถวายแกภิกษุผูบวชนาน  ผูพหูสูต  ผูมีลาภนอย 
และผูอาพาธ    เหมือนถวายจีวรเปนตนเหลาน้ัน     จึงอยูในที่แหงใดแหง 
หน่ึง  ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษ.  นีช้ื่อวา   ยถาสารุปสันโดษในเสนาสนะ 
ของเธอ.  แมภิกษุสําเหนียกวา  ชื่อวา  เสนาสนะท่ีอยูสบายมาก    เปนที ่
ต้ังแหงความประมาท  เมื่อน่ังในเสนาสนะน้ัน  ถิ่นมิทธะครอบงํา อกุศล 
วิตกยอมปรากฏแกเธอผูต่ืนข้ึน  ถูกความหลับครอบงําแลว ไมรับเสนาสนะ 
เชนนั้นแมถงึแกตน.      เธอหามเสนาสนะนั้นแลว     อยูในกลางแจงและ 
โคนตนไมเปนตน   กช็ือ่วาเปนผูสันโดษ.      แมนี้ชื่อวา  ยถาสารุปป-  
สันโดษในเสนาสนะ. 
         สวนภิกษุในธรรมวินัยนี้    ไดเภสัชเศราหมองบาง    ประณีตบาง. 
เธอก็ยินดีดวยเภสัชซึ่งตนไดเทาน้ัน  ไมปรารถนาเภสัชอ่ืน   ถึงจะไดก็ไม 
รับ.  นี้ชื่อวา  ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.    สวนภิกษุตอง 
การนํ้ามันไดน้ําออย.    เธอถวายนํ้าออยนั้นแกภิกษุผูชอบพอกันแลว  รับ 
น้ํามันจากมือของภิกษุนั้น     หรือแสวงหาน้ํามันอ่ืนมาทําเภสัช    ก็ชื่อวา 
เปนผูสันโดษ.  นีช้ื่อวา    ยถาพลสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.   อีก 
รูปหน่ึงมีบุญมาก    ไดเภสัชที่ประณีตมีน้ํามันน้ําผ้ึงและนํ้าออยเปนอันมาก 
เปนตน.  เธอถวายแกภิกษุผูบวชนาน  ผูพหูสูต  ผูมีลาภนอย และอาพาธ 
เหมือนถวายจีวร     ยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชอยางใดอยางหนึ่งอันตน 
นํามาสําหรับภิกษุเหลานั้น  กช็ื่อวาเปนผูสันโดษ.      สวนภิกษุที่วางสมอ  
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ดองดวยนํ้ามูตรไวในภาชนะหน่ึง วางของหวาน ๔ อยางไวในภาชนะหนึ่ง  
เมื่อเขาพูดวา  ทานผูเจริญ   ทานจงถือเอาตามท่ีปรารถนาเถิด    หากโรค 
ของเขาระงับไดดวยเภสัชเหลาน้ัน    อยางใดอยางหนึ่ง    เม่ือเปนเชนนั้น 
จึงหามของหวาน   ๔   อยาง  ดวยคิดวา  ชื่อวาสมอดองน้ํามูตร  พระพุทธ- 
เจาเปนตน       ทรงสรรเสริญ    ดังน้ี     แลวทําเภสัชดวยสมอดองน้ํามูตร 
ก็ชื่อวาเปนผูสันโดษอยางยิ่ง.   นี้ชื่อวายถาสารุปปสันโดษในคิลานปจจัย 
ของเธอ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงสันโดษ  ๓  เหลาน้ีวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กัสสปะนี้สันโดษดวยจีวรตามมีตามได  คือเปนผูสันโดษ 
ดวยจีวรตามท่ีไดเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  วณฺณวาที   ความวา  ภิกษุรูปหน่ึง  เปนผูสันโดษ   แตไม 
กลาวคุณแหงความสันโดษ     อีกรูปหน่ึงไมเปนผูสันโดษ     แตกลาวคุณ 
แหงความสันโดษ.  อีกรปูหน่ึง  ทั้งไมเปนผูสันโดษ  ทั้งไมกลาวคุณแหง 
ความสันโดษ.    อีกรูปหน่ึง      ทั้งเปนผูสันโดษ    ทั้งกลาวคุณแหงความ 
สันโดษ.  เพ่ือทรงแสดงวา  กัสสปะนี้เปนผูเชนนั้น    ดังน้ี   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสวา   กัสสปะเปนผูมีปกติกลาวสรรเสริญความสันโดษ   ดวย 
จีวรตามมีตามได  ดังนี้. 
         บทวา  อเนสน   ไดแก  ไมแสวงหามีประการตาง ๆ   มีประเภท 
คือความเปนทูตสงขาว   และรับใช.   บทวา   อลทฺธา   แปลวา   ไมได. 
อธิบายวา    ภิกษุบางรูปคิดวา    เราจักไดจีวรอยางไรหนอแล    รวมเปน 
พวกเดียวกับพวกภิกษุผูมีบุญ    ทําการหลอกลวงอยู    ยอมสะดุง    หวาด 
เสียวฉันใด.   ภิกษุนี้  ไมไดจีวรก็ไมสะดุงฉันนั้น.   บทวา  ลทฺธา   จ   
ไดแก ไดแลวโดยธรรม.  บทวา   อคธโิต   ไดแก  ไมติดในความโลภ.  
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บทวา   อมุจฉฺิโต   ไดแก   ไมถึงความสยบ    ดวยตัณหามีประมาณยิ่ง. 
บทวา  อนชฌฺาปนฺโน   ความวา  อันตัณหาทวมทับไมได   คือโอบรัดไม 
ได.   บทวา   อาทีนวทสฺสาวี   ความวา   เห็นโทษอยูในอเนสนาบัติและ 
ในการติดการบริโภค.  บทวา  นิสฺสรณปฺโ ทานกลาววา  เพียงเพ่ือ 
กําจัดความหนาว.  มีอธิบายวา  รูการสลัดออก  จึงใชสอย.  แมในบทเปน 
ตนวา  อิตริตรปณฺฑปาเตน   พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา   ดวยบิณฑบาต 
เสนาสนะ.  คิลานปจจัยเภสัชบริขาร  อยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดเปนตน. 
        ในบทวา  กสฺสเปน  วา   หิ  โว  ภกิฺขเว  โอวทิสฺสาม  นี ้ เหมือน 
พระมหากัสสปเถระ    สนัโดษดวยความสันโดษ ๓ ในปจจัย  ๔.    ภิกษุ 
เมื่อกลาวสอนวา  แมทานทั้งหลาย  จงเปนอยางนั้น  ชื่อวากลาวสอนตาม 
กัสสป.  แมในบทวา  โย   วา   ปนสฺส   กสฺสปาทิโส  นี้   ก็หรือภิกษุใด 
เชนกัสสปพึงเปนผูสันโดษ    ดวยความสันโดษ ๓ ในปจจัย    ๔    เหมือน 
พระมหากัสสปเถระ.  เมื่อกลาวสอนวา แมทานทั้งหลาย  จงมีรูปอยางนั้น 
ชื่อวายอมสอนเชนกับกัสสป.     บทวา   ตถตฺตาย  ปฏิปชฺชิตพฺพ 
ความวา    ชือ่วาการการกลาวดวยความประพฤติ    และการปฏิบัติขัดเกลา 
ตามท่ีกลาวไวในสันตุฏฐิสูตรนี้    เปนภาระของพระสัมมาสัมพุทธเจา.   แต 
การบําเพ็ญทําขอปฏิบัตินี้ใหบริบรูณเปนภาระของพวกเราเหมือนกัน.  เธอ 
คิดวา   ก็แล   เราควรถือเอาภาระอันมาถึงแลว    พึงปฏิบัติเพ่ือความเปน 
อยางนั้น   ตามท่ีเรากลาวแลว. 
                                 จบอรรถกถาสันตุฏฐสูตรที่   ๑  
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                      ๒.  อโนตตาปสูตร 
 

         วาดวยความไมสะดุงกลัวตอความชั่ว 
 
         [๔๖๔] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :-  
         สมัยหนึ่ง       ทานพระมหากัสสปเเละทานพระสารีบุตรอยูในปา 
อิสิปตนมฤคทายวัน   กรงุพาราณสี.  ครั้งน้ันแล   ทานพระสารีบุตรออก 
จากท่ีพักผอนในเวลาเย็น   เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู   ครั้นเขา 
ไปหาแลว     ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหากัสสป     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๔๖๕]   ครั้นแลว     ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหา- 
กัสสป   ดังน้ีวา   ทานกัสสป   ผมกลาวดังน้ีวา   ผูไมมีความเพียรเครื่อง 
เผากิเลส    ผูไมมีความสะดุงกลัว    เปนผูไมควรเพ่ือความตรัสรู   ไมควร 
เพ่ือพระนิพพาน   ไมควรเพ่ือบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยาง 
ยอดเยี่ยม   สวนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส   ผูมีความสะดุงกลัว   เปนผู 
ควรเพ่ือความตรัสรู  ควรเพ่ือพระนิพพาน  ควรเพ่ือบรรลุธรรมเปนแดน 
เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม    ดูกอนผูมีอายุ     ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ 
จึงจะชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส    เปนผูไมมีความสะดุงกลัว 
เปนผูไมควรเพ่ือความตรัสรู   ไมควรเพ่ือพระนิพพาน   ไมควรเพ่ือบรรล ุ
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม   ก็แลดวยเหตุเพียงเทาไร  จึง 
จักไดชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส  เปนผูมีความสะดุงกลัว  เปน 
ผูควรเพ่ือความตรัสรู    ควรเพ่ือพระนิพพาน    ควรเพ่ือบรรลุธรรมเปน 
แดนเกษมจากโยคะอยางยอดเย่ียม.  
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         [๔๖๖]  ทานพระมหากัสสปกลาววา  ผูมีอายุ  ภิกษุในพระธรรม  
วินัยนี้ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส    โดยคิดวา   อกุศลธรรมลามกท่ียัง 
ไมเกิดข้ึน   เมื่อเกิดข้ึนแกเราจะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน   ไมทํา 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส  โดยคิดวา  อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดข้ึนแลว 
เมื่อเรายังละไมได  จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน   ไมทําความเพียร 
เครื่องเผากิเลส  โดยคิดวา  กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน  เมื่อไมเกิดข้ึนแกเรา 
จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน     ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส 
โดยคิดวา กุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลวแกเรา   เมื่อดับ   จะพึงเปนไปเพ่ือความ 
เสียประโยชน  ผูมีอายุ   ดวยอาการอยางน้ีแล   ภิกษุจึงไดชื่อวาเปนผูไมมี 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส. 
         [๔๖๗]   สา.   ผูมีอายุ   ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัว 
อยางไร.  
         ก. ผูมีอายุ   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ไมสะดุงกลัว    โดยคิดวา 
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อเกิดข้ึน   จะพึงเปนไปเพ่ือ 
ความเสียประโยชน   สะดุงกลัว    โดยคิดวา   อกศุลธรรมท่ีลามกที่เกิด 
ข้ึนแลวแกเรา  เมื่อเรายังละไมได   จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
ไมสะดุงกลัว  โดยคิดวา  กุศลธรรมทีย่ังไมเกิดข้ึนแกเรา  เมื่อไมเกิดข้ึน 
จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน  ไมสะดุงกลัว  โดยคิดวา  กุศลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแกเรา   เมื่อดับ    จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน    ผูมีอายุ 
ดวยอาการอยางน้ีแล   ภิกษุจึงไดชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัว  ผูมีอายุ 
ดวยอาการอยางน้ีแล  ภิกษุเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ไมมีความ 
สะดุงกลัว   เปนผูไมควรเพ่ือความตรัสรู  ไมควรเพ่ือพระนิพพาน ไมควร  
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เพ่ือบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม. 
         [๔๘๖]  สา.  ผูมีอายุ   ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
อยางไร.                                             
         ก.  ผูมอีายุ     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ทําความเพียรเครื่องเผา 
กิเลส  โดยคิดวา   อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อเกิดข้ึน 
จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน   ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส    โดย 
คิดวา   อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา   เม่ือเรายังละไมได   จะ 
พึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส  โดยคิดวา 
กุศลธรรมทีย่ังไมเกิดข้ึนแกเรา     เมื่อไมเกิดข้ึน    จะพึงเปนไปเพ่ือความ 
เสียประโยชน  ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส  โดยคิดวา   กุศลธรรมที่เกิด 
ข้ึนแลวแกเรา  เมื่อดับ  จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน  ผูมีอายุ  ดวย  
อาการอยางนี้แล   ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส. 
         [๔๖๙]  สา.  ผูมีอายุ  ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร. 
         ก.  ผูมอีายุ  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ยอมสะดุงกลัว    โดยคิดวา 
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อเกิดข้ึน   จะพึงเปนไปเพ่ือ 
ความเสียประโยชน   ยอมสะดุงกลัว   โดยคิดวา    อกุศลธรรมอันลามกท่ี 
เกิดข้ึนแลวแกเรา  เมื่อเรายังละไมได  จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
ยอมสะดุงกลัว   โดยคิดวา  กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อไมเกิดข้ึน 
จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน  ยอมสะดุงกลัว  โดยคิดวา  กุศลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลวแกเรา  เมื่อดับ   จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน  ผูมีอายุ 
ดวยอาการอยางน้ีแล     ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัว     ผูมีอายุ 
ดวยอาการอยางน้ีแล     ภิกษุเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส     มีความ  
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สะดุงกลัว  เปนผูควรเพ่ือความตรัสรู  ควรเพ่ือพระนิพพาน   ควรเพ่ือ 
บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม  ดังนี้. 
                                          จบอโนตตาปสูตรที่  ๒ 
 
         อรรถกถาอโนตตาปสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอโนตตาปสูตรท่ี  ๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนาตาป  ความวา  เวนจากความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส. 
บทวา  อโนตฺตาป  ความวา  ไมกลัว  คือเวนความกลัวแตความเกิดแหง 
กิเลส  และความไมเกิดแหงกุศล.   บทวา  สมฺโพธาย  คือเพ่ือความ 
ตรัสรู.  บทวา  นิพฺพานาย  คือเพ่ือทํานิพพานใหแจง.   อนุตฺตรสฺส 
โยคกฺเขมสฺส  คืออรหัต.  ก็อรหัตน้ัน   ยอดเยี่ยมและเกษมจากโยคะ  ๔. 
         ในบทเปนตนวา  อนุปฺปนฺนา  ความวา  อกุศลบาปธรรมมีโลภะ 
เปนตนเหลาใด  ยอมเกิดข้ึนแกภิกษุผูไดปจจัยมีจีวรเปนตน  อันตนยังไม 
เคยไดวัตถุเปนที่พอใจอยางใดอยางหนึ่งของอุปฏฐาก  สัทธวิิหาริก  และ 
อันเตวาสิกทั้งหลายแลว   ถือเอาส่ิงน้ันดวยเขาใจวางาม    เปนสุข  ดังนี้ 
โดยไมแยบคาย  ก็หรือราํพึงถึงอารมณอันไมเคยมีอยางใดอยางหน่ึง  โดย 
ไมแยบคายตามมีตามเกิด.  อกุศลบาปธรรมเหลาน้ัน   พึงทราบวา  ยังไม 
เกิดข้ึน  ดังนี้. 
         บาปธรรม   ชื่อวายังไมเกิดข้ึนในสงสารอันมีที่สุดเบ้ืองตนอันบุคคล 
รูไมได  ยอมไมมีโดยประการอ่ืน.      อน่ึง   อกุศลธรรมยังไมเกิดข้ึนแก 
ภิกษุ  ในเพราะอารมณอันเปนวัตถุ   อันเคยมีมา  หรือดวยความบริสุทธิ์  
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เปนปกติ   หรือดวยการเรียนและการสอบถาม   หรอืดวยอํานาจแหงปริยัติ  
นวกรรมและทําไวในใจโดยแยบคาย  อยางใดอยางหน่ึงในกอน  ภายหลัง 
ยอมเกิดข้ึนไดเร็วดวยปจจัยเชนนั้น.   อกุศลธรรมแมเหลาน้ี    พึงทราบวา 
ที่ยังไมเกิดข้ึน   เมื่อเกิดข้ึนพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน.  ดวยวา 
อกุศลธรรมเมื่อเกิดข้ึนในวัตถารมณเหลาน้ันบอย  ๆ      ชื่อวายังละไมได. 
อกุศลธรรมเหลาน้ัน  พึงทราบวาท่ีเกิดข้ึนแลว    เมื่อยังละไมไดพึงเปนไป 
เพ่ือความเสียประโยชน.   นี้เปนความสังเขปในขอนี้.   สวนความพิสดาร 
แยกเปนเกิดข้ึน  สละวิธทีี่ละได  ยังละไมได  ทั้งหมดทานกลาวในวิสุทธิ- 
มรรควาดวยญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ. 
         บทวา  อนุปฺปนฺนา  เม  กุสลา  ธมฺมา  ความวา  ธรรมท่ีไมมี 
โทษ  กลาวคือศีล  สมาธิ  มรรคและผลท่ีตนยังไมได.  บทวา  อุปฺปนฺนา 
ไดแก กุศลธรรมเหลาน้ันอันตนไดแลว.  บทวา   นริุชฺฌมานา   อนตฺถาย 
สวตฺเตยฺยุ   ความวา   ธรรมมีศีลเปนตนเหลาน้ัน   เมื่อดับไปเพราะยังไม 
เกิด   ดวยอํานาจความเส่ือม.   ก็ในธรรมมีศีลเปนตนนี้   โลกิยธรรมยอม 
เสื่อม.    โลกตุรธรรมไมมเีสื่อม.    สวนเทศนานี้     ทานแสดงดวยอํานาจ 
สัมมัปปธานนี้วา     เพ่ือความดํารงอยูแหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ดังน้ี. 
อีกอยางหนึ่ง  พึงเห็นเนื้อความในขอนี้อยางนี้วา  เมื่อทุติยมรรคยังไมเกิด 
ปฐมมรรคเมื่อดับ    พึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน.    สัมมปัปธาน  ๔ 
เหลาน้ี     ทานกลาวในสูตรนี้     ดวยอํานาจวิปสสนาสวนเบื้องตน    ดวย 
ประการฉะน้ีแล.                           
                                  อรรถกถาอโนตตาปสูตรที่  ๒  
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                        ๓.  จันทูปมสูตร  
 

         วาดวยเปรียบภิกษุจงทําตัวเปนดุจพระจันทร 
 
         [๔๗๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร  จงพรากกาย  พรากจิตออก  เปนผูใหม 
เปนนิตย  เปนผูไมคะนองในสกุลทั้งหลายเขาไปสูสกุลเถิด   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกาย   พรากจิต   แลดูบอนํ้าซ่ึง 
คร่ําครา  หรือท่ีเปนหลุมเปนบอบนภูเขา  หรือแมน้ําที่ขาดเปนหวง  ฉันใด 
พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร  จงพรากกาย  พรากจิตออก  เปนผูใหม 
เปนนิตย  ไมคะนองในสกุล  เขาไปสูสกุล  ฉันนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กัสสปเปรียบประดุจพระจันทร  พรากกาย  พรากจิตออกแลว  เปนผูใหม 
อยูเปนนิตย  ไมคะนองในสกุลทั้งหลายเขาไปสูสกุล. 
         [๔๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน  ภิกษุชนิดไร  จึงสมควรเขาไปสูสกุล. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลาย 
ของขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน   มีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย  ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ขอใหเนื้อความแหงภาษิตน้ี  จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจา 
เถิด  ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวทรงจําไว  ดังนี้. 
         ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ  
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ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฝามือน้ี   ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ 
ฉันใด  จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล   ไมของ   ไมยึด   ไมพัวพัน   ฉันนั้น 
เหมือนกัน  โดยต้ังใจวา  ผูปรารถนาลาภ  จงไดลาภ   สวนผูปรารถนาบุญ 
จงทําบุญ   ดังน้ี  ภิกษุเปนผูพอใจ  ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน  ฉันใด 
ก็เปนผูพลอยพอใจ  ดีใจ  ดวยลาภของชนเหลาอ่ืน  ฉันนั้น     ภิกษุผูเห็น 
ปานน้ีแล  จึงควรเขาไปสูสกุล  ภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล 
ไมของ   ไมยึด   ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย   โดยคิดวา   ผูปรารถนาลาภ 
จงไดลาภ  สวนผูปรารถนาบุญ  จงทําบุญ  ดังนี้   กัสสปเปนผูพอใจ  ดีใจ 
ดวยลาภตามที่เปนของตน  ฉันใด   กเ็ปนผูพลอยพอใจ   ดีใจ   ดวยลาภ 
ของชนเหลาอ่ืน  ฉันนั้น. 
         [๔๗๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน   ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร   ไมบริสุทธิ์    ธรรมเทศนาของภิกษุ 
ชนิดไรบริสทุธิ์. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมทั้งหลาย 
ของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน  มีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนผูนํา   ม ีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พ่ึงอาศัย   ขาแตพระองคผู 
เจริญ  ขอใหเนื้อความแหงภาษิตน้ี   จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเถิด 
ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว  ดังนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาอยางนั้นพวก 
 เธอจงฟง  จงใจใสใหดี   เราจักกลาว  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  อยางนั้นพระพุทธเจาขา. 
         พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุ  
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รูปใดรูปหน่ึงมีความคิดอยางนี้  ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนวา  โอหนอ  
ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา    ก็แลครั้นฟงแลว    พึงเลื่อมใสซ่ึงธรรม 
ผูที่เลื่อมใสแลวเทาน้ัน    จะพึงทําอาการของผูเลื่อมใสตอเรา  ดังนี้  ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานน้ีแล ไมบริสุทธิ์   สวนภิกษุใดแล 
เปนผูมีความคิดอยางนี้   แสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนวา   พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว  เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง 
ไมประกอบดวยกาล   ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามาในตน    อันวิญู- 
ชนจะพึงรูเฉพาะตน  โอหนอ  ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา  ก็แลครั้น 
ฟงแลว  จะพึงรูทั่วถึงธรรม   ก็แลครัน้รูทั่วถึงธรรมแลว  จะพึงปฏิบัติเพ่ือ 
ความเปนอยางนั้น  ดังนี้   อาศัยความท่ีแหงพระธรรมเปนธรรมอันดี  จึง 
แสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน    อาศัยความกรุณา   จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
อาศัยความเอ็นดู    จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน    อาศัยความอนุเคราะห 
จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน     ดวยประการฉะน้ี      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานน้ีแล   บริสุทธิ์.            
         [๔๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กัสสปเปนผูมีความคิดอยางนี้   ยอม 
แสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนวา      พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว 
ดีแลว   เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล  ควร 
เรียกใหมาดู.  ควรนอมเขามาในตน  อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน   โอหนอ 
ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา   ก็แลครั้นฟงแลว   จะพึงรูทั่วถึงธรรม 
ก็แลครั้นรูทัว่ถึงธรรมแลว  จะพึงปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น  ดังนี้  อาศัย 
ความท่ีธรรมเปนธรรมอันดี     จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน  อาศัยความ 
กรุณา  จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน   อาศัยความเอ็นดู   จึงแสดงธรรม  
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แกชนเหลาอ่ืน     อาศัยความอนุเคราะห     จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักกลาวสอนพวกเธอตามอยางกัสสป   หรือผูใด 
พึงเปนเชนกัสสป  เราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น   กแ็ลพวกเธอ   
ไดรับโอวาทแลว  พึงปฏบิัติเพ่ือความเปนอยางนั้น  ดังนี้. 
                                              จบจันทูปมสูตรที่  ๓ 
 
             อรรถกถาจันทูปมสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจันทูปมสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   จนฺทูปมา    ความวา   เธอทั้งหลาย    จงเปนเชนดวงจันทร 
โดยความเปนปริมณฑลอยางไร.     อีกอยางหนึ่ง   ดวงจันทรโคจรอยูบน 
ทองฟา  ไมทําความคุนเคย   ความเยื่อใย    ความรักใคร  ความปรารถนา 
หรือความพยายามกับใคร.  แตจะไมเปนที่รัก ทีช่อบใจของมหาชนก็หามิได 
ฉันใด.   แมพวกเธอ   ก็เปนที่รักที่ชอบใจของชนเปนอันมาก   เพราะไม 
ทําความคุนเคยเปนตนกับใคร    เปนดุจดวงจันทร   เขาไปสูตระกูล  ๔  ม ี
ตระกูลกษัตริยเปนตนฉันนั้น.   อน่ึง   ดวงจันทรกําจัดความมืดสองแสงสวาง 
ฉันใด.  พึงเห็นเนื้อความในขอน้ี  โดยนัยมีเปนตนอยางนี้วา   พวกเธอเปน 
ดุจดวงจันทรดวยการกําจัดความมืดคือกิเลส      และดวยการสองแสงสวาง 
คือปญญาฉันนั้น. 
         บทวา  อปกสฺเสว   กาย  อปกสสฺ  จิตฺต  ความวา   พราก   คือ 
ครามา    นําออกไปทั้งกายและทั้งจิตดวยการไมทําความคุยเคยเปนตนนั้น 
แล.  ดวยวา   ภิกษุใดไมอยูแมในปา   แตตรึกกามวิตกเปนตน.   ภิกษุนี้  
ชื่อวาไมพรากท้ังกายทั้งจิต.     สวนภิกษุใด   แมอยูในปา    ตรกึกามวิตก  
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เปนตน.   ภิกษุนี้ชื่อวาพรากกายอยางเดียว   แตไมพรากจิต.   ภิกษุใดอยู 
ในละแวกบาน      แตก็ไมตรึกกามวิตกเปนตน.      ภิกษุนี้ชื่อวาพรากจิต 
อยางเดียว    แตไมพรากกาย.    สวนภิกษุใดอยูปา    และไมตรึกกามวิตก 
เปนตน      ภิกษุนี้ชื่อวาพรากแมทั้งสอง.     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง 
แสดงวา   พวกเธอเห็นปานนี้   จงเขาไปสูตระกูล   จึงตรสัวา  อปกสฺเสว 
กาย  อปกสสฺ  จิตฺต  ดังน้ี. 
         บทวา  นิจฺจนวกา  ความวา  พวกเธอเปนผูใหมเปนนิตย  คือเปน 
เชนอาคันตุกะดังน้ี.    ดวยวา    อาคันตุกะเขาไปสูเรือนท่ีถึงเขาตามลําดับ 
ถาเจาของเรือนเห็นเขาเขาก็คิดวา   บุตรพ่ีนองชายของพวกเรา  ไปพักแรม 
เที่ยวไปอยางนี้  ดังนี้   เมื่ออนุเคราะหเชิญใหนั่งใหบริโภค  พอเขาบริโภค 
เสร็จคิดวา   ทานจงถือเอาโภชนะของทานเถิด  ดังนี้  ลุกข้ึนหลกีไป  ยอม 
ไมทําความคุนเคยกับเจาของเรือนเหลานั้น หรือจัดทํากรณียกิจ. ทานแสดง 
วา   แมพวกเธอเขาไปสูเรือนท่ีถึงเขาตามลําดับอยางนี้แลว    พวกมนุษยผู 
เลื่อมใสในอิริยาบถจะถวายส่ิงใด   รับเอาสิ่งน้ันตัดความคุนเคยเปนผูไม 
ขวนขวายในกรณียกิจของมนุษยเหลานั้นออกไป  ดังน้ี. ทานกลาวเรื่องของ 
สองพี่นองไว  เพ่ือความแจมแจงของความเปนผูใหมเปนนิตยดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา พ่ีนองสองคนออกบวชจากบานวโสฬนคร. พ่ีนองสองคน 
เหลาน้ัน  ปรากฏวาเปน  พระจูฬนาคเถระ  และพระมหานาคเถระ.   พระ- 
เถระเหลาน้ันอยูบนภูเขาจิตตลบรรพตตลอด  ๓๐  ป  บรรลุพระอรหัตแลว 
คิดวา เราจักเยี่ยมมารดา   มาแลว  พักอยูในวิหารในวโสฬนคร  เขาไปสูบาน 
มารดาเพ่ือบิณฑบาตในวันรุงข้ึน.  แมมารดานําขาวตมออกไปดวยกระบวย 
เพ่ือพระเถระเหลาน้ัน   เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระรูปหน่ึง.    เมื่อนาง  
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มองดูพระเถระน้ัน  ก็เกิดความรักในบุตร.  ครั้งน้ันนางจึงกลาวกะทานวา  
ลูกทานชื่อมหานาคเปนลูกของเราหรือ. พระเถระกลาววา อุบาสิกา ทานจง 
ถามพระเถระรูปหลังเถิด   แลวก็หลกีไป.  นางถวายขาวยาคูแมแกพระเถระ 
รูปหลัง แลวจึงถามวา  ลกู ทานชื่อจูฬนาคเปนลูกของเราหรือ.  พระเถระ 
กลาววา    อุบาสิกา  ทานไมถามพระรูปกอนหรือ   ดังน้ี    แลวกห็ลีกไป.   
ภิกษุผูตัดความคุนเคยกับมารดาอยางน้ี   ชื่อวาเปนผูใหมเปนนิตย. 
         บทวา   อปฺปคพฺภา    คือไมคะนอง    อธิบายวา   เวนดวยความ 
คะนองกายมีฐาน   ๘    ดวยความคะนองวาจามีฐานะ  ๔      และดวยความ 
คะนองใจมีฐานะมิใชนอย        การกระทําอันไมสมควรดวยกายในสงฆ 
คณะ  บุคคล  โรงฉัน    เรอืนไฟ  ทาอาบนํ้า  ทางภิกขาจาร   การเขาไป 
ในละแวกบาน       ชื่อวาความคะนองกายมีฐานะ  ๘    เชนกรรมเปนตน 
อยางนี้วา  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   นั่งรัดเขาในทามกลางสงฆ  หรือ 
ไขวหาง.    ในทามกลางคณะก็อยางนั้น.    บทวา   คณเมชฺเฌ   ความวา 
ในการประชมุบริษัท  ๔  หรือประชุมคณะพระสูตรเปนตน.     ในภิกษุผู 
แกกวาก็อยางนั้น.      สวนในโรงฉันไมถวายอาสนะแกภิกษุผูแก     หาม 
อาสนะแกภิกษุผูใหม.   ในเรือนไฟก็อยางนั้น   กใ็นเรือนไฟนี้     เธอไม 
บอกภิกษุผูแก     ทําการกอไฟเปนตน.     สวนในทาอาบน้ํามีอธิบายน้ีวา 
ทานไมกําหนดวา ภิกษุหนุม ภิกษุแก  พึงอาบน้ําตามลําดับที่มา.  เธอเมื่อไม 
เอ้ือเฟอการกําหนดน้ัน มาภายหลังลงน้ํา  ยอมเบียดเบียนภิกษุแกและภิกษุ 
ใหม.   สวนในทางภิกขาจารมีกรรมเปนตนอยางนี้วา    เดินออกหนาเพ่ือ 
ประโยชนแกอาสนะที่เลิศ  น้ําที่เลิศ  กอนขาวที่เลิศ  กระทบแขนเขาไปภาย 
ในละแวกบานกอนพวกภิกษุผูแก  ทําการเลนทางกายกับภิกษุหนุม  ดังนี้.  
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         การเปลงวาจาอันไมสมควรในทามกลางสงฆ   คณะ   บคุคล   และ 
ในละแวกบาน     ชื่อวาความคะนองวาจามีฐานะ  ๔   เชนภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนีไ้มบอกกอน  กลาวธรรมในทามกสางสงฆ   ในทามกลางคณะ 
และในสํานักบุคคลมีประการตามท่ีกลาวแลวในกอนอยางนั้น      ถูกพวก 
มนุษยถามอยางนั้นเหมือนกัน   ไมบอกภิกษุผูแกกวาแกปญหา.   สวนใน 
ละแวกบาน   ยอมกลาวคําเปนตนวา    ชื่อแมไฉน    ขาวยาคู    หรือของ 
ควรเค้ียว  ควรบริโภคมีอยูหรือ  ทานจะใหอะไรแกเรา.  วันนีเ้ราจักเค้ียว 
อะไร    จักกนิอะไร    จักดื่มอะไร.    การไมถึงอัชฌาจารดวยกายวาจาใน 
ฐานะเหลาน้ัน ๆ แตใจตรึกถึงกามวิตกเปนตน  ชื่อวาความคะนองใจ ซึ่งมี 
ฐานะมิใชนอย.  อน่ึง ความท่ีภิกษุผูทุศีล    แมมีความปรารถนาลามกอัน 
เปนไปอยางน้ีวา  ขอชนจงรูเราวา  เปนผูมีศีลดังน้ี   ชื่อวาความคะนองใจ. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   พวกเธอเปนผูคะนองเขาไปหา   เพราะไมมี 
ความคะนองเหลานี้ทั้งหมดดวยประการฉะน้ี.   บทวา   ชรุทปาน  ไดแก 
บอนํ้าเกา.  บทวา  ปพฺพตวิสม  ไดแก  ที่เปนหลุม  คือเปนเหวบนภูเขา. 
บทวา  นทีวิทุคฺค  ไดแก  แมน้ําที่ขาดเปนหวง ๆ.  บทวา   อปกสฺเสว 
กาย  ไดแก  ผูใดขวนขวายในการเลนเปนตน  ไมพรากกาย  ไมรวมกัน 
ทํากรรมหนักตลอดสถานที่เชนนั้น ไมยึดถือผูชวย ไมพรากจิต  คํานึงโดย  
ลําดับ   เพราะเห็นโทษวาบุคคลผูตกไปในท่ีนี้   ยอมถึงมือและเทาหักเปนตน 
จึงมีความรักมองดู.  บุคคลน้ันตกไปแลว  ยอมประสบส่ิงมิใชประโยชนมีมอื 
และเทาหักเปนตน.   สวนผูใดตองการนํ้า   เปนผูใครจะตรวจดูดวยกิจอ่ืน 
หรือกิจบางอยาง พรากกาย  รวมกันทํากรรมหนัก  ยึดถือผูชวยเหลือ พราก  
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แมจิต  มองดูเกิดสังเวชเพราะเห็นโทษ.  ผูนั้นแลดูตามความชอบใจ แลวมี 
ความสุข  ยอมหลีกไปตามความปรารถนา. 
         บทนี้ในบทวา  เอรเมว  โข  นี้   เปนเครื่องเปรียบอุปมา.  ดวยวา 
ตระกูล   ๔     เหมือนบอน้ําเกาเปนตน.  ภิกษุเหมือนบุรุษผูแลดู. บุรุษมีกาย  
และจิตยังพรากไมได  เมื่อแลดูบอนํ้าเกาเปนตนเหลาน้ัน  ยอมตกไปใน 
บอน้ันฉันใด   ภิกษุมีกายเปนตนไมรักษาแลว  เมื่อเขาไปสูตระกูล  ยอม 
ติดอยูในตระกูล   ตอจากนั้น  ยอมประสบส่ิงมิใชประโยชน  มีการทําลาย 
พ้ืนศีลเปนตน   มีประการตาง ๆ เปนตนฉันนั้น.  เหมือนอยางบุรุษมีกาย 
และจิตพรากไดแลว  ยอมไมตกไปในบอน้ันฉันใด.  ภิกษุเปนผูมีกายและ 
จิตพรากไดดวยกายอันตนรักษาแลว   ดวยอันตนรักษาแลว   ดวยวาจา 
อันตนรักษาแลว    ดวยสติอันมั่นคง   เมื่อเขาไปสูตระกูล    ยอมไมติดใน 
ตระกูล.  ครัง้น้ัน  ศีลของเธอไมทําลาย  เหมือนเทาของบุรุษ  ผูไมตกไป 
ในบอน้ัน ไมหักฉะนั้น.  มือท่ีประกอบดวยศรัทธา ยอมไมทําลาย เหมือน 
มือไมหักฉะน้ัน.  ทองคือสมาธิ  ยอมไมแตก   เหมือนทองไมแตกฉะนั้น. 
ศีรษะคือญาณ  ยอมไมแตก  เหมือนศีรษะไมแตกฉะนั้น.    อนึ่ง   ตอและ 
หนามเปนตน  ยอมไมตําบุรุษน้ันฉันใด.   หนามคือราคะเปนตน  ยอมไม 
ทิ่มแทงภิกษุนี้ฉันนั้น.    บุรุษน้ันไมมีอุปทวะ.    แลดูไดตามความชอบใจ 
มีความสุขหลีกไปไดตามตองการฉันใด  ภิกษุอาศัยตระกูลแลว  เสพปจจัย 
มีจีวรเปนตน    เจริญกัมมฏัฐาน   พิจารณาในสังขารทั้งหลาย   บรรลุพระ 
อรหัตเปนสุขดวยโลกุตรสุข     ยอมไปสูทิศคือนิพพานท่ียังไมเคยไปไดตาม 
ตองการฉันน้ัน.  
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         บัดนี้   ภิกษุใดนอมใจไปในทางเลว  ปฏิบัติผิด  พึงกลาวอยางนี้วา 
พระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อตรัสวา   พวกเธอจงละความคะนอง  ๓  อยางเปน 
ดุจดวงจันทร  เขาไปสูตระกูล   ดวยความเปนผูใหมเปนนิตย   ต้ังไวใน 
มิใชฐานะ   ใหยกภาระท่ีทนไมได  ใหการทําส่ิงซึ่งใคร ๆ ไมอาจจะทําได. 
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงตัดทางถอยคําของภิกษุนั้นแสดงวา     ใคร ๆ 
อาจทําไดอยางนี้  ภิกษุเห็นปานน้ีก็มีอยูดังน้ี   จึงตรัสคําเปนตนวา  กสฺสโป 
ภิกฺขเว  ดังน้ี. 
         บทวา   อากาเส   ปาณึ     จาเลสิ  ความวา   ทรงโบกฝาพระหัตถ 
ไปมาทั้งสองขาง  ทั้งสวนลาง  ทั้งสวนบน เหมือนนําไปซ่ึงสายฟาเปนคู ๆ 
ในระหวางทองฟาสีครามฉะน้ัน.    แตขอน้ี    ชื่อวาเปนบทไมเจือปนใน 
พระพุทธพจนคือพระไตรปฎก.   บทวา   อตฺตมโน   ความวา     เปนผู 
มีจิตยินดี มีใจเปนของตน  คือไมถูกโทมนัสถือได.  แมบทวา  กสฺสปสฺส 
ภิกฺขเว    นี้    พระผูมีพระภาคเจาทรงตัดถอยคําของผูอ่ืน   โดยนัยกอน 
เหมือนกัน  จึงตรัสเพ่ือแสดงวา ภิกษุเห็นปานน้ีก็มีอยู.  บทวา  ปสนฺนาการ 
กเรยฺยุ     ความวา    ชนผูเลื่อมใสพึงถวายปจจัยมีจีวรเปนตน.     บทวา 
ตถตฺตาย   ปฏิปชฺเชยฺยุ  ความวา   พวกภิกษุบําเพ็ญศีลใหเต็มในที่มาแลว 
ใหศีลเหลาน้ัน ๆ  ถึงพรอมในท่ีแหงสมาธิวิปสสนามรรคและผลมาแลว 
ชื่อวาพึงปฏิบัติ  เพื่อความเปนอยางนั้น.  บทวา  อนุทย   คือความรักษา. 
บทวา   อนุกมฺป   คือมีจิตออนโยน.   ก็ทั้งสองบทน้ัน  เปนไวพจนของ 
ความกรุณา.  แมบทวา   กสฺสโป  ภิกฺขเว  นี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ตัดถอยคําของผูอ่ืน   โดยนัยกอนเหมือนกัน   จึงตรัสเพ่ือแสดงวา   ภิกษุ 
เห็นปานน้ีก็มีอยู.  ในบทวา   กสฺสเปน  วา  นี้    ทานแตงประกอบดวย  
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อํานาจอุปมากับดวงจันทรเปนตน     พึงทราบเน้ือความโดยนัยกอนเหมือน 
กัน. 
                                       จบอรรถกถาจันทูปมสูตรที่  ๓ 
 
                           ๔.  กุลูปกสูตร 
 

         วาดวยการเขาไปสูสกุลของภิกษุบางพวก 
 
         [๔๗๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  ณ ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .   แลวไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ภิกษุชนิดไร   สมควรเขาไปสูสกุล 
ภิกษุชนิดไร  ไมสมควรเขาไปสูสกุล.   
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมทั้งหลาย 
ของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯ ล ฯ. 
         [๔๗๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงมีความคิดอยางนี้วา  ขอชนท้ังหลายจงใหแกเราเทานั้น 
อยาไมให  จงใหแกเราใหมาก  อยาใหนอย  จงใหเราแตสิ่งประณีตเทาน้ัน 
อยาใหสิ่งเศราหมอง   จงใหเราเร็วพลันทีเดียว    อยาใหชา   จงใหเราโดย 
ความเคารพเทาน้ัน      อยาใหโดยไมเคารพเขาไปสูสกุล      ภิกษุทั้งหลาย 
ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้เขาไปสูสกุล  ชนท้ังหลายไมให  ภิกษุยอม 
อึดอัดเพราะขอนั้น  เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ   ชน 
ทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ฯ ล ฯ ใหของเศราหมอง  ไมใหของประณีต 
ใหชา    ไมใหเร็ว    ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น    เธอยอมไดเสวยทุกข-  
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โทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ  ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ   ไมใหโดย 
เคารพ  ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น   เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอ 
นั้นเปนเหตุ  ภิกษุเห็นปานนี้แล  ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล. 
         [๔๗๖]  สวนภิกษุใดแล   มีความคิดอยางนี้วา  ขอใหชนท้ังหลาย 
ในสกุลอ่ืนจงใหเราเทาน้ัน  อยาไมให  จงใหเรามากเทาน้ัน   อยาใหนอย  
จงใหเราแตสิ่งประณีตเทาน้ัน    อยาใหสิ่งเศราหมอง   จงใหเราพลันทีเดียว 
อยาใหชา   จงใหเราโดยเคารพเทาน้ัน   อยาใหโดยไมเคารพน้ัน   อันนั้น 
จะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหน  ดังนี้    เขาไปสูสกุล   ภิกษุทั้งหลาย  ถาเม่ือ 
ภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้   เขาไปสูสกุล   ชนทั้งหลายไมให  ภิกษุยอมไม 
อึดอัดเพราะขอนั้น     เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ 
ชนทั้งหลายใหนอย  ไมใหมาก  ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอน้ัน   เธอยอม 
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ     ชนท้ังหลายใหสิ่งเศราหมอง 
ไมใหสิ่งประณีต. . .  ใหชา   ไมใหเร็ว   ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น 
เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ   ชนทั้งหลายใหโดยไม 
เคารพ  ไมใหโดยเคารพ  ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น  เธอยอมไมได 
เสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ   ภิกษุเห็นปานนี้แล   ควรเปนผูเขา 
ไปสูสกุล.                                                                
         [๔๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กัสสปมีความคิดอยางนี้วา   ชน 
ทั้งหลายจงใหแกเราเทานั้น   อยาไมให  จงใหแกเรามากทีเดียว   อยาให 
นอย ฯ ล ฯ  อันนั้นจะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหน  ดังนี้  เขาไปสูสกุล   ชน 
ทั้งหลายไมให  กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น  เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัส 
ซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ   ชนทั้งหลายใหนอย  ไมใหมาก  กัสสปไมอึดอัด  
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เพราะขอน้ัน  เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ  ชนทั้งหลาย   
ใหสิ่งเศราหมอง  ไมใหสิ่งประณีต   กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น   เธอไม 
ไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ  ชนทั้งหลายใหชา   ไมใหโดยเร็ว 
กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ 
ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ     ไมใหโดยเคารพ      กัสสปไมอึดอัดเพราะ 
ขอน้ัน     เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ     ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักกลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป        หรอืผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป 
เราจักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น        พวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว 
พึงปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น  ดังนี้.                                 
                                             จบกุลูปกสูตรที่ ๔ 
 
                อรรถกถากุลูปกสูตรท่ี  ๔ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกุลูปกสูตรท่ี ๔   ดังตอไปนี้. 
         บทวา  กุลูปโก  ไดแก  เขาไปยังเรือนของตระกูล.   บทวา  เทนฺตุเยว 
เม  ไดแก  จงใหแกเราเทาน้ัน.  บทวา  สนฺทิยติ   ไดแก อึดอัด   บีบ 
ค้ันอยู.  คําท่ีเหลือในขอน้ี   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล. 
                                        จบอรรถกถากุลูปกสูตรที ่ ๔ 
 
                          ๕.  ชิณณสูตร 
 

        วาดวยภิกษุผูชรากับการนุงหมผาบังสุกุล 
 
         [๔๗๘]   ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน ฯ ล ฯ 



กรุงราชคฤห.    ครั้งน้ันแล    ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา  ครั้นเขาไปเฝาแลว   ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  
ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๔๗๙]  เมื่อพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสดังน้ีวา   กัสสป  บัดนี้เธอชราแลว  ผาปานบังสุกุลเหลาน้ีของเธอ 
หนัก  ไมนานุงหม  เพราะเหตุนั้นแล  เธอจงทรงคฤหบดีจีวร  จงบริโภค 
โภชนะที่เขานิมนต  และจงอยูในสํานักของเราเถิด.                           
         ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    เปนเวลา 
นานมาแลว     ขาพระองคผูอยูปาเปนวัตร     และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
ความเปนผูอยูปาเปนวัตร  เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   และกลาวสรร- 
เสริญคุณแหงความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร       เปนผูทรงผาบังสุกุล 
เปนวัตร     และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 
เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร     และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง 
ไตรจีวรเปนวัตร  เปนผูมีความมักนอย  และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
เปนผูมักนอย    เปนผูสันโดษ    และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความสันโดษ 
เปนผูสงัดจากหมู    และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู    เปนผู 
ไมคลุกคลีดวยหมู  และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี   เปนผู 
ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังน้ี. 
         [๔๘๐]    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดกูอนกัสสป   ก็เธอ 
เล็งเห็นอํานาจประโยชนอยางไร   จึงเปนผูอยูปาเปนวัตร  และกลาวสรร- 
เสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร  สิ้นกาลนาน. 
                                      [เปยยาลอยางเดียวกัน]  
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         เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . .      เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร  
. . . เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร . . .  เปนผูมักนอย . . .  เปนผูสันโดษ. . . 
เปนผูสงัดจากหมู . . .    เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู. . .    เปนผูปรารภความ 
เพียร  และกลาวสรรเสรญิคุณแหงการปรารภความเพียร  ดังนี้. 
         [๔๘๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประ- 
โยชน ๒ ประการ   จึงอยูปาเปนวัตร   และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
เปนผูอยูปาเปนวัตร    สิน้กาลนาน ฯ ล ฯ    เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . . 
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . .  ทรงไตรจีวรเปนวัตร. . . มีความปรารถนา 
นอย. . . เปนผูสันโดษ. . . เปนผูสงัดจากหมู. . . เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู 
เปนผูปรารภความเพียร      และกลาวสรรเสริญคุณแหงความปรารภความ 
เพียร  เล็งเห็นการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   และอนุเคราะหประชุมชนใน 
ภายหลังวา   ทําไฉน   ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา   ไดยิน 
วา    พระพุทธเจาและพระสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา     ที่ไดมีมาแลว 
ทานเปนผูอยูปาเปนวัตร    และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร 
สิ้นกาลนาน  ฯ ล ฯ  เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร. . . ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . .  
ทรงไตรจีวรเปนวัตร. . .  เปนผูมักนอย. . .   เปนผูสันโดษ. . .   เปนผู 
สงัดจากหมู. . .    เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู . . .     เปนผูปรารภความเพียร 
และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรมาแลว         สิ้นกาลนาน 
ทานเหลาน้ันจักปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น   ขอปฏิบัติของทานเหลาน้ัน 
จักเปนไปเพ่ือประโยชน   เพ่ือความสุข  สิ้นกาลนาน  ดังนี้  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน  ๒  ประการเหลาน้ี   จึงอยู 
ปาเปนวัตร    และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนอยูปาเปนวัตร. . . เที่ยว  
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บิณฑบาตเปนวัตร. . .  ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร. . .  ทรงไตรจีวรเปนวัตร  
. . .  มีความปรารถนานอย. . .  เปนผูสันโดษ. . .  เปนผูสงัดจากหมู . . . 
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู. . .   ปรารภความเพียร    และกลาวสรรเสริญคุณ 
แหงการปรารภความเพียรส้ินกาลนาน.                                        
         [๔๘๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดีละ  ดีละ   กัสสป   ไดยินวา 
เธอปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก  เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพ่ืออนุเคราะหแกโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  ดูกอนกัสสป  เพราะเหตุนั้นแล  เธอจงทรงผาบังสุกุล 
อันไมนานุงหม   จงเท่ียวบิณฑบาต   และจงอยูในปาเถิด   ฉะน้ี. 
                                        จบชิณณสูตรที่   ๕ 
 
                           อรรถกถาชิณณสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในชิณณสูตรท่ี   ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ชิณฺโณ   ไดแก   พระเถระแก.   บทวา   ครุกานิ  ความวา 
ผาปานเปนผาหลายชั้น  เปนของหนักดวยเย็บดวยดายและดวยผาดามในท่ี 
ที่ชํารุด ๆ จําเดิมแตเวลาท่ีทานไดผานั้น จากสํานักของพระศาสดา.  บทวา 
นิพฺพสนานิ   ความวา   ไดชื่อวาอยางนี้  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรง 
นุงมากอนแลวเลิกไป.  บทวา  ตสฺมา   ความวา   เพราะเธอชราและทรงผา 
บังสุกุลหนัก.   บทวา   คหปตานิ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เธอจง 
เลิกทรงผาบังสุกุลเปนวัตร     ทรงจีวรอันคฤหบดีถวายเถิด.       บทวา 
นิมนฺตนานิ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เธอจงเลิกองคผูเที่ยวบิณฑบาต 
เปนบัตร   บริโภคภัตรที่เขานิมนตมีสลากภัตรเปนตน.   บทวา  มม   สนฺติเก 
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอจงเลิกองคผูอยูปาเปนวัตร อยูในเสนาสนะ  
ใกลบานเถิด.  ถามวา   กพ็ระราชา   ทรงตั้งเสนาบดีในตําแหนงเสนาบดี 
เมื่อเสนานดีนั้นใหพระราชาทรงยินดีดวยหนาที่ของตน  มีความจงรักภักดี 
ตอพระราชาเปนตน ทรงเอาตําแหนงนั้นไปพระราชทานแกคนอ่ืน  ชื่อวา 
ทรงกระทําไมสมควรฉันใด พระศาสดาก็ฉันนั้น  เสด็จไปส้ินทาง ๓ คาวุต 
เพ่ือไปตอนรับพระมหากัสสปเถระ  ประทับที่โคนตนพหุปุตตะ   ระหวาง 
กรุงราชคฤหกับนาลันทา ทรงใหโอวาท ๓ ขอ ทรงเปลี่ยนจีวรของพระ- 
องคกับพระมหากัสสปเถระน้ัน  ไดทรงทําพระเถระใหอยูในปาตามธรรม- 
ชาติเปนวัตร    และใหทรงผาบังสุกุลตามธรรมชาติเปนวัตร.   เมื่อทานยัง 
พระทัยของพระศาสดาใหทรงยินดีอยูดวยกัตตุกัมยตาฉันทะ    พระศาสดา 
พระองคนั้น  ทรงใหเลิกธดุงคมีองคผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรเปนตน  ทรง 
ชักซวนในการรับคหบดีจีวรเปนตน  ชื่อวาทรงกระทําไมสมควรมิใชหรือ. 
ตอบวา    ทรงไมกระทํา.  ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะ 
เปนอัธยาศัยของตน.  แทจริง   พระศาสดาจะทรงใหพระเถระเลิกธุดงคก็ 
หามิได.  เปรยีบเหมือนกลองยังไมไดตีเปนตน    ยอมไมดังฉันใด   ทรง 
ประสงคจะใหพระเถระบันลือสีหนาทดวยทรงดําริวา   คนเห็นปานน้ียังไม 
ถูกกระทบ  ยอมไมบันลือสีหนาทฉันน้ัน  จึงตรัสอยางนี้   โดยอัธยาศัย 
แหงสีหนาท.  แมพระเถระบันลือสีหนาทโดยนัยเเปนตนวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขาพระองคเปนผูอยูปาตลอดกาลนาน  ดังนี้  โดยสมควรแดพระ 
อัธยาศัยของพระศาสดาเทาน้ัน. 
         บทวา  ทิฏธมมฺสุขวิหาร  ความวา  ชื่อวาทิฏฐธรรมสุขวิหารธรรม 
ยอมไดแกภิกษุผูอยูปาเทาน้ัน  หาไดแกภิกษุผูอยูในละแวกบานไม.  เพราะ 
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ภิกษุผูอยูในละแวกบาน   ไดยินเสียงเด็ก   เห็นรูปไมเปนที่สบาย   ไดยิน  
เสียงไมเปนท่ีสบาย.   ดวยเหตุนั้น  ภิกษุนั้นจึงเกิดความไมยินดี.   สวน 
ภิกษุผูอยูปา  เมื่ออยูเลยไปคาวุตหนึ่ง  หรือกึ่งโยชน   หยั่งลงสูปา  ไดยิน 
เสียงเสือดาว  เสือโครง  และราชสีหเปนตน  ความยินดีในเสียงมิใชเสียง 
มนุษย  ยอมเกิดข้ึนเพราะฟงเสียงเปนปจจัย  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมาย 
เอาความยินดีในเสียง   ตรัสวา  
                     ความยินดีอันมิใชของหมูมนุษย    ยอมมีแกภิกษ ุ
              ผูเขาไปสูสุญญาคาร     มีจิตสงบ   ผูเห็นธรรมแจม 
              แจงโดยชอบ       เธอพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น 
              และความเสื่อมแหงขันธทั้งหลายแตอารมณใด ๆ 
              เมื่อเธอรูแจงอารมณอันเปนอมตะ   ยอมไดปติ 
              ปราโมทย   ถาผูอื่นอีกไมมขีางหนา   หรอืขางหลัง 
              ความผาสุก       ยอมมีแกภิกษุผูยินดีอยูในปารูปหนึ่ง 
              ในที่นั้นแล. 
         สําหรับภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาตเทาน้ัน    ก็ยอมไดอยางนั้นเหมือนกัน 
สําหรับภิกษุผูไมเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรไดไม.  ดวยวา   ภิกษุผูไมเที่ยว 
บิณฑบาตเปนผูเที่ยวไปในกาลมิใชเวลารีบไปรีบกลับไปอยางผูมีความหวง 
ใยมีความสงสัยมากในความหวงใยน้ัน. ก็ภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตรไมเที่ยว 
ไปในกาลมิใชเวลา   ไมรบีไป  ไมรีบกลับไปอยางผูไมมีความหวงไมมีความ 
สงสัยมากในความหวงใยน้ัน.  ถามวา  อยางไร.  ตอบวา  ภิกษุผูไมบิณฑบาต 
เปนวัตร   อยูในวิหารไกลจากบานคิดวา     เราจะไดขาวยาคูหรือภัตรเพ่ือ 
ภิกษุผูอยูปริวาส  ก็หรือวาภัตรอะไรในบรรดาอุทเทสภัตรเปนตนในโรงฉัน  
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จักถึงแกเรา   ดังน้ี  ตอกาลเทาน้ัน   เมือ่ตัดใยแมงมุม   ใหโคที่นอนลุก  
ข้ึนแลว   ไปอยูแตเชา   ชือ่วา   เท่ียวไปในเวลามิใชกาล.     ครั้นมนุษย 
ออกไปจากเรือน   เพ่ือทําการงานในนาเปนตน   เธอก็ไปโดยเร็ว  เหมือน 
ติดตามเนื้อเพ่ือใหทันกัน  ชื่อวา  รีบไป.   ในระหวางทาง   ครั้นพบเห็น 
ใคร ๆ  เขา  ก็ถามวา  อุบาสกคนโนน   หรืออุบาสิกาคนโนนอยูที่บาน 
หรือไม  หรอืวา   ไมอยูที่บาน    ครัน้ทราบวา  อุบาสก  หรืออุบาสิกา 
ไมอยูที่บาน  ก็ว่ิงพลาน   เหมือนกับถูกไฟไหม   ดวยคิดวา   บัดนี้  เรา 
จะไดภัตแตเรือนไหน.  เธอเอง   เปนผูใครเพ่ือจะไปสูทิศปจฉิม   กลับ 
ไดสลากในทิศปาจีน  จึงเขาไปหาภิกษุอ่ืน  ผูไดสลากในทิศปจฉิม   แลว 
กลาวชวนแลกเปลี่ยนสลากกันวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจา    จักไปยังทิศ 
ปจฉิม   ขอทานจงรับสลากของขาพเจาไว   โดยใหสลากของทานแก 
ขาพเจา.   กห็รือวา   เมื่อเธอนําสลากภัตท่ีหน่ึงมาปริโภคอยู   ครั้นพวก 
มนุษย   กลาววา   ขอทานจงใหบาตร   เพ่ือสลากภัตแมอ่ืนอีก    จึงให 
ภิกษุอ่ืนมอบบาตรให   ดวยคําวา   ขาแตทานผูเจริญ   ขอจงใหบาตรของ 
ทาน  ขาพเจาจักใสภัตของขาพเจาในบาตรแลวคืนบาตรใหแกทาน 
ดังน้ี   ครั้นใหบาตรแกภิกษุอ่ืนแลว  เมื่อภัตอันบุคคลนํามาแลว   จึงใส 
ในบาตรของตน   เมื่อมอบบาตรคืน   ชื่อวา  เปลี่ยนบาตรกัน.   พระราชา  
มหาอํามาตยของพระราชาเปนตน      ถวายมหาทานแกพระภิกษุในวิหาร. 
และพระมหาทานน้ี   ภิกษุไดสลากเปนอันมากในบานไกลย่ิง.   เมื่อภิกษุ 
ไมไปท่ีวิหารนั้น  ก็จะไมไดสลากอีกตลอด  ๗  วัน   ฉะนั้น   จึงไปเพราะ 
เกรงจะไมไดสลาก.   เมือ่เธอไปอยางนี้  จึงชื่อวา   เปนผูมีความหวงใย 
จึงไป.  ก็เธอไป   เพ่ือประโยชนแกสลากภัตเปนตน   ของผูใด  แตกลับ  
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มีความสงสัยเปนอันมากในผูนั้น   อยางนี้วา  คนทั้งหลาย   จะถวายสลาก  
ภัตน้ัน     แกเราหรือหนอแล    หรือวา  จะไมถวาย.   จะถวายภัตท่ีประณีต 
หรือหนอแล  หรือวา  จะถวายภัตที่เลว.  จะถวายภัตเล็กนอยหรือหนอแล 
หรือวาจะถวายมาก.    จะถวายภัตเย็นชืดหรือหนอแล   หรือวาจะถวายภัต  
ที่ยังรอนอยู.   ดังน้ี.   
         สวนภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตร ลุกข้ึนตามเวลา   ทําวัตรปฏิบัติชําระ 
สรีระเขาไปท่ีอยู   ทําในใจถึงกัมมัฏฐาน   กําหนดเวลา   ยอมไปในเวลาท่ี 
มหาชนถวายภิกษากระบวยหน่ึงเปนตนเพียงพอ  ดังนั้น  จึงไมชื่อวาก็เที่ยว 
ไปในเวลามิใชกาล.      เธอแบงยางเทาแตละยางเทาแยกเปน  ๖   สวนเดิน 
พิจารณาไป  ดังนั้น  จึงไมชื่อวารีบไป. ไมถามวา คนชื่อโนนอยูในเรือนหรือ 
ไมอยูในเรือน  เพราะความใหแนนอนของตน.  ยอมไมไดรับสลากภัตเปน 
ตน. เมื่อไมไดรูจักสับเปลี่ยนอะไร.  ไมมีความหวงใยในอํานาจของผูอ่ืน. 
         เมื่อทําในใจถึงกัมมัฏฐาน   ยอมไมไดตามชอบใจ  ความสงสัยมาก 
ไมมี   เหมือนภิกษุนอกน้ี.   ไมติดใจในบานหรือในถนนหนึ่ง   เที่ยวไป 
ในที่อ่ืนได.     เมื่อไมติดใจในบานเปนตน      เที่ยวไปในท่ีอ่ืนสํารวมฉัน 
เหมือนนํ้าอมฤตแลวไป.  สําหรับภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรเทาน้ันได ผูไม 
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตรหาไดไม  ดวยวา   ภิกษุผูไมทรงผาบังสุกุลเปนวัตร 
เที่ยวแสวงหาผาจํานําพรรษา  ไมแสวงหาเสนาสนะสัปปายะ.   สวนภิกษุผู 
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร   ไมเที่ยวแสวงหาผาจํานําพรรษา.   แสวงหาแต 
เสนาสนะสัปปายะเทาน้ัน.   ภิกษุผูทรงไตรจีวรเปนวัตรยอมได  นอกน้ีหา 
ไดไม.   ดวยวา  ภิกษุผูไมทรงไตรจีวรเปนวัตร  มีสิง่ของมาก  มีบริขารมาก  
เพราะเหตุนั้น  เธอจึงไมมีผาสุวิหารธรรม.   ผาสุวิหารธรรมยอมไดแกพวก  
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ภิกษุผูมักนอยเปนตนเทานั้น  พวกนอกนี้หาไดไม.  เพราะเหตุนั้น  ทาน  
จึงกลาววา     พิจารณาเห็นอยูซึ่งความเปนสุขในทิฏฐธรรมของตน  ดังนี้. 
                                      จบอรรถกถาชณิณสูตรที่   ๕ 
 
                    ๖.  ปฐมโอวาทสูตร 
 

       วาดวยการใหโอวาทภิกษุทั้งหลาย 
 
         [๔๘๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กรุง 
ราชคฤห.  ครั้งน้ันแล   ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นเขาไปเฝาแลว  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ ที่สมควร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นทานพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาค 
เจาไดตรัสดังน้ีวา  ดูกอนกัสสป  เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย   จงกระทํา 
ธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย     เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
หรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย.                  
         [๔๘๔]  พระมหากัสสปกราบทูลวา    ขาแต พระผูมีพระภาคเจา 
ผูเจริญ    ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้    เปนผูวายาก   ประกอบดวยธรรมท่ีทําให 
เปนผูวายาก  ไมอดทน  ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ในพระธรรมวินัยนี้    ขาพระองคไดเห็นภิกษุชื่อภัณฑะ  ซึ่งเปนสัทธิวิหาริก 
ของพระอานนท    และภิกษุชื่ออาภิชชิกะ    ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระ- 
อนุรุทธ   กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา  จงมาเถิดภิกษุ  ใครจักกลาว 
ไดมากกวากัน   ใครจักกลาวไดดีกวากัน    ใครจักกลาวไดนานกวากัน 
ดังน้ี. 
         [๔๘๕]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึงมา  
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ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  เธอจงมา  จงเรียกภัณฑภิกษุ   สัทธิวิหาริกของอานนท 
และอาภิชชิกภิกษุ  สัทธวิิหาริกของอนุรุทธ  มาตามคําของเราวา   พระศาสดา 
ตรัสเรียกทานผูมีอายุทั้งหลาย           ภิกษุนั้นทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาวา 
พระพุทธเจาขา   แลวเขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีอยู   ครั้นเขาไปหาแลว 
ไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันดังน้ีวา    พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุเหลาน้ันรับคําภิกษุนั้นวา    ขอรบั  ผูมีอายุ    ดังน้ีแลว   เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา    ครัน้เขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๔๘๖]   ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา  พวกเธอไดกลาวลวงเกิน 
กันและกันดวยสุตะวา      จงมาเถิดภิกษุ         ใครจักกลาวไดมากกวากัน 
ใครจักกลาวไดดีกวากัน   ใครจักกลาวไดนานกวากัน   ดังน้ี  จรงิหรือ. 
         ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา   จริงอยางนั้น   พระเจาขา. 
         พ. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอรูทั่วถึงธรรมท่ีเราแสดงไวแลว 
อยางนี้หรือหนอ    พวกเธอจึงกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะอยางน้ีวา 
จงมาเถิดภิกษุ   ใครจักกลาวไดมากกวากัน   ใครจักกลาวไดดีกวากัน   ใคร 
จักกลาวไดนานกวากัน. 
         ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย   พระเจาขา. 
         พ. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ถาวาพวกเธอไมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดง 
แลวอยางนี้   ดูกอนโมฆบุรุษ  เมื่อเปนเชนนั้น  พวกเธอรูอะไร  เห็นอะไร 
บวชอยูในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้   ยอมกลาวลวงเกินกันและกนั 
ดวยสุตะไปทําไมเลาวา   จงมาเถิดภิกษุ   ใครจักกลาวไดมากกวากัน     ใคร  
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จักกลาวไดดีกวากัน   ใครจักกลาวไดนานกวากัน. 
         [๔๘๗]  ครั้งน้ันแล   ภิกษุเหลาน้ันซบศีรษะใกลพระบาทพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     โทษไดครอบงําขาพระองคทั้งหลาย     ผูพาลอยางไร   ผูหลง 
อยางไร    ผูไมฉลาดอยางไร   ขาพระองคเหลาใดบวชในพระธรรมวินัย 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวอยางนี้    กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะ 
วา  จงมาเถิดภิกษุ  ใครจักกลาวไดมากกวากัน   ใครจักกลาวไดดีกวากัน 
ใครจักกลาวไดนานกวากัน   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ    แหงขาพระองคทั้งหลายเหลาน้ัน   เพ่ือ 
สํารวมตอไป.                  
         [๔๘๘]  พ.  เอาเถิดภิกษุทั้งหลาย       โทษไดครอบงําพวกเธอ 
ผูพาลอยางไร    ผูหลงอยางไร   ผูไมฉลาดอยางไร   เธอเหลาใดบวชใน 
ธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้   ไดกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา 
จงมาเถิดภิกษุ     ใครจักกลาวไดมากกวากัน     ใครจักกลาวไดดีกวากัน 
ใครจักกลาวไดนานกวากัน     ดังน้ี     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       กเ็มื่อใดแล   
พวกเธอมาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว   ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม 
เมื่อน้ันเราท้ังหลายขอรับโทษนั้นของเธอเหลาน้ัน   ก็การท่ีบุคคลเห็นโทษ 
โดยความเปนโทษแลว      พําคืนเสียตามสมควรแกธรรม   และถึงความ 
สํารวมตอไป   นี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา. 
                                จบปฐมโอวาทสูตรที่  ๖  
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          อรรถกถาปฐมโอวาทสูตรท่ี  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปฐมโอวาทสูตรท่ี  ๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อห  วา   ถามวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพราะเหตุไร. 
ตอบวา  เพ่ือต้ังพระเถระไวในฐานะของพระองค.    ถามวา   พระสารีบุตร         
และพระโมคคัลลานะ  ไมมีหรือ.   ตอบวา  มี.   แตพระองคไดมีความดําริ 
อยางนี้วา     พระเถระเหลาน้ี    จักดํารงอยูนานไมได.    สวนกสัสปมีอายุ 
๑๒๐  ป.   เมื่อเราปรินิพพานแลว   กัสสปน้ันจักน่ังในถ้ําสัตตบรรณคูหา 
ทําการรวบรวมพระธรรมวินัย    ทําเวลาประมาณ   ๕,๐๐๐  ป    ของเราให 
เปนไปได.    เราจึงต้ังเธอไวในฐานะของตน.    พวกภิกษุจักสําคัญคําของ 
กัสสปอันตนพึงฟงดวยดี.  เพราะฉะน้ัน  พระองคจึงตรัสอยางนี้.   บทวา 
ทุพฺพจา  ความวา  พวกภิกษุพึงเปนผูวายาก.   บทวา   โทวจสฺสกรเณห ิ
คือ  ดวยการทําใหเปนผูวายาก.  บทวา  อปทกฺขณิคฺคาหิโน   ทานแสดงวา 
ฟงอนุศาสนีแลว  ไมรับเอาโดยความเคารพ  ไมปฏิบัติตามคําสอน  เมื่อไม 
ปฏิบัติ   เปนผูชื่อวารับเอาโดยไมเคารพ.  บทวา   อจฺจาวทนฺเต     ความวา 
กลาวเลยไป     คือพูดมากเกินไป      เพราะอาศัยการเรียนพระสูตรมาก. 
บทวา  โก  พหุตร  ภาสิสสฺติ   ความวา   เมื่อกลาวธรรม  ยอมกลาววา 
ใครจักกลาวธรรมมาก.  ทานหรือ  หรือวาเรา.  โก   สุนฺทรตร   ความวา 
รูปหน่ึง  แมเมื่อกลาวมาก   ยอมกลาวไมไดประโยชน   ไมไพเราะ.  รูปหน่ึง 
กลาวมีประโยชน  ไพเราะ.  ทานหมายถึงขอน้ัน   จึงกลาววา  โก   สุนฺทรฺตร 
ดังน้ี.   สวนรูปหน่ึง  กลาวมากละดี    ก็ไมกลาวนาน  เลิกเร็ว.  รูปหน่ึง 
ยอมใชเวลานาน  ทานหมายถึงขอน้ัน    จึงกลาววา   โก   จิรตร   ดังน้ี. 
                         จบอรรถกถาปฐมโอวาทสูตรที่ ๖  
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                    ๗.  ทุติยโอวาทสูตร 
 

          วาดวยการใหโอวาทภิกษุทั้งหลาย 
 
         [๔๘๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน     กรุง- 
ราชคฤห.  ครั้งน้ันแล   ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นนั่งเรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนกสัสป   เธอ 
จงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย  จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย   เราหรือ 
เธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย      เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุ 
ทั้งหลาย. 
         [๔๙๐]  ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเจริญ     ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้    เปนผูวายาก    ประกอบดวยธรรมท่ีทําให 
เปนผูวายาก    ไมอดทน   ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ     บุคคลบางคนไมมี 
ศรัทธา  ไมมหีิริ  ไมมโีอตตัปปะ  ไมมีความเพียร  ไมมีปญญา  ในกุศล 
ธรรมทั้งหลาย    ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา  เปนอันหวังไดแตความ 
เสื่อมในกุศลธรรมท้ังหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือน 
พระจันทรในขางแรม   ยอมเสื่อมจากวรรณ  จากมณฑล   จากรัศมี   จาก 
ความยาวและความกวาง  ในคืนหรือวันที่ผานมา   ฉันใด   บุคคลบางคน 
ไมมีศรัทธา...   ไมมีหิร.ิ..   ไมมีโอตตัปปะ...   ไมมีความพากเพียร... 
ไมมีปญญา     ในกุศลธรรมท้ังหลาย     ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา 
เปนอันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น   หวังความเจริญ 
ไมไดเลย    เหมือนฉะนั้น    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมี 
ศรัทธานี้   เปนความเส่ือมโทรม    ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีหิรินี้    เปนความ  
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เสื่อมโทรม     ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะน้ี     เปนความเส่ือมโทรม  
ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนเกียจครานน้ี   เปนความเส่ือมโทรม   ขอที่บุรุษ 
บุคคลมีปญญาทรามนี้  เปนความเส่ือมโทรม    ขอท่ีบุรุษบุคคลมักโกรธนี้  
เปนความเส่ือมโทรม  ขอท่ีบุรุษบุคคลผูกโกรธนี ้ เปนความเส่ือมโทรม 
ขอท่ีไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้  เปนความเส่ือมโทรม. 
         [๔๙๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ   บุคคลบางคนมีศรัทธา   มีหิริ 
มีโอตตัปปะ   มีความเพียร  มีปญญา   ในกุศลธรรมท้ังหลาย   ตลอดคืน 
หรือวันของเขาที่ผานมา  เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย 
เทาน้ัน    หวังความเส่ือมไมไดเลย    เปรียบเหมือนพระจันทรในขางข้ึน 
ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ   ดวยมณฑล   ดวยรัศม ี  ดวยความยาวและความ 
กวาง    ในคืนหรือวันที่ผานมา    ฉันใด      บุคคลบางคนผูมีศรัทธา...  
มีหิริ...   มโีอตตัปปะ...  มคีวามเพียร ...  มีปญญา  ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา   เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศล 
ธรรมทั้งหลายเทานั้น   หวังความเส่ือมไมไดเลย    เหมือนฉะนั้น      ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขอท่ีบุรษุบุคคลมีศรัทธานี้    ไมเปนความเส่ือมโทรม 
ขอท่ีบุรุษบุคคลมีหิรินี้       ไมเปนความเส่ือมโทรม      ขอท่ีบุรษุบุคคลมี 
โอตตัปปะน้ี   ไมเปนความเส่ือมโทรม   ขอท่ีบุรุษบุคคลมีความพากเพียรนี้ 
ไมเปนความเสื่อมโทรม.   ขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญาน้ี     ไมเปนความเส่ือม 
โทรม  ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมักโกรธนี ้ ไมเปนความเส่ือมโทรม   ขอท่ีบุรุษ 
บุคคลไมผูกโกรธนี ้    ไมเปนความเสื่อมโทรม    ขอท่ีมีภิกษุผูกลาวสอนน้ี 
ไมเปนความเสื่อมโทรม.                                          
         [๔๙๒]  พ.  ดีแลว   ดีแลว  กัสสป     บุคคลบางคนไมมีศรัทธา...  
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ไมมีหิริะ...  ไมมีโอตตัปปะ...  ไมมีความเพียร...   ไมมีปญญา   ในกุศล  
ธรรมทั้งหลาย  ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา  เปนอันหวังไดแตความ 
เสื่อมในกุศลธรรมท้ังหลายทาน้ัน หวังความเจริญไมไดเลย   เปรียบเหมือน 
พระจันทรในขางแรม   ยอมเสื่อมจากวรรณ  จากมณฑล  จากรัศมี  จาก 
ความยาวและความกวาง  ในคืนหรือวันที่ผานมา   ฉันใด   บุคคลบางคน 
ไมมีศรัทธา... ไมมีหิร.ิ.. ไมมีโอตัปปะ... ไมมีความเพียร... ไมมปีญญา 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย     ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา    เปนอันหวัง 
ไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น       หวังความเจริญไมไดเลย 
เหมือนฉะนั้น   ดูกอนกสัสป   ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้    เปนความ 
เสื่อมโทรม       ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีหิริ  ฯ ล ฯ      ขอท่ีบุรุษบุคคลผูไมมี 
โอตตัปปะ ฯ ลฯ    ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนเกียจคราน ฯ ล ฯ   ขอท่ีบุรุษ 
บุคคลมีปญญาทราม  ฯ ล ฯ  ขอท่ีบุรษุบุคคลมักโกรธ ฯ ล ฯ  ขอที่บุรุษ 
บุคคลผูกโกรธนี้      เปนความเสื่อมโทรม     ขอท่ีไมมีภิกษุผูกลาวสอนน้ี 
เปนความเส่ือมโทรม.              
         [๔๙๓]  ดูกอนกัสสป บุคคลบางคนมีศรัทธา...  มีหิร.ิ..  มโีอต-  
ตัปปะ...  มีความเพียร...  มีปญญา ... ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือ 
วันของเขาที่ผานมา      เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลาย 
เทาน้ัน หวังความเส่ือมไมไดเลย  เปรยีบเหมือนพระจันทรในขางข้ึน  ยอม 
เปลงปลั่งดวยวรรณ  ดวยมณฑล  ดวยรัศมี  ดวยความยาวและความกวาง 
ในคืนหรือวันที่ผานมา    ฉันใด    บุคคลบางคนผูมีศรัทธา...    มีหิริ... 
มีโอตตัปปะ...  มีความเพียร...   มีปญญา  ในกุศลธรรมท้ังหลาย   ตลอด 
คืนหรือวันของเขาที่ผานมา       เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรม  
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ทั้งหลายเทานั้น    หวังความเส่ือมไมไดเลย     เหมือนฉะนั้น   ดูกอนกัสสป 
ขอท่ีบุรุษบุคคลมีศรัทธานี้    ไมเปนความเส่ือมโทรม    ขอท่ีบรุุษบุคคล 
มีหิริ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีโอตตัปปะ ฯลฯ    ขอท่ีบุรุษบุคคลมีความ 
เพียร ฯ ล ฯ  ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญา ฯล ฯ     ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนไม 
มักโกรธ ฯล ฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนไมผูกโกรธนี้   ไมเปนความเส่ือม 
โทรม  ขอท่ีมีภิกษุผูกลาวสอนน้ี   ไมเปนความเส่ือมโทรม  ดงัน้ี. 
                                    จบทุติยโอวาทสูตรที่  ๗ 
 
                 อรรถกถาทุติยโอวาทสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทุติยโอวาทสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   สทฺธา   ไดแก  ศรัทธาที่มั่นคง.    บทวา   วิริย   ไดแก 
ความเพียรทางกายเเละทางจิต.  บทวา ปฺา  ไดแก   ปญญรูกุศลธรรม. 
บทวา   น  สนฺติ  ภิกฺข ู โอวาทกา   ทานพระกัสสปแสดงวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   คําน้ีวา บุคคลน้ีไมมี  ภิกษุผูโอวาท  พร่ําสอน กัลยาณมิตร 
ดังน้ี   เปนความเส่ือม. 
                                จบอรรถกถาทุติยโอวาทสูตรที่  ๗ 
 
                                  ๘.  ตติยโอวาทสูตร 
 

                            วาดวยการใหโอวาท 
 
         [๔๙๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู      ณ  พระวิหารเวฬุวัน 
กลันทกนิวาปสถาน   กรงุราชคฤห.     ครั้งน้ันแล  ทานพระมหากัสสป 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ครัน้เขาไปเฝาแลว       ถวายอภิวาทแลว  
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นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นนั่งเรยีบรอยแลว   พระผูมีพระภาคเจา  
ไดตรัสวา  ดูกอนกัสสป  เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย   จงกระทําธรรมี- 
กถาแกภิกษุทั้งหลาย  กสัสป  เราหรอืเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
หรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย. 
         ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ 
ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้   เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก 
ไมอดทน  ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ. 
         [๔๙๕]  พ.  ดกูอนกสัสป   ก็เปนความจริงอยางนั้น   ครั้งกอน 
ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ  เปนผุถือการอยูปาเปนวัตร   และกลาวสรรเสริญ 
คุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน 
วัตร      และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร 
เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร    และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความเปนผูทรง 
ผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
ความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร  เปนผูมีความปรารถนานอย   และกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย      เปนผูสันโดษ  และ 
กลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ   เปนผูสงัดจากหมู  และกลาวสรร- 
เสริญคุณแหงความสงัดจากหมู  เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู  และกลาวสรร- 
เสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวยหมู  เปนผูปรารภความเพียร  และกลาว 
สรรเสริญ  คุณแหงการปรารภความเพียร    บรรดาภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุใด 
เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร  และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการ 
อยูปาเปนวัตร  เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร   และกลาวสรรเสริญ 
คุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร     เปนผูทรงผาบังสุกุลเปน  
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วัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผู  
ทรงไตรจีวรเปนวัตร   และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวร 
เปนวัตร    เปนผูมีความปรารถนานอย    และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
เปนผูมีความปรารถนานอย     เปนผูสันโดษ   และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
ความสันโดษ   เปนผูสงัดจากหมู     และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัด 
จากหมู  เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู   และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไม 
คลุกคลีดวยหมู   เปนผูปรารภความเพียร   และกลาวสรรเสรญิคุณแหงการ 
ปรารภความเพียร      ภิกษุทั้งหลาย   ผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวย 
คําวา  มาเถิดภิกษุ   ภิกษุรปูนี้ชื่อไร  ชางรุงเรืองหนอ  ใครตอการศึกษา 
แท   มาเถิดภิกษุ   นี้อาสนะ   นิมนตทานน่ัง   ดูกอนกัสสป   เมื่อภิกษุ  
ทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น   ภิกษุใหม ๆ  พากันคิดเห็นวา  ทราบวา 
ภิกษุรูปที่ถือการอยูปาเปนวัตร  และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ 
การอยูปาเปนวัตร  เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร...    เปนผูทรงผา 
บังสุกุลเปนวัตร... เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร...   เปนผูมีความปรารถนา 
นอย...  เปนผูสันโดษ...  เปนผูชอบสงัดจากหมู...  เปนผูไมคลุกคลี  
ดวยหมู...  เปนผูปรารภความเพียร  และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภ 
ความเพียร  ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิด 
ภิกษุ  ภิกษุรปูนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ  ใครตอการศึกษาแท  มาเถิดทาน 
นี้อาสนะ   นิมนตทานน่ัง     ภิกษุใหม ๆ เหลาน้ันก็ปฏิบัติเพ่ือความเปน 
อยางนั้น  การปฏิบัติตามของพวกเธอน้ัน  เปนการอํานวยประโยชน 
สุขชั่วกาลนาน. 
         [๔๙๖]    ดูกอนกัสสป  ก็บัดนี ้ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ  ไมเปน  
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ผูถือการอยูปาเปนวัตร  และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการ 
อยูปาเปนวัตร    ไมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน     และไมกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร    ไมเปนผู 
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร   และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผู 
บังสุกุลเปนวัตร   ไมเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร   และไมกลาวสรรเสริญ 
คุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร   ไมเปนผูมีความปรารถนานอย 
และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย   ไมเปนผู 
สันโดษ   และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ    ไมเปนผูสงัดจาก 
หมู  และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู   ไมเปนผูไมคลุกคลี 
ดวยหมู  และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการไมคลุกคลีดวยหมู    ไมเปนผู 
ปรารภความเพียร   และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร 
บรรดาภิกษุเหลาน้ัน  ภิกษุใดเปนผูมีชื่อเสียง  มียศ  ไดจีวร  บณิฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอ 
ใหนั่งดวยคําวา  มาเถิดภิกษุ   ภิกษุรูปนี้ชื่อไร  ชางรุงเรืองหนอ  ใครตอ 
เพ่ือนสพรหมจารีดวยกันแท  มาเถิดภิกษุ   นี้อาสนะ  นิมนตทานน่ัง 
ดูกอนกัสสป   เมื่อภิกษุทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น   ภิกษุใหม ๆ 
พากันคิดวา   ทราบวา  ภิกษุที่มีชื่อเสียง  มียศ  ไดจีวร   บิณฑบาต 
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  พวกภิกษุผูเปนเถระพากันนิมนต 
เธอใหนั่งดวยคําวา  มาเถิดภิกษุ   ภิกษุรูปนี้ชื่อไร   ชางรุงเรืองหนอ 
ใครตอเพ่ือนสพรหมจารีดวยกันแท  มาเถิดภิกษุ   นี้อาสนะ  นิมนตทาน 
นั่ง  ภิกษุใหม ๆ  เหลาน้ันก็ปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น  การปฏิบัติตาม 
ของพวกเธอน้ัน  ไมอํานวยประโยชน  มีแตทุกขชัว่กาลนาน   ดูกอนกัสสป  
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บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ     ควรกลาววา      ผูประพฤติพรหมจรรยถูก  
อันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว      ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมี 
ความปรารถนาเกินประมาณ        ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับ 
พรหมจรรยเบียดเบียนแลว   ดกูอนกัสสป บัดนี้  บคุคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ 
ควรกลาววา    ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียน 
เสียแลว   ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณ  ถูกความ 
ปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว. 
                                         จบตติยโอวาทสูตรที่  ๘ 
 

          อรรถกถาตติยโอวาทสูตรที่  ๘ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในตติยโอวาทสูตรท่ี  ๘  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ตถา  หิ  ปน  เปนนิบาต  ลงในเหตุเปนที่ต้ัง   เพราะต้ัง 
กอนเปนผูวางาย   และบดันี้เปนผูวายาก.   ตตฺร  ไดแก  ในพระนคร 
เหลาน้ัน.  บทวา  โก  นามาย  ภกิฺข ุ ความวา  ภิกษุนี้ชื่ออะไร  ชื่อติสสเถระ 
หรือนาคเถระ  บทวา  ตตฺร  เมื่อสักการะนั้น  อันเขาทําอยูอยางนี้.  บทวา 
ตถตฺตาย  ความวา  เพ่ือความเปนอยางนั้น  คือเพ่ือความเปนผูอยูปาเปนวัตร 
เปนตน.  บทวา  สพฺรหฺมจาริกาโม  ความวา  ชื่อวาผูใครตอเพ่ือนสพรหมจารี 
ในอรรถวา  ใคร  ปรารถนา  ตองการอยางนี้วา  ภิกษุเหลาน้ี   จงแวดลอม 
เราเท่ียวไป  ดังนี้.   บทวา  ตถตฺตาย  ไดแก  เพ่ือเปนเหตุใหลาภสักการะ 
เกิด.  บทวา   พฺรหมฺจารูปทฺทเวน  ความวา  ผูใดมีฉันทราคะเกินประมาณ 
ในปจจัย  ๔  ของเพ่ือนสพรหมจารี         ทานเรียกวา    เปนอุปทวะ.   
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พรหมจรรยถูกอุปทวะนั้นเบียดเบียน.  บทวา  อภิวานา   คือ   ปรารถนา  
เกินประมาณ.  บทวา  พฺรหฺมจาราภิวาเนน  ความวา  โดยความเปนปจจัย  ๔ 
กลาวคือความปรารถนาเกินประมาณของพวกผูประพฤติพรหมจรรย. 
                                       จบอรรถกถาโอวาทสูตรที่  ๘ 
 
                  ๘.  ฌานาภิญญาสูตร 
 

         วาดวยการปฏบิัติตนใหเขาถึงฌาน 
 
         [๔๙๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. . .  แลวไดตรสัวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวัง 
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  แลวเขาถึงปฐมฌาน  มีวิตก   มีวิจาร 
มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก     อยูไดเทาใด     แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม  แลวเขาถึงปฐมฌาน   มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุข 
อันเกิดแตวิเวก  อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๔๙๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราหวังเขาถึงทุติยฌาน   มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน    ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร 
เพราะวิตกวิจารสงบไป   มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  อยูไดเทาใด  แม 
กัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน   มีความผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตก  วิจารสงบไป  มีปติและสุข 
อันเกิดแตสมาธิ  อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๔๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราหวังเปนผูมีอุเบกขา     มีสติ   
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สัมปชัญญะ  และเสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป  เขาถึงตติยฌาน  ที่  
พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยู 
เปนสุขไดเทาใด  แมกัสสปก็หวังเปนผูมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  และ 
เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป  เขาถึงตติยฌาน   ที่พระอริยเจา 
ทั้งหลายสรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา   มีสติ  อยูเปนสุขได 
เทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๕๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน   ไมมี 
ทุกข  ไมมีสขุ   เพราะละสุขละทุกข  และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ  ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์  อยูไดเทาใด  แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถ- 
ฌาน  ไมมีทกุข  ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัส 
กอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์  อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๕๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราหวังเขาถึงอากาสนัญจายตนะ 
มีอารมณวา  อากาศไมมีที่สุด  เพราะลวงรูปสัญญา   ดับปฏิฆสัญญา   ไม 
ใสใจนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง   อยูไดเทาใด   แมกัสสปก็หวัง 
เขาถึงอากาสานัญจายตนะ   มีอารมณวา   อากาศไมมีที่สุด  เพราะลวงรูป 
สัญญา  ดับปฏิฆสัญญา  ไมใสใจนานัตตสัญญา   อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๕๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ 
มีอารมณวา   วิญญาณไมมีที่สุด  เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดย 
ประการทั้งปวง   อยูไดเทาใด  แมกัสสปก็หวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ  มี 
อารมณวา   วิญญาณไมมีที่สุด   เพราะลวงอากาสานัญจาตนะไดโดย 
ประการทั้งปวงอยู    ไดเทาน้ันเหมือนกัน.  
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         [๕๐๓ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราหวังเขาถึงอากิญจัญายตนะ 
มีอารมณวา  หนอยหน่ึงไมมี  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการ 
ทั้งปวง อยูไดเทาใด   แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ   มีอารมณวา 
หนอยหน่ึงไมมี   เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูได 
เทาน้ันเหมือนกัน.    
         [๕๐๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนะ  เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวง  อยูไดเทาใด 
แมกัสสปก็หวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญาตนะ    เพราะลวงอากิญจัญญา- 
ยตนะไดโดยประการท้ังปวง  อยูไดเทานั้นเหมือนกัน. 
         [๕๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ 
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวง  อยูไดเทาใด   แม 
กัสสปก็หวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ   เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ไดโดยประการท้ังปวง  อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
         [๕๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ 
คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําใหปรากฏก็ได 
ทําใหหายไปก็ได  ทะลุฝา  กําแพง   ภูเขาไปไดไมติดขัด   เหมือนไปในท่ี 
วางก็ได   ผุดข้ึนดําลงในแผนดิน   เหมอืนในน้ําก็ได   เดินบนน้ําไมแตก 
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได   เหาะไปในอากาศ   เหมือนนกก็ได   ลูบคลํา  
พระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได   ใชอํานาจ 
ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ไดอยางใด   แมกสัสปก็หวังอยางนั้นได 
เหมือนกัน  คือกัสสปบรรลุวิธีหลายประการ   ฯ ล ฯ  ใชอํานาจทางกาย 
ไปตลอดถึงพรหมโลกกไ็ด.  
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         [๕๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราหวังวา     เราไดยินเสียง  ๒ 
ชนิด    คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย     ทั้งท่ีอยูไกลท้ังท่ีอยูใกลไดอยางใด 
แมักัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน   คือกัสสปไดยินเสียง ๒ ชนิด    คือ 
เสียงทิพยและเสียงมนุษย  ทั้งที่อยูไกลท้ังท่ีอยูใกล. 
         [๕๐๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราหวังวา    เรายอมกําหนดรูใจ 
ของสัตวอ่ืน  ของบุคคลอ่ืนดวยใจ   คือจิตมีราคะ   ก็รูวาจิตมีราคะ   หรือ 
จิตปราศจากราคะ   ก็รูวาจิตปราศจากราคะ   จิตมีโทสะ    ก็รูวาจิตมีโทสะ 
หรือจิตปราศจากโทสะ   ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ    จิตมีโมหะ   กร็ูวาจิตมี 
โมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะ   ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู   ก็รูวา 
จิตหดหู   จิตฟุงซาน   ก็รูวาจิตฟุงซาน  จิตเปนมหัคคตะ  ก็รูวาจิตเปน 
มหัคคตะ  จิตไมเปนมหัคคตะ  ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ   จิตที่ยังมีจิตอ่ืน 
ยิ่งกวา  ก็รูวาจิตท่ียังมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตท่ีไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  ก็รูวาจิตท่ีไมมี 
จิตอ่ืนยิ่งกวา  จิตเปนสมาธิ  กร็ูวาจิตเปนสมาธิ  จิตไมเปนสมาธิ   ก็รูวาจิต 
ไมเปนสมาธิ  จิตหลุดพน   ก็รูวาจิตหลุดพน    หรอืจิตยังไมหลุดพน    ก ็
รูวาจิตยังไมหลุดพนไดอยางใด   แมกสัสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน  คือ 
กัสสปยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน    ของบุคคลอ่ืนดวยใจ   คือจิตมีราคะ 
ก็รูวาจิตมีราคะ  ฯ ล ฯ  หรือจิตยังไมหลุดพน  ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน. 
         [๕๐๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังวา   เราตามระลึกชาติกอน 
ไดเปนอันมาก   คือตามระลึกชาติไดหน่ึงชาติบาง   สองชาติบาง  สามชาติ 
บาง  สี่ชาติบาง  หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติ 
บาง  สี่สิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง   แสนชาติ  
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บาง   ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบาง  ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอเนกบาง   ตลอด  
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอเนกบางวา  ในภพโนน.    เรามีชื่ออยางนั้น    มีโคตร 
อยางนั้น    มผิีวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น     เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดไป 
เกิดในภพโนน   แมในภพน้ัน   เราก็มีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางน้ัน  ม ี
ผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ  ม ี
กําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดมาเกิดในภพนี้  ยอม 
ตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ    พรอมทั้งอุเทศ 
ดวยประการฉะน้ีไดอยางใด  แมกัสสปก็หวังอยางน้ันไดเหมือนกัน   คือ 
กัสสปตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก     คือตามระลึกไดหน่ึงชาติ 
บาง ฯ ล ฯ    ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมทั้งอาการ   
พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี. 
         [๕๑๐]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราหวังวา    เรายอมเห็นหมูสัตวผู 
กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม 
ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัด 
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต  วจี- 
ทุจริต   มโนทุจริต     ติเตียนพระอริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ    ยึดถือการกระทาํ 
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เมื่อตายไป  เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก 
สวนสัตวเหลาน้ีที่ประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไม 
ติเตียนพระอริยเจา    เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมา- 
ทิฏฐิ    เมื่อตายไป  เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ดังน้ี   เรายอมเห็นหมูสัตว 
ผูกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว    ประณีต  มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  
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ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัด   
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะน้ีไดอยางใด  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน     คือกัสสปเห็นหมูสัตว 
ผูกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม 
ไดดี    ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุมนุษย  ฯลฯ  ยอมรูชัด 
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี.                       
         [๕๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญา- 
วิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ทิฏฐธรรม     เขาถึงอยูไดอยางใด      แมกัสสปก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยางนั้นไดเหมือนกัน. 
                                        จบฌานาภิญญาสูตรที่  ๙        
 
       อรรถกถาฌานาภิญญาสูตรท่ี  ๙ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในณานาภิญญาสูตรท่ี  ๙    ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ยาวเทว  อากงฺขามิ   ไดแก  เทาท่ีเราปรารถนา.    สวน 
ตอแตนี้       เรากลาวรูปาวจรฌาน  ๔       โดยนัยเปนตนวา   ววิิจฺเจว 
กาเมหิ  ดังน้ี.  อรูปสมบัติ  ๔  โดยนยัเปนตนวา  สพฺพโส   รูปสฺาน 
สมติกฺกมา  ดังน้ี.   นิโรธสมาบัติอยางน้ีวา   สพฺพโส   เนวสฺา- 
นาสฺายตน   สมติกฺกมฺม    สฺาเวทยิตนิโรธ   ดังน้ี.   และกลาว 
อภิญญาเปนโลกีย  ๕   โดยนัยเปนตนวา   อเนกวหิิต   อิทฺธิวิธ   ดังน้ี.  
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ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน   บทที่พึงกลาวท้ังหมดน้ัน     ใหพิสดารในวิสุทธิ- 
มรรค    พรอมดวยพรรณนาตามลําดับบท    และวิธีภาวนา.     บทวา 
อาสวาน  ขยา    ไดแก เพราะอาสวะส้ินไป.    บทวา    อนาสว  ไดแก 
ไมเปนปจจัยของอาสวะ.   บทวา  โจโตวิมุตฺตึ   ไดแก  สมาธิในอรหัตผล. 
บทวา    ปฺาวิมุตฺตึ  ไดแก ปญญาในอรหัตผล. 
                              จบอรรถกถาฌานาภิญญาสูตรที่  ๙ 
 
                  ๑๐.  ภิกขุนูปสสยสูตร 
 

      วาดวยพระอานนทนิมนตพระมหากัสสปไปสํานักภิกษุณี 
 
         [๕๑๒]  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน    อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรงุสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  เวลาเชา  ทานพระอานนท 
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู  ครั้นเขาไปหา 
แลว   ไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา   ขาแตทานผูเจริญ   นมินตทาน 
ไปยังท่ีพํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด  ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา  ทาน 
ไปเถิดอานนทผูมีอายุ    ทานเปนผูมีกิจมาก     มีธรุะมาก     แมครั้งท่ี ๒ 
ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา  ขาแตทานผูเจริญ  นิมนต 
ทานไปยังท่ีพํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด      ทานพระมหากัสสปก็กลาววา 
ทานไปเถิดอานนทผูมีอายุ  ทานเปนผูมีกิจมาก   มธีุระมาก  แมครั้งท่ี  ๓ 
ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา  ขาแตทานผูเจริญ    นิมนต 
ทานไปยังท่ีพํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด.  
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         [๕๑๓]  ครั้งน้ันแล  เวลาเชา  ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตร 
และจีวร  มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ   เขาไปยังที่พํานักของภิกษุณี 
ครั้นเขาไปแลว    จึงนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว   ครัง้น้ันภิกษุณีเปนอันมาก 
พากันเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีพัก     ครัน้เขาไปแลวจึงกราบทาน 
พระมหากัสสป    แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นภิกษุณีเหลาน้ัน 
นั่งเรียบรอยแลว      ทานพระมหากัสสป      ยังภิกษุณีเหลาน้ันใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ    ใหราเริงดวยธรรมีกถา    ครั้งน้ันแล    ทาน 
พระมหากัสสปครั้นยังภิกษุณีเหลาน้ันใหเห็นแจง  ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ 
ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว   จึงลุกจากอาสนะหลีกไป. 
         [๕๑๔]  ครั้งน้ันแล   ภิกษุณีชื่อถลุลติสสาไมพอใจ  จึงเปลงคํา 
แสดงความไมพอใจวา      เพราะเหตุไรเลา     พระผูเปนเจามหากัสสปจึง 
สําคัญธรรมที่ตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท       ผูเปนมุนี 
เปรื่องปราชญ    เปรยีบเหมือนพอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของ 
ชางเข็มผูชํานาญ    ฉันใด   พระผูเปนเจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมท่ีตน 
ควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท   ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ   ฉันนั้น 
เหมือนกัน      ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณีถุลลติสสากลาววาจาน้ีแลว 
จึงกลาวกะทานพระอานนทวา  อานนทผูมีอายุ   เราเปนพอคาเข็ม   ทาน 
เปนชางเข็ม  หรือเราเปนชางเข็ม   ทานเปนพอคาเข็ม   ทานพระอานนท 
จึงตอบวา   ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ   ขอทานโปรดประทานโทษ 
เถิด  มาตุคามเปนคนโง. 
         [๕๑๕]  งดไวกอนอานนทผูมีอายุ  หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็น 
ใหเกินไปนัก   ดูกอนอานนทผูมีอายุ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
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ทานถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุ  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา 
บางหรือวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศล-  
ธรรม  แลวเขาถึงปฐมฌาน   มีวิตก  มีวิจาร     มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวก 
อยูไดเทาใด  แมอานนทก็หวังสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม    แลว 
ขาถึงปฐมฌาน มีวิตก    มีวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  อยูไดเทาน้ัน 
เหมือนกัน. 
         ทานพระอานนทกลาววา  หาเปนเชนนั้นไม  ทานผูเจริญ. 
         ก.  ดูกอนทานผูมีอายุ  เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุเฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหวังสงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม  แลวเขาถึงปฐมฌาน  มีวิตก  มวิีจาร   มีปติและสุข 
อันเกิดแตวิเวก     อยูไดเทาใด    แมกสัสปก็หวังสงัดจากกาม     สงัดจาก 
อกุศลธรรม  แลวเขาถึงปฐมณาน ฯ ล ฯ  อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน. 
 
        [อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  และอภิญญา ๕  มีเปยยาลอยางนี้] 
 
         [๕๑๖]  อานนทอาวุโส  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ทาน 
ถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุ  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาบาง 
หรือวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม 
เขาถึงอยูไดอยางใด   แมอานนทก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐิธรรม 
เขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน. 
         อา.  หาเปนเชนนั้นไม  ทานผูเจริญ.  
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         ดูกอนผูมีอายุ      เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุ       เฉพาะ  
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป  ดวย 
ปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม   เขาถึงอยูไดอยางใด   แมกัสสปก็ทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติ     ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  เขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน. 
         [๕๑๗]  ดูกอนผูมีอายุ      ผูใดสําคัญเราวา     ควรปกปดไดดวย 
อภิญญา ๖     ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา     จะพึง 
ปกปดดวยใบตาลได.                  
         ก็แลภิกษุณีชื่อถุลลติสสาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว. 
                                   จบภิกขุปสสยสูตรที่  ๑๐ 
 
                  อรรถกถาภิกขุนูปสสยสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุนูปสสยสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อายาม  ภนฺเต   ความวา  ถามวา ทานพระอานนท  ยอม 
วิงวอนการไปสูที่พักภิกษุณี  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  ไมใชเพราะเหตุลาภ 
และสักการะ.  ยอมวิงวอนวา  ก็ในทีพั่กภิกษุณีนี้    พวกภิกษุณีที่ตองการ 
กัมมัฏฐานมีอยู.  ก็เราจักยังภิกษุณีเหลาน้ันใหเกิดความขวนขวายแลว  พึง 
ใหบอกกัมมัฏฐาน ดังน้ี . ถามวา พระเถระนั้น   ตนเองก็ทรงพระไตรปฎก 
เปนพหูสูต   มิใชหรือ  ไมสามารถจะบอกเองหรือ.    ตอบวา ไมสามารถ 
ก็หามิได.    แตยอมวิงวอนวา    พวกภิกษุณีจักสําคัญธรรมของพระสาวก 
ผูมีสวนเปรียบดวยพระพุทธเจาอันตนพึงเชื่ออยางไร.   บทวา   พหุกิจฺโจ  
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ตฺว  พหุกรณโีย  ถามวา  พระเถระเปนผูขวนขวายในนวกรรมเปนตนหรือ    
จึงกลาวอยางนี้ก็พระอานนท.     ก็เม่ือพระศาสดาของเราปรินิพพานแลว 
บริษัท ๔  เขาไปหาพระอานนทเถระ    รองไหอยูวา     ขาแตทานผูเจริญ 
บัดนี้ทานรับบาตรและจีวรของใครเที่ยวไปเลา. ทานกวาดบริเวณของใคร. 
ทานถวายนํ้าลางหนาแกใคร.    พระเถระปลอบบรษัิทวา   สังขารทั้งหลาย 
ไมเที่ยง.  พระยามัจจุราชไมละอาย   ประหารแลวแมในพุทธสรีระ.   นั่น 
เปนธรรมดาของสังขารทั้งหลาย ทานท้ังหลายอยูเศราโศก  อยาคร่ําครวญ 
ดังน้ี.   นี้เปนกิจมากของทาน.  พระเถระหมายถึงขอนั้น    จึงกลาวอยางนี้. 
บทวา  สนฺทสฺเสสิ ไดแก  แสดงคุณแหงการปฏิบัติ.  บทวา  สมาทเปสิ 
แปลวา ใหถอืเอา.   บทวา  สมุตฺเตเชสิ   แปลวา   ใหอาจหาญ.   บทวา 
สมฺปหเสสิ  ไดแก  ใหยนิดีรุงเรืองดวยคุณท่ีไดแลว.  บทวา  ถุลฺลติสฺสา 
ความวา   ชื่อวาติสสา  เพราะมีสรีระอวน.    บทวา  เวเทหมุนิโน    คือ 
บัณฑิตมุนี.  ก็บัณฑิตยอมนําไป   คือทํากิจท้ังปวงดวยความรู   กลาวคือ 
ญาณ.  เพราะฉะน้ัน จึงเรียกวา เวเทหมุนี.  ชื่อวาเวเทหมุนี   เพราะอรรถ 
วา  มุนีนั้นดวย  เปนผูมีความรูดวย.  บทวา   ธมมฺ  ภาสิตพฺพ  มฺติ 
ความวา  พระมหากัสปตนเองอยูปา   ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร    จึงสําคัญ 
ธรรมที่ตนควรกลาววา  เราเปนธรรมกถึก   ดังน้ี    ในที่ตอหนาของพระ 
อานนทผูทรงปฎก   เปนคลังพระธรรม.    พูดดูหม่ินวา    ก็นี้ไดแกอะไร 
ก็นี้เปนอยางไร.    บทวา   อสฺโสสิ  ความวา  ไดฟงแลว  ดวยสามารถ 
แหงคําท่ีบุคคลอ่ืนมาบอก.  บทวา  อาคเมหิ  ตฺว  อาวุโส  ไดแก   ทาน 
ผูมีอายุ  จงหยุดกอน.   บทวา  มา  เต   สงฺโฆ   อุตฺตรึ   อุปปริกฺข ิ ความวา 
ภิกษุสงฆอยาเขาไปสอดเห็นขอน้ันใหเกินไปในโอกาส.  มีอธิบายวา  สงฆ  
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อยาสําคัญขอน้ันอยางนี้วา   พระอานนทไมหามสาวก    ผูมีสวนเปรียบดวย 
พระพุทธเจา   หามแตภิกษุณีฝายเดียว.   ความคุนเคยหรือความเยื่อใยของ 
สาวกกับภิกษุณีนั้นจักมีได  ดังนี้. 
         บัดนี้      พระมหากัสสป      เมื่อแสดงตนวามีสวนเปรียบดวยพระ- 
พุทธเจา  จึงกลาวคําเปนตนวา   ตึ  ก ึ มฺส ิ  อาวุโส  ดังนี้.    บทวา 
สตฺตรน  คือ   ประมาณ    ๗   ศอก.  บทวา  นาค    คือ  ชาง.       บทวา 
อฑฺฒฏมรตน    วา   ไดแก  ๘  ศอกครึ่ง  อธิบายวา  ต้ังแตเทาหนาจนถึง 
กระพองสูง  ๗  ศอกคืบ.  บทวา   ตาลปตฺติกาย        คือ  ดวยใบตาลออน. 
บทวา     จวตฺิถ   ความวา     ถลุลติสสาภิกษุณีเคลื่อนแลว     (จากเพศ 
พรหมจรรย)  คือยังไมตาย   หรือฉิบหายแลว. 
         ก็เม่ือพระมหากัสสปเถระบันลอืสีหนาทดวยอภิญญา ๖ อยู   ผายอม 
น้ําฝาดของภิกษุณีนั้น  เริม่ระคายท่ีรางกายเหมือนเรียวหนาม  เพราะกลาว 
รายสาวกผูมีสวนเปรียบดวยพระพุทธเจา.    ความพอใจเกิดข้ึน    ในขณะ 
เปลื้องผาเหลาน้ันออกนุงผาขาว  ดังนี้. 
                               จบอรรถกถาภิกขุนูปสสยสูตรที่ ๑๐ 
 
                   ๑๑.  จีวรสูตร 
 

       วาดวยภิกษุสัทธิวิหาริกของพระอานนท  ๓๐  รูป  ลาสิกขา 
 
         [๕๑๘]  สมัยหน่ึง    ทานพระมหากัสสปอยู  ณ  พระเวฬุวันกลัน- 
ทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห.  ก็สมัยน้ัน  ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไป 
ในทักขิณาคิรีชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   กโ็ดยสมัยนี้แล  ภิกษุ 
ผูเปนสัทธิวิหาริกของทานประมาณ  ๓๐ รูป  โดยมากยังเปนเด็กหนุม  พา 
กันลาสิกขา  เวียนมาเพ่ือความเปนหีนเพศ.  
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         [๕๑๙]  ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามชอบใจใน  
ทักขิณาคิรีชนบท  แลวกลับไปสูพระเวฬุวัน   กลันทกนิวาปสถาน  กรุง 
ราชคฤห    เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู   ครั้นเขาไปหาแลว  ไหว 
พระมหากัสสปนั่ง ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอานนทนั่งเรียบรอย 
แลว  ทานพระมหากัสสปไดกลาวปราศรัยก็ทานพระอานนทวา  อานนท 
ผูมีอายุ    พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอ   จึง 
ทรงบัญญัติการขบฉันถึง  ๓  หมวดในตระกูลเขาไว. 
         [๕๒๐]  ทานพระอานนทกลาววา   ขาแตทานกัสสปผูเจริญ  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชน  ๓  ขอ  จึงไดทรงบัญญัติการ 
ขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว      คือเพ่ือขมคนหนาดาน    เพ่ือให 
ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักอยูเปนสุข  และเพ่ืออนุเคราะหตระกูลโดยเหตุที่พวกมี 
ความปรารถนาลามก    อาศัยสมัครพรรคพวกแลวจะพึงทําสงฆใหแตกกัน 
ไมได     พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอํานาจประโยชน  ๓   ขอเหลาน้ีแล 
จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว. 
         [๕๒๑]  ก. อานนทผูมีอายุ  เมื่อเปนเชนนี้  เธอเที่ยวไปกับภิกษุ 
เหลาน้ี   ผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ 
ไมประกอบความเพียร  เพ่ือประโยชนอะไรเลา  เธอมัวแตจาริกไปเหยียบ 
ย่ําขาวกลา  มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล  อานนทผูมีอายุ  บริษัทของ 
เธอยอมลุยหลุดไป  สัทธวิิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม   ยอมแตก 
กระจายไป  เธอนี้ยังเปนเด็ก  ไมรูจักประมาณ. 
         อ. ขาแตทานผูเจริญ    บนศีรษะของกระผม  ผมหงอกแลวมิใชหรือ 
ถึงอยางนั้น  พวกกระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก.  
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         ก.  ก็เปนจริงอยางนั้น    อานนทผูมีอายุ    เธอยังไปเท่ียวกับภิกษุ  
ใหม ๆ เหลาน้ี  ผูไมคุมครองทวารใหอินทรียทั้งหลาย    ไมรูจักประมาณ 
ในโภชนะ.   ไมประกอบความเพียร    เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา 
มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล   อานนทผูมีอายุ    บริษัทของเธอยอมลุย  
หลุดไป    สทัธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม   ยอมแตกกระจายไป 
เธอนี้ยังเปนเด็ก  ไมรูจักประมาณ. 
         [๕๒๒]  ภิกษุณีถลุลนันทาไดยินแลวคิดวา     ทราบวาพระผูเปน 
เจาอานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ        ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกราน 
ดวยวาทะวาเปนเด็กไมพอใจ  จึงเปลงวาจาแสดงความไมพอใจวา    อะไร 
เลาพระผูเปนเจามหากัสสป  ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย    จึงสําคัญพระคุณเจา 
อานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญวา       ตนควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก 
ทานพระมหากัสสปไดยินดีภิกษุณีถุลลันทากลาววาจาน้ีแลว. 
         [๕๒๓]  ครั้งน้ันแล   ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนท 
วา  อานนทผูมีอายุ    ภิกษุณีถุลลนันทายังไมทันพิจารณา     ก็กลาววาจา 
พลอย ๆ  เพราะเราเองปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต  ไมนึกเลยวา  เราบวชอุทิศศาสดาอ่ืน    นอกจาก 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ครั้ง 
กอน   เมื่อเรายังเปนคฤหัสถเคยคิดวา   ฆราวาสชางคับแคบ    เปนทางมา 
แหงธุลี    บรรพชาปลอดโปรง    ผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียวประดุจสังขขัด  ไมใชทําไดงายนัก ทางที่ดี 
เราควรปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร   ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต   สมัยตอมา    เราทําผาสังฆาฏิแหงผาที่เกา    ปลงผมและหนวด  
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นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    อุทิศเฉพาะทาน  
ผูเปนพระอรหันตในโลก    เมื่อบวชแลวยังเดินไปส้ินระยะทางไกล  ไดพบ 
พระผูมีพระภาคเจาระหวางเมืองราชคฤหกับบานนาลันทคาม        กําลัง 
ประทับนั่งอยู  ณ  พหุปุตตเจดีย   พอพบเขาแลวก็รําพึงอยูวา   เราพบพระ 
ศาสดา  ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย   เราพบพระสุคต     ก็เปน 
อันพบพระผูมีพระภาคเจาดวย  เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจา    ก็เปนอัน 
พบพระผูมีพระภาคเจาดวย  ผูมีอายุ  เรานั้นจึงซบเศียรเกลาลงแทบพระ- 
บาทของพระผูมีพระภาคเจา  ณ  ที่นัน้เอง   ไดกราบทูลกะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดาของ 
ขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก  ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนพระศาสดาของขาพระองค    ขาพระองคเปนสาวก  ดังนี้. 
         [๕๒๔]   เมื่อเรากราบทูลอยางน้ีแลว        พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสกะเราวา   ดูกอนกัสสป    ผูใดเลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมา 
ดวยจิตท้ังหมดอยางนี้แลว  จะพึงพูดวารู  ยังไมเห็นเลย   จะพึงพูดวาเห็น 
ศีรษะของบุคคลน้ันพึงแตก  ดูกอนกสัสป  แตเรารูอยู   จึงพูดวารู    เห็น 
อยู   จึงพูดวาเห็น  เพราะเหตุนั้นแหละกัสสป  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   เรา 
จักเขาไปต้ังหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาในภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ  ผูนวกะ 
ผูมัชฌิมะ. . . เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงประกอบดวยกุศล   จัก 
กระทําธรรมน้ันทั้งหมดใหเกิดประโยชน   ใสใจถงึธรรมนั้นทั้งหมด  จัก 
ประมวลมาดวยจิตท้ังหมด    เง่ียโสตสดับพระธรรม. . .  เราจักไมละกาย- 
คตาสติที่สหรคตดวยกุศลความสําราญ  ดกูอนกัสสป  เธอพึงศึกษาอยางนี้ 
แหละ  ดูกอนผูมีอายุ   พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทเราดวยพระโอวาท  
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นี้   เสด็จลุกจากอาสนะแลวทรงหลีกไป  ดูกอนผูมีอายุ เราเปนหน้ีบริโภค  
กอนขาวของราษฎรถึง ๑ สัปดาห    วันที่ ๘ พระอรหัตผลจึงปรากฏข้ึน 
คราวนั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกจากหนทางตรงไปยังโคนตนไมแหง 
หน่ึง      เราจึงเอาผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาปูเปน ๔  ชัน้ถวาย   แลวกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับนั่งบนผาผืนนี้        เพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพระองคตลอด 
กาลนาน  ดูกอนอาวุโส   พระผูมีพระภาคเจาก็ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัด 
ถวาย  ครั้นประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเราวา  กัสสป  ผา 
สังฆาฏิแหงผาท่ีเกาของเธอผืนนี้ออนนุม  เราก็กราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ       ขอพระผูมีพระภาคเจาไดโปรดอนุเคราะหทรงรับผาสังฆาฏิแหง 
ผาท่ีเกาของพระองคเถิด  พระองคตรัสวา  ดูกอนกัสสป   เธอจักครอง 
ผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซึ่งยังใหมหรือ  เราก็กราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ขาพระองคจักครองผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  ดังนี้. 
         [๕๒๕]    ดูกอนอาวุโส    เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาแด 
พระผูมีพระภาคเจา  และไดรับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมของ 
พระผูมีพระภาคเจา  ดูกอนอาวุโส  กเ็มื่อบุคคลจะพูดใหถูก  พึงพูดถึง 
ผูใดวา   บุตรผูเกิดแตอก  เกิดแตพระโอษฐ   ของพระผูมีพระภาคเจา 
เกิดแตพระธรรม  อันธรรมนิรมิตแลว  เปนธรรมทายาท  จึงรับผาบังสกุล 
ที่ทําดวยผาปานซ่ึงยังใหม  เขาเมื่อจะพูดใหถูก  พึงพูดถึงผูนั้น  คือเราวา 
บุตรผูเกิดแตอก   เกิดแตพระโอษฐ  ของพระผูมีพระภาคเจา  เกิดแตพระ 
ธรรม  อันธรรมนิรมิตแลว  เปนธรรมทายาท    รับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผา  
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ปานซ่ึงยังใหม. 
         [๕๒๖]  ดูกอนอาวุโส  เราหวังสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม 
แลวเขาถึงปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู 
ดูกอนอาวุโส  เราหวัง  ฯ ล ฯ 
         [อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙  และอภิญญา  ๕  มีเปยยาลอยางนี้] 
         [๕๒๗]  ดูกอนอาวุโส  เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป  ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม 
เขาถึงอยู  ผูใดสําคัญเราวา  ควรปกปดดวยอภิญญา  ๖  ผูนั้นก็ควรสําคัญ 
ชาง  ๗   ศอกหรือ  ๗  ศอกครึ่งวา   จะพึงปกปดดวยใบตาลได. 
         ก็แลภิกษุณีถุลลนันทาเคลื่อนจกาพรหมจรรยเสียแลว. 
                                         จบจีวรสูตรที่  ๑๑ 
 
                อรรถกถาจีวรสูตรท่ี  ๑๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในจีวรสูตรท่ี  ๑๑  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทกฺขิณาคิริสมฺึ  ความวา   ชนบทภาคทักษิณของภูเขาเปน 
เทือกลอมกรงุราชคฤหชื่อวา  ทักขิณาคิริ.  อธิบายวา  เที่ยวจาริกไปใน 
ทักขิณาคิรีชนบทนั้น.  ชือ่วาจาริกมี  ๒  อยางคือ  รีบไป ๑  ไมรีบไป ๑. 
ในบทเหลาน้ัน  ภิกษุบางรูปนุงผากาสายะผืนหน่ึง  หมผ่ืนหน่ึงตลอด 
เวลา  คลองบาตรและจีวรที่บา  ถือรม  วันหน่ึงเดินไปได  ๗-๘  โยชน 
มีเหง่ือไหลทวมตัว.   กห็รือวาพระพุทธเจาทรงเห็นสัตว   พึงตรัสรูไร ๆ 
ขณะเดียวเสด็จไปไดรอยโยชนบาง  พันโยชนบาง.   นีช้ื่อวา  รีบไป.    
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ก็ทุกวันที่พระพุทธเจารับนิมนตเพ่ือฉันในวันนี้. เสด็จไปทําการสงเคราะห 
ชนมีประมาณเทาน้ีวา  คาวุตหนึ่ง  กึ่งโยชน  สามคาวุต  หน่ึงโยชน.   นี ้
ชื่อวา  ไมรีบไป  ในที่นี้ประสงคจาริกนี้. 
         พระเถระไดอยูเบื้องพระปฤษฎางคพระทศพลตลอด ๒๕  ป ดุจเงา 
มิใชหรือ. ทานไมใหโอกาสแกพระดํารัสเพ่ือตรัสถามวา อานนท  ไปไหน. 
ทานไดโอกาสเที่ยวจาริกไปกับภิกษุสงฆ   ในกาลหน่ึง.     ในปพระศาสดา 
ปรินิพพาน.  ไดยินวา  เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว    พระมหากัสสป- 
เถระนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ    ผูประชุมพรอมกันในการปรนิิพพานของ 
พระศาสดา  เลือกภิกษุ   ๕๐๐  รูปเพ่ือทําสังคายนาพระธรรมวินัย  กลาววา 
ก็ทานผูมีอายุทั้งหลาย   เราทั้งหลายจักอยูจําพรรษาในกรุงราชคฤหสังคาย- 
นาพระธรรมวินัย    ทานท้ังหลายกอนเขาพรรษา    จงตัดปลิโพธสวนตัว 
เสีย    แลวประชุมพรอมกันในกรุงราชคฤหเถิด    ก็ไปยังกรุงราชคฤหดวย 
ตนเอง.       
         พระอานนทเถระถอืบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจาปลอบ 
มหาชน  ไปยังกรุงสาวัตถี    ออกจากกรุงสาวัตถีนั้น    ไปยังกรงุราชคฤห 
เที่ยวจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท.   นี้ทานกลาวหมายถึงขอนั้น. 
         บทวา  เยภุยฺเยน   กมุารภูตา  ความวา  ภิกษุเหลาน้ันใด  ชื่อวา 
เวียนมาเพ่ือความเปนหีนเพศ.  ภิกษุเหลาน้ันโดยมากเปนเด็กหนุมยังออน 
คือเปนภิกษุพรรษาเดียว  ๒  พรรษา  และเปนสามเณร.  ถามวา  ก็เพราะ 
เหตุอะไร  เด็กเหลาน้ันจึงบวช.  เพราะเหตุอะไร   จึงเวียนมาเพื่อความ 
เปนหีนเพศ  ดังนี้.  ตอบวา  ไดยินวา  มาดาบิดาของเด็กนั้นคิดวา   พระ 
อานนทเถระเปนผูคุนเคยกับพระศาสดา  ทูลขอพร  ๘ อยางแลวจึงอุปฏฐาก  
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ทั้งสามารถเพ่ือจะพาเอาพระศาสดาไปยังสถานท่ีที่ตนปรารถนาและตน  
ปรารถนาได.       เราทั้งหลายจึงใหพวกเด็กของพวกเราบวชในสํานักของ 
พระอานนทนั้น. พระอานนทก็จักพาพระศาสดามา. เมื่อพระศาสดามาแลว 
เราทั้งหลายจักไดทําสักการะเปนอันมาก ดังน้ี.   พวกญาติของเด็กเหลาน้ัน 
จึงใหเด็กเหลาน้ันบวชดวยเหตุนี้กอน.  แตเมื่อพระศาสดาปรินิพพาน  ความ 
ปรารถนาของคนเหลาน้ันก็หมดไป.  เม่ือเปนเชนนั้น     จึงใหเด็กเหลาน้ัน 
สึกแลวโดยวันเดียวเทาน้ัน  . 
         บทวา   ยถาภิรนฺต  ไดแก ตามชอบใจ คือตามอัธยาศัย.  บทนี้วา 
ติกโภชน  ปฺตฺต    ทานกลาวถึงบทน้ีวา     เปนปาจิตตียใหเพราะ 
คณโภชน     เวนไวแตสมัยดังนี้.    ก็ภิกษุ ๓  รูปพอใจแมรับนิมนตเปน 
อกัปปยะรวมกัน       เปนอนาบัติในเพราะคณโภชนนั้น.     เพราะฉะนั้น 
ทานจึงกลาววา   ติกโภชน  ดังนี้. 
         บทวา   ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย    ไดแก เพ่ือขมคนทุศีล. 
บทวา  เปสลาน  ภิกขฺูน  ผาสุวิหาราย  ความวา  อุโบสถและปวารณา 
ยอมเปนไปเพ่ือภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก  ดวยการขมคนหนาดานน้ันเอง.   การ 
อยูพรอมเพรียงกันยอมมี.  นี้เปนผาสุวิหารของเปสลภิกษุเหลาน้ัน     เพ่ือ 
ประโยชนแกการอยูเปนสุขนี้.       บทวา  มา  ปาปจฺฉา  ปกฺข  นิสฺสาย 
สงฺฆ  ภินฺเทยฺยุ  ความวา  เทวทัตออกปากขอในตระกูลดวยตนเอง  บริโภค 
อยู    อาศัยภิกษุปรารถนาลามก   ทําลายสงฆ  ฉันใด  ผูปรารถนาลามก 
เหลาอ่ืน  ออกปากขอในตระกูล  โดยเปนคณบริโภคอยู  ใหคณะเจริญแลว 
อาศัยพรรคพวกน้ัน   พึงทําลายสงฆได  ฉันนั้น   ดังน้ี  จึงทรงบัญญัติไวดวย 
เหตุนี้แล.                                      
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         บทวา  กุลานุทยตาย  จ  ความวา   เมื่อภิกษุสงฆทําอุโบสถและ 
ปวารณาอยูพรอมเพรียงกัน  พวกมนุษยถวายสลากภัตเปนตน  ยอมเปนผู 
มีสวรรคเปนเบื้องหนา.    อธิบายวา    และทรงบัญญัติไวเพ่ืออนุเคราะห 
ตระกูลนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  สสฺสฆาต   มฺเ  จรสิ  ไดแก   เธอเที่ยวไปเหมือน 
เหยียบย่ําขาวกลา.   บทวา  กุลปฺปฆาต  มฺเ  จรสิ  ไดแก  เธอเที่ยว 
ไปเหมือนทําลายเบียดเบียนตระกูล.   บทวา  โอลุชฺชติ  ไดแก  หลุดหาย 
คือ  กระจายไป.  บทวา  ปลุชฺชนฺติ  โข  เต   อาวุโส  นวปฺปายา 
ความวา  ทานผูมีอายุ  ภิกษุเหลาน้ัน  โดยมาก  คือสวนมากของทานเปน 
ผูใหม  เปนหนุมมีพรรษาเดียว  หรือ  ๒  พรรษา  และเปนสามเณร  หลุดหาย 
คือกระจายไป.   บทวา  น  วาย  กุมารโก   มตฺตมฺาสิ  พระเถระ 
เมื่อกลาวขูพระเถระวา  เด็กนี้ไมรูจักประมาณตน.    บทวา  กมุารกวาทา 
น  มุจฺจาม  ความวา  พวกเรายังไมพนวาทะเปนเด็ก.  ตถา  ห ิ ปน 
ตฺว  นี้  ทานกลาวเพ่ือแสดงเหตุ  เพราะพระอานนทนี้พึงถูกพระเถระกลาว 
อยางนี้.   ในขอนี้  มีความประสงคดังน้ีวา   เพราะทานเที่ยวไปกับพวก 
ภิกษุใหมเหลาน้ี  ไมสํารวมอินทรีย.   ฉะน้ัน  ทานเที่ยวไปกับพวกเด็กจึง 
ควรถูกเขากลาววาเปนเด็ก.  บทวา  อฺติตฺถิยปุพฺโพ  สมาโน  นี ้ เพราะ    
อาจารย  อุปชฌายของพระเถระไมปรากฏในศาสนาน้ีเลย.   ตนถือเอาผา 
กาสายะแลว  ออกบวช.   ฉะน้ัน  ภิกษุณีถุลลนันทา   กลาวบอกถึงพระ 
มหากัสสปเคยเปนอัญญเดียรถีย  เพราะความไมพอใจ.   ในบทวา  สหสา 
นี้  แมผูประพฤติดวยราคะและโมหะคือไมทันตรึก.    แตบทนี้  ทานกลาว 
ดวยอํานาจความประพฤติดวยโทสะ.   บทวา  อปฺปฏิสงฺขา   คือยังไมทัน  
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พิจารณา.  
         บัดนี้   พระมหากัสสปเถระ   เมื่อยังบรรพชาของตนใหบริสุทธิ์   จึง 
กลาวคําเปนตนวา   ยโตห  อาวุโส  ดงัน้ี.      ในบทเหลาน้ัน    บทวา 
อฺ   สตฺถาร  อุทฺทิสิตุ  ความวา  เราไมนึก  เพ่ืออุทิศอยางนี้วา   เวน 
พระผูมีพระภาคเจา  คนอ่ืนเปนครูของเรา.   ในบทเปนตนวา  สมฺพาโธ 
ฆราวาส ความวา  แมหากวา ผัวและเมียทั้งสอง  ยอมอยูในเรือน  กวาง 
๖๐ ศอก หรอืแมภายในระหวางรอยโยชน  การอยูครองเรือนผัวเมียเหลาน้ัน 
ชื่อวาคับแคบอยูนั่นเอง    เพราะอรรถวา  มีกิเลสเครื่องกังวล  คือหวงใย 
บทวา  รชาปโถ   ทานกลาวในมหาอรรถกถาวา   เปนสถานที่เกิดแหงธุลี 
มีราคะเปนตน. จะกลาววา  เปนทางแหงการมา ดังนี้ก็ได. ชื่อวาอัพโภกาส 
เพราะอรรถวา    ไมของ    เหมือนปลอดโปรง    เพราะบรรพชิตอยูในที่ 
ปกปด  ในท่ีมีกูฏาคารรัตนปราสาทและเทพวิมานเปนตน   ซึ่งมีประตูและ 
หนาตางปดแลว  ยอมไมขัด  ไมของ  ไมติด.   เพราะเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา   บรรพชาเปนชองวาง.  อน่ึง  ฆราวาส  ชื่อวาคันแคบ   เพราะ 
ไมเปนโอกาสแหงกุศลกิริยา       ชื่อวาเปนทางหาแหงธุลี      เพราะเปน 
ที่ประชุมแหงกิเลสเพียงดังธุลี       เหมือนกองหยากเย่ืออันเขาไมปดไว. 
บรรพชา  ชือ่วาเปนชองวาง   เพราะเปนโอกาสแหงกุศลกิริยาความสบาย. 
ในบทวา  นยิท  สุกร  ฯ เป ฯ  ปพฺพเชยฺย  นี ้ มีสังเขปกถาดังน้ี         คน 
พึงกระทําสิกขา  ๓  ประพฤติพรหมจรรยไมใหขาดแมวันเดียว   แลว 
ชื่อวาประพฤติใหสมบูรณโดยสวนเดียว    เพราะเหตุใหบรรลจุริมกจิต. 
กระทําไมใหมีมลทิน    ดวยมลทินคือกิเลส    แมวันเดียว      ชือ่วาบริสุทธิ์ 
โดยสวนเดียว   เพราะเหตุใหบรรลุจรมิกจิต.  บทวา   สงฺขลขิิต   ไดแก  
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เชนสังขขัด    คือพึงประพฤติมีสวนเปรียบดวยสังขที่ชําระแลว.       บทวา 
อิท   น   สุกร  อคาร   อชฌฺาวสตา    ความวา   ผูอยูในทามกลางเรือน 
ประพฤติ  ฯลฯ    ใหบรบิูรณโดยสวนเดียว.  ไฉนหนอ   เราปลงผมและ 
หนวด  นุงหมผากาสายะ   เพราะซึมซาบดวยรสท่ียอมดวยนํ้าฝาด  คือผาท่ี 
สมควรแกผูประพฤติพรหมจรรย ออกจากเรือนพึงบวชไมมีเรือน.   เพราะ 
ในขอน้ี     กรรมมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเปนตน      อันเกื้อกูลเรือน 
เรียกวา การมีเรือน.  เรือนนั้นไมมีในบรรพชา.   ฉะน้ัน บรรพชาพึงรูวา 
การไมมีเรือน.   ซึ่งอนาคาริยะการไมมีเรือนน้ัน. บทวา   ปพฺพเชยฺย   คือพึง 
ปฏิบัติ.  บทวา     ปฏปโลติกาน  คือผาเกา.  ผาใหมแม ๑๓  ศอก  ทานเรยีกวา 
ผาเกา   จําเดิมแตเวลาตัดชาย.    ทานหมายถึงสังฆาฏิที่ทานตัดผาท่ีมีราคา 
มาก  กลาววา  สังฆาฏิแหงผาเกา  ดังนี้.  บทวา  อทฺธานมคฺค   ปฏิปนฺโน 
ไดแก  ก็ทางต้ังแตกึ่งโยชน  เรียกวา  ไกล.   อธิบายวา  เดินทางไกลน้ัน. 
         บัดนี้    พึงกลาวอนุปุพพีกถาจําเดิมแตอภินิหาร  เพ่ือความแจมแจง 
แหงเน้ือความนี้   เหมือนบรรพชิตน้ัน  และผูเดินทางไกล   ดังตอไปนี้. 
         มีเรื่องเลาวา   ในอดตีกาลในท่ีสุดแสนกัป   พระศาสดาพระนามวา 
พระปทุมุตตระไดอุบัติข้ึน.   เมื่อพระปทุมุตตระเสด็จเขาไปอาศัยหังสวดี-  
นคร   ประทบัอยู  ณ   เขมมฤคทายวัน   กุฏมพีชือ่วา  เวเทหะ   มีทรัพย 
สมบัติ  ๘๐  โกฏ ิ บริโภคอาหารอยางดี  แตเชาตรู  อธิษฐานองคอุโบสถ 
ถือของหอมและดอกไมเปนตน ไปยังพระวิหาร  บูชาพระศาสดา  ถวาย 
นมัสการแลว   นั่งอยู ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง. 
         ขณะนั้น  พระศาสดาทรงตั้งพระสาวกรูปที่  ๓  ชื่อ   มหานิสภัตเถระ  
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ไวในฐานะเปนเอตทัคคะวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาภิกษุผูเปน  
สาวกของเรา    เปนผูกลาวสอนธุดงค   นิสภะเปนผูเลิศกวาภิกษุเหลาน้ัน. 
อุบาสกไดฟงดังน้ันเลื่อมใส  ในที่สุดธรรมกถา  เมื่อมหาชนลุกข้ึนกลับไป 
จึงถวายนมัสการพระศาสดากราบทูลวา    วันพรุงน้ี    ขอพระองคทรง 
รับภิกษาของขาพระองคเถิด.   พระศาสดาตรัสวา  อุบาสก    ภิกษุสงฆมี 
จํานวนมากนะ.   อุบาสกทูลถามวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ภิกษุสงฆ 
มีประมาณเทาไร  พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสวา  มี ๖ ลาน  ๘  แสนรูป.  
อุบาสกทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระองคทรงใหภิกษุไมใหเหลือ 
ไวในวิหารแมสามเณรองคเดียว    รับนิมนตเถิดพระเจาขา.    พระศาสดา 
ทรงรับนิมนตแลว.                                        
         อุบาสกทราบวา     พระศาสดารับนิมนตแลว     จึงไปเรือนเตรียม 
มหาทาน  วันรุงข้ึนใหคนไปกราบทูลถึงเวลาแดพระศาสดา.   พระศาสดา 
ทรงถือบาตรและจีวร      แวดลอมดวยหมูภิกษุสงฆ     เสด็จไปเรือนของ 
อุบาสก  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไวเสร็จแลว   ในที่สุดแหงทักษิโณทก 
ทรงรับขาวยาคูเปนตน  ทรงแจกจายภัต.   แมอุบาสกก็นั่งใกลพระศาสดา. 
         ในลําดับนั้น   ทานมหานิสภัตเถระเท่ียวไปบิณฑบาตถึงถนนนั้น. 
อุบาสกครั้นเห็นแลว   จึงลุกข้ึนไปไหวพระเถระแลว   กลาววา    ขอพระ 
คุณเจาจงใหบาตรเถิด.    พระเถระไดใหบาตรแลว.     อุบาสกกลาววา 
นิมนตพระคุณเจาเขาไปในเรือนน้ีเถิด.        แมพระศาสดาก็ประทับนั่งใน 
เรือน.   พระเถระกลาววา  ไมสมควรดอกอุบาสก.   อุบาสกรับบาตรของ 
พระเถระแลวใสบิณฑบาตจนเต็มนําไปถวาย.          จากน้ันอุบาสกไปสงพระ 
เถระแลว  กลับไปน่ังไปสํานักของพระศาสดา     กราบทูลอยางน้ีวา   ขาแต  
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พระองคผูเจริญ    ทานมหานิสภัตเถระแมขาพระองคกลาววา  พระศาสดา 
ประทับนั่งในเรือน   ก็ไมปรารถนาจะเขาไป.   พระศาสดาตรัสวา  มหา- 
นิสภัตเถระนั้น   มีคุณย่ิงกวาคุณของพวกทาน.  กค็วามตระหน่ี  คําสรรเสริญ 
ยอมไมมีแกพระสัมพุทธเจาท้ังหลาย.   ครั้นแลวพระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา 
อุบาสก    เราน่ังรอภิกษาในเรือน.    ภิกษุนั้นนั่งอยางนี้ไมแลดูซึ่งภิกษา. 
เราอยูในเสนาสนะทายบาน.     ภิกษุนัน้อยูในปา.     เราอยูในทีมุ่งบัง. 
ภิกษุนั้นอยูในที่แจง.   พระศาสดาตรัสดุจยังมหาสมุทรใหเต็มวา   นี้แหละ 
นี้แหละ  คุณของภิกษุนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
         อุบาสกเลื่อมใสยิ่งข้ึน     เหมือนประทีปอันสวางอยูแมตามปกติราด 
น้ํามันเขาไปฉะนั้น  คิดวา  ประโยชนอะไรดวยสมบัติอ่ืนแกเรา.    เราจัก 
กระทําความปรารถนาเพ่ือความเปนผูเลิศกวาภิกษุผูกลาวสอนธุดงคใน 
สํานักของพระพุทธเจาพระองคหน่ึงในอนาคต.   เขานิมนตพระศาสดาอีก 
ครั้ง   ถวายทานตลอด ๗ วัน  โดยทํานองนี้    ในวันที่ ๗  ถวายไตรจีวร 
แกภิกษุ  ๖  ลาน  ๘  แสนรูป    แลวหมอบลงแทบบาทมูลของพระศาสดา 
กราบทูลอยางน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ทานท่ีขาพระองคถวายตลอด 
๗ วัน     เปนทานท่ีประกอบดวยเมตตากายกรรม     เมตตาวจีกรรม 
เมตตามโนกรรม   ขาพระองคมิไดปรารถนาเทพสมบัติ    หรอืสักกสมบัติ 
มารสมบัติ  และพรหมสมบัติอยางอ่ืน  ดวยทานน้ี.    แตกรรมของขาพระ- 
องคนี้   ขอจงเปนสัมฤทธิผลทุกประการแหงความเปนผูเลิศกวาภิกษุผูทรง 
ธุดงค  ๑๓  เพ่ือถึงฐานันดรที่ทานมหานิสภัตเถระถึงแลว  ในสํานักของ 
พระพุทธเจาพระองคหน่ึงในอนาคตเถิด. 
         พระศาสดาทรงตรวจดูวา   ฐานะอันใหญที่อุบาสกน้ีปรารถนาจัก  
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สําเร็จหรือไมหนอ    ทรงเห็นความสําเร็จแลว     จึงตรัสวา  ฐานะท่ีทาน  
ปรารถนาสมใจแลว.  ในท่ีสุดแสนกัปในอนาคต   พระพุทธเจาพระนามวา 
โคตมะจักอุบัติข้ึน.   ทานจักเปนสาวกรูปที่  ๓  ของพระโคดมพระองคนั้น 
จักชื่อวา  มหากัสสปเถระ. 
         อุบาสกไดฟงนั้น    ดําริวา   ชื่อวาพระพุทธเจาท้ังหลาย    ยอม 
ไมมีพระดํารัสเปนสอง  ไดสําคัญสมบัตินั้นเหมือนถึงในวันรุงข้ึน.    เขา 
รักษาศีลตลอดอายุ  ครั้นทํากาลกิริยา  ณ  ที่นั้น  แลวไดบังเกิดบนสวรรค. 
จําเดิมแตนั้น   เขาเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุสสโลก  เมื่อพระวิปสสี- 
สัมมาสัมพุทธเจาอาศัยเมืองพันธุมดีประทับอยู  ณ  เขมมฤคทายวัน  ในกัป 
ที่  ๙๑  จากกปันี้    (เขา)   จุติจากเทวโลก    บังเกิดในตระกูลพราหมณ 
แกตระกูลหน่ึง.   ก็ในกาลน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี 
ทรงแสดงธรรมทุก  ๆ ๗  ป.   ปรากฏความต่ืนเตนกันยกใหญ   ทวยเทพ 
ในสกลชมพูทวีปตางบอกขาวกันตอ ๆ ไปวา    พระศาสดาจักทรงแสดง 
ธรรม.   พราหมณไดสดับขาวน้ันแลว.   แตเขามีผาสาฎกสําหรับนุงอยูผืน 
เดียว.   ของพราหมณีก็เหมือนกัน.    ทั้งสองคนมีผาหมผืนเดียวเทาน้ัน. 
ปรากฏไปทั่วเมืองวา   พราหมณเอกสาฎก.    เมื่อมีการประชมุกันดวยกิจ 
อยางใดอยางหนึ่งของพวกพราหมณ  เขาไปดวยตนเอง  ใหนางพราหมณี 
อยูที่เรือน.  เม่ือมีการประชุมนางพราหมณีเขาอยูเรืองเอง.   นางพราหมณี 
หมผาผืนนั้นไป.  ก็ในวันนั้นพราหมณกลาวกะนางพราหมณีวา  แมมหา- 
จําเริญ   แมจักฟงธรรมกลางคืนหรือกลางวัน.   นางพราหมณีพูดวา  ฉัน 
เปนมาตุคาม   ไมอาจจะฟงธรรมในเวลากลางคืนได.   ฉันจักฟงธรรมใน 
เวลากลางวัน   จึงใหพราหมณอยูที่เรือน   หมผาผืนนั้นไปกับพวกอุบาสิกา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 606 

ในเวลากลางวัน   ถวายบังคมพระศาสดานั่งฟงธรรมอยู  ณ  ทีค่วรสวนขาง 
หน่ึง   แลวกลับไปกับพวกอุบาสิกา.    ครั้งน้ันพราหมณใหนางพราหมณี 
อยูเรือน  หอผาน้ันไปวิหาร. 
         ก็สมัยน้ัน   พระศาสดาประทับนั่ง ณ ธรรมาสนที่ตกแตงแลว   ใน 
ทามกลางบริษัท    ทรงจับพัดวีชนีอันวิจิตรตรัสธรรมกถา    ดุจยังผูวิเศษ 
ใหหยั่งลงสูอากาศคงคา     ดุจทํายอดภูเขาสิเนรุใหถลมลงสูสาคร.      เมื่อ 
พราหมณนั่งอยูสุดแถว    ฟงธรรมอยูในยามตนนั้นเอง    ปติมีวรรณะ  ๕ 
เกิดซานไปทั่วตัว.      เขาพับผาหม     คิดวา  เราจักถวายแดพระทศพล. 
ลําดับนั้น   เขาเกิดจิตตระหนี่   ชี้ถึงโทษพันดวง.   ผาของนางพราหมณี 
และของทานมีผืนเดียวเทาน้ัน.   ไมมีผาหมไร ๆ อ่ืนอีก.   ครัน้ไมหมแลว 
ก็จะไมอาจออกไปขางนอกได    เพราะฉะนั้น    จึงไมประสงคจะถวายแม 
ดวยประการทั้งปวง.   ครัน้ปฐมยามลวงไป   แมในมัชฌิมยาม   เขาก็เกิด 
ปติอยางนั้นอีก.     ก็ครั้นคิดเหมือนอยางนั้นแลว     ก็ไมประสงคจะถวาย 
เหมือนอยางน้ันอีก.   เมื่อมัชฌิมยามลวงไป   แมในปจฉิมยาม   เขาก็เกิด 
ปติอยางนั้นอีก.   เขาคิดวา  ตายหรือไมตายก็ชางเถิด.   เราจักรูในภายหลัง 
จึงพับผาหมวางไว  ณ  บาทมูลของพระศาสดา  แตนั้น  เขาคูมือซาย  ปรบ 
ดวยมือขวา   เปลงเสียงวา   เราชนะแลว   เราชนะแลวถึง  ๓  ครัง้. 
         สมัยนัน้ พระเจาพันธุมหาราช  ประทับนั่งทรงสดับธรรมอยูภายใน 
มานหลังธรรมาสน.      กธ็รรมดาพระราชายอมไมพอพระทัยเสียงวา  เรา 
ชนะแลว   เราชนะแลว   ดังน้ี.   พระองคทรงสงบุรุษไป   มีพระดํารัสวา 
เจาจงไปถามพราหมณผูนั้นวา  ทานพูดอะไร.   บุรษุน้ันไปถามวา  ทาน 
พูดอะไร.   ครั้นบุรุษน้ันไปถามแลว   พราหมณพูดวา   พวกชนที่เหลือข้ึน 
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ยานชางเปนตน    แลวชนะขาศึก    ขอน้ันไมอัศจรรยเลย.    ก็เราสละจิต  
ตระหน่ีไดถวายผาหมแดพระทศพล   ดุจเอาสากทุบหัวโคโกง   ซึ่งเดินมา 
ขางหลัง      แลวใหมันหนีไปฉะน้ัน.     พราหมณกลาววา  เราชนะความ 
ตระหน่ีนั้น.      ราชบุรุษกลับมากราบทูลเรื่องนั้นแดพระราชา     ตรัสวา 
พนาย   เราไมรูสิ่งสมควรของพระทศพล  พราหมณเปนผูรู   จึงทรงสงผา 
ไปคูหน่ึง.    พราหมณเห็นผาคูนั้นจึงคิดวา    พระราชาพระองคนี้ไมพระ- 
ราชทานอะไร  ๆ แกเราผูนั่งนิ่งกอน    เมื่อเรากลาวถึงคุณของพระศาสดา 
แลว    จึงพระราชทาน.   ประโยชนอะไรของเราดวยผาท่ีเกิดข้ึน   เพราะ 
อาศัยคุณของพระศาสดา   จึงไดถวายผาคูนั้น   แดพระทศพลอีก.   พระ- 
ราชาตรัสถามวา    พราหมณทําอะไร    สดับวา    พราหมณถวายผาคูนั้น 
แดพระตถาคตเชนเคย   จึงทรงสงผา  ๒ คูอ่ืนไปให.   พราหมณก็ไดถวาย 
ผา ๒  คูนั้นอีก.  พระราชาทรงสงผาไปอีก ๔ คู   จนถึง  ๓๒  คู. 
         ครั้งน้ัน     พราหมณคิดวา    คูผานี้ดูเหมือนจะเพิ่มจํานวนมากข้ึน 
จึงถือเอาเพียง  ๒ คู  คือเพ่ือตนคูหน่ึง  เพ่ือนางพราหมณคูหน่ึง  ไดถวาย 
แดพระตถาคต  ๓๐ คู  ต้ังแตนั้นมา  พราหมณนั้นไดคุนเคยกับพระศาสดา. 
วันหน่ึงในฤดูหนาว      พระราชาทรงเห็นพราหมณนั้นฟงธรรมในสํานัก 
ของพระศาสดา จึงพระราชทานผารัตตกัมพลท่ีคลุมพระองคมีคาแสนหน่ึง 
แลวตรัสวา  ต้ังแตนี้ไป     ทานจงหมผาผืนนี้      ฟงธรรม.     เขาคิดวา 
ประโยชนอะไรของเราดวยผากัมพลผืนนี้ที่จะนําเขาไปในกายอันเปอยเนานี้   
จึงกระทําใหเปนเพดานเบ้ืองบนเตียงของพระตถาคตภายในพระคันธกุฎี 
แลวจึงไป.            
         วันหน่ึง    พระราชาเสด็จไปวิหารแตเชาตรู    ประทับนั่งในสํานัก  
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ของพระศาสดา    ภายในพระคันธกุฎี.    สมัยนั้น    พระพุทธรัศมีมีสี ๖  
ประการกระทบผากัมพล.  ผากัมพลรุงเรืองยิ่งนัก.   พระราชาทรงมองไป 
เบื้องบนทรงจําได  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ผากัมพลผืนนี้  
ของขาพระองค    ขาพระองคไดใหแกพราหมณเอกสาฎก.     พระศาสดา 
ตรัสวา   มหาบพิตร   พระองคบูชาพราหมณแลว   พราหมณบูชาอาตมา 
แลว.  พระราชาดําริวา  พราหมณไดรูสิ่งท่ีควร เราไมรู. ทรงเลือ่มใสแลว 
ทรงกระทําส่ิงท่ีเกื้อกูลมนุษยทั้งหมด  ใหเปนอยางละ  ๘  ๆ   พระราชทาน 
อยางละ  ๘  ทั้งหมด  แลวทรงแตงต้ังพราหมณในตําแหนงปุโรหิต.  ชื่อวา 
ทานอยางละ  ๘ ๆ รวมเปน ๖๔.      เขานอมนําสลากภัตร  ๖๔   รกัษาศีล 
จุติจากน้ันไปบังเกิดบนสวรรค.    ครั้นจุติจากน้ันอีก   ไดบังเกิดในเรือน 
กุฏมพี    ในกรุงพาราณสี    ในระหวางพระพุทธเจา  ๒  พระองค      คือ 
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  โกนาคมนะ  และพระทศพลพระนามวา 
กัสสปะ   ในกัปนี้.   เขาอาศัยความเจริญอยูครองเรือน   วันหน่ึงเที่ยวไป 
ยังชังฆติกวิหาร   ในปา. 
         ก็สมัยน้ัน  พระปจเจกพุทธเจา   กระทําจีวรกรรมอยู  ณ  ฝงแมน้ํา 
เมื่ออนุวาต    (ขอบจีวร)   ไมพอ  จึงปรารภเพื่อจะพับเก็บ.    เขาเห็น 
จึงถามวา  เพราะเหตุไรพระคุณเจาพับเก็บเจาขา.  พระปจเจกพุทธเจา 
ตอบวา  อนุวาต   ไมพอ.   เขากลาววา    ขอพระคุณเจาจงทําดวยผาผืนนี้  
เถิด.    แลวถวายผาสาฎกต้ังความปรารถนาวา    ขอเราจงอยามีความเส่ือม 
ไรๆ ในที่ที่เราไปเกิดเถิด.  แมที่เรือนเมื่อนองสาวของเขาทะเลาะกันอยูกับ 
ภรรยา  พระปจเจกพุทธเจาเขาไปบิณฑบาต.  ลําดับนั้น   นองสาวของเขา 
ถวายบิณฑบาตแดพระปจเจกพุทธเจาแลวต้ังความปรารถนาวา  เราพึงเวน  
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คนพาลเห็นปานนี้ไป  ๑๐๐ โยชน  นางกลาวอยางนี้    หมายถึงภรรยาของ 
พราหมณนั้น.  ภรรยายนือยูที่ประตูเรือน   ครั้นไดยินจึงคิดวา   พระปจเจก- 
พุทธเจาอยาฉันภัตรที่หญิงน้ีถวายเลย   จึงรับบาตรมาแลวท้ิงบิณฑบาตเสีย  
เอาเปอกตมใสจนเต็มถวาย.   นองสาวเห็นจึงพูดวา  หญิงพาล   เจาจงดา 
หรือทุบตีเราก็พอ    แตเจาไมควรท้ิงภัตรจากบาตรของทานผูบําเพ็ญบารมี 
มาตลอด  ๒ อสงไขย  แลวถวายเปอกตม. 
         ทีนั้น  ภรรยาของเขาจึงไดเกิดความคิด.    นางกลาววา   หยุดเถิด 
เจาขา   แลวท้ิงเปอกตม   ลางบาตร   ขัดดวยผงหอม   แลวใสอาหารมีรส 
อรอย   ๔   ชนิดจนเต็มบาตร  วางบาตรซ่ึงแพรวพราวดวยสัปปมีสีดุจกลีบบัว 
ที่โปรยไวเบ้ืองบน บนมือของพระปจเจกพุทธเจา    แลวต้ังความปรารถนา 
วา    ขอรางกายของเราจงมีแสงเหมือนบิณฑบาตนี้อันมีแสงเถิด.    พระ- 
ปจเจกพุทธเจาอนุโมทนาแลวเหาะไปสูอากาศ.      ภรรยาสามีบําเพ็ญกุศล 
ตราบส้ินอายุ  ไดบังเกิดบนสวรรค   ครั้นจุติจากสวรรค  อุบาสกไดบังเกิด 
เปนบุตรของเศรษฐีมีสมบัติ  ๘๐ โกฏิ   ในกรุงพาราณสี.   สวนภรรยาได 
บังเกิดเปนธิดาของเศรษฐีเชนเดียวกัน.    มารดาบิดาไดนําธิดาเศรษฐีนั้น 
แล   มาใหแกบุตรเศรษฐีผูเจริญวัย.   เพียงเม่ือเศรษฐีธิดาเขาไปสูตระกูล 
สามีดวยอานุภาพแหงกรรมอันเปนผลท่ีนางไมถวายทานมากอน   สกลกาย  
ก็เกิดกลิ่นเหม็นดุจสวมท่ีเขาเปดไวภายในธรณีประตู.   เศรษฐีกุมารถามวา 
นี้กลิ่นของใคร   ครั้นไดฟงแลว    เปนกลิ่นของเศรษฐีธิดา   จึงตะโกน 
ข้ึนวา  จงนําออกไป     จงนําออกไป     แลวสงกลบัไปยังเรือนตระกูล 
โดยทํานองเดียวกับที่นํามา.   เศรษฐีธิดาถูกสงกลับไปในฐานะ  ๗   โดย 
ทํานองนี้แล    คิดวาเรากลับไปถึง ๗ ครั้งแลว    เราจะอยูไปทําไม    จึง  
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ยุบเครื่องอาภรณของตนใหทําอิฐทองคํา  ยาว  ๑ ศอก   กวาง  ๑ คืบ  สูง 
๔   นิ้ว.  จากน้ัน  นางถือกอนหรดาลและมโนศิลาแลว  ถือดอกบัว  ๘  กํา 
ไปสูที่สรางเจดียของพระกัสสปทศพล. 
         ก็ในขณะนั้น  เมื่อนางมาถึง    กอนอิฐไดตกลงมา.   เศรษฐีธิดาจึง 
บอกกะชางวา  ทานจงวางอิฐกอนน้ีไวตรงนี้.  ชางกลาววา  แมมหาจําเริญ 
แมมาในเวลา  แมวางเองเถิด.     นางข้ึนไปเอาน้ํามันผสมหรดาลและมโนศลิา 
กออิฐใหแนนดวยหรดาลและมโนศิลาที่ผสมนํ้ามันนั้น      ทาํการบูชาดวย 
ดอกบัว  ๘ กาํเบื้องบน  แลวไหวทําความปรารถนาวา    ขอกลิ่นจันทนจง 
ฟุงออกจากปากในที่เกิดเถิด   แลวไหวพระเจดีย  กระทําประทักษิณกลับ 
ไป. 
         ในขณะนั้น  เศรษฐีบุตรระลึกถึงเศรษฐีธิดาท่ีนําไปสูเรือนครั้งแรก. 
แมในเมืองก็มีการปาวรองเลนนักษัตร.   เศรษฐีถามคนรับใชวา   เศรษฐี- 
ธิดาท่ีนําไปคราวน้ัน  นางอยูที่ไหน.   คนรับใชตอบวา  อยูที่เรือนตระกูล 
จะนาย.    เศรษฐีบุตรกลาววา  พวกเจาจงนํามา   เราจักเลนนักษัตรนั้น. 
พวกรับใชพากันไปยืนไหวเศรษฐีธิดา  ครั้นเศรษฐีธิดาถามวา  พวกทาน 
มาทําไม  จึงบอกเรื่องราวใหนางฟง.   เศรษฐีธิดากลาววา  พอคุณเราเอา 
เครื่องอาภรณบูชาเจดียหมดแลว     เราไมมีอาภรณ.    คนรับใชพากันไป 
บอกแกเศรษฐีบุตร     เศรษฐีบุตรกลาววา     พวกทานจงนํานางมาเถิด. 
เราจักใหเครื่องประดับ.   คนรับใชนํานางมาแลว.   พรอมกับทีน่างเขาไป 
สูเรือน    กลิน่จันทนและกลิ่นดอกบัวขาบฟุงไปตลอดเรือน.   เศรษฐีบุตร 
ถามเศรษฐีธิดาวา   ครั้งแรกกลิ่นเหม็นฟุงออกจากรางกายของเจา.   แต 
เดี๋ยวน้ีกลิ่นจันทนฟุงออกจากรางกาย     กลิ่นดอกบวัฟุงออกจากปากของ  
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เจา.   มันเรื่องอะไรกัน.   นางไดบอกกรรมท่ีนางทําต้ังแตตน.   เศรษฐี-  
บุตรเลื่อมใสวา   คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย   เปนคําสอนท่ีนําออก 
จากทุกขหนอ    จึงเอาเสื้อกัมพลคลุมเจดียทอง   ประกอบดวยดอกประทุม  
ทอง  ประมาณเทาลอรถ ณ ที่นั้น   หอยยอยลงมาประมาณ  ๑๒-๑๓ ศอก. 
         เศรษฐีบุตรนั้น  ดํารงอยู  ณ ที่นัน้ตราบเทาอายุแลว  ไปบังเกิดบน 
สวรรค  จุติจากน้ันไปบังเกิดในตระกูลอํามาตยตระกูลหน่ึง  ในที่ประมาณ 
๑๐๐ โยชน  จากกรุงพาราณสี.  เศรษฐีธิดาจุติจากเทวโลกไปบงัเกิดเปน 
ราชธิดาในราชตระกูล.   เม่ือท้ังสองเจริญวัย    ใกลบานท่ีกุมารอยูไดมีการ 
ปาวรองเลนนักษัตร.    กมุารพูดกะมารดาวา   แมจา   แมใหผาสาฎกแกฉัน 
เถิด.  ฉันจักเลนนักษัตร.   มารดานําผาที่ซักแลวมาให.   กุมารไดปฏิเสธ 
ผาผืนนั้น.  มารดานําผาผืนอ่ืนมาใหอีก.  กุมารปฏิเสธผาผืนนั้นอีก. 
         ลําดับนั้น มารดาพูดกะกุมารน้ันวา  ลูกเอย  เราเกิดในเรือนเชนใด 
เราไมมีบุญเพ่ือจะไดผาเนื้อละเอียดกวาน้ัน.   กุมารกลาววา   แมจา   ลูกจะ 
ไปท่ีที่หาได.  มารดากลาววา  ลูกเอย  แมปรารถนาจะใหลูกไดราชสมบัติ 
ในกรุงพาราณสีในวันนี้ทีเดียว.   กุมารน้ันไหวมารดาแลวกลาววา   แมจํา 
ลูกจะไปละ.    มารดากลาววา  ไปเถิดลูก.     นัยวา   มารดาไดมีความคิด 
อยางนี้วา  กุมารจักไป  ที่ไหน  จักนอนในที่นี้หรือในเรือนน้ี.       ก็กุมาร 
นั้นออกไปโดยกําหนดของบุญไปถึงกรุงพาราณสี  นอนคลุมศรีษะบนแผน 
มงคลศิลา  ณ  พระอุทยาน.  อน่ึง   เมื่อพระเจากรุงพาราณสีสวรรคต  วันนั้น 
เปนวันที่  ๗.  พวกอํามาตย   ครั้นถวายพระเพลิงพระศพของพระราชาแลว 
จึงนั่งปรึกษากัน  ณ   พระลานหลวงวา  พระราชามพีระธิดาองคเดียวเทาน้ัน 
ไมมีพระโอรส    ราชสมบัติที่ไมมีพระราชาจะดํารงอยูไมได    ใครจะเปน  
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พระราชา  เพราะฉะนั้น  ขอทานจงปรึกษากันดูเถิด.    ปุโรหิตกลาววา  
ไมควรดูใหมากไป.    เราจะปลอยบุษยราชรถ.   พวกอํามาตยเทียมมา 
สินธพ  ๔  ตัวมีสีขาว   ต้ังเครื่องราชกกุธภัณฑ  ๕ อยาง   และเศวตฉัตรไว 
บนรถ  แลวปลอยรถไปใหประโคมดนตรีตามไปขางหลัง.    ราชรถออก 
ทางประตูดานปราจีนบายหนาไปพระราชอุทยาน.   ราชรถบายหนาไปพระ 
ราชอุทยานดวยบุญบารมี.   พวกอํามาตยบางคนบอกวา  พวกเรากลับเถิด. 
ปุโรหิตบอกวา  พวกทานอยากลับ.   ราชรถกระทําประทักษิณกุมารแลว 
ก็หยุด  เปนการเตรียมใหกุมารข้ึน.  ปโุรหิตดึงชายผาหมออก  มองดูฝาเทา 
กลาววา   ทวีปนี้ยกไวกอน   กุมารน้ีควรครองราชสมบัติในทวีปทั้ง  ๔ 
มีทวีป  ๒,๐๐๐   เปนบรวิารแลวใหประโคมดนตรี  ๓  ครั้งวา   พวกทาน 
จงประโคมอีก   พวกทานจงประโคมอีก. 
         ลําดับนั้น  กุมารเปดหนามองดู   แลวถามวา  พอเจาพระคุณท้ังหลาย 
พวกทานมาทําอะไรกัน.  ตอบวา  ทานผูประเสริฐ   ราชสมบัติจะถึงแก 
ทาน.  ถามวา  พระราชาไปไหนเสียเลา.  ตอบวา   สวรรคตเสียแลวนาย. 
ถามวา  กี่วันแลว.  ตอบวา  ๗  วันเขาวันนี้.  ถามวา  พระโอรสหรือพระธิดา 
ไมมีหรือ.   ตอบวา  มีแตพระธิดา  ทานผูประเสริฐ   ไมมีพระโอรส. 
รับวา  เราจักครองราชสมบัติ. 
         พวกอํามาตยสรางมณฑปสําหรับอภิเษกกอน   ประดับพระราชธิดา 
ดวยเครื่องประดับทุกชนิด  แลวนํามายังพระราชอุทยาน  ไดกระทําอภิเษก 
พระกุมาร.  ลําดับนั้น  พวกอํามาตยไดนําผาราคาแสนหนึ่งนอมถวายแด 
พระกุมารผูไดทําอภิเษกแลว.   พระกุมารตรัสถามวา  นี่อะไรพอคุณ. 
ทูลวา  ผานุง  พระเจาขา.  ตรัสถามวา  เปนผาเนื้อหยาบมิใชหรอื.  ทลูวา     
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บรรดาผาท่ีพวกมนุษยใชสอยกันอยู  ไมมีผาท่ีมีเนื้อละเอียดกวาน้ี  พระ-  
เจาขา.     ตรสัถามวา   พระราชาของพวกทานนุงผาอยางนี้หรือ.    ทลูวา 
ใชแลว  พระเจาขา.       ตรัสวา    พระราชาของทานคงจะไมมีบุญ. 
พวกอํามาตยนําพระเตาทองมาถวาย.   พระกุมารเสด็จลุกข้ึนชําระพระหัตถ 
ทั้งสอง    ทรงบวนพระโอษฐแลว     ทรงอมนํ้าพนไปทางทิศตะวันออก. 
ตนกัลปพฤกษ  ๘  ตน   ทาํลายแผนดินอันหนาผุดข้ึน.   พระกุมารทรง 
อมนํ้าพนไปทางทิศใต   ทิศตะวันตก   ทิศเหนืออีก    เพราะเหตุนั้น    ตน   
กัลปพฤกษผุดข้ึนแลวท้ัง  ๔  ทิศอยางนี้.    ในทุกทศิตนกัลปพฤกษผุดข้ึน 
ทิศละ ๘  ตน  จึงรวมเปน  ๓๒  ตน. 
         พระกมุารทรงนุงผาทิพยผืนหน่ึง   ทรงหมผืนหน่ึง    ตรสัวา  พวก  
ทานจงเที่ยวตีกลองประกาศในแควนของพระเจานันทะวา     พวกหญิง 
ปนดาย   อยาปนดาย  แลวใหยกฉัตร    ทรงชางตัวประเสริฐ  ทีป่ระดับ 
ตกแตงแลว   เสด็จเขาสูพระนคร    ทรงข้ึนสูปราสาทเสวยมหาสมบัติ. 
         เมื่อกาลผานไปดวยประการฉะนี้   วันหน่ึง  พระเทวีทรงเห็นสมบัติ 
ของพระราชา  ทรงแสดงอาการของความเปนผูกรุณาวา   โอ  ผูมีตปะ. 
ตรัสถามวา   อะไร   พระเทวี.   ทลูวา  สมบัติใหญยิ่งนักเพคะ   ในอดีต 
พระองคเชื่อพระพุทธเจา  ไปกระทําความดี   บัดนี ้ พระองคไมกระทํา 
กุศลอันเปนปจจัยแหงอนาคต.  ตรัสถามวา  เราจักใหแกใคร.  ผูมีศีลก็ไมม.ี 
ทูลวา   พระองค  ชมพูทวีปไมวางเปลาจากพระอรหันต.   ขอพระองคจง 
ทรงเตรียมทานไว  หมอมฉันจักได  (นิมนต)  พระอรหันตมา.   ใน 
วันรุงข้ึน    พระราชารับสั่งใหเตรียมทานทางทวารดานปราจีน.    พระ- 
เทวีทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรู        บายหนาไปทางทิศตะวันออก  
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ณ เบื้องบนปราสาท   หมอบลงกลาววา    หากพระอรหันตมีอยูในทิศนี้.  
ขอพระอรหันตทั้งหลายจงมารับภิกษาของพวกขาพเจาในวันพรุงน้ีเถิด. 
ในทิศนั้นไมมีพระอรหันต  ไดใหสักการะนั้นแกคนกําพราและยาจก.   ใน 
วันรุงข้ึน  พระเทวีไดเตรียมทาน ณ  ประตูดานทักษิณ  แลวกระทําเหมือน 
อยางนั้น.     ในวันรุงข้ึนไดเตรียมทานดานประตูทิศปจฉิม    แลวกระทํา 
เหมือนอยางน้ัน. 
         ก็ในวันที่พระนางเตรียมทาน ณ  ประตูดานทิศอุดร  พระปจเจก- 
พุทธเจาชื่อมหาปทุม  ผูเปนใหญกวาพระปจเจกพุทธเจา   ๕๐๐   บุตรของ 
นางปทุมวดี    ซึ่งอยูในหิมวันต    อันพระเทวีนิมนตแลวเหมือนอยางนั้น 
ไดเรียกพระปจเจกพุทธเจาผูเปนนองมากลาววา     ทานผูนิรทกุขทั้งหลาย 
พระราชานันทะทรงนิมนตพวกทาน      ขอพวกทานจงรับนิมนตพระองค 
เถิด.  พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันรับนิมนตแลว  วันรุงข้ึนลางหนาที่สระ 
อโนดาต   เหาะมาลง  ณ  ประตูดานทิศอุดร.   พวกมนุษยพากันไปกราบ 
ทูลพระราชาวา    ขาแตพระองคผูประเสริฐ    พระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ 
มาแลว   พระเจาขา.   พระราชาพรอมกับพระเทวีเสด็จไปทรงไหวแลวรับ 
บาตรนิมนตพระปจเจกพุทธเจาใหข้ึนบนปราสาท    แลวทรงถวายทานแก 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายบนปราสาทนั้น   ครั้นเสร็จภัตกิจแลว   พระ- 
ราชาทรงหมอบ  ณ  บาทมูลของพระสังฆเถระ  พระเทวีทรงหมอบ  ณ 
บาทมูลของพระสังฆนวกะ   ทรงใหทําปฏิญญาวา   พระคุณเจาท้ังหลาย 
จักไมลําบากดวยปจจัย   ขาพเจาท้ังหลายจักไมเสื่อมจากบุญ  ขอพระคุณเจา 
ทั้งหลายจงใหปฏิญญาเพ่ืออยู    ณ ที่นีต้ลอดชีวิตของพวกขาพเจาท้ังหลาย 
เถิด   แลวทรงสรางที่อยู   โดยอาการทั้งปวง  คือ  บรรณศาลา  ๕๐๐  ที ่ 
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จงกรม ๕๐๐ ที่   ในพระอุทยาน.   แลวอาราธนาใหพระปจเจกพุทธเจาอยู  
ณ ที่นั้น.   เมือ่กาลผานไปอยางนี้ชายแดนของพระราชากําเริบ.  พระราชา 
รับสั่งกะพระเทวีวา     ฉันจะไปทําชายแดนใหสงบ  เธออยาประมาทใน 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     แลวเสด็จไป.  เมื่อพระราชายังไมเสด็จมา 
อายุสังขารของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายสิ้นแลว. 
         พระปจเจกพุทธเจาชื่อมหาปทุม  เขาฌานตลอด  ๓  ยามในราตรี  เมื่อ 
อรุณข้ึน  ยืนพิงกระดานปรินิพพานดวยปรินิพพานธาตุ  อันเปนอนุปาทิเสส. 
แมที่เหลือท้ังหมดก็ปรินิพพานดวยอุบายน้ี.   ในวันรุงข้ึน  พระเทวีรับสั่ง  
ใหทําท่ีนั่งของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  ฉาบดวยของเขียว  เกลี่ยดอกไม 
ทําการบูชา   นั่งแลดูพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายมา   เมื่อไมเห็นมา   จึง 
ทรงสงราชบุรุษไปวา    เธอจงไป    จงทราบวา    พระผูเปนเจาท้ังหลาย 
ไมสบายหรืออยางไร.    ราชบุรุษไปเปดประตูบรรณศาลาของพระปจเจก- 
พุทธเจามหาปทุม  เมื่อไมเห็น ณ ที่นั้น  จึงไปยังที่จงกรม  เห็นทานยืน 
พิงกระดาน  ไหวแลวกลาววา  ถึงเวลาแลวพระคุณเจา.   รางกายดับแลว 
จักพูดไดอยางไร.   ราชบุรุษคิดวา   เห็นจะหลับ  จึงไปลูกคลําท่ีหลังเทา 
รูวาทานปรินิพพานเสียแลว   เพราะเทาเย็นและกระดาง  จึงไปหาทานท่ี ๒ 
ทานท่ี ๓      ก็อยางนั้น      รูวาทานท้ังหมดปรินิพพานแลว      จึงไป 
ราชตระกูล  เม่ือรับสั่งถามวา  พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไปไหน   กราบ 
ทูลวา    ขาแตพระเทวี  พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายปรินิพพานเสียแลว. 
พระเทวีทรงคร่ําครวญกันแสง   เสด็จออกพรอมกับชาวเมือง   ไปถึงท่ี 
นั้นใหเลนสาธุกีฬา   กระทําฌาปนกิจพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย  แลวถือ 
เอาธาตุกอเจดียบรรจุ.  
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         พระราชาครั้นทําใหชายแดนสงบ    เสด็จกลบั      ตรัสถามพระเทวี 
ซึ่งเสด็จมาตอนรับวา    นองหญิง   เธอไมประมาทในพระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลายหรือ.    พระผูเปนเจาท้ังหลายสบายดีหรือ.  ทลูวา   พระปจเจก- 
พุทธเจาท้ังหลายปรินิพพานเสียแลวเพคะ.  พระราชาทรงดําริวา   ความตาย 
ยังเกิดแกบัณฑิตเห็นปานน้ีได  พวกเราจะพนความตายไดแตไหน.   พระ- 
ราชาไมเสด็จกลับพระนคร    เสด็จเขาไปยังพระอุทยานน้ันแล    รับสั่งให 
เรียกเชษฐโอรสมา    ทรงมอบราชสมบัติแกโอรสนั้น    พระองคเองเสด็จ 
ผนวชเปนสมณเพศ.   แมพระเทวีเมื่อพระสวามีผนวชทรงดําริวา   เราจัก 
ทําอะไรได   จึงทรงผนวชในพระอุทยานน้ันเอง. 
         แมทั้งสองพระองค  ยังฌานใหเกิด  จุติจากที่นั้น   แลวกบ็ังเกิดใน 
พรหมโลก.      เมื่อท้ังสองอยูในพรหมโลกนั้นเอง      พระศาสดาของเรา 
ทั้งหลายทรงอุบัติข้ึนในโลก  ทรงธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว   เสด็จ 
ถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ.     
         ปปผลมิาณพน้ีเกิดในทองของอัครมเหสีของกบิลพราหมณในบาน 
พราหมณมหาดิตถ   แควนมคธ.  นางภัททกาปลานีเกิดในทองของอัคร- 
มเหสีของพราหมณโกสิยโคตร  ในสาคลนคร  แควนมคธ.   เม่ือเขาเจริญวัย 
โดยลําดับ     ปปผลิมามาณพอายุ  ๒๐    นางภัททาอายุ   ๑๖     มารดาบิดา 
แลดูบุตร   คาดค้ันเหลือเกินวา   ลูกเอย    ลูกเติบโตแลว   ควรดํารงวงศ 
ตระกูล.   มาณพกลาววา  คุณพอ  คุณแม  อยาพูดถอยคําเชนนี้ใหเขาหู 
ลูกเลย.   ลกูจะปรนนิบัติตราบเทาท่ีคุณพอคุณแมดํารงอยู.  ลกูจักออกบวช 
ภายหลังคุณพอคุณแม.  ลวงไปอีกเล็กนอย   มารดาบิดาก็พูดอีก.   แม 
มาณพก็ปฏิเสธเหมือนอยางเดิม.     ต้ังแตนั้นมามารดาก็ยังอยูไมขาดเลย.  
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มาณพคิดวา   เราจักใหมารดายินยอมเรา.  จึงใหทองสีแดงพันลิ่ม  ใหชาง 
ทองหลอรูปหญิงคนหนึ่ง    เมื่อเสร็จทําการขัดสีรูปหญิงน้ัน    จึงใหนุงผา 
แดง  ใหประดับดวยดอกไม  สมบูรณดวยสี และดวยเครื่องประดับตาง ๆ 
แลวเรียกมารดามาบอกวา  แมจา   ลกูเมื่อไดอารมณเห็นปานน้ี    จักดํารง 
อยูในเรือน   เมื่อไมไดจักไมดํารงอยู.   พราหมณีเปนหญิงฉลาด   คิดวา 
บุตรของเรามีบุญ     ใหทาน  สรางสมความดี   เมื่อทําบุญมิไดทําเพียงผูเดียว 
เทาน้ัน.     จักมีหญิงท่ีทําบุญไวมาก      มีรูปเปรียบรูปทองเชนรูปหญิงน้ี  
แนนอน.  จึงเรียกพราหมณ  ๘  คนมาส่ังวา   พวกทานจงใหอ่ิมหนําสําราญ 
ดวยความใครทุกชนิดยกรูปทองข้ึนสูรถไปเถิด.   พวกทานจงคนหาทาริกา 
เห็นปานน้ี    ในตระกูลที่เสมอดวยชาติ  โคตร  และโภคะของเรา.   พวก 
ทานจงประทับตราไว   แลวใหรูปทองนี้.   พราหมณเหลาน้ันออกไปดวย 
คิดวา  นี้เปนกรรมของพวกเรา   แลวคิดตอไปวา  เราจักไปที่ไหน   รูวา 
แหลงของหญิง  มีอยูในมัททรัฐ   เราจักไปมัททรัฐ  จึงพากันไปสาคลนคร 
ในมัททรัฐ.    พวกพราหมณต้ังรูปทองนั้นไวที่ทานํ้า     แลวพากันไปน่ัง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.   
         ครั้งน้ัน    พี่เลี้ยงของนางภัททา    ใหนางภัททาอาบนํ้าแตงตัวแลว 
ใหนั่งในหองอันเปนสิริแลวมาอาบนํ้า   ครั้นเห็นรูปนั้น     จึงคุกคามดวย 
สําคัญวา  ลูกสาวนายเรามาอยูในที่นี้  กลาววา  คนหัวดื้อ  เจามาที่นี้ทําไม 
เง้ือหอกคือฝามือตกนางภัททาท่ีสีขาง   กลาววา  จงรีบไปเสียว.  มือส่ัน 
เหมือนกระทบที่หิน.   พ่ีเลี้ยงหลีกไป  เกิดความรูสึกวา   ลูกสาวนายของ 
เราแตงตัว  กระดางถึงอยางนี้.  พ่ีเลี้ยงกลาววา  จริงอยู  แมผูถือเอาผานุงน้ี 
ไมสมควรแกลูกสาวนายของเรา.  
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         ลําดับนั้น  พวกคนแวดลอมพ่ีเลี้ยงนั้น   พากนัถามวา   ลกูสาวนาย  
ของทานมีรูปอยางนี้หรือ.  นางกลาววาอะไรกัน   นายของเรามีรูปงามกวา 
หญิงน้ีต้ังรอยเทาพันเทา.   เม่ือนางนั่งอยูในหองประมาณ  ๑๒  ศอก  ไม 
ตองตามประทีป.       เพราะแสงสวางของรางกายเทาน้ันกําจัดความมืดได. 
พวกมนุษยกลาววา  ถาเชนนั้น   ทานจงมา   พาหญิงคอมน้ันไป   ใหยก 
รูปทองไวในรถ   ต้ังไวที่ประตูเรือนของพราหมณโกสิยโคตร  ประกาศใหรู 
วามา. พราหมณทําปฏิสันถารแลวถามวา  พวกทานมาแตไหน.   พวกมนุษย 
กลาววา     พวกเรามาแตเรือนของกบิลพราหมณ  ณ  บานมหาดิตถ    ใน 
แควนมคธ   ดวยเหตุชื่อน้ี.  พราหมณกลาววา  ดีแลว  พอคุณ.  พราหมณ 
ของพวกเรา  มีชาติโคตรและสมบัติเสมอกัน  เราจักใหนางทาริกา.    แลว 
รับบรรณาการไว.   พราหมณเหลานั้น   สงขาวใหกบิลพราหมณทราบวา 
ไดนางทาริกแลว    โปรดทําสิ่งท่ีควรทําเถิด.   มารดาบิดาฟงขาวน้ันแลว 
จึงบอกแกปปผลิมาณพวา    ขาววา   ไดนางทาริกาแลว.   มาณพคิดวา 
เราคิดวา    เราจักไมได    ก็มารดาบิดากลาววา  ไดแลว  เราไมตองการ 
จักสงหนังสือไป   จึงไปในท่ีลับ    เขียนหนังสือวา   แมภัททา    จงครอง 
เรือนตามสมควรแกชาติ   โคตร   และโภคะของตนเถิด   เราจักออกบวช. 
ทานอยาไดมีความเรารอนใจในภายหลังเลย.   แมนางภัททาก็สดับวา    นัยวา 
มารดาบิดาประสงคจะยกเราใหแกผูโนน   จึงไปในท่ีลับ   เขียนหนังสือวา 
บุตรผูเจริญ   จงครองเรือนตามสมควรแกชาติ  โคตร  และโภคะของตนเถิด 
เราจักบวช  ทานอยาไดเดือดรอนในภายหลังเลย.  หนังสือแมทั้งสอง  ได 
มาถึงพรอมกันในระหวางทาง.   ถามวา  นี้หนังสือของใคร.  ตอบวา 
ปปผลิมาณพสงใหนางภัททา.  ถามวา  นี้ของใคร.  ตอบวา  นางภัททาสงให  
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ปปผลิมาณพ.  คนทั้งสองก็ไดพูดข้ึนวา  พวกทานจงดูการกระทําของพวก 
ทารกเถิด จึงฉีกทิ้งในปา  เขียนหนังสือมีความเหมือนกันสงไปท้ังขางนี้และ 
ขางโนน     เมื่อคนท้ังสองไมปรารถนาเหมือนกันน่ันแหละ    ก็ไดมีการอยู 
รวมกัน. 
         ก็ในวันนั้นเองมาณพก็ใหรอยพวงดอกไมพวกหน่ึง.   แมนางภัททา 
ก็ใหรอยพวงหนึ่ง. แมคนทั้งสองบริโภคอาหารในเวลาเย็นแลว จึงวางพวง 
ดอกไมเหลานั้นไวกลางท่ีนอน   คิดวาเราทั้งสองจักเขานอน   มาณพนอน 
ขางขวา  นางภัททานอนขางซาย.    คนทั้งสองน้ัน   เพราะกลัวการถูกตอง 
รางกายกันและกัน   จึงนอนไมหลับจนลวงไปตลอด ๓ ยาม.  ก็เพียงหัวเราะ 
กันในเวลากลางวันก็ไมมี. คนทั้งสองมิไดรวมกันดวยโลกามิส.  เขาทั้งสอง 
มิไดสนใจสมบัติตลอดเวลาท่ีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู    เมื่อมารดาบิดาถึงแก 
กรรมแลวจึงสนใจ.   มาณพมีสมบัติมาก.   ในวันหน่ึง   ควรไดผงทองคํา 
ที่ขัดสีรางกายแลวท้ิงไวประมาณ ๑๒  ทะนาน  โดยทะนานของชาวมคธ. 
มีสระใหญ   ๖๐ แหงติดเครื่องยนต.  มีพ้ืนที่ทําการงาน ๑๒ โยชน.  มีบาน 
ทาส ๑๔  แหงเทาอนุราธบุรี.   มชีางศึก  ๑๔  เชือก รถ  ๑๔  คัน.  วันหน่ึง 
มาณพข่ีมาตกแตงแลว     มีมหาชนแวดลอมไปยังพื้นที่การงาน    ยืนในที ่
สุดเขต   เห็นนกมีกาเปนตน     จิกสัตวมีไสเดือนเปนตนกิน   จากท่ีถูกไถ 
ทําลาย   จึงถามวา   นกเหลาน้ีกินอะไร.      ตอบวา   กินไสเดือนจะนาย. 
ถามวา    บาปท่ีนกเหลาน้ีทําจะมีแกใคร.     ตอบวา   แกพวกทานจะนาย. 
มาณพคิดวา  บาปท่ีนกเหลาน้ีทําจะมีแกเรา.  ทรัพย ๘๖  โกฏิจักทําอะไร 
เราได.    พ้ืนที่การงานประมาณ  ๑๒ โยชน  จักทําอะไรได.    สระ  ๖๐ 
สระติดเครื่องยนต  หมูบาน  ๑๔  หมู  จักทําอะไรได    เราจักมอบสมบัติ  
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ทั้งหมดน้ันแกนางภัททา  ออกบวช.  ในขณะนั้น   แมนางภัททกาปลานี  
ก็ใหเทหมองา ๓ หมอลงในระหวางพื้นที่  พวกพ่ีเลี้ยงนั่งลอม.   เห็นกากิน 
สัตวที่กินงา    จึงถามวา    กาเหลาน้ีกินอะไรแม.    ตอบวา    กนิสัตวจะ 
แมนาย.     ถามวา   อกุศลจะมีแกใคร.     ตอบวา   จะมีแกทานจะแมนาย. 
นางคิดวา   เราควรไดผาประมาณ  ๔   ศอก    และขาวสุกประมาณทะนาน 
หน่ึง.  ก็ผิวา อกุศลที่ชนประมาณเทาน้ีทําจะมีแกเรา  ดวยวา  เราไมสามารถ 
จะยกศีรษะข้ึนไดจากวัฏฏะต้ังพันภพ.  พอเมื่ออัยยบุตร (มาณพ)  มาถึง 
เราจักมอบสมบัติทั้งหมดแกเขาแลวออกบวช. 
         มาณพมาอาบนํ้าแลว  ข้ึนสูปราสาทหน่ึง  ณ  บลัลังกมีคามาก.  สําดับ 
นั้น    ชนทั้งหลายจัดโภชนะอันสมควรแกจักรพรรดิใหแกเขา.    ทั้งสอง 
บริโภคแลว  เมื่อบริวารชนออกไปแลว   จึงพูดกันในที่ลับ  นั่งในท่ีสบาย. 
แตนั้นมาณพกลาวกะนางภัททาวา   ดูกอนแมภัททา    ทานมาสูเรือนน้ีนํา 
ทรัพยมาเทาไร.    นางตอบวา   ๕๕,๐๐๐    เกวียนจะนาย.    มาณพกลาววา 
ทรัพย ๘๗  โกฏ ิ และสมบัติมีสระ  ๖๐  ติดเครื่องยนต   มีอยูในเรือนน้ี 
ทั้งหมดน้ันเรามอบใหแกทานผูเดียว.  นางถามวา  ก็ทานเลานาย.   ตอบวา 
เราจักบวช.  นางกลาววา  แมฉันนั่งมองดูการมาของทาน.    ฉันก็จักบวช 
จะนาย.                                                                  
         ทั้งสองคนกลาววา   ภพทั้งสามเหมือนบรรณกุฎีที่ถูกไฟไหม.   เรา 
จักบวชละ  จึงใหนําผาเหลืองยอมดวยนํ้าฝาด   และบาตรดินเหนียวมาจาก 
ภายในตลาด   ยังกันและกันใหปลงผม   บวชดวยต้ังใจวา   บรรพชาของ 
พวกเราอุทิศพระอรหันตในโลก      เอาบาตรใสถลกคลองบา      ลงจาก 
ปราสาท.    บรรดาทาสและกรรมกรในเรือนไมมีใครรูเลย.    ครั้งน้ันชาว  
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บานทาสจําเขาซ่ึงออกบานพราหมณไปทางประตูบานทาสได   ดวยสามารถ  
อากัปกิริยา.  ชาวบานทาสตางรองไห  หมอบลงแทบเทากลาววา   นายจํา 
นายจะทําใหพวกขาพเจาไรที่พ่ึงหรือ.   ทั้งสองกลาววา   เราทั้งสองบวช 
ดวยคิดวา  ภพทั้งสามเปนเหมือนบรรณศาลาที่ถูกไฟไหมเผาผลาญ.  หาก 
เราทั้งสองจะทําในพวกทานคนหน่ึง ๆ ใหเปนไท.   แมรอยปกย็ังไมหมด. 
พวกทานจงชําระศีรษะของพวกทานแลวจงเปนไทเถิด.    เมื่อชนเหลาน้ัน 
รองไห  เขาพากันหลีกไป.           
         พระเถระเดินไปขางหนาเหลียวมองดูคิดวา  หญิงผูมีคาในสกลชมพู- 
ทวีปชื่อ   ภัททกาปลานีนี้.    เดินมาขางหลังเรา.    ขอท่ีใคร ๆ พึงคิดอยาง 
นี้วา   ทานท้ังสองน้ีแมบวชแลวก็ไมอาจจะพรากจากกันได  ชือ่วากระทํา 
กรรมอันไมสมควร   นี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.   อีกอยางหนึ่งใคร ๆ พึงมี 
ใจประทุษรายแลวจะไปตกคลักในอบาย.   พระเถระจึงเกิดคิดข้ึนวา   เรา 
ควรละหญิงน้ีไป.   พระเถระไปขางหนาเห็นทางสองแพรงจึงไดยืนในที่สุด 
ทางสองแพรงน้ัน.  แมนางภัททาก็ไดมายืนไหว.  พระเถระกลาวกะนางวา 
แมมหาจําเริญ    มหาชนเห็นหญิงเชนทานเดินมาขางหลังเรา    แลวคิดวา 
ทานท้ังสองนี้    แมบวชแลวก็ไมอาจจะพรากจากกันได   จะพึงมีจิตรายใน 
เรา  จะไปตกคลักอยูในอบาย.   เธอจงถือเอาทางหน่ึงในทางสองแพรงน้ี. 
ฉันจักไปผูเดียว.   นางภัททากกลาววา   ถูกแลวจะ   พระผูเปนเจา   ชื่อวา 
มาตุคามเปนมลทินของพวกบรรพชิต.       ชนทั้งหลายจะชี้โทษของเราวา 
ทานท้ังสองแมบวชแลว    ก็ยังไมพรากกัน.    ขอเชิญทานถือเอาทางหน่ึง. 
เราทั้งสองจักแยกกัน .  นางกระทําประทักษิ  ๓ ครั้ง  ไหวดวยเบญจางค- 
ประดิษฐในฐานะ  ๔    ประคองอัญชลีรุงเรืองดวยทสนขสโมธาน    มิตร  
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สันถวะท่ีทํามานานประมาณแสนกัป    ทําลายลงในวันนี้.    พระผูเปนเจา  
ชื่อวาเปนทักษิณา   ทางเบ้ืองขวายอมควรแกพระผูเปนเจา.    ดิฉันชื่อวา 
เปนมาตุคามเปนฝายซาย  ทางเบื้องซายยอมควรแกดิฉัน  ดังน้ี  ไหวแลว 
เดินไปสูทาง.   ในเวลาท่ีคนทั้งสองแยกจากกัน   มหาปฐพีนี้ครืนครั่นสั่น 
สะเทือนดุจกลาววา   เราแมสามารถจะทรงเขาในจักรวาลและเขาสิเนรุไวได 
ก็ไมสามารถจะทรงคุณของทานท้ังสองไวได.      ยอมเปนไปดุจเสียงสายฟา 
บนอากาศ.  ภูเขาจักรวาลบันลือส่ัน. 
         พระสัมมาสัมพุทธเจาประทับนั่ง  ณ   พระคันธกุฎีใกลมหาวิหาร 
เวฬุวัน    ทรงสดับเสียงแผนดินไหว   ทรงพระรําพึงวา   แผนดินไหวเพ่ือ 
ใครหนอ  ทรงทราบวา  ปปผลิมาณพและนางภัททกาปลานี   สละสมบัติ  
มากมายอุทิศเรา.  การไหวของเผนดินน้ี   เกิดดวยกําลังคุณของคนท้ังสอง 
ในที่ที่เขาจากกัน     แมเราก็ควรทําการสงเคราะหแกเขาทั้งสอง     จึงเสด็จ 
ออกจากพระคันธกุฎี     ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง     ไมทรง 
ปรึกษาใคร ๆ  ในบรรดามหาเถระ   ๘๐  ทรงกระทําการตอนรับประมาณ  
๓  คาวุต  ประทับนั่งขัดสมาธิ  ณ  โคนตนพหุปุตตกนิโครธ  ในระหวาง 
กรุงราชคฤหและกรุงนาลันทา.   ก็เม่ือประทับนั่ง   มิไดประทับนั่งเหมือน 
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตรรูปใดรูปหน่ึง     ทรงถือเพศแหงพระพุทธเจา 
ประทับนั่งเปลงพระพุทธรัศมีเปนลําสูที่ประมาณ  ๘๐  ศอก. . ในขณะนั้น 
พระพุทธรัศมีประมาณเทาใบไม   รม   ลอเกวียน   และเรือนยอดเปนตน 
แผซานสายไปขางโนนขางนี้       ปรากฏการณดุจเวลาพระจันทรและพระ- 
อาทิตยข้ึนพันดวง  ไดกระทําบริเวณปาใหญใหแสงสวางเปนอันเดียวกัน 
ดวยประการฉะน้ี.  
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         บริเวณปารุงเรืองดวยสิริแหงมหาปุริสลักษณะ   ๓๒        ดุจทองฟา 
รุงโรจนดวยหมูดาว    ดุจน้ํามีกลุมดอกบัวบานสะพรั่ง.    ลําตนนิโครธมี 
สีขาว.  ใบสีเขียว  ใบแกสแีดง.  แตในวันนั้นตนนิโครธพรอมลาํตนและกิ่ง 
มีสีเหมือนทอง.       พึงทราบอนุปุพพิกถาที่ทานกลาวความแหงบทวา 
อทฺธานมคฺค  ปฏิปนฺโน  แลวกลาววา  บัดนี้  ผูนี้บวชแลวดวยประการใด 
และเดินทางไกลดวยประการใด         เพ่ือใหเนื้อความน้ีแจมแจงพึงกลาว 
อนุปุพพิกถานี้ต้ังแตอภินิหารอยางนี้. 
         บทวา  อนฺตรา  จ  ราชคห   อนฺตรา   จ  นาฬนฺท  ความวา  ใน 
ระหวางกรุงราชคฤหและกรุงนาลันทา.      บทวา   สตฺถารฺจ   วตาห 
ปสฺเสยฺย   ภควนฺตเมว  ปสฺเสยย  ความวา  หากวา   เราพึงเห็นพระ- 
ศาสดาไซร.    เราพึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะนี้แล.    เพราะ 
ศาสดาอ่ืนจากน้ีไมสามารถจะเปนของเราไดเลย.  บทวา  สุคตฺจ  วตาห 
ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว   ปสฺเสยฺย ความวา   หากเราพึงเห็นทานผูชื่อวา 
สุคต  เพราะความท่ีแหงสัมมาปฏิบัติอันทานถึงแลวดวยดีไซร  เราพึงเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพุทธะนี้แล.  เพราะพระสุคตอ่ืนจากนี้ไมสามารถ 
จะเปนของเราได. 
         บทวา  สมฺมาสมฺพุทธฺฺจ  วตาห  ปสฺเสยฺย  ภควนฺตเมว  ปสฺเสยฺย 
ความวา  หากเราพึงเห็นทานผูชื่อวาสัมมาสัมพุทธะ  เพราะเปนผูตรัสรูเอง 
โดยชอบไซร.  เราพึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาองคนี้แล.  เพราะพระสัมมา- 
สัมพุทธะอ่ืนจากนี้ไมสามารถจะมีแกเราได     นี้เปนความประสงคในขอน้ี  
ดวยประการฉะน้ี.    เกจิอาจารยแสดงวา   ดูกอนผูมีอายุ   เรามิไดมีความ 
สงสัยในพระผูมีภาคพระเจาวา   นี้พระศาสดา  นี้พระสุคต   นีพ้ระสัมมา-  
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สัมพุทธเจา   ดวยการเห็นเทาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี.                 
         บทวา   สตฺถา    เม  ภนฺเต    นี้   มาแลว   ๒  ครั้งก็จริง  แตพึง 
ทราบวา  ทานกลาวแลว  ๓  ครั้ง.  เกจิอาจารยแสดงวา ดวยบทน้ี  ดูกอน 
ผูมีอายุ  เราประกาศความเปนสาวก  ๓  ครั้งอยางนี้.   บทวา  อชานฺเว 
แปลวา   ไมรูอยู.   แมในบทท่ี ๒  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.    บทวา   มุทฺธาป 
ตสฺส   วิปเตยฺย  ความวา  สาวกผูมีจิตเส่ือมใสทุมเทจิตใจทั้งหมดอยางน้ี 
พึงทําความเคารพอยางยิ่งเห็นปานน้ี   ตอศาสดาภายนอกอ่ืนผูไมรูปฏิญญาวา 
เรารู  ศีรษะของศาสดานั้นพึงหลุดจากคอ    ดุจตาลสุกหลนฉะน้ัน.  อธิบายวา 
ก็ศีรษะพึงแยกออก  ๗  เสี่ยง.  หรือดวยเรื่องมีเปรียบเทียบไวอยางไร. 
         หากพระมหากัสสปเถระพึงทําความเคารพอยางยิ่งน้ี   ดวยจิตเลื่อมใส 
ตอมหาสมุทร.    มหาสมุทรจะตองถึงความเหือดแหง   ดุจหยาดนํ้าท่ีใสใน 
กระเบ้ืองรอน.   หากพึงทําความเคารพตอจักรวาล.   จักรวาลตองกระจัด 
กระจายดุจกําแกลบ.    หากพึงทําความเคารพตอเขาสิเนรุ.    เขาสิเนรุตอง 
ยอยยับดุจกอนแปงท่ีถูกกาจิก  หากพึงทําความเคารพตอแผนดิน.  แผนดิน 
ตองกระจัดกระจายดุจผุยผงที่ถูกลมหอบมา. ก็การทําความเคารพของพระ- 
เถระเห็นปานนี้     ไมสามารถแมเพียงทําขุมขน  ณ  เบื้องหลังพระบาทสีดุจ 
ทองของพระศาสดาใหกําเริบได  อนึ่ง พระมหากสัสปยกไวเถิด  ภิกษุเชน 
พระมหากัสสปต้ังพันต้ังแสน   ก็ไมสามารถแมเพียงทําขุมขนเบื้องหลังพระ- 
บาทของพระทศพลใหกําเริบได     หรือแมเพียงผาบังสุกุลจีวรใหไหวได. 
ดวยการแสดงความเคารพ  จริงอยู  พระศาสดามีอานุภาพมากดวยประการ 
ฉะน้ี. 
         ตสฺมาติห  เต   กสสฺป  ความวา   เพราะเราเม่ือรู   เราก็กลาววา  
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เรารู และเม่ือเห็น เราก็กลาววา เราเห็น ฉะน้ัน  ดกูอนกัสสป เธอพึงศึกษา  
อยางนี้.  บทวา  ติพฺพ  แปลวา  หนา  คือใหญ.  บทวา  หิโรตฺตปฺป 
ไดแก หิริและโอตตัปปะ.  บทวา  ปจฺจปุฏ ิต  ภวิสสฺติ   ไดแก  จักเขา 
ไปต้ังไวกอน.  อธิบายวา   จริงอยู   ผูใดยังหิริและโอตตัปปะใหเขาไปต้ัง 
ไวในพระเถระเปนตนแลวเขาไปหา.  แมพระเถระเปนตนก็เปนผูมีหิริและ 
โอตตัปปะเขาไปหาผูนั้น  นี้เปนอานิสงสในขอน้ี  ดวยประการฉะน้ี.  บทวา 
กุสลูปสฺหิต  คืออาศัยธรรมเปนกุศล.   บทวา     อฏ ิกตฺวา   ความวา 
ทําตนใหเปนประโยชนดวยธรรมน้ัน    หรือทําธรรมนั้นใหเปนประโยชน 
วา  นี้ประโยชนของเรา  ดังนี้.  บทวา    มนสิกตฺวา  คือต้ังไวในใจ.   บทวา 
สพฺพเจตโส  สมนฺนาหริตฺวา  ความวา  ไมใหจิตไปภายนอกไดแมแตนอย 
รวบรวมไวดวยประมวลมาท้ังหมด.  บทวา  โอหิตโสโต  แปลวา  เง่ียหู. 
อธิบายวา  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   เราจักต้ังญาณโสตและปสาทโสตแลว 
ฟงธรรมที่เราแสดงแลวโดยเคารพ.    บทวา  สาตสหคตา  จ  เม   กาย- 
คตาสติ   ความวา    กายคตสติสัมปยุตดวยสุข  ดวยสามารถปฐมฌาน 
ในอสุภกรรมฐานและในอานาปานกรรมฐาน. 
         ก็โอวาทนี้มี  ๓ อยาง.  บรรพชาและอุปสมบทนี้แลไดมีแกพระ- 
เถระ.  บทวา  สาโณ  ไดแก  เปนผูมีกิเลสคือเปนหน้ี.  บทวา  รฏปณฺฑ 
ภฺุชึ  ไดแก  บริโภคอาหารที่เขาใหดวยศรัทธา. 
         จริงอยู  การบริโภคมี  ๔ อยาง  คือ  ไถยบรโิภค  ๑  อิณบริโภค  ๑ 
ทายัชชบริโภค  ๑  สามบิริโภค  ๑.   ในบริโภคเหลาน้ัน   ภิกษุเปนผูทุศีล 
แมนั่งบริโภคในทามกลางสงฆ    กช็ื่อวา   ไถยบริโภค.    เพราะเหตุไร   
เพราะไมเปนอิสระในปจจัย  ๔.   ผูมีศีล  ไมพิจารณาบริโภค     ชื่อวา  
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ของ  ไมเปนหนี้บริโภค  ดวยประการฉะน้ี   เพราะเหตุนั้น    พระเถระเม่ือ 
ทําการบริโภคซึ่งตนเปนปุถุชนบรโิภค     ใหเปนอิณบริโภค     จึงกลาว  
อยางนี้.                
         บทวา  อฏมิยา  อา   อุทปาทิ  ไดแก   พระอรหัตผลเกิด 
ข้ึนแลวในวันที่  ๘.  บทวา  อถโข  ภควา  มคฺคา  โอกฺกมฺม  ความวา 
การหลีกจากหนทางไปกอน    ไดมีแลวในวันนั้น      ภายหลังจึงไดบรรลุ 
พระอรหัต.  ก็ทานแสดงการบรรลุพระอรหัตกอน  เพราะเทศนาวาระมา 
แลวอยางนี้.  ถามวา    ก็เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงหลีก 
จากหนทาง.    ตอบวา  ไดยินวา    พระองคไดทรงดําริอยางนี้วา   เราจัก 
ทําภิกษุนี้ใหเปนผูอยูปาเปนวัตร   ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร   มีอาสวะเดียว 
เปนวัตร  เพราะฉะนั้น   พระองคจึงหลีกไป.                    
         บทวา  มุทุกา  โข   ตยาย   ไดแก   ผาสังฆาฏินี้แล   ของทาน 
ออนนุม.     ก็แล    พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อลูบคลําจีวรนั้นดวยปลาย 
พระหัตถ   มสีีดังดอกปทุม    จึงตรัสพระวาจานี้.   ถามวา  พระองคตรัส 
อยางนี้     เพราะเหตุไร.     ตอบวา    เพราะทรงประสงคจะเปลี่ยนจีวรกับ 
พระเถระ.    ถามวา   พระองคทรงประสงคจะเปลี่ยนเพราะเหตุไร.   ตอบวา 
เพราะทรงประสงคจะต้ังพระเถระไวในตําแหนงของพระองค.  ก็เพราะเม่ือ 
ทานกลาวคุณของจีวรหรือบาตร   พระเถระจึงกราบทูลวา    ขอพระองคจง 
ทรงรับจีวรนี้เพ่ือพระองคเถิด   นี้เปนจารีต   ฉะน้ัน   จึงกราบทูลวา   ขา   
แตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงทรงรับของขาพระองคเถิด. 
พระองคจึงตรัสวา   กก็ัสสป  เธอจักครอบผาบังสุกุลทําดวยผาปานของเรา 
ไดไหม  เธอจักอาจเพื่อหมไดไหม    ดังน้ี.    ก็แล    พระองคทรงหมายถึง     
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กําลังกาย   จึงตรัสแลวอยางนี้  ก็หามิได   แตทรงหมายถึงการปฏิบัติให 
บริบูรณ  จึงตรัสอยางนี้. 
         ในขอน้ีมีอธิบายดังน้ี :-  จีวรนีท้ี่เขาหม   ทาสีชื่อปุณณะทิ้งไวใน 
ปาชาผีดิบ  เราเขาไปสูปาชาน้ันอันมีตัวสัตวกระจายอยู   ประมาณทะนาน 
หน่ึง  กําจัดตัวสัตวเหลาน้ันแลว  ต้ังอยูในมหาอริยวงศ  ถือเอา.   ในวันที่ 
เราถือเอาจีวรนี้   มหาปฐพีในหมื่นจักรวาลสงเสียงสั่นสะเทือน  อากาศน้ัน 
สงเสียง   ตฏะ  ตฏะ  เทวดาในจักรวาลไดใหสาธุการวา  ภิกษุผูถือเอา 
จีวรนี้  ควรเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตรตามธรรมชาติ  นั่งอาสนะเดียวเปน 
วัตรตามธรรมชาติ  เที่ยวไปตามลําดับตรอกเปนวัตรตามธรรมชาติ  ทาน 
จักอาจทําใหควรแกจีวรนี้ได  ดังนี้.  แมพระเถระตนเองทรงไวซึ่งกําลัง 
ชาง  ๕  เชือก.  ทานจึงไมตรึกถึงขอน้ัน  ใครจะทําใหสมควรแกสุคตจีวร 
ดวยความอุตสาหะวา  เราจักยังการปฏิบัตินั้นใหบริบูรณ  ดังนี้  จึงกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจักครอง  ดังนี้.  บทวา  ปฏิปชฺชึ 
ไดแก  เราไดปฏิบัติแลว   ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการเปลี่ยนจีวรกัน 
อยางนี้แลว  ทรงครองจีวรท่ีพระเถระครอง  พระเถระครองจีวรของ 
พระศาสดา.  สมัยนั้น  มหาปฐพีสั่นสะเทือนจนถึงน้ํารองแผนดิน. 
         ในบทวา  ภควโต   ปุตฺโต  เปนตน  ความวา  พระเถระอาศัย 
พระผูมีพระภาคเจาเกิดแลวโดยอริยชาติ      ดังน้ันบุตรของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ชื่อวาผูเกิดแตอก  เกิดแตพระโอษฐ  เพราะอยูในอก  ต้ังอยู 
ในบรรพชาและอุปสมบทดวยอํานาจพระโอวาทออกจากพระโอษฐ   ชื่อวา 
ผูเกิดแตพระธรรมอันธรรมนิรมิตแลว     เพราะเกิดแตพระโอวาทธรรม 
และเพราะทรงนิมิตดวยพระโอวาทธรรม  ชื่อวาธรรมทายาท  เพราะ  
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ควรซ่ึงทายาทคือพระธรรมโอวาท  หรือทายาทคือโลกุตรธรรม  ๙. บทวา 
ปฏิคฺคหิตานิ  สาณานิ   ปสุกูลานิ    ความวา       รับผาบังสุกุลจีวร 
อันพระศาสดาทรงครองแลว   เพ่ือประโยชนแกการครอง. 
         บทวา  สมฺมา   วทมาโน   วเทยฺย   ความวา   เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก 
พึงพูดถึงบุคคลใดดวยคุณเปนตนวา    บุตรของพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อ 
พูดถึงบุคคลน้ันใหถูกพึงพูดถึงเราวา เรามีรูปเห็นปานน้ี   ดังนี้.  บรรพชา 
อันพระเถระใหบริสุทธิ์แลวดวยคํามีประมาณเทาน้ี.  ในขอน้ีมีอธิบายวาทาน 
ผูมีอายุ   อุปชฌายอาจารยของผูใดไมปรากฏ  ผูนั้นอุปชฌายไม  อาจารย 
ไมมี  โกนหวัโลนถือเอาผากาสายะเอง  ถึงการนับวาเขารีตเดียรถียหรือ  ได 
การตอนรับตลอดหนทาง ๓  คาวุตอยางนี้    ไดบรรพชาหรืออุปสมบทดวย 
โอวาท  ๓     ไดเปลี่ยนจีวรดวยกาย  ทานเห็นคําแมทุพภาษิตเพียงไรของ 
ถุลลนันทาภิกษุณีไหม.   พระเถระใหบรรพชาบรสิุทธิ์อยางนี้แลว    บัดนี ้
เพ่ือบันลือสีหนาทดวยอภิญญา  ๖  จึงกลาวคําเปนตนวา   อห  โข   อาวุโส. 
คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล. 
                                         จบอรรถกถาจีวรสูตรที่  ๑๑ 
 
                      ๑๒.  ปรัมมรณสูตร 
 

       วาดวยสัตวตายไปแลวเกิดอีกหรือไมเกิด 
 
         [๕๒๘]  สมัยหน่ึง  ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตร 
อยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  เขตพระนครพาราณสี.  ครั้งน้ัน    ทานพระ 
สารีบุตรออกจากที่เรนในเวลาเย็น      เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู  
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ครั้นเขาไปหาแลวไดปราศรัยกะทานพระมหากัสสป   ครั้นผานการปราศรัย  
พอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๕๒๙]    ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว    ไดถามทาน 
พระมหากัสสปวา   ดูกอนทานกัสสป  สัตวเม่ือตายไปแลวเกิดอีกหรือ. 
         ทานพระมหากัสสปตอบวา       ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจามิไดทรง 
พยากรณไว.                                           
         สา. สัตวเมื่อตายไปแลวไมเกิดอีกหรือ. 
         ก.   แมขอน้ี   พระผูมีพระภาคเจาก็ไดทรงพยากรณไว. 
         สา. สัตวเมื่อตายไปแลว    เกิดกม็ี  ไมเกิดก็มหีรือ. 
         ก.   ขอน้ี   พระผูมพีระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไว 
         สา.  สตัวเมื่อตายไปแลว   เกิดอีกก็หามิได  ไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ. 
         ก.   แมขอน้ี   พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไว. 
         สา. เพราะเหตุไรหรือ  ขอท่ีกลาวถึงน้ัน ๆ   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงมิไดทรงพยากรณไว.                                        
         ก.  เพราะขอนั้นไมมีประโยชน   ไมเปนเบื้องตนแหงการประพฤติ 
พรหมจรรย  ไมเปนไปเพ่ือความหมายหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด    เพ่ือดับกิเลส 
เพ่ือเขาไปสงบ    เพ่ือรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู  เพ่ือนิพพาน   เพราะเหตุนั้น  พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงมิไดทรงพยากรณไว.     
         [๕๓๐]  สา.   ถาเชนนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไว 
อยางไรเลา.                                              
         ก.  พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไววา   นี้ทุกข  นี้เหตุเกิดแหง 
ทุกข  นี้ความดับทุกข   นี้ทางใหถึงความดับทุกข.  
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         สา.  ก็เพราะเหตุไร  ขอน้ีพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณไว. 
         ก.  เพราะขอนั้นมีประโยชน        เปนเบื้องตนแหงการประพฤติ 
พรหมจรรย  เปนไปเพ่ือความหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับกิเลส  เพ่ือ 
เขาไปสงบ  เพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือตรัสรู  เพ่ือนิพพาน   เพราะเหตุนั้น  พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงทรงพยากรณไว. 
                                           จบปรัมมรณสูตรที่  ๑๒   
 
          อรรถกถาปรัมมรณสูตรท่ี  ๑๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปรัมมรณสูตรท่ี ๑๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ตถาคโต  คือ   สัตว.   บทวา  น  เหต  อาวุโส   อตฺถสฺหิต 
ความวา  ดูกอนผูมีอายุ   ขอน้ันคือทิฏฐิไมอิงประโยชน.   บทวา  นาทิพฺรหมฺ- 
จริยก     ความวา      ไมเปนขอปฏิบัติเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย. 
บทวา   เอตฺหิ   อาวุโส  อตฺถสฺหิต     ความวา    ขอน้ัน      คือสัจจ- 
กัมมัฏฐาน  ๔   อิงประโยชน.  บทวา   อาทิพฺรหมฺจริยก   ขอน้ัน     คือ 
เบื้องตน  ไดแกขอปฏิบัติเบื้องตนแหงมรรคพรหมจรรย. 
                                   จบอรรถกถาปรมัรณสูตรที่  ๑๒ 
 
               ๑๓.   สัทธรรมปฏิรูปกสูตร 
 

     วาดวยพระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป 
 
         [๕๓๑]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ครั้งน้ัน   ทานพระ-    
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มหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครั้นเขาไปเฝาแลว  
ถวายอภิวาทแลวน่ัง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นทานพระมหากัสสปนั่ง 
เรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   อะไรหนอแล 
เปนเหตุ    เปนปจจัย     ใหเมื่อกอนสิกขาบทมีนอยและภิกษุต้ังอยูในพระ 
อรหัตผลมีมาก   และอะไรเปนเหตุ    เปนปจจัย    ใหบัดนี้สิกขาบทมีมาก 
และภิกษุต้ังอยูในพระอรหัตผลมีนอย. 
         [๕๓๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนกัสสป    ขอนั้นเปน 
อยางนี้คือ   เมื่อหมูสัตวเลวลง    พระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป  สิกขาบท 
จึงมีมากข้ึน  ภิกษุที่ต้ังอยูในพระอรหัตผลจึงนอยเขา  สัทธรรมปฏิรูปยังไม 
เกิดข้ึนในโลกตราบใด    ตราบน้ันพระสัทธรรมกย็ังไมเลือนหายไป  และ 
สัทธรรมปฏริูปเกิดข้ึนในโลกเมื่อใด   เมื่อน้ันพระสัทธรรมจึงเลื่อนหายไป 
ทองเทียมยิ่งไมเกิดข้ึนในโลกตราบใด    ตราบน้ันทองคําธรรมชาติก็ยังไม  
หายไป     และเมื่อทองเทียมเกิดข้ึน      ทองคําธรรมชาติจึงหายไปฉันใด 
พระสัทธรรมก็ฉันนั้น  สทัธรรมปฏริปูยังไมเกิดข้ึนในโลกตราบใด   ตราบ 
นั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลื่อนหายไป       เมื่อสัทธรรมปฏริูปเกดิข้ึนเมื่อใด 
เมื่อน้ันพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป. 
         [๕๓๓]  ดูกอนกัสสป     ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไม 
ได      ธาตุน้ํา    ธาตุไฟ  ธาตุลม   กย็งัพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได 
ที่แทโมฆบุรษุในโลกน้ีตางหากเกิด ข้ึนมาก็ทําใหพระสัทธรรมเลือนหายไป 
เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง   ก็เพราะตนหนเทานั้น   พระสัทธรรมยังไม     
เลือนหายไป   ดวยประการฉะน้ี. 
          [๕๓๔]  ดกูอนกสัสป   เหตุฝายดํา  ๕  ประการเหลาน้ี  ยอมเปน     
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ไปพรอมเพ่ือความฟนเฟอน  เพ่ือความเลือนหายแหงพระสัทธรรม   เหตุ  
ฝายตํ่า  ๕  ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 
ในธรรมวินัยนี้   ไมเคารพยําเกรงในพระศาสดา  ๑  ในพระธรรม ๑  ใน 
พระสงฆ    ในสิกขา  ๑  ในสมาธิ  ๑    เหตุฝายดํา  ๕  ประการเหลาน้ีแล 
ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความฟนเฟอนเพ่ือความเลือนหายแหงพระสัทธรรม. 
         [๕๓๕]   ดูกอนกัสสป  เหตุ  ๕  ประการเหลาน้ีแล   ยอมเปนไป 
พรอมเพ่ือความต้ังม่ัน  ไมฟนเฟอน  ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม  เหตุ 
๕ ประการเปนไฉน  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ในธรรมวินัย 
นี้    มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา   ในพระธรรม  ๑ ในพระสงฆ  ๑ 
ในสิกขา  ๑  ในสมาธิ  ๑  เหตุ  ๕  ประการน้ีแล  ยอมเปนไปพรอม 
เพ่ือความต้ังมั่น  ไมฟนเฟอน   ไมเลอืนหายแหงพระสัทธรรม. 
                                จบสัทธรรมปฏริปูกสูตรที่  ๑๓ 
                                      จบกัสสปสังยุตท่ี  ๔ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  สันตุฏฐสูตร                   ๒.  อโนตตัปปสูตร       ๓.  จันทูปมสูตร 
         ๔.  กุลปูกสูตร                      ๕.  ชิณณสูตร                ๖.  ปฐมโอวาทสูตร           
         ๗.  ทุติยโอวาทสูตร             ๘.  ตติยโอวาทสูตร        ๙.  ฌานาภิญญาสูตร   
         ๑๐.  ภิกขุนูปสสยสูตร         ๑๑.  จีวรสูตร                  ๑๒.  ปรัมมรณสตูร   
         ๑๓.  สทัธรรมปฏริปูกสูตร.  
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     อรรถกถาสัทธรรมปฏริูปกสูตรท่ี  ๑๓   
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสัทธรรมปฏริูปสูตรท่ี ๑๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อฺาย  สณฺหึสุ  ภิกษุต้ังอยูในพระอรหัตผล.   บทวา 
สพฺธมฺมปฏิรปูก   ไดแก    สัทธรรมปฏิรูป ๒ คือ    สัทธรรมปฏิรูปคือ 
อธิคม ๑  สัทธรรมปฏริูปคือปริยัติ  ๑.  ในสัทธรรมปฏิรูปกะนั้น     
              ฐานะ ๑๐  เหลาน้ีคือ   จัดยอมหว่ันไหว   ดวยฐานะ. 
              เหลาใด  คือหวั่นไหวในโอภาส  ญาณ  ปติ  ปสสัทธ ิ
              สขุ  และหว่ันไหวในอธิโมกข  ปคคาหะ  อปุฏฐานะ 
              อุเบกขาอาวัชชนะ   อุเบกขานกิันติ  ปญญาอันผูใด 
              อบรมแลว        ผูนั้นเปนผูฉลาดในความฟุงซานใน 
              ธรรม  จะไมถึงความลุมหลง  ดังน้ี. 
 
นี้ชื่อวาอธิคม คือสัทธรรมปฏิรูปกะ  อันเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนาญาณ. 
         สวนคํามิใชพระพุทธพจนมีคุฬหวินัย  คุฬหเวสสันดร  คุฬหมโหลถ 
วัณณปฎก    อังคุลิมาลปฎก     พระรฐับาลคัชชิตะ     ความกระห่ึมของ 
อาฬวกคัชชิตะ    เวทัลลปฎกเปนตน   นอกจากกถาวัตถุ  ๔ เหลาน้ี  คือ 
ธาตุกถา  อารัมมณกถา  อสุภกถา  ญาณวัตถุกถา  วิชชากรัณฑกะ  ซึ่งยัง 
ไมยกข้ึนสูสังคายนาท้ัง  ๓  ครั้ง  ชื่อวา  สัทธรรมปฏิรูปคือปรยิัติ.  บทวา 
ชาตรูปปฏิรูปก     ความวา   ทองคําทําดวยทองเหลืองอันนายชางทอง 
เจียระไนออกเปนเครื่องประดับ.   ก็ในเวลามีมหรสพ  คนทั้งหลายไปรานคา 
ดวยคิดวา  เราจักรับเครื่องอาภรณ  ดังนี้.    ครั้งน้ัน    พอคาพูดกับพวก 
เขาอยางนี้วา     ถาทานตองการอาภรณเชิญรับอาภรณเหลาน้ี.       เพราะ  
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อาภรณเหลานี้หนา    สีงาม   ราคาก็ถูกดวย.     คนเหลาน้ัน    ฟงพอคา 
เหลาน้ัน   รบัเอาอาภรณเหลาน้ันไปดวยคิดวา    พอคาเหลาน้ีบอกเหตุวา 
ทานใชอาภรณเหลาน้ีเลนนักกษัตรได  งามก็งาม   ทั้งราคาก็ถูก  ดังนี้. 
ทองคําธรรมชาติ    เขาไมขาย     ฝงเก็บเอาไว.      เม่ือทองเทียมเกิดข้ึน 
ทองคําธรรมชาตินั้น   จึงชื่อวาหายไปอยางนี้. 
         บทวา  อถ  สทฺะมมฺสฺส  อนฺตรธาน  โหติ  ไดแก  สัทธรรม 
แม ๓ อยางคือ   อธิคมสัทธรรม   ปฏิบติัสัทธรรม  ปริยัติสัทธรรม 
ยอมอันตรธาน.     ก็ครั้งปฐมโพธิกาล   พวกภิกษุไดเปนผูถึงปฏิสัมภิทา. 
ครั้นเมื่อกาลลวงไป  ถึงปฏิสัมภิทาไมได  แตก็ไดอภิญญา  ๖  ตอมาเม่ือ 
ถึงอภิญญา  ๖ ไมได   ก็ถงึวิชชา  ๓.    เมื่อลวงมาบัดนี้  เม่ือถึงวิชชา  ๓ 
ไมได    จักถงึซ่ึงเพียงความสิ้นไปแหงอาสวะ    เม่ือถึงแมความส้ินอาสวะ 
ไมได  ก็จักบรรลุอนาคามิผล    เมื่อบรรลุแมอนาคามิผลนั้นไมได    ก็จัก 
บรรลุสกทาคามิผล    เม่ือแมบรรลุสกทาคามิผลนั้นไมได    ก็จักบรรลุแม 
โสดาปตติผล.  เม่ือเวลาผานไป  จักบรรลุแมโสดาปตติผลก็ไมได.  ครั้งน้ัน  
ในกาลใด     วิปสสนาจักเริ่มเศราหมองดวยอุปกิเลสเหลาน้ี     ในกาลน้ัน 
อธิคมสัทธรรมของพวกภิกษุเหลาน้ัน    จักชื่อวาเสื่อมหายไป. 
         ครั้งปฐมโพธิกาล  พวกภิกษุยังการปฏิบัติอันสมควรแกปฏิสัมภิทา  ๔ 
ใหบริบูรณ  เมื่อกาลลวงไป   เมื่อปฏิบัติขอน้ันไมได   ก็ปฏิบัติอันสมควร 
แกอภิญญา  ๖  ไดบริบรูณ  เมื่อปฏิบติัขอน้ันแมไมไดก็ปฏิบัติอันสมควร 
แกวิชชา ๓  ไดบริบูรณ  เมื่อปฏิบัติขอน้ันไมไดก็ปฏิบัติอันสมควรแกพระ 
อรหัตผลไดบริบูรณ  เมื่อกาลผานไป  เมื่อปฏิบัติอันสมควรแกพระอรหัต  
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ไมไดบริบูรณ  ก็จักปฏิบติัอันสมควรแกพระอนาคามิผลไดบริบูรณ  ปฏิบติั  
แมขอนั้นไมได    ก็จักปฏิบัติอันสมควรแกพระสกทาคามิผลไดบริบูรณ 
เมื่อปฏิบัติแมขอนั้นไมได    ก็จักปฏบิัติอันสมควรแกโสดาปตติผลได 
บริบูรณ.   สวนในกาลใด    เมื่อปฏิบัติอันสมควรแมแกพระโสดาปตติผล 
ไมไดบริบูรณ  ก็จักต้ังอยูเพียงศีลอันบริสุทธิ์.   ในกาลน้ัน   ปฏิบัติสัทธรรม 
จักชื่อวาเสื่อมหายไป. 
         จะกลาววา  ศาสนาไมอันตรธานตลอดเวลาท่ีพระไตรปฎกพุทธพจน 
ยังเปนไปอยู  ดังนี้ก็ควร.  อีกอยางหนึ่ง  ๓  ปฎกยังดํารงอยู  เมื่ออภิธรรม 
ปฎกเสื่อมหายไป  ปฎก ๒ นอกน้ีก็ยังเปนไปอยู  ไมควรกลาววา  ศาสนา 
อันตรธานแลวดังน้ี.   เมื่อปฎก  ๒  เสื่อมหายไป  ก็ยังดํารงอยูเพียงวินัยปฎก 
แมในวินัยปฎกน้ันเมื่อขันธกบริวารเสื่อมหายไป ก็ดํารงอยูเพียงอุภโตวิภังค 
เมื่อมหาวินัยเสื่อมหายไป  เมื่อปาติโมกขสองยังเปนไปอยู ศาสนาอัตรธาน 
ก็หามิไดแล.     แตเมื่อใดปาติโมกขสองจักเส่ือมหายไป  เม่ือน้ันปริยัติ- 
สัทธรรมจักอันตรธาน.  เม่ือปริยัติสัทธรรมน้ันเสื่อมหายไป  ศาสนาชื่อวา 
อันตรธานแลว.    ดวยวาเม่ือปริยัติเสื่อมหายไป  การปฏิบัติก็เสื่อมหายไป 
เมื่อการปฏิบัติเสื่อมหายไป อธิคมก็เสื่อมหายไป.  ถามวา  เพราะเหตุไร. 
ตอบวา  ปริยัตินี้เปนปจจัยแกการปฏบิัติ   การปฏบิัติเปนปจจัยแกอธิคม. 
แตเมื่อวาโดยการปฏิบัติกําหนดปริยัติเทาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
         ถามวา  ในสมัยกัสสปสัมมาสัมพุทธะ   อนาจาร๑ภิกษุชื่อกบิล   จับ 
พัดนั่งบนอาสนะดวยคิดวา  เราจักสวดปาติโมกขดังนี้  จึงถามวา  ในท่ีนี้ผู 
สวดปาติโมกขไดมีอยูหรือ.   ครั้งน้ัน   ภิกษุแมเหลาใดสวดปาฏิโมกข 
 
๑.  ม.  อนาราธกภิกฺขุ =  ภกิษุผูมิไดรับอาราธนา.  
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ไดก็จริง   ถึงกระน้ันภิกษุเหลาน้ันก็ไมพูดวา   พวกเราสวดได   แตพูดวา  
พวกเราสวดไมได     ดังน้ี     เพราะกลัวแกภิกษุนั้น     เธอวางพัดลุกจาก 
อาสนะไปแลว.    ถามวา     ในกาลน้ัน    ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธะ 
เสื่อมแลวมิใชหรือ.    ตอบวา  เสื่อมแมก็จริง   ถึงกระน้ันก็กําหนดปริยัติ 
โดยสวนเดียว.    เปรียบเหมือนสระน้ําใหญ   มีขอบม่ันคง   ไมพึงกลาววา 
น้ําจักไมขังอยู  ดังน้ี  เมื่อมีน้ํา  ไมพึงกลาววา ดอกไม  มีดอกปทุมเปนตน 
จักไมบาน ดังน้ีฉันใด   กฉั็นนั้นเหมือนกัน  เมื่อมีพระไตรปฎกคือพุทธพจน 
เปนเชนขอบอันมั่นคงของสระน้ําใหญ   ไมพึงกลาววา  ไมมี    กุลบุตรยัง 
ปฏิบัติใหบรบิูรณได   เปนเชนน้ําในสระนํ้าใหญ   ดังน้ี.    แตกําหนดถึง 
ปริยัติ   โดยสวนเดียวอยางนี้วา  เมื่อกุลบุตรเหลาน้ัน  มีอยู  ไมพึงกลาววา 
พระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเปนตน     ไมมี    เหมือนดอกไมมีดอกปทุม 
เปนตน  ในสระน้ําใหญ   ไมมีฉะน้ัน. 
         บทวา  ปฐวีธาตุ   ไดแก   มหาปฐพีหนาไดสองแสนส่ีหม่ืนนหุต. 
บทวา อาโปธาตุ ไดแก  น้ําอันยังกัปใหพินาศ  เริ่มตนแตแผนดินทวมสูง 
ข้ึนไปจนถึงพรหมโลกชัน้สุภกิณหา.  บทวา  เตโชธาตุ  ไดแก  ไฟอัน 
ยังกัปใหพินาศ     เริ่มแตแผนดินไหมข้ึนไปจนถึงพรหมโลกชัน้อาภัสสรา. 
บทวา  วาโยธาตุ ไดแก ลมอันยังกัปใหพินาศ เริ่มตนแตแผนดินพัดข้ึนไป 
จนถึงพรหมโลกชั้นเวหัปผลา  ในธรรมมีปฐวีธาตุเปนตนนั้นแมธรรม 
อยางหน่ึง     ไมสามารถจะยังสัตถุศาสนใหอันตรธานได     เพราะฉะนั้น 
พระองคจึงตรัสอยางนี้.    บทวา  อิเธว   เต   อุปปชชฺนฺติ   โมฆบุรุษ 
เหลาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนในศาสนาของเราน้ีนี่แหละ  เหมือนสนิมเกิดแตเหล็ก 
กัดกรอนเหล็กฉะนั้น.  บทวา  โมฆปุริสา  คือ  บรุุษเปลา.  
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         ในบทวา  อาทิเกเนว   โอปลาวติ    ไดแก  ดวยตนหน   คือดวย  
การถือ  ไดแกจับ.   บทวา  โอปลาวติ  คืออัปปาง.   มีอธิบายวา  เรือ 
อยูในน้ํา   บรรทุกสิ่งของยอมอัปปาง    ฉันใด   พระสัทธรรม    ยอมไม 
อันตรธานไป    เพราะเต็มดวยปริยัติเปนตน.  ฉันน้ัน.    เพราะเม่ือปริยัติ  
เสื่อม    ปฏิบติัก็เส่ือม.    เมื่อปฏิบัติเสื่อม    อธิคมก็เสื่อม    เมื่อปฏิบัติยัง 
บริบูรณอยู บุคคลผูทรงปริยัติก็ยังปฏิบัติใหบริบรูณได. ผูปฏบิัติใหบริบูรณ 
ได  ก็ยังอธิคม (ปฏิเวธ) ใหบริบูรณได.  ทานแสดงวา   เมื่อปริยติัเปนตน 
เจริญอยู   ศาสนาของเรายังเจริญ   เหมือนดวงจันทรสองแสงอยูฉะน้ัน. 
         บัดนี้     เมื่อทรงแสดงธรรมเปนเหตุอันตรธาน     และความต้ังม่ัน 
แหงพระสัทธรรม    จึงตรัสคําเปนตนวา    ปฺจ   โข   ดังน้ี.    ในบท 
เหลาน้ัน บทวา  โอกฺกมนยีา  ความวา ความกาวลง  คือเหตุฝายตํ่า.  บทวา 
อคารวา   ในบทวา   สตฺถริ  อคารวา   เปนตน  ไดแก เวนความเคารพ. 
บทวา อปฺปติสฺสา  ไดแก ความไมยําเกรง  คือไมพระพฤติถอมตน.  ใน 
ความไมเคารพนั้น    ภิกษุใดข้ึนสูลานพระเจดีย     กั้นรม    สวมรองเทา 
แลดูแตที่อ่ืน เดินคุยกันไป.  ภิกษุนี้  ชือ่วาไมมีความเคารพในพระศาสดา. 
ภิกษุใด      เม่ือเขาประกาศเวลาฟงธรรม     อันภิกษุหนุมและสามเณรน่ัง 
หอมลอม  หรือกําลังทํานวกรรมเปนตนอยางอ่ืน  นั่งหลับในโรงฟงธรรม 
หรือเปนผูฟุงซาน   นั่งคุยเรื่องอ่ืน    ภิกษุนี้     ชื่อวาไมมีความเคารพใน 
พระธรรม. สวนภิกษุใด ไปสูที่บํารุงของพระเถระ นั่งไมไหว  เอามือรัดเขา 
ทําการบิดผา  ก็หรือคะนองมือและเทาอยางอ่ืน มิไดรับการกลาวเชื้อเชิญใน 
สํานักของพระเถระผูแก     ภิกษุนี้      ชื่อวาไมมีความเคารพในพระสงฆ.  
สวนผูไมยังสิกขา ๓  ใหบริบูรณ    เปนผูชื่อวาไมมีความเคารพในสิกขา.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 638 

ผูไมยังสมาบัติ ๘ ใหเกิด    หรือไมทําความเพียร    เพ่ือความเกิดสมาบัติ 
เหลาน้ัน  ชื่อวาไมมีความเคารพในสมาธิ.   ธรรมฝายขาว   พึงทราบ 
โดยตรงกันขามกับคําท่ีกลาวแลวแล  แลวประการฉะนี้. 
                    จบอรรถกถาสัทธรรมปฏริูปกสูตรที่  ๑๓ 
                          จบอรรถกถากัสสปสังยุตท่ี  ๔  
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                          ๕. ลาภสกัการสังยุต 
 

                              ปฐมวรรคที่  ๑ 
 
                             ๑.  สุทธกสูตร 
 
วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
         [๕๓๖]  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา. 
         [๕๓๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ลาภสักการะ  และความสรรเสริญ  ทารุณ   เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปน 
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ    ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา 
เพราะฉะนั้นแหละ     เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา    เราทั้งหลายจักละ 
ลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย       และลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว     จักครอบงําจิตของเราทั้งหลายต้ังอยูไมได 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                         จบสุทธกสูตรที่  ๑  
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                        อรรถกถาลาภสักการสังยุต   
 

                                ปฐมวรรคที่ ๑ 
 
                             อรรกถาสุทธกสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุทธกสูตรท่ี  ๑   แหงลาภสักการะสังยุต  
ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทารุโณ  คือกระดาง.  การไดปจจัย  ๔  ชื่อวาลาภ  ในบท 
นี้วา   ลาภสกฺการสิโลโก.      บทวา    สกฺกาโร     ไดแกลาภของภิกษุ 
เหลาน้ัน  ทีพ่วกเขาทําดี  คือปรุงแตงไวดี.   บทวา  สิโลโก  คือ   เสียง 
สรรเสริญ.    บทวา   กฏโก  คือคม.    บทวา  ผรุโส   คือแข็ง.   บทวา 
อนฺตรายิโก  คือทําอันตราย. 
                           จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่  ๑ 
 
                                ๒.  ทฬิสสูตร 
 
วาดวยลาภสักการะเหมือนเหยื่อเกี่ยวเบ็ด 
 
         [๕๓๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตตี.   ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ    เผ็ดรอน   หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแก  
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เหยื่อ  กลืนเบ็ดที่พรานเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหยอนลงในหวงนํ้าลึก   มันกลืนเบ็ด 
ของพรานเบ็ดอยางนี้แลว  ไดรับทุกข   ถึงความพินาศ    พรานเบ็ดพึงทํา 
ไดตามความพอใจฉะนั้น. 
         [๕๔๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวา   "พรานเบ็ด"     นี้เปนชื่อ 
ของมารใจบาป   คําวา  "เบ็ด"   เปนชือ่ของลาภ   สักการะ   และความ 
สรรเสริญ  ภิกษุบางรูปยินดี   พอใจลาภ    สกัการะ  และความสรรเสริญ 
ที่เกิดข้ึนแลว   ภิกษุนี้เรากลาววา    กลนืเบ็ดของมาร    ไดรับทุกข    ถึง 
ความพินาศ  อันมารใจบาปพึงทําไดตามความพอใจ  ภิกษุทั้งหลาย  ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ  เผ็ดรอน   หยาบคาย   เปนอันตราย 
แกการบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา อยางนี้แล. 
         [๕๔๑]  เพราะฉะน้ันแหละ   เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา   เรา 
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา        เราทัง้หลายจักละลาภสักการะและความ 
สรรเสริญเสยี    และลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว     จัก 
ครอบงําจิตของเราทั้งหลายต้ังอยูไมได  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                      จบพฬิสสูตรที่ ๒ 
 
                           อรรถกถาพฬิสสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในพฬิสสูตรท่ี  ๒    ดังตอไปนี้. 
         บทวา  พาฬิลิโก  ไดแก  พรานเบ็ดถือเอาเบ็ดเท่ียวฆาปลา.   บทวา   
อามิสคต  คือเกี่ยวดวยเหยื่อ.  บทวา  อามิสจกฺข ุ ไดแก  ชื่ออามิส- 
จักษุ  เพราะอรรถวา  เหน็เบ็ดติดเหยื่อ.  บทวา  คิลพฬิโส  คือกลิ่น 
เบ็ด.  บทวา   อนย   อาปนฺโน  ไดแก  ถึงทุกข.  บทวา  พฺยสน  อาปนฺโน  
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ไดเเก    ถึงความพินาศ.  บทวา  ยถากามกรณีโย  ความวา  พรานเบ็ด 
ปรารถนาปลาน้ันตามตองการ คือตามความชอบใจอยางใด  พึงการทําปลา 
นั้นไดอยางนั้น.  บทวา   ยถากามกรณีโย   ปาปรโต   ความวา  อันมาร 
คือกิเลส    พึงทําไดตามความใคร  คือพึงใหถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
หรือเปรตวิสัยก็ได. 
                                         จบอรรถกถาพฬิสสูตรที่  ๒ 
 
                                               ๓.  กุมมสูตร 
 

        วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนเตาถูกเชือกมัด  

 
         [๕๔๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ    เผ็ดรอน   หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว    ในหวงนํ้าแหง 
หน่ึง  มีตระกูลเตาใหญอยูอาศัยมานาน   ครั้งหนึ่ง   เตาตัวหนึ่งเขาไปหา 
เตาอีกตัวหนึ่งพูดวา  พอเตา  เจาอยาไดไปยังทองถิ่นนั้นนะ. 
         เตาตัวนั้นไดไปยังประเทศน้ันแลว       ถูกนายพรานยิงดวยลูกดอก 
ลําดับนั้น   เตาตัวที่ถูกยิงเขาไปหาเตาตัวน้ัน   เตาตัวนั้นไดเห็นเตาตัวท่ี 
ถูกยิงกําลังมาแตไกล   จึงถามวา  พอเตา   เจาไมไดไปยังทองถิ่นนั้นหรือ.    
         เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา  พอเตา   ฉันไดไปยังทองถิ่นนั้นมาแลว.  
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         เตาตัวนั้นถามวา  พอเตา  เจาไมไดถูกทุบตีดอกหรือ. 
         เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา     ฉันไมไดถูกทับตี     แตฉันมีเชือกเสนหน่ึง 
ติดหลังมานี้. 
         เตาตัวนั้นกลาววา  พอเตา  เจาไมไดถูกทุบตีก็ดีละ  พอเตา  บิดา 
มารดา  ปู   ยา  ตา  ยาย    ของเจาไดรับทุกข    ถึงความพินาศ    เพราะ 
เชือกเสนนี้แหละ  ไปเดี๋ยวน้ี    เจาไมใชพวกของเราแลว. 
         [๕๔๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวา "พราน"  นี ้ เปนชื่อของ 
มารใจบาป.   คําวา   "ลูกดอก"      เปนชื่อของลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ.    คําวา    "เชือก"    นี้เปนชือ่ของนันทิราคะ.    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ภิกษุบางรูปยินดี  พอใจลาภ    สักการะ   และความสรรเสริญ 
ที่เกิดข้ึนแลว   ภิกษุนี้เราเรียกวา  ไดรบัทุกข  ถึงความพินาศ  เพราะลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ    ดุจลูกดอก     ถูกมารทําไดตามความพอใจ 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ     ทารุณ ฯ ล ฯ  อยางนี้แล   เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                           จบกุมมสูตรที่  ๓ 
 
                                  อรรถกถากุมมสูตรท่ี  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในกุมมสูตรท่ี  ๓  ดังตอไปนี้. 
         บทวา   มหากมฺุมกลุ  ไดแก   ตระกูลเตากระดองใหญ.   บทวา 
อคมาสิ  ความวา  ไดไปดวยความสําคัญวา  ในท่ีนีพึ้งมีของบางอยาง 
กินแน  เม่ือเขาตระหนี่สิ่งน้ัน  ก็จะหามเรา    ดังนี.้   บทวา  ปปตาย  
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หนามเหลามีสัณฐานคลายลูกดอกมีเง่ียง ผูกดวยเชือกยาว สอดไวในดามไม  
ถือไป   พอพุงไปติดอยูที่กระดองเตา  ไมก็ดีดออกโดยเร็ว   เชือกก็ไปมัด 
เปนอันเดียวกัน   ทานเรียกวาลูกดอก.    บทวา  โส  กุมฺโม  คือเตาน้ัน 
ถูกยิง.   บทวา   เยน  โส  กุมฺโม   ความวา  เตาตัวที่ถูกยิง   ผูมคีวาม 
ตองการน้ันจึงกลับเสีย    ดวยคิดวา    ความสงสัยจักมีไดเพราะฟงเสียงน้ํา 
ดังน้ี.   ชื่อวากุมมะ  เตา.  บทวา  นทานิ  ตฺว  อมหฺาก  ความวา   บัดนี ้
ทานไปอยูในเง้ือมมือของศัตรูไมใชพวกของเรา.  อน่ึง นายพรานอยูในเรือ 
คราเชือกมามัดเตาผูสนทนาอยูอยางน้ี    กระทําไดตามปรารถนา. 
         คําท่ีเหลือในสูตรนี้   และในสูตรตอแตนี้    งายทั้งน้ันแล. 
                                    ๔.  ทีฆโลมสูตร 
 

                วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนแกะถูกหนามเกี่ยว 
 
         [๕๔๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ   เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม  มัน 
พึงของอยู  อันหนามเกี่ยวไว  ติดอยูในที่นั้น  ๆ  ไดรับทุกข  ถึงความ 
พินาศในท่ีนั้น ๆ ฉันใด  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  อันลาภ  สักการะ 
และความสรรเสริญครอบงํา  ย่ํายีจิตแลวก็ฉันนั้น     เวลาเชา   นุงแลวถือ  
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บาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม     เธอของอยู     อันปจจัย 
เกี่ยวไว  ผูกไวในที่นั้นๆ ยอมไดรับทกุข   ถึงความพินาศในท่ีนั้น  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ ทารุณ  ฯลฯ    อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.  
                                                 จบทีฆโลมสูตรที ่ ๔ 
         สูตรที่  ๔  ไมมีอรรถกถาอธิบาย 
 
                                                     ๕.  เอฬกสูตร 
 

          วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนแมลงวัน 
 
         [๕๔๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ     เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แมลงวันกินข้ีเต็มทอง     และ 
ขางหนายังมีกองข้ีใหญ       มันพึงดูหม่ินแมลงวันเหลาอ่ืนวา      เรากินข้ี  
เต็มทองแลว  และเรายังมีกองข้ีใหญอยูขางหนาอีกฉันใด   ภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนี้  อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา  ย่ํายีจิตแลว 
ก็ฉันนั้น      เวลาเชา     นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบาน 
หรือนิคม    ฉันอยู  ณ  ทีน่ั้นพอแกความตองการแลว     และทายกนิมนต 
เพ่ือใหฉันในวันรุงข้ึน   แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว  เธอไปอาราม  
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แลว   อวกอางที่ทามกลางหมูภิกษุวา   ผมฉันพอแกความตองการแลว  
ทายกยังนิมนตเพ่ือใหฉันในวันรุงข้ึน   บิณฑบาตของผมก็เต็ม  และยังจะ 
ไดจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอีก  สวนภิกษุ 
เหลาอ่ืนนี้มีบุญนอย  มีศกัดิ์นอย  จึงไมไดจีวร  บณิฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร        เธออันลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ครอบงําย่ํายีจิตแลว   ยอมดูหม่ินภิกษุเหลาอ่ืนผูมีศีลเปนที่รกั   ขอน้ันของ 
โมฆบุรุษนั้นยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีไมเปนประโยชน  เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารณุ ฯ ล ฯ  อยางนี้แล  เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                      จบเอฬกสูตรที่  ๕ 
 
                      อรรถกถาเอฬกสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเอฬกสูตรท่ี  ๕   ดังตอไปนี้. 
         บทวา   กสฬกา     คือสัตวกินคูถ.   บทวา   คูถาทิ   คือมีคูถ 
เปนภักษา.    บทวา    คูถปูรา    คือภายในเต็มดวยคูถ.   บทวา  ปุณฺณา 
คูถสฺส  นี้  แสดงเนื้อความบทแรกเทาน้ัน.  บทวา  อติมฺเยฺย  ความวา 
แมลงวันวางเทาหลังไวบนพ้ืน  ยกเทาหนาวางไวบนคูถ  พึงพูดอยางดูหม่ิน 
วา  เรามีคูถเปนอาหาร   ดังน้ีเปนตน.  บทวา   ปณฑฺปาโตปสฺส๑  ปูโร 
ความวา   บณิฑบาตอันประณีตเต็มบาตร  แมอ่ืนอีกพึงมีแกเขา. 
                                 จบอรรถกถาเอฬสูตรที่  ๕ 
 
๑.  ม.  ปณฺฑปาโต  จสฺส. 
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                                      ๖.  อสนิสูตร 
 

   วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนคนถูกขวานฟา 
 
         [๕๔๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ   เผ็ดรอน   หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๕๐ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขวานฟาตกถูกใคร    ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ     ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล    คําวา 
" ขวานฟา" นี้   เปนชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญ  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     ลาภสักการะและความสรรเสริญ    ทารุณ  ฯ ล ฯ    อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                   จบอสนิสูตรที่   ๖ 
 
                              อรรถกถาอสนิสูตรที่  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอสนิสูตรท่ี  ๖  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  ก  ภิกขฺเว  อสนิวิจกฺก   ความวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ฟาผาลงมาทําลายบนศีรษะใคร.   บทวา  อปฺปตฺตมานส  คือพระอรหัต- 
ผลอันตนยังไมบรรล.ุ   พระผูมีพระภาคเจาตรัส    เพราะปรารถนาความ 
ทุกขแตสัตวก็หามิได  แตตรัสอยางนี้   เพ่ือแสดงโทษ   ดวยประการฉะนี้. 
ความจริง    ฟาผาลงบนศีรษะ  ใหอัตภาพเดียวเทาน้ันฉิบหาย   คนผูมีจิต  
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ติดลาภสักการะและสรรเสริญ    ยอมแสวงอนันตทุกขในนรกเปนตน. 
                                      จบอรรถกถาอสนิสูตรที่  ๖ 
 
                                         ๗.  ทิฏฐิสูตร 
 

       วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนถูกแทงดวยลูกศร 
 
         [๕๕๑]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ   เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๕๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฏฐิ 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล 
คําวา  "ลูกศร"  นี ้ เปนชือ่ของลาภสักการะและความสรรเสริญ    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารุณ ฯลฯ  อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                            จบทิฏฐิสตูรที่  ๗ 
 
                                      อรรถกถาทิฏฐิสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในทิฏฐิสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทิฏ ิคเตน  คือทิฏฐิ.   บทวา  วิเสน  คือกําซาบดวยพิษ. 
บทวา  สลฺเลน  คือลูกศร. 
                                       จบอรรถกถาทิฏฐิสูตรที่  ๗  
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                                            ๘.  สิคาลสูตร 
 

      วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก 
 
         [๕๕๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ   เผ็ดรอน   หยาบคาย     เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายเห็นสุนัขจ้ิงจอกแกซึ่ง 
อยูในกลางคืนตลอดถึงเชาตรูหรือหนอ. 
         ภิ.  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุนัขจ้ิงจอกแกตัวน้ันเปนโรคอุกกัณณกะ 
[โรคเรื้อน]  อยูบนบกก็ไมสบาย  อยูโคนไมก็ไมสบาย  อยูในทีแ่จงก็ไม 
สบาย  เดิน  ยืน  นั่ง  นอนในที่ใด ๆ ก็ไมสบาย   เปนทุกขในที่นั้น ๆ 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้     ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    อันลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว  อยูในที่เรือนวางก็ไมสบาย  อยูที่โคน 
ไมก็ไมสบาย   อยูในที่แจงก็ไมสบาย   เดิน  ยืน   นั่ง  นอนในที่ใด ๆ 
ก็ไมสบาย   เปนทุกขในที่นั้น ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญ  ทารุณ  ฯ ล ฯ  อยางนี้แล  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
แหละ. 
                                          จบสิคาลสูตรที่   ๘  
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                              อรรถกถาสิงคาลสูตรท่ี  ๘ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสิงคาลสูตรที่  ๘  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ชรสิคาโล   คือสุนัขจ้ิงจอก.   กายแมมสีีดังทอง      เขา 
ก็เรียกวา  กายเปอยเนา    มูตรแมถายในขณะนั้น     เขาก็เรียกวามูตรเนา 
ฉันใด      สนุัขจ้ิงจอกแมเกิดในวันนั้น      เขาก็เรียกวาสุนัขจ้ิงจอกแก  ๆ 
ฉันนั้น.  บทวา  อุกฺกณฺณเกน  นาม  ไดแก   โรคมชีื่ออยางนี้.   ไดยินวา  
โรคนั้นเกิดในเวลาหนาว.  เมื่อมันเกิด  ขนหลุดจากสรีระทั้งส้ิน.    สรรีะ 
ทั้งส้ิน  ไมมีขน    ยอมพุพองไปหมด   แผลท่ีถูกลมพัด    เสียดแทง.   คน 
ถูกสุนัขบากัด  ทรงตัวไมได   หมุนไป  ฉันใด   เมื่อมันเกิดอยางนี้    คน 
นั้นพึงไปฉันน้ัน  ไมปรากฏวาในท่ีโนนจักมีความสวัสดี  ดังนี้. 
                                จบอรรถกถาสิงคาลสูตรที่  ๘ 
 
                                             ๙. เวรมัภสูตร 
 

                         วาดวยคนติดลาภสักการะเหมือนนกถูกลมบาหม ู
 
         [๕๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะความสรรเสริญ 
ทารุณ    เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา.  
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         [๕๕๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลมชื่อวาเวรัมภาพอยูในอากาศ  
เบื้องบน   ซัดนกท่ีบินอยูในอากาศน้ัน     เมื่อมันถูกลมเวรัมภาซัด   เทาไป 
ทางหน่ึง  ปกไปทางหน่ึง  ศีรษะไปทางหนึ่ง  ตัวไปทางหน่ึง  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  อันลาภสักการะ 
และความสรรเสริญครอบงําย่ําจิตแลว     เวลาเชานุงแลว     ถือบาตรจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม  ไมรักษากาย  วาจา   จิต   ไมดํารงสติ 
ไมสํารวมอินทรี  เธอเห็นมาตุคามที่นุงหมผาลับ  ๆ ลอ ๆ   ในบานหรือ 
นิคมน้ัน  ครัน้เห็นแลว   ราคะยอมครอบงําจิต   เธอมีจิตอันราคะครอบงํา 
แลว  ยอมลาสิกขาสึกออกมา  ภิกษุพวกหน่ึงเอาจีวรของเธอไป  พวกหน่ึง 
เอาบาตร  พวกหน่ึงเอาผานิสิทนะ.   พวกหน่ึงเอากลองเข็ม  เปรียบดังนก 
ถูกลมเวรัมภาซัดไปฉะนั้น  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ  ทารุณ  ฯ ล ฯ อยางนี้แล   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                     จบเวรัมภสูตรที่  ๙ 
 
                                 อรรถกถาเวรัมภสูตรท่ี  ๙ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในเวรัมภสูตรท่ี  ๙  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  เวรมฺภวาตา  ไดแก   ลมใหญมีชื่ออยางนี้.   ถามวา   กล็ม 
เหลาน้ันพัดในที่เชนไร.      ตอบวา    บุคคลยืนอยูในที่ใด    เกาะท้ัง   ๔ 
ปรากฏเปนเพียงใบบัว.  บทวา  โย  ปกฺขี  คจฺฉติ  ความวา   เมื่อฝนตก 
ใหม    นกแอนลมรองไปในท่ีนั้น    นั่นทานหมายถึงขอน้ัน    จึงกลาว. 
ในบทเปนตนวา  อรกฺขิเตเนว  กาเยน  ความวา  แกวงมือและเทาเลน 
หรือเอียงคอ     ชื่อวาไมรักษากาย.    พูดคําหยาบหลาย  ๆ อยาง   ชื่อวา  
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ไมรักษาวาจา.      ผูตรึกกามวิตกเปนตน      ชื่อวาไมรักษาจิต.     บทวา  
อนุปฏ ิตาย   สติยา  ไดแก   ไมดํารงกายคตาสติไว. 
                          จบอรรถกถาเวรัมภสูตรที่   ๙ 
 
                       ๑๐.  สคัยหกสูตร 
 

                        วาดวยคนติดลาภสักการะตายไปตกอบายเปนตน 
 
         [๕๕๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-       
ภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจาก 
โยคะ  ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราเห็นคนบางคนในโลกน้ี    อัน 
สักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว      เมื่อตายไป    เพราะกายแตกทําลาย  ตอง 
เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก      อนึ่ง  เราเห็นคนบางคนในโลกนี ้ 
อันความเส่ือมสักการะครอบงําย่ํายีจิต     เมื่อตายไป   เพราะกายแตกทําลาย 
ตองเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เราเห็นคนบางตนในโลกน้ี   อัน 
สักการะและความเส่ือมสักการะทั้งสองอยางครอบงําย่ํายีจิตแลว  เมื่อตายไป 
เพราะกายแตกทําลาย   ตองเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ ฯ ล ฯ    เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.  
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         [๕๕๙ ]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสคําไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว  ไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา  
                     สมาธิของผูใด ที่เขาสักการะอยูดวยผลสมาธ ิ
              หาประมาณมิได  ไมหว่ันไหวดวยสักการะ  และความ 
              เส่ือมสักการะ    ผูนั้นเพงอยู   ทําความเพียรเปนไป 
              ติดตอ  เห็นแจงดวยทิฏฐิอยางละเอียด   ยินดีในพระ 
              นิพพานเปนที่สิ้นอุปาทาน   บัณฑิตท้ังหลายเรียกวา 
              สัปปุรุษ  ดังน้ี. 
                             จบสคัยหกสูตรที่  ๑๐ 
                               จบปฐมวรรคท่ี  ๑            
                                              

               รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  สุทธกสูตร       ๒.  พฬิสสูตร       ๓.  กุมมสูตร 
         ๔.  ทฆีโลมสูตร    ๕.  เอฬกสตูร       ๖.  อสนิสูตร 
         ๗.  ทฏิฐิสูตร        ๘.  สิคาลสูตร       ๙.  เวรัมภสูตร 
         ๑๐.  สคัยหกสูตร 
 
         อรรถกถาสคัยหกสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสคัยหกสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  อสกฺการเน  จูภย  ไดแก    อสักการะ ๒  อยาง.    บทวา 
สมาธิ    คืออรหัตผลสมาธิ.   ก็สมาธินั้น   ไมหว่ันไหวดวยอสักการะนั้น. 
บทวา  อปฺปมาณวิหาริโน  คืออยูดวยผลสมาธิ   หาประมาณมิได.  บทวา 
สาตติก  คือทําติดตอกัน.  บทวา  สขุมุทิฏ ิวิปสฺสก  ความวา   ชื่อ  
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วาเห็นแจงเพราะมาเริ่มต้ังวิปสสนาในอรหัตมรรคทิฏฐิ      เพ่ือประโยชน 
แกทิฏฐิอันละเอียดในผลสมาบัติ. บทวา  อุปาทานกฺขยาราม  ไดแก ยินด ี
ในนิพพาน    กลาวคือเปนที่สิ้นอุปาทาน.    บทวา   อาห ุ   สปฺปุริโส  
ไดแก   กลาว. 
                          จบอรรถกถาสคัยหกสูตรที่  ๑๐ 
                            จบอรรถกถาปฐมวรรคที่  ๑  
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                          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
                   ๑.  สุวัณณปาติสูตร 
 
วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
         [๕๖๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม      
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรู 
บุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา  แมเพราะถาดทองคํา  อันเต็มดวยผงเงิน 
เปนเหตุ  ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา  แตสมัยตอมา   เราเห็นเขาถูกลาภ 
สักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว  ก็กลาวมุสาท้ังที่รูได 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ  ฯ ล ฯ 
อยางนี้แล  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                             จบสุวัณณปาติสูตรที่  ๑ 
 
                          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
          อรรถกถาสุวัณณปาติสูตรท่ี  ๑ 
 
พึงทราบวินิจฉัยใน  สุวัณณปาติสูตรที่  ๑  แหงวรรคท่ี  ๒  ดงัตอไปนี้.  
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         บทวา  สมฺปชานมุสา    ภาสนต    ความวา    กลาวมุสาท้ังที่รูอยู 
ดวยเหตุแมเพียงเล็กนอย.   บทวา  สีล  ปูเรสฺสาม ิ  ความวา  กองปจจัย 
แมขนาดเทาภูเขาสิเนรุ    ไมสามารถทําใหภิกษุผูมีจิตสงไปแลววา    เราจัก 
ยังศีลใหบรบิูรณ  ดังนี้     หว่ันไหวได.    ก็คราวใดเธอละศีล    อาศัยลาภ 
และสักการะ   ใหคราวนั้นเธอก็พูดเท็จ   แมเพราะมีรําขาวกําหนึ่งเปนเหตุ 
หรือทําส่ิงอ่ืนที่ไมใชกิจ. 
                         จบอรรถกถาสุวัณณปาติสูตรที่ ๑ 
 
                          ๒. รูปยปาติสุตร 
 

       วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
        [๕๖๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.     ที่นัน้แล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ทารุณ    เผ็ดรอน    หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษม 
จากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา.  
        [๕๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู 
บุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา     แมเพราะถาดเงินอันเต็มดวยผงทองคํา 
เปนเหตุ    ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา    แตสมัยตอมา    เราเห็นเขาถูกลาภ 
สักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว         ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารณุ ฯ ล ฯ 
อยางนี้แล  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.  
                               จบรูปยปาติสูตรที่  ๒  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 657 

                อรรถกถารูปยปาติสูตร 
 
         รูปยปาติสูตรท่ี ๒  งายทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถารูปยปาติสูตร 
 
                     ๓.  สุวัณณนิกขสูตร 
 

                      วาดวยลาภสักการะ 
 
         [๕๖๔]   . . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เรากําหนดรูใจดวยใจแลว 
ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ีอยางนี้วา   แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ. . . 
                                จบสุวัณณนิกขสูตรที่   ๓ 
 
         อรรถกถาสุวัณณนิกขสูตรท่ี  ๓  เปนตน 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสุวัณณนิกขสูตรท่ี  ๓  เปนตน. 
         บทวา สุวณฺณนิกฺขสฺส คือแทงทองแทงหนึ่ง. บทวา   สิงฺคินิกฺขสฺส 
คือแทงทองสิงคี.     บทวา     ปวิยา    คือแผนดินใหญภายในจักรวาล. 
บทวา  อานิสกิฺจิกฺขเหตุ  ไดแกเพราะเหตุแหงอามิสเล็กนอยเทาน้ัน คือ 
แมโดยที่สุดรําขาวกําหน่ึง.   บทวา    ชีวิตเหตุ   ความวาเม่ือถูกโจรในดง 
จับปลงชีวิต   เพราะเหตุแหงชีวิตน้ัน.   บทวา  ชนปทกลฺยาณิยา  คือหญิง 
งามเลิศในชนบท.                                                            
                    จบอรรถกถาสุวัณณนิกขสูตรที่  ๓  เปนตน  
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                               ๔.  สวุัณณนิกขสตสูตร 
 

                               วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรูบคุคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา   แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ. . . 
                              จบสุวัณณนิกขสตสูตรที่  ๔ 
 
                                 ๕.  สิงคินิกขสูตร 
 

                               วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากําหนดรูใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา   แมเพราะแทงทองสิงคิเปนเหตุ. . . 
                                จบสิงคินิกขสูตรที่  ๕ 
 
                                  ๖.  สิงคินิกขสตสูตร 
 

                               วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากําหนดรูใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา  แมเพราะรอยแหงแทงทองสิงคิเปนเหตุ. . . 
                              จบสิงคินิกขตสูตรที่   ๖  
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                                 ๗.  ปฐวีสูตร 
 

                         วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากําหนดรูใจดวยใจแลว   ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา  แมเพราะแผนดินที่เต็มดวยทองเปนเหตุ. . . 
                                   จบปฐวีสูตรที่  ๗ 
 
                                ๘.  อามิสกิญจิกขสูตร 
 

                              วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา  แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปน 
เหตุ. . . 
                            จบอามิสกิญจิกขสูตรที่  ๘ 
 
                                    ๙.  ชีวิตสูตร 
 

                       วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากําหนดรูใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา   แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ. . . 
จบชีวิตสูตรที่  ๙  
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                             ๑๐.  ชนปทกัลยาณีสูตร 
 
                                 วาดวยลาภสักการะ 
 
         . . .ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากําหนดรูใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคล 
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา   แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ   ทาน 
ผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา       แตสมัยตอมา      เราเห็นเจาถูกลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว     ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารณุ ฯ ล ฯ    อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                           จบชนปทกัลยาณีสูตรที่  ๑๐ 
                               จบทุติยวรรคที่ ๒ 
 

                   รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  สุวัณณปาติสูตร              ๒.  รูปยปาติสูตร 
         ๓.  สุวัณณนิกขสูตร             ๔.  สุวัณณนิกขสตสูตร 
         ๕.  สิงคินิกขสูตร                 ๖.  สิงคินิกขสตสูตร 
         ๗.  ปฐวีสูตร                        ๘.  อามิสกิญจิกขสูตร 
         ๙.  ชีวิตสูตร                       ๑๐.  ชนปทกัลยาณีสูตร. 
 
              อรรถกถาสูตรท่ี  ๔  เปนตน 
 
         สุวัณณนิกขสตสูตรท่ี  ๔  เปนตน  ไมมีอรรถกถาอธิบาย. 
                            จบอรรถกถาทุติยวรรคที่  ๒  
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                                   ตติยวรรคที่  ๓ 
 
                               ๑.  มาตุคามสูตร 
 
                      วาดวยมาตุคามเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
         [๕๖๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . . ไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ     ทารุณ   เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ   ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุตามคนเดียวยอมไมอาจย่ํายีจิต   
ของภิกษุรูปหน่ึงได   แตลาภสักการะและความสรรเสริญยอมอาจย่ํายีจิตได 
ฯ ล ฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ลาภสักการะและความสรรเสริญ       ทารุณ 
ฯ ล ฯ อยางนี้แล   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.          
                                 จบมาตุคามสูตรที่  ๑ 
 
                                 ตติยวรรคที่  ๓ 
 
                    อรรถกถามาตุคามสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมาตุคามสูตรท่ี  ๑  แหงวรรคท่ี  ๓  ดงัตอไปนี้. 
         บทวา  น  ตสฺส  ภิกขฺเว   มาตุคาโม  ความวา  ลาภสักการะและ  
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ความสรรเสริญย่ํายีจิตของภิกษุใดได  มาตุคามแมมีความตองการดวยธรรม 
ไมสามารถจะยํ่ายีของภิกษุแตละรูปผูนั่งอยูในที่ลับนั้นได. 
                          จบอรรถกถามาตุคามสูตรที่  ๑ 
 
                  ๒.  ชนปทกลัยาณีสูตร 
 
            วาดวยนางงามประจําชนบท 
 
       [๕๖๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-  
ภาคเจา. . . ไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ     ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิง่ไปกวา. 
       [๕๖๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นางงามประจําบทคนเดียว ยอม 
ไมอาจย่ํายีจิตของภิกษุรูปหน่ึงได   แตลาภสักการะและความสรรเสริญ ยอม 
อาจย่ํายีได ฯ ล ฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรรเสริญ  
ฯ ล ฯ  ทารุณอยางนี้แล  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                            จบชนปทกัลยาณีสูตรที่   ๒ 
 
      อรรถกถาชนปทกัลยาณีสูตรท่ี  ๒ 
 
         ชนปทกัลยาณีสูตรท่ี  ๒  งายทั้งน้ันแล.                         
                     จบอรรถกถาชนปทกัลยาณีสูตรที่  ๒ 
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                           ๓.  ปุตตสูตร 
 

                        วาดวยเรื่องบุตร 
 
         [๕๖๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . . ไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ   ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิง่ไปกวา. 
         [๕๗๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนบุตร 
คนเดียวซ่ึงเปนที่รัก  เปนที่โปรดปราน   โดยชอบ    พึงวิงวอนอยางนี้วา 
ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี  และหตัถกอาฬวกอุบาสกเถิด   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      บรรดาอุบาสกผูเปนสาวกของเรา     จิตตคฤหบดีและหัตถก- 
อาฬวกอุบาสก  เปนดุลเปนประมาณเชนนี้   ถาพอออกบวช   ก็ขอจงเปน 
เชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเถิด       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของเรา        สารีบุตรและโมคคัลลานะ    เปนดุล 
เปนประมาณเชนนี้    ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล 
ถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงํา       ถาลาภสักการะและความ 
สรรเสริญครอบงําภิกษุผูเปนพระเสขะไมบรรลุอรหัตผลไซร   ก็ยอมเปน 
อันตรายแกเธอ   ลาภสักการะและสรรเสริญ  ทารณุ  ฯ ล ฯ  อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบปุตตสูตรที่  ๓  
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              อรรถกถาปุตตสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในปุตตสูตรท่ี  ๓  บทวา  สทฺธา  คือโสดาบัน.  คําท่ีเหลือใน 
บทนี้ก็งายทั้งน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาปุตตสูตตท่ี  ๓ 
 
                        ๔.  เอกธีตุสูตร 
 

              วาดวยเรื่องธิดาคนเดียว 
 
         [๕๗๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . . ไดตรัสวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ  ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ    ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนธิดา 
คนเดียวผูเปนที่รัก  เปนที่โปรดปราน     โดยชอบ    พึงวิงวอนอยางนี้วา 
ขอแมจงเปนเชนนี้นางขุชชุตตราอุบาสิกา   และนางนันทมารดา  ชาวเมือง 
เวฬุกัณฑกะเถิด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาอุบาสิกา   ผูเปนสาวิกาของ 
เรา  ขุชชุตตราอุบาสิกา  และนางนันทมารดา  ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ  เปน 
ดุลเปนประมาณเชนนี้        ถาแมออกบวชก็ขอจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี 
และอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุณีผูเปน 
สาวิกาของเรา  เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณี   เปนดุลเปนประมาณ  
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เชนนี้        ขอแมจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล      ถูกลาภ 
สักการะและความสรรเสริญครอบงํา      ถาลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ยอมครอบงําภิกษุณีผูเปนพระเสขะ  ยังไมบรรลุอรหัตผลไซร   ก็ยอมเปน 
อันตรายแกเขา   ลาภสักการะและความสรรเสริญ    ทารุณ ฯ ล ฯ  อยางนี้  
แล   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบเอกธีตุสูตรที่  ๔ 
 
       อรรถกถาเอกธีตุสูตรท่ี ๔ เปนตน 
 
         ในเอกธีตุสูตรท่ี  ๔    ในสมณพราหมณสูตรท่ี ๕   ในสมณ- 
พราหมณสูตรที่  ๖  ก็อยางนั้น. 
                      จบอรรถกถาเอกธีตุสูตรที่  ๔ เปนตน 
 
             ๕.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 

       วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยนิดีและโทษ 
 
                          แหงลาภสักการะ 
 
         [๕๗๓]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ   ทารณุ   เผ็ดรอน   หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะ  
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หรือพราหมณบางพวกไมทราบชัดตามเปนจริง  ซึ่งความยินดี  โทษ  
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ      บางพวก 
ทราบชัดตามความเปนจริง    ซึ่งความยินดี  โทษ   และอุบายเครื่องสลัด 
ออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ      ยอมกระทําใหแจงดวยปญญา 
อันรูยิ่งเอง   แลวเขาถึงอยู. 
                         จบปฐมสมณพรหมณสูตรที่  ๕ 
 
           ๖.  ทติุยสมณพราหมณสูตร 
 

     วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยินดีและโทษ 
 
                         แหงลาภสักการะ 
 
         [๕๗๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.    ณ  ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ  ทารณุ   เผ็ดรอน    หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน 
เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณะ 
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง       ซึ่งเหตุเกิด 
เหตุดับ   ความยินดี  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญ.                                                         
         [๕๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณะหรือพราหมณบางพวก   
ยอมทราบชัดตามความเปนจริง  ซึ่งเหตุเกิด  เหตุดับ  ความยินดี  โทษ  
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และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ   ยอมกระทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง  แลวเขาถึงอยู. 
                              จบทุติยสมณพรหมณสูตร 
 
                       ๗.  ตติยสมณพรหมณสูตร 
 

                   วาดวยสมณพราหมณไมทราบถึงความยินดีและโทษ 
 
                                   แหงลาภสักการะ 
 
         [๕๗๖]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-  
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ  ทารณุ  เผ็ดรอน  หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะ 
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซึ่งลาภสักการะและความสรรเสริญ 
เหตุเกิดแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ      ความดับแหงลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ  และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญ     บางพวกยอมทราบชัดวามความเปนจริงซ่ึงลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ  เหตุเกิดแหงลาภสักการะและความสรรเสริญ  ความดับ 
แหงลาภสักการะและความสรรเสริญ   และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ    ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง 
แลวเขาถึงอยู.                                                                           
                          จบตติยสมณพราหมณสูตรที่  ๗  
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          อรรถกถาสมณพราหมณสูตรท่ี  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในสมณพราหมณสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         ในบทเปนตนวา  สมุทย   ความวา     ชื่อวาเหตุเกิดแหงลาภและ 
สักการะเปนตนอยางนี้วา   อัตภาพพรอมดวยบุพกรรม  ความเปนผูมีผิวงาม 
ในบุตรผูมีตระกูล   เสียงไพเราะ    ธุดงคคุณ    ทรงจีวร   บริวารสมบัติ. 
ไมรูเหตุเกิดน้ัน  ดวยอํานาจสมุทัยสัจ.  นิโรธ  และปฏิปทา  พึงทราบดวย 
อํานาจนิโรธสัจและมรรคสัจน้ันแล. 
                     จบอรรถกถาสมณพราหมณสูตรที่  ๗ 
 
                              ๘.  ฉวิสูตร 
 

         วาดวยลาภสักการะตัดผิวตัดหนังจดเย่ือในกระดูก 
 
         [๕๗๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ลาภสักกะและความสรร- 
เสริญ    ทารณุ  เผ็ดรอน  หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ    ซึ่งไมมธีรรมอ่ืนยิ่งไปกวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ   ยอมตัดผิว   แลวตัดหนัง   แลวตัดเน้ือ   แลว 
ตัดเอ็น  แลวตัดกระดูก  แลวต้ังอยูจดเย่ือในกระดูก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารณุ ฯ ล ฯ อยางน้ีแล    เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.                  
                                      จบฉวิสูตรที่  ๘  
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                     อรรถกถาฉวิสูตรท่ี  ๘ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในฉวิสูตรท่ี  ๘  ดังตอไปนี้. 
         เพราะวาลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดในนรกเปนตน  ให 
อัตภาพนี้แมทั้งสิ้นฉิบหาย   ความตายก็ดี  ความเกือบตายก็ดี  นําทุกขมาให 
แมในอัตภาพน้ี   ฉะนั้น  ทานกลาวคําเปนตนวา  ฉวึ  ฉินฺทติ  ดังนี้. 
                              จบอรรถกถาฉวิสูตรที่  ๘ 
 
                             ๙.  รัชชุสูตร 
 

         วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายเหมือนเชือกหางสตัว 
 
         [๕๗๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล    พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ  ทารณุ   เผ็ดรอน  หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ    ซึ่งไมมธีรรมอ่ืนยิ่งไปกวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ   ยอมตัดผิว   แลวตัดหนัง  แลวตัดเน้ือ  แลว 
ตัดเอ็น  แลวตัดกระดูก  แลวต้ังอยูจดถึงเย่ือในกระดูก. 
         [๕๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง    เอา 
เชือกหางสัตวอยางเหนียว   พันแขง  แลวสีไปสีมา    เชือกนั้นพึงบาดผิว 
แลวบาดหนัง   แลวบาดเนื้อ   แลวตัดเอ็น  แลวตัดกระดูก   แลวต้ังอยูจด 
ถึงเหย่ือในกระดูก  ฉันใด   ลาภสักการะและสรรเสริญ   ยอมตัดผิว  แลว 
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ตัดหนัง   แลวตัดเน้ือ   แลวตัดเอ็น   แลวตัดกระดูก    แลวต้ังอยูจดถึงเย่ือ 
ในกระดูก  ฉันนั้นเหมือนกัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญ ทารุณอยางนี้แล  ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบรัชชุสูตรที ่ ๙ 
 
                               อรรถกถารัชชุสูตรท่ี  ๙ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในรัชชุสูตรท่ี  ๙  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  พาลรชฺชุยา  ไดแก  เชือกทําดวยดายเปนตน ออน  เชือก 
ทําดวยหางสัตว  แข็ง  หยาบ  เพราะฉะนั้น    ทานถือเอาเชือกน้ีแล. 
                           จบอรรถกถารชัชุสตูรที่  ๙ 
 
                                      ๑๐.  ภิกขุสูตร 
 

                          วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกพระอรหันตขีณาสพ 
 
         [๕๘๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา. . .ไดตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ  ทารณุ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมมากโยคะ    ซึ่งไมมธีรรมอ่ืนยิ่งไปกวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรายอม 
กลาวถึงลาภสักการะและความสรรเสริญวา   เปนอันตรายแมแกภิกษุผูเปน 
อรหันตขีณาสพ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้   ทานพระอานนท  
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จึงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา  ลาภสักการะ  
และความสรรเสริญจึงเปนอันตรายแกภิกษุขีณาสพ. 
         [๕๘๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท    เรากลาว 
ถึงลาภสักการะและความสรรเสริญ      วาเปนอันตรายแกเจโตวิมุตติอันไม 
กําเริบของภิกษุขีณาสพนั้นหามิได     แตเรากลาวถึงลาภสักการะและความ 
สรรเสริญวาเปนอันตรายแกธรรมเครือ่งอยูเปนสุขในปจจุบัน      อันภิกษุ 
ขีณาสพผูไมประมาท  มคีวามเพียร  มีตนสงไปแลวอยูนั้น  บรรลุแลว 
กะเธอท้ังหลาย    ดูกอนอานนท  ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารุณ 
เผ็ดรอน    หยาบคาย     เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ 
ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวาน้ี  เพราะเหตุนั้นแล  อานนท   เธอทั้งหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้วา  เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดข้ึน 
แลวเสีย   และลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว  จักครอบงํา 
จิตของเราทั้งหลายต้ังอยูไมได   เธอทัง้หลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบภิกขุสูตรที่  ๑๐ 
 
                                 จบตติยวรรคที่  ๓ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  มาตุคามสูตร                         ๒.  ชนปทกลัยาณีสูตร 
         ๓.  ปุตตสูตร                              ๔.  เอกธีตุสูตร 
         ๕.  ปฐมสมณพราหมณสูตร       ๖.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
         ๗.  ตติยสมณพราหมสูตร          ๘.  ฉวิสูตร 
         ๙.  รัชชุสูตร                              ๑๐.  ภิกขุสูตร.  
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                  อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภิกขุสูตรท่ี  ๑๐  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทิฏธมฺมสขุวหิารา   คืออยูเปนสุขดวยผลสมาบัติ.    บทวา 
เตสาหมสฺส   ตัดบทวา  เตส  อห  อสสฺ.  ก็เพราะพระขีณาสพมีลาภถึง 
พรอมดวยบุญ     รับขาวยาคูและของขบเค้ียวเปนตน       เมื่อทําอนุโมทนา 
แสดงธรรมแกปญหาแกชนผูมาแลวและมาแลว     ยอมไมไดโอกาสเพ่ือจะ 
นั่งแนบแนนถึงผลสมาบัติ  ทานหมายถึงขอน้ัน  จึงกลาววา  ดวยประการฉะน้ี. 
                               จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบตติยวรรคที่  ๓  
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                      จตุตถวรรคท่ี  ๔ 
 
                          ๑.  ภินทสิูตร 
 

        วาดวยลาภสักการะเปนเหตุทําลายสงฆ 
 
         [๕๘๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจา...  ไดตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ   ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ     ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เทวทัตถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว    จึงทําลาย 
สงฆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ ฯลฯ 
อยางนี้แล  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                จบภินทิสูตรที่  ๑ 
 

                       จตุตถวรรคที่  ๔ 
 
              อรรถกถาภินทิสูตรท่ี  ๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในภินทิสูตรท่ี  ๑   แหงจตุตถวรรคท่ี  ๔  งายทั้งน้ัน 
แล. 
                              จบอรรถกถาภินทิสูตรที่  ๑  
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                                ๒.  มูลสูตร 
 

        วาดวยกุศลมูลของพระเทวทัตถูกลาภสักการะครอบงํา 
 
         [๕๘๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา...    ไดตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ     ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิง่กวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุศลมูล 
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต     ถึงความ 
ขาดสูญแลว   ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ  ฯลฯ   อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                     จบมูลสูตรที่  ๒ 
 
                   อรรถกถามูลสูตรท่ี  ๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมูลสูตรท่ี ๒  เปนตน   ดังตอไปนี้. 
        บทวา  กุสลมูล    ไดแก กุศลธรรม  ๓  อยางมี   อโลภะเปนตน. 
อีกอยางหนึ่ง  บทวา  สุกฺโก   ธมฺโม   ไดแก ปริยายเทศนาแหงกุศลธรรม 
นั้นเอง.     สวนความสังเขปในขอนี้     มีดังน้ี     เทวทัตพึงเกิดบนสวรรค 
หรือพึงบรรลุมรรคผลได    เพราะธรรมท่ีไมมีโทษกลาวคือกุศลมูลเปนตน 
ยังไมขาด.   แตเทวทัตน้ัน   อาศัยการตัดขาดแหงกุศลธรรมนัน้  จึงขาดแลว 
จึงฉิบหายแลว.                                           
                                จบอรรถกถามูลสตูรที่ ๒  
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                      ๓.  ปฐมธรรมสูตร 
 

       วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
         [๕๘๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจา...   ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ   ทารณุ  เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุศลธรรม 
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต      ถึงความ 
ขาดสูญแลว   ลาภสักการะและความสรรเสริญ    ทารุณ ฯ ล ฯ    อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                จบปฐมธรรมสูตรที่  ๓ 
 
                 อรรถกถาปฐมธรรมสูตร 
 
         ปฐมธรรมสูตรท่ี  ๓   ไมมีอรรถกถาอธิบาย. 
 
                        ๔.  ทุติยธรรมสูตร 
 

        วาดวยลาภสักการะเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
 
         [๕๘๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล   พระผูมีพระ- 



ภาคเจา ...  ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ลาภสักการะและความสรร- 
เสริญ  ทารณุ  เผ็ดรอน  หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน  
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เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรม  
ของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิต      ถึงความ 
ขาดสูญแลว     ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารุณ ฯ ล ฯ   อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบทุติยธรรมสูตรที่  ๔ 
 
                                 อรรถกถาทุติยธรรมสูตรท่ี  ๔ 
 
         ทุติยธรรมสูตรท่ี  ๔  ไมมีอรรถกถาอธิบาย 
 
                                        ๕.  ปกกันตสูตร 
 

                        วาดวยลาภสักการะเกิดแกพระเทวทัตเพื่อฆาตนเอง 
 
         [๕๘๖]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  ภูเขา 
คิชฌกูฏ   กรงุราชคฤห เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน  ณ  ทีน่ั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภพระเทวทัต     ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดแกเทวทัต  เพ่ือฆา 
ตนเอง   เพ่ือความเส่ือม. 
         [๕๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เปรียบเหมอืนตนกลวยเผล็ดผล 
เพ่ือฆาตนเอง    เพ่ือความเส่ือม  ฉันใด  ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
เกิดแกเทวทัต   เพ่ือฆาตนเอง  เพ่ือความเส่ือม  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
         [๕๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนไมไผออกขุย   เพ่ือ 
ฆาตนเอง   เพ่ือความเส่ือม   ฉันใด     ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิด  
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แกเทวทัต  เพ่ือฆาตนเอง  เพ่ือความเส่ือม  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
         [๕๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนไมออออกดอก  เพ่ือ 
ฆาตนเอง  เพ่ือความเส่ือม   ฉันใด    ลาภสักการะและความสรรเสริญเถิด 
แกเทวทัต   เพ่ือฆาตนเอง  เพ่ือความเส่ือม  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๕๙๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมมาอัสดรต้ังครรภ 
เพ่ือฆาตนเอง   เพ่ือความเส่ือม   ฉันใด    ลาภสักการะและความสรรเสริญ 
เกิดแกเทวทัต   เพ่ือฆาตนเอง  เพ่ือความเส่ือม  ฉันนั้นเหมือนกัน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารุณ  ฯลฯ   อยางนี้แล 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
         [๕๙๑]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้แลว  จึงไดตรัสคําเปนคาถาประพันธตอไปอีกวา 
               ผลกลวยฆาตนกลวย  ขุยไผฆาไมไผ   ดอกออฆาไมออ 
               ลูกมาฆาแมมาอัสดง  ฉันใด  สักการะก็ฆาคนช่ัว 
               ฉันน้ัน. 
                                 จบปกกันตสูตรที่  ๕ 
 
                             อรรถกถาปกกันตสูตรท่ี  ๕ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในปกกันตสูตรท่ี  ๕  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปราภวาย  ความวา  เพ่ือความไมเจริญ   คือความฉิบหาย. 
บทวา  อสฺสตรี  ความวา  มาอัสดร  เกดิในทองของแมมา.   บทวา 
อตฺตวธาย  คพฺภ   คณหฺาติ  ความวา  แมมาอัสดร  ผสมครรภนั้นกับพอมา. 
แมมาอัสดรน้ันต้ังทอง   ไมสามารถจะออกลูกไดเมื่อถึงเวลา    ยืนเอาเทา 
ตะกุยดิน  เม่ือเปนเชนนั้น      เขาจึงมัดเทา  ๔  เทาของแมน้ําอัสดรน้ันไวที่  
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หลัก ๔ หลกั  ผาทองเอาลูกออก.  แมมาอัสดรน้ัน     ตายในท่ีนัน้นั่นเอง.   
เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาวขอนั้น. 
                          จบอรรถกถาปกกันตสูตรที่   ๕ 
 
                                ๖.  รถสูตร 
 

        วาดวยพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารบํารงุพระเทวทัต 
 
         [๕๙๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน  กลัน- 
ทกนิวาปสถาน     กรุงราชคฤห.    สมยันั้น   พระเจาอชาตสัตรูราชกุมาร 
เสด็จไปบํารุงพระเทวทัต   ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา  ดวยรถประมาณ   ๕๐๐ คัน 
และรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐  ถาด   ครั้งน้ัน 
ภิกษุทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นเขาไปเฝาแลว    ถวาย 
บังคมแลวน่ังอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นภิกษุเหลาน้ันน่ังเรียบรอย 
แลว   ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ      พระเจาอชาตสัตรูราชกุมาร 
จักเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต   ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา    ดวยรถประมาณ  ๕๐๐ 
คัน     และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน  ๕๐๐ ถาด 
พระเจาขา. 
         [๕๙๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายอยายินดีลาภสักการะและความสรรเสริญของเทวทัตเลย   เพราะ 
พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัต    ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา 
ดวยรถประมาณ  ๕๐๐  คัน  และจักรบัสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไป 
พระราชทาน  ๕๐๐  ถาดเพียงใด  เทวทัตก็พึงหวังความเส่ือมในกุศลธรรม 
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ทั้งหลาย   ไมพึงหวังความเจริญเพียงนั้น.              
         [๕๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        เปรียบเหมือนสุนัขดุที่เขาขย้ีดี 
[ดีหมีดีปลา]  ใสในจมูก  เมื่อเปนเชนน้ี   มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทา 
โดยแท    ฉันใด    พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัตทั้ง 
เวลาเย็นเวลาเชา  ดวยรถประมาณ  ๕๐๐  คัน  และจักรับสั่งใหนําภัตตาหาร 
สําหรับบูชาไปพระราชทาน  ๕๐๐ ถาดเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเส่ือม 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย  ไมพึงหวังความเจริญเพียงนั้น   ฉันนั้นเหมือนกัน 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ   ทารณุ  ฯลฯ   อยางนี้แล    เธอท้ังหลาย  
พึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                   จบรถสูตรที ่ ๖ 
 
                                 อรรถกถารถสูตรที่  ๖ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในรถสูตรท่ี   ๖  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ภตฺตภิหาโร  ไดแกภัตรที่เขาพึงนํามา.   ก็เพ่ือแสดงประ- 
มาณภัตรนั้น  ทานจึงกลาววา  ปฺจ  จ  ถาลิปากสตานิ.   ในภัตรเหลาน้ัน 
ภัตรถาดหนึ่งบุรุษกินได  ๑๐  คน. บทวา  นาสาย  ปตฺต  ภินฺเทยฺย  ความวา 
เขาใสดีหมีหรือดีปลาในรจูมูก. 
                               จบอรรถกถารถสูตรที่  ๖ 
 
                                             ๗.  มาตุสูตร 
 

                          วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงมารดา 
 
         [๕๙๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 



ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ-  
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ภาคเจา...  ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความสรร-  
เสริญ     ทารณุ   เผ็ดรอน  หยาบคาย    เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอัน 
เกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา. 
         [๕๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากําหนดใจดวยใจแลว     ยอมรู 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ อยาน้ีวา  แมเพราะเหตุแหงมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจ 
พูดมุสา     แตสมัยตอมา     เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ครอบงําย่ํายีจิตแลว    ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ     ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย    เปนอันตราย  
แกการบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ    ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา    ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  เราทั้งหลาย 
จักละลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย     และลาภสักการะ. 
และความสรรเสริญท่ีเกิดข้ึน         ก็จักครองงําจิตของพวกเราต้ังอยูไมได 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                   จบมาตุสูตรที่  ๗ 
 
                                    อรรกถามาตุสูตรที่  ๗ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในมาตุสูตรท่ี  ๗  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  มาตุป   เหตุ  ความวา  เขาถูกพวกโจรถามในดงอยางนี้วา 
ถาทานพูดเท็จ  เราจักปลอยมารดาของทาน  ถาไมพูดเท็จ  เราจักไมปลอย 
ดังน้ี  ไมพึงพูดเท็จทั้งท่ีรูอยู  เพระเหตุแมแหงมารด   เพราะมารดาน้ันอยู 
ในเง้ือมมือของโจร.   แมในบทอ่ืนแตนี้   ก็มีนัยเหมือนกันแล. 
 
                             จบอรรถกถามาตุสูตรที่  ๗   
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                              ๘.  ปตุสูตร 
 

       วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงบิดา 
 
         [๕๙๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ ที่นัน้แล   พระผูมีพระ-  
ภาคเจา...    ไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ลาภสักการะและความ 
สรรเสริญ   ทารุณ  เผ็ดรอน  หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรม 
อันเกษมจากโยคะ  ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิง่ไปกวา. 
         [๕๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากําหนดใจดวยใจแลว    ยอมรู 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  อยางนี้วา  แมเพราะเหตุแหงบิดา... 
                                   จบปตุสูตรที่  ๘ 
 
                              ๙.  ภาตุสูตร 
 

     วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงพี่นองชาย 
 
         ...เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี  อยางนี้วา 
แมเพราะเหตุแหงพ่ีชายนองชาย... 
                                     จบภาตุสูตรที่  ๙ 
 
                              ๑๐. ภคินิสูตร 
 

     วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงพี่นองหญิง 



 
         ...เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี  อยางนี้วา 
แมเพราะเหตุแหงพ่ีสาวนองสาว... 
                                     จบภคินิสูตรที่  ๑๐ 
                               



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 682 

                                                     ๑๑.  ปุตตสูตร  
 

               วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงบุตร 
 
         ...เรากําหนดใจดวยแลว ยอมรูบคุคลบางคนในโลกน้ี  อยางน้ีวา 
แมเพราะวาเหตุแหงบุตร... 
                                      จบปุตตสูตรที่  ๑๑ 
 
                                                    ๑๒.  ธีตุสุตร 
 

            วาดวยผูไมจงใจพูดมสุาเพราะเหตุแหงธิดา 
 
         ...เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี  อยางนี้วา 
แมเพราะเหตุแหงธิดา... 
                                       จบธีตุสูตรที่  ๑๒ 
  
                                                ๑๓.  ปชาปติสูตร 
 

             วาดวยผูไมจงใจพูดมุสาเพราะเหตุแหงภรรยา 
 
         ...เรากําหนดใจดวยใจแลว  ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี   อยางนี้วา 
แมเพราะเหตุแหงภรรยา   ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา   แตสมัยตอมา  เราเห็น 
เขาถูกลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงําย่ํายีจิตแลว   กก็ลาวมุสา 
ทั้งท่ีรูได  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ลาภสักการะและความสรรเสริญ  ทารุณ 



เผ็ดรอน  หยาบคาย  เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
ซึ่งไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา   เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย  
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พึงศึกษาอยางนี้วา       เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและความสรรเสริญที ่
เกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและความสรรเสริญท่ีบังเกิดข้ึนแลว จักย่ํายี 
จิตของเราทั้งหลายต้ังอยูไมได    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                จบปชาปติสูตรที่  ๑๓ 
                                 จบจตุตถวรรคท่ี  ๔ 
 

                     รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  ภินทิสูตร               ๒.  มูลสตูร            ๓.  ปฐมธรรมสูตร 
         ๔.  ทุติยธรรมสูตร      ๕.  ปกกันตสูตร     ๖.  รถสูตร 
         ๗.  มาตุสูตร                ๘.  ปตุสตูร            ๙.  ภาตุสูตร 
         ๑๐. ปชาปติสูตร 
                                  จบลาภสักการะสังยุตท่ี  ๕    
      
         อรรถกถาสูตรที่  ๘-๑๓  ไมมีอรรถกถาอธิบาย. 
 
                            จบอรรถกถาลาภสักการะสังยุตท่ี  ๕  
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                             ๖.  ราหุลสังยุต  
 

                             ปฐมวรรคที่  ๑ 
 
                              ๑.  จักขุสูตร 
 

             วาดวยอายตนะมีจักษุเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๕๙๙]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ทานพระราหุล  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ครั้นเขาไปเฝาแลว      ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  ทานพระราหุล  
เมื่อน่ิงเรียบรอยแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส   ขอพระผูมีพระภาคเจาจง 
ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ   ที่ขาพระองคไดสดับแลว   พึงเปน 
ผู ๆ เดียวหลกีออกจากหมู   ไมประมาท   มีความเพียรสงตนไปแลว    อยู. 
         [๖๐๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    ดกูอนราหุล     เธอจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน  จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา.  
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา. 
         รา. เปนทุกข   พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะตามเห็นส่ิงน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นัน่เปนอัตตา  
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ของเรา. 
         รา.  ไมควรตามเห็นอยางนั้น  พระเจาขา. 
                                [ เปยยาลเหมือนกัน] 
         พ.  โสตะ. . .  ฆานะ. . .  ชิวหา. . .   กาย. . .   ใจ   เที่ยงหรอื 
ไมเที่ยง. 
         รา.   ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         รา.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะตามเห็นส่ิงน้ันวา    นั่นของเรา    เราเปนนั่น     นั่นเปน 
อัตตของเรา. 
         รา.  ไมควรตามเห็นอยางนั้น  พระเจาขา.                      
         [๖๐๑]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ราหุล    อริยสาวกผูไดสดับ 
เห็นอยูอยางน้ี   ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ  ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตะ   ยอม 
เบื่อหนายทั้งในฆานะ   ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหา  ยอมเบื่อหนายท้ังในกาย 
ยอมเบื่อหนายท้ังในใจ    เมื่อเบ่ือหนาย   ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลาย 
กําหนัด  จิตยอมหลุดพน   เมื่อจิตหลุดพนแลว   ยอมมีญาณหย่ังรูวา  จิต 
หลุดพนแลว   ดังน้ี.  อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหม- 
จรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสรจ็แลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี. 
                                  จบจักขุสูตรที่  ๑ 
               [พึงทําสูตรทั้ง  ๑๐  สูตร  โดยเปยยาลเชนนี้]    
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                                              ราหุลสังยุต  
 
                                      อรรถกถาจักขุสูตรท่ี  ๑ 
 
         ราหุลสังยุตจักขุสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยตอไปน้ี. 
         บทวา    เอโก    ไดแกมีปกติอยูผูเดียวในอิริยาบถทั้ง  ๔.    บทวา 
วูปกฏโ   แปลวา  ปลกีตัวไป  สลัดไป.  บทวา  อปฺปมตฺโต  ไดแกต้ังอยู 
ในความไมปราศจากสติ.   บทวา  อาตาป  ไดแกถงึพรอมดวยความเพียร. 
บทวา   ปหิตตฺโต  วิหเรยฺย     ไดแกเปนผูมีใจเด็ดเด่ียว   เพ่ือประโยชน 
แกการบรรลคุุณวิเศษอยู.    บทวา  อนจิฺจ    ไดแกชือ่วาไมเที่ยง    โดย 
อาการท่ีมีแลวก็ไมมี.   อีกนัยหน่ึง   ชื่อวาไมเที่ยง   ดวยเหตุแมเหลาน้ีคือ 
เพราะมีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป.   เพราะเปนของเปนไปอยูชั่วคราว 
เพราะมีความแปรปรวนเปนที่สุด  เพราะปฏิเสธความเท่ียง.  บทวา   ทุกฺข 
ไดแกชื่อวาทุกขดวยเหตุ  ๔  ประการ   คือ ดวยอรรถวา  ทนไดยาก   ดวย 
อรรถวา   เปนวัตถุที่ต้ังแหงความทนไดยาก.   ดวยอรรถวา   บบีค้ันสัตว 
ดวยการปฏิเสธความสุข.  ตรัสวา ควรหรือ ยึดถือดวยตัณหาวา  นั่นของเรา 
ยึดถือดวยมานะวา   เราเปนนั่น     ยึดถอืดวยทิฏฐิวา   นั่นเปนตัวของเรา. 
บรรดาความยึดถือเหลาน้ัน  ยึดถือดวยตัณหา  ก็พึงทราบโดยอํานาจตัณหา 
วิปริต   ๑๐๘    ยึดถือดวยมานะ   ก็พึงทราบโดยอํานาจมานะ  ๙ ประการ 
ยึดถือดวยทิฏฐิ    ก็พึงทราบโดยอํานาจทิฏฐิ ๖๒.   ในคําวา   นพฺิพินฺท 
วิรชฺชติ  นี ้ ตรัสมรรค  ๔  ดวยอํานาจวิราคะ.  ในคําวา  วิราคา  วมิุจฺจติ  นี ้
ตรัสสามัญญผล ๔  ดวยอํานาจวิมุตติ. 
         ก็ในพระสูตรที่ ๑  นี้     ทรงถือเอาปสาทะในทวาร ๕.   ทรงถือเอา 
สมันนาหารจิตท่ีเปนไปในภูมิ ๓  ดวยบทน้ีวา   มโน. 
                          จบอรรถกถาจักขุสูตรที่  ๑  
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                               ๒.  รปูสูตร 
 

               วาดวยรูปเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  ดูกอนราหุล    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   รูป . . .  เสียง. . . 
กลิ่น. . .  รส . . .  โผฏฐัพพะ. . .   ธรรมารมณ   เทีย่งหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
                                   จบรูปสูตรที่  ๒ 
 
                              อรรถกถารูปสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในรูปสูตรท่ี ๒  ทรงถือเอาอารมณอยางเดียว  ในทวาร ๕. 
                              จบอรรถกถารูปสตูรที่  ๒ 
 
                                  ๓.  วิญญาณสูตร 
 

      วาดวยจักขุวิญญาณเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา   ดูกอนราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    จักขุวิญญาณ. . . 
โสดวิญญาณ. . .  ฆานวิญญาณ. . .  ชิวหาวิญญาณ. . .  กายวิญญาณ. . . 



มโนวิญญาณ. . .  เที่ยงหรือไมเที่ยง.  
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         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา.  
                                    จบวิญญาณสูตรที่  ๓ 
 
                                       อรรถกถาวิญญาณสูตรที่  ๓ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในวิญญาณสูตรที่  ๓  ดังตอไปนี้. 
         ในทวารทั้ง ๕   ทรงถือเอาจิตท่ีมีปสาทะเปนท่ีอาศัยเทานั้น  ทรง 
ถือเอาสมันนาหารจิตท่ีเปนไปในภูมิ  ๓  ดวยมโนวิญญาณ.  พึงนํานัยไป  
ใชในที่ทุกแหงอยางนี้. 
                         จบอรรถกถาวิญญาณสูตรที่  ๓ 
 
                                          ๔.  สัมผัสสูตร 
 

                 วาดวยจักขุสัมผัสเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๕]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา   ดูกอนราหุล  เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน  จักขุสัมผัส. . .   โสต-  
สัมผัส. . .  ฆานสัมผัส. . . ชิวหาสัมผัส. . . กายสัมผัส. . .  มโนสมัผัส. . .  
เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
จบสัมผัสสสูตรที่ ๔ 
         สัมผัสสสูตรท่ี  ๔  ไมมีอรรถกถาอธิบาย.  
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                                          ๕.  เวทนาสูตร   
      

                        วาดวยเวทนาเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๖]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  ดูกอนราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เวทนาท่ีเกิดแตจักขุ- 
สัมผัส. . .    เวทนาที่เกิดเเตโสตสัมผัส. . .   เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส. . . 
เวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส. . .   เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส. . .   เวทนาท่ี 
เกิดแตมโนสัมผัส  เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
                                 จบเวทนาสูตรที่  ๕ 
         เวทนาสูตรท่ี  ๕  ไมมีอรรถกถาอธิบาย. 
 
                             ๖.  สัญญาสูตร 
  

          วาดวยรูปสัญญาเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  ดูกอนราหุล      เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  รูปสัญญา. . . 
สัททสัญญา. . .  คันธสัญญา. . .  รสสัญญา. . .   โผฏฐัพพสัญญา. . .  
ธัมมสัญญา. . .   เที่ยงหรอืไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 



                                 จบสัญญาสูตรที่  ๖  
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              อรรถกถาสัญญาสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในสัญญาสูตรที่  ๖  ทรงถือเอาธรรมท่ีเปนในภูมิ  ๓. 
                           จบอรรถกถาสัญญาสูตรที่ ๖ 
 
                          ๗.  เจตนาสูตร 
 

        วาดวยรูปสัญเจตนาเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๘]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  ดูกอนราหุล   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    รูปสัญเจตนา. . .      
สัททสัญเจตนา. . .  คันธสัญเจตนา. . . โผฏฐัพพสัญเจตนา. . .  ธัมม- 
สัญเจตนาเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
                                จบเจตนาสูตรที่  ๗ 
 
                        ๘.  ตัณหาสูตร 
 

        วาดวยรูปตัณหาเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถาบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา  ดูกอนราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  รูปตัณหา      สัทท- 



ตัณหา. . .  คันธตัณหา. . .  รสตัณหา. . .  โผฏฐัพพตัณหา. . .  ธมัม- 
ตัณหา  เที่ยงหรือไมเที่ยง.                                                          
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         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
                               จบตัณหาสูตรที่  ๘ 
 
                                  อรรถกถาตัณหาสูตรท่ี  ๘ 
 
         แตในตัณหาสูตรที่  ๘   จะไดชื่อวา  ตัณหา   ในเมื่อตกถงึชวนะ 
ในทวารนั้น ๆ เทาน้ัน.  
                         จบอรรถกถาตัณหาสูตรที่  ๘ 
  
                                           ๙.  ธาตุสูตร          
       

                           วาดวยปฐวีธาตุเปนตนไมเที่ยง 
 
         [๖๓๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา ดูกอนราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ปฐวีธาตุ. . .  อาโป- 
ธาตุ. . .  เตโชธาตุ. . .  วาโยธาตุ. . .  อากาสธาตุ. . .  วิญญาณธาตุ 
เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา.  
                                จบธาตุสูตรที่  ๙ 
 
                                     อรรถกถาธาตุสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในธาตุสูตรท่ี  ๙  ตรัสนามดวยอํานาจวิญญาณธาตุ   ตรัสรูปดวย 
ธาตุที่เหลือ  เพราะฉะนั้น  จึงเปนอันตรัสนามรูปไวแลว. 



                           จบอรรถกถาธาตุสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐.   ขันธสูตร 
 

           วาดวยเบญจขันธไมเที่ยง 
 
         [๖๓๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม 
วา   ดูกอนราหุล  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  รูป. . . เวทนา. . . 
สัญญา. . . สงัขาร. . .  วิญญาณ   เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
         พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง  สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา 
         รา.  เปนทุกข  พระเจาขา. 
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรละหรือท่ีจะตามเห็นส่ิงน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตา 
ของเรา. 
         รา.  ไมควรตามเห็นอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.   ดกูอนราหุล   อริยสาวกผูไดสดับ  เห็นอยูอยางนี้   ยอมเบื่อ 
หนายทั้งในรูป  ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา   ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา 
ยอมเบื่อหนายท้ังในสังขาร  ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ  เมื่อเบ่ือหนาย 
ยอมคลายความกําหนัด  เพราะคลายกําหนัด  จิตยอมหลุดพน  ยอมมีญาณ 
หยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว  ดังน้ี  อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี   ดังน้ี. 
                                จบขันธสูตรที่  ๑๐  
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               อรรถกถาขันธสูตรท่ี  ๑๐ 
         ในขันธสูตรท่ี  ๑๐  รูปขันธเปนกามาวจร  ขันธ  ๔  ที่เหลือเปนไป 
ในภูมิ ๔  ดวยการกําหนดรวบรวมธรรมท้ังหมด.  แตในพระสูตรนี้   พึง 
ถือวาเปนไปในภูมิ ๓. 
                            จบอรรถกถาขันธสูตรที่  ๑๐ 
                            จบอรรถกถาปฐมวรรคที่  ๑  
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                          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
                             ๑.  จักขุสูตร 
 

      วาดวยจักขุเปนตนไมเที่ยงเปนทกุขเปนอนัตตา 
 
         [๖๒๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ทานพระราหุล 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ครัน้เขาไปเฝาแลว  ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๖๒๑]  ครั้นทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว   พระผูมีพระภาค- 
เจาไดตรัสถามทานวา   ดูกอนราหุล    เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
         ทานพระราหุลกราบทูลวา  ไมเที่ยง  พระเจาขา.  
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข. 
         รา. เปนทุกข  พระเจาขา  
         พ.  ก็สิง่ใดไมเที่ยง    เปนทุกข     มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา  นั่นของเรา    เราเปนนั่น     นั่นเปน 
อัตตาของเรา. 
         รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น  พระเจาขา. 
         พ.  โสตะ. . .  ฆานะ. . .  ชิวหา. . .   กาย. . .  ใจ  เที่ยงหรือ 
ไมเที่ยง.  
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         รา.  ไมเที่ยง  พระเจาขา.      
         พ.   กส็ิ่งใดไมไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
         รา.  เปนทุกข  พระเจาขา.                                         
         พ.   กส็ิ่งใดไมเท่ียง    เปนทุกข    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา  นั่นของเรา    เราเปนนั่น   นั่นเปน 
อัตตาของเรา. 
         รา.  ไมควรตามเห็นอยางนั้น   พระเจาขา. 
         [๖๒๒]  ดูกอนราหุล  อริยสาวกผูไดสดับ   เห็นอยูอยางนี้  ยอม 
เบื่อหนายทั้งในจักษุ  ยอมเบ่ือหนายทั้งในโสตะ   ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานะ 
ยอมเบื่อหนายท้ังในชิวหา ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย   ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ 
เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด     เพราะคลายกําหนัด     จิตยอมหลุดพน 
เมื่อจิตหลุดพนแลว   ยอมมีญาณหย่ังรูวา  จิตหลุดพนแลว    อริยสาวกน้ัน 
ยอมทราบชัดวา  ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทํา 
เสร็จแลว   กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ดังนี้. 
                                  จบจักขุสูตรที่  ๑ 
          [พึงทําสูตรทั้ง  ๑๐  โดยเปยยาลเชนนี้] 
 
                                     อรรถกถาทุติยวรรค 
 
         ในทุติยวรรค  สูตรท่ี  ๑-๑๐  มีเน้ือความงายท้ังน้ัน. 
 
                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๑-๑๐  
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                                           ๑๑.  อนุสยสูตร 
 

                                 วาดวยการละอนุสัย 
 
         [๖๓๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ทานพระราหุล  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ครั้นเขาไปเฝาแลว    ถวาย 
บังคมแลวน่ัง ณ ท ควรสวนขางหน่ึง  เมื่อทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว 
ไดทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อบุคคลรูอยู   เห็นอยูอยางไร  อหังการ 
มมังการ  และมานานุสัย   จึงจะไมมีในกายที่มีใจครองน้ี     และในสรรพ- 
นิมิตภายนอก. 
         [๖๓๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนราหุล   รูปอยางใด 
อยางหน่ึง  ที่เปนอดีตก็ดี   ที่เปนอนาคตก็ดี   ที่เปนปจจุบันก็ดี   ที่เปน 
ภายในก็ดี  ทีเ่ปนภายนอกก็ดี  หยาบกด็ี  ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี   ประณีต  
ก็ดี  อยูในทีไ่กลก็ดี  อยูในท่ีใกลก็ด ี รูปทั้งหมดน้ัน   อริยสาวกยอมเห็น 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีวา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปน 
นั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา    ดังน้ี     เวทนาอยางใดอยางหน่ึง...   สัญญา 
อยางใดอยางหนึ่ง...      สงัขารเหลาใดเหลาหนึ่ง...       วิญญาณอยางใด 
อยางหน่ึง      ที่เปนอดีตก็ดี     ที่เปนอนาคตก็ดี    ที่เปนปจจุบันก็ดี 
ที่เปนภายในก็ดี       ที่เปนภายนอกก็ดี       หยาบก็ดี        ละเอียดก็ดี 
เลวก็ดี   ประณีตก็ดี   อยูในท่ีไกลก็ดี   อยูในที่ใกลก็ดี   วิญญาณทั้งหมด 
นั้น      อริยสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  
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นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น    นั่นไมใชอัตตาของเรา   ดังน้ี    ดูกอน 
ราหุล    เมื่อบุคคลผูรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล    อหังการ    มมังการ    และ 
มานานุสัย   จึงไมมีในกายท่ีมีใจครองนี้   และในสรรพนิมิตภายนอก. 
                                 จบอนุสยสูตรที่  ๑๑ 
 
                                 อรรถกถาอนุสยสูตรท่ี  ๑๑ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอนุสยสูตรท่ี ๑๑  ดังตอไปนี้. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกายท่ีมีวิญญาณของตน    ดวยบทวา 
อิมสฺมิฺจ   สวิฺาณเก  กาเย    ทรงแสดงกายท่ีมีวิญญาณ    หรือ 
ไมมีวิญญาณของผูอ่ืน  หรือวิญญาณอยางเดียว   ทั้งของตน   ทัง้ของผูอ่ืน 
ดวยบทตน     ทรงแสดงรปูที่เน่ืองดวยอนินทรียภายนอก    ดวยบทหลัง. 
บทวา      อหการมมการมานานุสยา   ไดแกทิฏฐิวาเปนเรา    ตัณหา 
วาของเรา  และอนุสัยคือนานะ.   บทวา   น  โหนติฺ    ไดแกตรสัถามวา 
กิเลสเหลาน้ียอมไมมีในวัตถุเหลาน้ีแกผูรูอยูอยางไร. บทวาสมมฺปฺฺาย   
ปสฺสติ ไดแกเห็นดวยดี  ดวยมรรคปญญา  พรอมท้ังวิปสสนาปญญา. 
                           จบอรรถกถาอนุสยสูตรที่  ๑๑ 
 
                                                  ๑๒.   อปคตสูตร 
 

                         วาดวยการละมานะวาเรา  วาของเรา 
 
        [๖๓๔]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน   อาราม  
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล  ทานพระราหุล    
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครั้นเขาไปเฝาแลว  ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    เม่ือทานพระ- 
ราหุลนั่งเรียบรอยแลว   ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ      เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร     มนัสจึงจะปราศจากอหังการ 
มมังการ     และมานะในกายท่ีมีใจครองน้ี      และในสรรพนิมติภายนอก 
กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี  สงบระงับ   พนวิเศษแลว. 
         [๖๓๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนราหุล     รูปอยางใด 
อยางหน่ึง  ที่เปนอดีตก็ดี  ที่เปนอนาคตก็ดี   ที่เปนปจจุบันก็ดี   ที่เปน 
ภายในก็ดี  ทีเ่ปนภายนอกก็ดี  หยาบกด็ ี  ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี   ประณีต  
ก็ดี  อยูในทีไ่กลก็ดี  อยูในท่ีใกลก็ด ี  รูปทั้งหมดน้ัน   อริยสาวกเห็นแลว 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีวา   นัน่ไมใชของเรา   เราไม 
เปนนั่น    นัน่ไมใชอัตตาของเรา    ดงัน้ี     ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไม 
ถือน่ัน    [ขันธทั้ง  ๕  กค็วรทําอยางน้ี].               
         เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง. . .   สญัญาอยางใดอยางหน่ึง. . .    สังขาร 
เหลาใดเหลาหน่ึง. . .  วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง   ที่เปนอดีตก็ดี   ที่เปน 
อนาคตก็ดี     ที่เปนปจจุบันก็ดี      ที่เปนภายในก็ดี      ที่เปนภายนอก 
ก็ดี    หยาบกด็ี    ละเอียดก็ดี    เลวก็ด ี   ประณีตก็ดี    อยูในที่ไกลก็ด ี
อยูในที่ใกลก็ดี  วิญญาณท้ังหมดน้ัน อริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบ 
ตามควานเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใช 
อัตตาของเรา   ดังน้ี   ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือม่ัน     ดกูอนราหุล   
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เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล    มนสัจึงจะปราศจากอหังการ    มมังการ  
และมานะในกายที่มีใจครองน้ี   และในสรรพนิมิตภายนอก   กาวลวงสวน 
แหงมานะดวยดี  สงบระงับ  พนวิเศษแลว   ดังน้ี. 
                                จบอปคตสูตรที่  ๑๒ 
                                 จบทุติยวรรคที่  ๒ 
 

                            รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  จักขุสูตร                ๒.  รูปสตูร                ๓.  วิญญาณสูตร 
         ๔.  สัมผัสสสูตร         ๕.  เวทนาสูตร            ๖.   สัญญาสูตร 
         ๗.  เจตนาสูตร           ๘.  ตัณหาสูตร             ๙.   ธาตุสูตร 
         ๑๐.  ขันธสูตร          ๑๑.  อนุสยสูตร          ๑๒.   อปคตสูตร. 
                                        จบราหุลสังยุตท่ี  ๖ 
 
                                   อรรถกถาอปคตสูตรท่ี  ๑๒ 
 
         พึงทราบวินิจฉัยในอปคตสูตรท่ี  ๑๒  ดังตอไปนี้. 
         บทวา    อหการมมการมานาปคต    ไดแกปราศจากอหังการทิฏฐิ 
มมังการตัณหา  และมานะ.   บทวา    วิธา   สมติกกฺนฺต   ไดแกกาวลวง 
ดวยดีซึ่งสวนแหงมานะ.  บทวา  สนตฺ  สุวิมุตฺต   ไดแกชื่อวาสงบ 
เพราะสงบกิเลสเสียได   ชื่อวาหลุดพนดวยดีจากกิเลสทั้งหลาย.  คําท่ีเหลือ 
งายทั้งน้ันแล. 
                                  จบอรรถกถาทุติยวรรคที่  ๒  
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         แมในวรรคทั้งสอง   ก็ตรัสอเสกขภูมิไว.    แตในวรรคทั้งสองน้ัน 
วรรคท่ี  ๑  ทรงแสดงแกพระราหุลผูทูลขอ.  วรรคท่ี  ๒  ทรงแสดงแกพระ 
ราหุลผูมิไดทูลขอ.   แตตรัสธรรมอันอบรมบมวิมุตติสําหรับพระเถระใน 
ราหุลสังยุตแมทั้งสิ้นแล.  
                                 จบราหุลสังยุต  
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                       ๗.  ลักขณสังยุต 
 
                            ปฐมวรรคที่  ๑ 
 
                             ๑.  อัฏฐิสูตร 
 

       วาดวยโครงกระดูกลอยฟาเปนเหตุใหแยม 
 
         [๖๓๖]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเวฬุวัน   กลัน- 
ทกนิวาปสถาน   กรุงราขคฤห.  ก็สมัยน้ันแล   ทานพระลักขณะกับทาน 
พระมหาโมคคัลลานะอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ. 
         [๖๓๗]  ครั้งน้ันแล     เปนเวลาเชา     ทานพระมหาโมคัลลานะ 
นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงท่ีอยู   ครั้นเขาไป 
หาแลวไดกลาวชวนทานพระลักขณะวา     มาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห 
ดวยกันเถิดทานลักขณะ   ทานพระลักขณะรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะ 
วา  อยางนั้น     ลําดับนั้นแล  ทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขา  
คิชฌกูฏ    ไดแยมข้ึนในที่แหงหน่ึง.    ทีนั้น   ทานพระลักขณะไดตาม 
ทานพระมหาโมคคัลลานะวา  ทานโมคคัลลานะ  อะไรเลาเปนเหตุ   เปน 
ปจจัยทําใหแยม     ทานมหาโมคคัลลานะตอบวา     ทานลักขณะ  มิใช 
เวลาท่ีจะเฉลยปญหาขอน้ี   ทานจงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด. 
         [๖๓๘]  ครั้งน้ันแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ  
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เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห        กลับจากบิณฑบาต    ภายหลังภัตตาหาร  
แลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ครั้นแลวถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นทานพระลักขณะ 
นั่งเรียบรอยแลว       ไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา       ทานมหา- 
โมคคัลลานะ  เมื่อลงจากภูเขาคิชฌกูฏทานไดแยมข้ึนแลวในที่แหงหน่ึง 
ดูกอนทานพระมหาโมคคัลลานะ      อะไรเลาเปนเหตุ     เปนปจจัยทําให 
แยมข้ึน. 
         [๖๓๙]  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา    เมื่อผมลงมาจาก 
ภูเขาคิชฌกูฎ  ไดเห็นโครงกระดูกลอยอยูในเวหาส  พวกแรงบาง  กาบาง 
พญาแรงบาง  ตางก็โผถลาตามเจาะ   จิก   ทิ้งโครงกระดูกน้ัน   ไดยินวา 
โครงกระดูกนั้นสงเสียงรองครวญคราง  ผมคิดวา  อัศจรรยจริงหนอ   ไม 
เคยมีมาหนอ  สัตวแมเห็นปานน้ีก็จักมี   ยักษแมเห็นปานน้ีก็จักมี   การได 
อัตภาพแมเห็นปานน้ีก็จักมี. 
         [๖๔๐]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษุหนอ     เปนผูมญีาณหนอ 
เพราะวา  แมสาวกก็จักรู  จักเห็นสัตวเชนนี้   หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน 
เราไดเห็นสัตวตนน้ันเหมือนกัน       แตวาไมไดพยากรณไว     หากเราพึง 
พยากรณสัตวนั้นไซร  คนอ่ืน ๆ  ก็จะไมพึงเชื่อถือเรา  ขอน้ันพึงเปนไป 
เพ่ือมิใชประโยชน  เพ่ือความทุกขสิ้นกาลนาน  แกผูไมเชื่อถือเรา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในกรุงราชคฤหนี้เอง   ดวยผลของ  
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กรรมน้ัน   เขาจึงหมกไหมอยูในนรกหลายป   หลายรอยป   หลายพันป 
หลายแสนป   ดวยผลของกรรมนั่นแหละที่ยังเหลืออยู   เขาจึงตองเสวยการ 
ไดอัตภาพเห็นปานน้ี.                                
                                         จบอัฏฐิสูตรที่  ๑ 
    [สูตรทุกสูตรนี้ข้ึนตนเหมือนสูตรที่  ๑  แตมีเนื้อความตางกันตอไปนี้] 

                                                    ลักขณสังยุต 
 

                                                     ปฐมวรรคที่  ๑ 
 
                                              อรรถกถาอัฏฐิสูตรท่ี  ๑  
  
         ในลักขณสังยุตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         พระลกัขณเถระ    ที่ทานกลาววา   อายสฺมา  จ  ลกขฺณตฺเถโร 
เปนผูอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เปนผูหน่ึงแหงชฏิลจํานวน  ๑,๐๐๐ 
คน    บรรลพุระอรหัตในเวลาจบอาทิตตปริยายสูตร   พึงทราบวา    เปน 
พระมหาสาวกรูปหน่ึง.      ก็เพราะเหตุที่ทานประกอบดวยอัตภาพสมบูรณ 
ดวยลักษณะ  บริบูรณดวยอาการท้ังปวง   เสมอดวยพรหม.   ฉะน้ัน  จึง 
ไดสมญาวาลักขณะ.  สวนทานมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัตในวันที่  ๗ 
นับแตวันที่ทานบวช  เปนพระอัครสาวกองคที่  ๒. 
         บทวา   สิต  ปาตฺวากาสิ  ความวา   ไดกระทําการแยมนอย ๆ  ให 
ปรากฏ  ทานอธิบายไววา   ประกาศ  คือแสดง.  
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         ถามวา  ก็เพราะเห็นอะไร  พระเถระจึงกระทําการแยมใหปรากฏ. 
         ตอบวา      เพราะไดเห็นสัตวผูเกิดในเปตโลกตนหน่ึง     มแีตราง 
กระดูก  ซึ่งมาแลวในบาลีขางตน .   กแ็ล  ทานเห็นสัตวนั้นดวยทิพยจักษุ 
หาไดเห็นดวยปสาทจักษุไม.    จริงอยู   อัตภาพเหลาน้ันยอมไมปรากฏแก 
ปสาทจักษุ.     ถามวา     ก็เม่ือทานเห็นอัตภาพเห็นปานน้ีแลวควรกระทํา 
ความกรุณา   เพราะเหตุไรจึงกระทําการแยมใหปรากฏ.   ตอบวา   เพราะ 
ระลึกถึงสมบัติของตน   และพุทธญาณ.    จริงอยู    พระเถระเห็นอัตภาพ 
นั้นแลว      ระลึกถึงสมบัติของตนวา   "เราหลุดพนแลวจากอัตภาพเห็น 
ปานน้ี    ที่บคุคลผูไมเห็นสัจจะจะพึงได    นั่นเปนลาภของเราหนอ   เรา 
ไดดีแลวหนอ  และระลกึถึงสมบัติแหงพุทธญาณ   อยางนี้วา  โอ   ญาณ- 
สมบัติของพระผูมีพระภาคพุทธเจา    พระพุทธเจาทรงแสดงวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  กรรมวิบากเปนอจินไตย  ไมควรคิด   ดังน้ี   พระพุทธเจา 
ทั้งหลายยอมทรงแสดงกรรมวิบากอันนั้นใหประจักษหนอ.     ธรรมธาตุอัน 
พระพุทธเจาทั้งหลายทรงแทงตลอดดีแลว"     ดังน้ี      จึงทําความแยมให 
ปรากฏ. 
         ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไรทานพระลักขณะจึงไมเห็น  ทานไมมี 
ทิพยจักษุหรือ. 
         ตอบวา  ไมมี  หามิได.     แตพระมหาโมคคัลลานเถระนึกถึงอยูจึง 
ไดเห็น.    ฝายพระลักขณเถระไมไดเห็นเพราะไมนึกถึง.    เพราะธรรมดา 
พระขีณาสพทั้งหลาย  จะแยมโดยเหตุอันไมสมควรก็หาไม   ฉะน้ัน พระ- 
ลักขเถระจึงถามทานวา  "ทานโมคคัลลานะ  อะไรหนอเปนเหตุ  เปน 
ปจจัยใหการแยมปรากฏ"  ดังนี้.  ฝายพระเถระไดอางพระผูมีพระภาคเจา  
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เปนพยาน     เพราะผูที่มิไดเห็นเรื่องที่เกิดข้ึนนี้ดวยตนเองจะเชื่อไดยาก 
จึงกลาวคําเปนตนวา    อกาโล   โข   อาวุโส   ดังน้ี     เพราะประสงคจะ 
พยากรณอางพระผูมีพระภาคเจาเปนพยาน    ตอแตนั้น    เมื่อถกูถามใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา     จึงพยากรณโดยนัยมีอาทิวา     อิธาห 
อาวุโส  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อุฏสงฺขลิก   ไดแกโครงกระดูกขาว 
ไมมีเนื้อและเลือด.  บทวา  คิชฺฌาป  กากาป  กุลลาป  ความวา  แม 
นกเหลาน้ี     ทั้งแรงยักษ    ทั้งกายักษ   ทั้งพญาแรงยักษ    เขารุม  กร็ูป 
อยางนั้นยอมไมปรากฏแกแรงเปนตนตามปกติ.    บทวา  อนปุติตฺวา  ได 
แกติดตาม.    บทวา   วิตุเทนฺติ   ความวา  ใชจะงอยปากเหล็กซึ่งคมกริบ  
เหมือนดาบ  เจาะตัดถากขางโนนบางขางนี้บาง.  บทวา  สุท  ในบทวา 
สา  สุท  อฏฏสฺสร  กโรติ  นี ้ เปนนิบาต.  อธิบายวา  โครงกระดูกนั้น 
สงเสียงรองครวญคราง      คือเสียงแสดงความอาดูรเดือดรอน.    อัตภาพ 
เชนนั้นมีประมาณถึง ๓ โยชน    บังเกิดข้ึนเพ่ือเสวยวิบากของอกุศลกรรม 
เปนอัตภาพใสข้ึนพองเหมือนฝสุก.    ฉะน้ัน   โครงกระดูกนั้นเดือดรอน 
เพราะเวทนามีกําลัง  จึงสงเสียงรองประหลาดเชนนั้น. 
         ก็แลครัน้กลาวอยางนี้แลว         ทานพระมหาโมคคัลลานะจึงคิดวา 
ธรรมดาสัตวผูวนเวียนอยูในวัฏฏะ ยอมไมพนจากอัตภาพเห็นปานน้ี เมื่อจะ 
แสดงธรรมสังเวชที่เกิดข้ึนเพราะอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  จึงกลาว 
คํามีอาทิวา   ตสฺส  มยหฺ  อาวุโส  เอตทโหสิ  อจฺฉริย  วต  โภ  ดังนี้. 
ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศอานุภาพของพระเถระ  
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จึงตรัสคํามีอาทิวา   จกฺขภุูตา  วต  ภิกขฺเว  สาวกา   วิหรนฺติ   ดงัน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  สาวกชื่อวา   จกขฺภุูตา  เพราะภิกษุเหลาน้ันเกิดมีจักษุ.  
อธิบายวา  ภิกษุเหลาน้ันมีจักษุเกิด   ยังจักษุใหเกิดข้ึนอยู.  แมในบทที่ ๒ 
ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  ยตฺร  ในคําวา  ยตฺร  ห ิ นาม  นี้บงถงึเหตุ.  ใน  
ขอน้ันมีอัตถโยชนาประกอบความดังตอไปนี้  แมธรรมดาวาสาวกยอมรูเห็น 
สัตวเห็นปานนี้  หรือจักกระทําใหเปนพยานได  ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษุหนอ  เปนผูมี 
ญาณหนอ   ดวยคําวา   ปุพฺเพว   เน  โส   ภิกฺขเว   สตฺโต  ทิฏโ 
ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เราเมื่อกระทําสัตตนิกาย  และภพ  คติ 
โยนิ   ฐิติ   นวิาส   อันหาประมาณมิได    ในจักรวาลอันหาประมาณมิได 
ใหเปนพยานดวยการแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ   ณ   โพธมิัณฑสถาน 
ไดเห็นสัตวนั้นแลวในกาลกอนแล. 
         บทวา  โคฆาตโก ไดแก  สัตวผูฆาโคแลกระดูกและเนื้อขายเลี้ยงชีพ.  
บทวา  ตสฺเสว  กมฺมสฺส  วิปากาวเสเสน   ความวา  อปราปริยกรรมนั้น 
อันประมวลไวดวยเจตนาตาง ๆ. จริงอยู   เมื่อวิบากของเจตนาอันเปนเหตุ 
ใหเกิดปฏิสนธิในนรกน้ันสิ้นแลว  ปฏิสนธิกระทาํกรรมท่ีเหลอื หรือกรรม 
นิมิตใหเปนอารมณแลวเกิดในเปรตเปนตนอีก.  เพราะเหตุนั้น  ปฏิสนธินั้น 
ทานเรียกวา  เปนเศษวิบากของกรรมนั้นเอง   เพราะมีสวนเสมอกับกรรม 
หรือเพราะมีสวนเสมอกับอารมณ.    ก็สัตวนี้เกิดข้ึนแลวดวยอาการอยางน้ี.   
ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ดวยเศษวิบากของกรรมน้ันนั่นแล.  
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         ไดยินวา  ในเวลาท่ีสัตวนั้นจุติจากนรก  กองกระดูกของโคท้ังหลาย 
ที่ไมมีเนื้อน่ันแล    ไดปรากฏเปนนิมิต.    สัตวนั้นกระทํากรรมท่ีปกปดไว 
แมนั้นเหมือนปรากฏแกวิญูชน  จึงเกิดเปนอัฏฐิสังขลิกเปรต. 
                           จบอรรถกถาอัฏฐิสตูรที่  ๑ 
 
                            ๒.  เปสิสูตร 
 

         วาดวยช้ินเนื้อลอยในอากาศ 
 
         [๖๔๑]  ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลงมา 
จากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นชิ้นเน้ือลอยอยูในเวหาส  พวกแรงบาง   กาบาง 
นกตะกรุมบาง   ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งชิ้นเนื้อน้ัน  ไดยินวา  ชิน้เนื้อน้ัน 
สงเสียงรองครวญคราง    ฯ ล ฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้ไดเปนคน 
ฆาโค  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง.     
                                จบเปสิสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาเปสิสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในเรื่องชิ้นเนื้อ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   โคฆาตโก   ความวา  ผูฆาโคนั้นชําแหละเนื้อโคเปนชิ้น ๆ 
ตากใหแหง   ขายเนื้อแหงเลี้ยงชีวิตอยูอุทายี.   ดวยเหตุนั้น  ในเวลาท่ี      
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สัตวนั้นจุติจากนรก  ชิ้นเน้ือน่ันแล  ไดปรากฏเปนนิมิต.  สัตวนั้นจึงเกิด 
เปนมังสเปสิเปรต. 
                            จบอรรถกถาเปสิสูตรที่  ๒ 
 
                           ๓.  ปณฑสูตร 
  

      วาดวยกอนเนื้อลอยอยูในอากาศ 
 
        [๖๔๒]   ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา   เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิมฌกูฏ  ไดเห็นกอนเนื้อลอยอยูในเวหาส  แรงบาง    กาบาง 
พญาแรงบาง  ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งกอนเนื้อน้ัน   ไดยินวา  กอนเนื้อน้ัน  
สงเสียงรองครวญคราง ฯล ฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้ไดเปนคนฆา 
นกขาย    อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ. 
                                  จบปณฑสูตรที่  ๓ 
 
                อรรถกถาปณฑสูตรท่ี ๓ 
 
        ในเรื่องกอนเนื้อ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        บทวา   สากุณิโก   ความวา   ในเวลาจับนกมาขาย  พรานนกเอาขน 
และหนังออก  เหลือไวแตกอนเนื้อ   ขายเลี้ยงชีพ.   ดวยเหตุนั้น  ในเวลา 
ที่สัตวนั้นจุติจากนรก  กอนเนื้อน่ันแล  ไดปรากฏเปนนิมิต.   สตัวนั้น 
จึงเกิดเปนมังสปณฑเปรต  (เปรตกอนเนื้อ). 
                            จบอรรถกถาปณฑสูตรที่  ๓  
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                           ๔. นิจฉวิสูตร 
 

       วาดวยสัตวไมมีผิวหนังลอยในอากาศ 
 
         [๖๔๓ ]   ฯ ล ฯ  พระมหาโมคคัลละไดตอบวา  เมื่อผมลงมาจาก 
ภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นบุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส  แรงบาง  กาบาง 
พญาแรงบาง ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งบุรุษนั้น ไดยนิวา บุรุษน้ันสงเสียงรอง 
ครวญคราง   ฯลๆ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวนี้ไดเปนคนฆาแกะขาย 
อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ. 
                                จบนิจฉวิสูตรที่  ๔ 
 
               อรรถกถานิจฉวิสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในเรื่องสัตวไมมีผิวหนัง  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         เมื่อพรานแกะน้ัน    ฆาแกะถลกหนังออกขายเลี้ยงชีพ   รางของแกะ 
ที่ไมมีหนัง  ไดปรากฏเปนนิมิตโดยนัยกอนน่ันแล.  เพราะฉะนั้น   พราน 
แกะนั้นจึงเกิดเปนนิจฉวิเปรต. 
                          จบอรรถกถานิจฉวิสูตรที่   ๔ 
 
                              ๕.  อสิสูตร 
 

       วาดวยบุรุษมีขนเปนดาบลอยในอากาศ 
 
         [๖๔๔]  ฯ ล ฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลงมา 



จากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส   ดาบเหลา  
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นั้นของบุรุษนั้นลอยข้ึนไป ๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นแหละไดยินวา 
บุรุษน้ันสงเสียงรองครวญคราง  ฯลฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สัตวนี้ได 
เปนคนฆาสุกรขาย  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ. 
                                       จบอสิสูตร 
 
                    อรรถกถาอสิสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในเรื่องสัตวมีขนเปนดาบ   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         คนผูฆาสุกรนั้น         เอาดาบฆาสุกรที่เลี้ยงดูดวยผักตลอดกาลนาน 
เลี้ยงชีพตลอดกาลนาน.    ภาวะที่เขาเง้ือดาบนั่นแล    ไดปรากฏเปนนิมิต  
เพราะนั้น  เขาจึงเกิดเปนอสิโลมเปรต.  
                               จบอรรถกถาอสิสูตรที่  ๕ 
 
                               ๖.  สตัติสูตร 
 

                 วาดวยบุรษุมีขนเปนหอก 
 
         [๖๔๕]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา   เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ    ไดเห็นบุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส    หอก 
เหลาน้ันของบุรุษน้ันลอยข้ึนไป ๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง   ได 
ยินวา   บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตว 
นี้ไดเปนคนฆาเนื้อขาย  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯลฯ. 
                                     จบสัตติสูตรที่  ๖ 
 
                     อรรถกถาสัตติสูตรท่ี  ๖ 



 
         ในเรื่องสัตวมีขนเปนหอก  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         คนผูฆาเนื้อน้ัน   พาเนื้อตัวหนึ่ง  [สําหรับลอเน้ือ]   และถอืหอก  
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ไปปา  เอาหอกแทงพวกเน้ือท่ีมายืนอยูใกล ๆ เนื้อตัวนั้นใหตาย.  ภาวะ 
ที่เขาเอาหอกแทงเน้ือนั่นแล  ไดปรากฏเปนนิมิต  เพราะฉะนั้น   เขาจึง 
เกิดเปนสัตติโลมเปรต. 
                           จบอรรถกถาสัตติสูตรที่  ๖ 
 
                             ๗.  อุสสุูตร 
 

             วาดวยบุรุษมีขนเปนลูกธนู 
 
         [ ๖๔๖ ]  ฯลฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นบุรุษมีขนเปนลูกธนูลอยอยูในเวหาส  ลูกธนู 
เหลาน้ันของบุรุษน้ันลอยข้ึนไป ๆ  แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง   ได 
ยินวา  บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้ 
ไดเปนเพชฌฆาต   อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ.             
                                 จบอุสุสูตรที่  ๗ 
 
                อรรถกถาอุสุสูตรท่ี  ๗ 
 
       เรื่องสัตวมีขนเปนลูกธนูมีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
       บทวา   การณิโก  ไดแก   บุรุษผูเบียดเบียนคนท่ีผิดตอพระราชา 
ดวยเหตุมากมาย     ในทีสุ่ดเอาลูกธนูแทงใหตาย.   ไดยินวา  บรุุษน้ันแทง 
เพราะรูวา      คนที่ถูกแทงในท่ีโนนจะตาย.     เมื่อเขาเลี้ยงชีพดวยอาการ 
อยางนี้แลวเกิดในนรก  แตนั้นดวยเศษวิบาก  ในเวลาท่ีเขาเกิดในนรกนั้น  
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ภาวะที่เขาใชลูกธนูแทง  จึงไดปรากฏเปนนิมิต  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเกิด 
เปนอุสุโลมเปรต. 
                             จบอรรถกถาอุสุสูตรที่  ๗ 
 
                                               ๘.  ปฐมสูจิสูตร 
 

                                            วาดวยบุรุษมีขนเปนประตัก 
 
        [๖๔๗ ]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นบุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส  ประตัก 
เหลาน้ันของบุรุษน้ันลอยข้ึนไป ๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง    ได 
ยินวา  บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง  ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตว 
นี้ไดเปนคนฝกมา  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ. 
                                จบปฐมสูจิสูตรที่   ๘ 
 
                                  อรรถกถาปฐมสูจิสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในเรื่องสัตวมีขนเหมือนประตัก   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สุโต  ไดแก  ผูฝกมา  (สารถี).  อาจารยบางพวกกลาววา 
ผูฝกโค  ดังนี้ก็มี.   ภาวะที่เขาเอาปลายแหลมประตักแทงน้ันแล  ไดปรากฏ 
เปนนิมิต  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต. 
                            จบอรรถกถาปฐมสูจิสูตรที่  ๘  
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                      ๙.  ทุติยสูจสิูตร  
 
              วาดวยบุรุษมีขนเปนเข็ม 
 
         [๖๔๘]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ     ไดเห็นบุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูในเวหาส   เข็ม 
เหลาน้ันของบุรุษน้ันเขาไปศีรษะแลวออกจากทางปาก  เขาไปในปากแลว 
ออกทางอก  เขาไปในอกแลวออกทางทอง  เขาไปในทองแลวออกทางขา 
ออน  เขาไปในขาออนแลวออกทางแขง  เขาไปในแขงแลวออกทางเทา 
ไดยินวา  บุรษุน้ันสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวนี้เปนคนสอเสียด  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ. 
                                จบทุติยสูจิสูตรที่  ๙ 
 
            อรรถกถาทุติยสูจิสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในเรื่องสัตวมีขนเหมือนเข็ม  เรื่องที่  ๒  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สูจิโก๑  ไดแกผูทําการสอเสียด  ไดยินวา  เขายุยงหมูมนุษย 
ใหแตกกัน.  และในราชตระกูล  เขายุยงแลวยุยงเลาวา  ผูนี้มีสิ่งนี้  ผูนี ้
ทําส่ิงน้ีดวยสิ่งน้ี  ใหถึงความยอยยับ.  เพราะฉะนั้น  เพื่อเสวยทุกขเพราะทํา 
ใหเขาแคกกัน   เพราะการยุยงโดยประการท่ีพวกมนุษยถูกยุยงแลวแตกกัน 
เขากระทํากรรมนั่นแหละใหเปนนิมิตจึงเกิดเปนสูจิโลมเปรต. 
                            จบอรรถกถาทุติสูจิสูตรที่  ๙ 
 
๑.  ม.  สูจโก  ผูกลาวสอเสียด. 
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                                         ๑๐.  อัณฑภารีสูตร 
         

                         วาดวยบุรุษมีอัณฑะเทาหมอ 
 
         [๖๔๙]   ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลงมา 
จากภูเชาคิชฌกูฏ  ไดเห็นบุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส  บุรุษ 
นั้นแมเม่ือเดินไปก็แบกอัณฑะน้ันไวบนบา  แมเมื่อน่ังก็ทับอัณฑะนั้นแหละ 
แรงบาง  กาบาง  พญาแรงบาง  ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งบุรุษน้ัน   ไดยินวา 
บุรุษน้ันสงเสียงรองครวญคราง   ฯ ล ฯ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้ได 
เปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกง  อยูในกรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ. 
                              จบอัณฑภารีสูตรที่  ๑๐ 
                                  จบปฐมวรรคท่ี  ๑๐ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  อัฏฐิสูตร       ๒.  เปสิสูตร         ๓.  ปณฑสูตร 
         ๔.  นิจฉวิสูตร     ๕.  อสิสูตร          ๖.  สัตติสูตร  
         ๗.  อุสสุูตร         ๘. ปฐมสูจิสูตร     ๙.  ทุติยสูจิสูตร  
         ๑๐. อัณฑภารีสูตร. 
 
                      อรรถกถาอัณฑภารีสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในเรื่องบุรุษมีอัณฑะเทาหมอ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  คามกูโฏ  ไดแกอํามาตยผูวินิจฉัยคดี  เพราะเขามีสวนเสมอ 



กับกรรม  จึงมีอัณฑะประมาณเทาหมอ  คือขนาดหมอใหญ.   เพราะเขารับ  
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สินบนในที่ลับคือท่ีปกปด  ทําโทษใหปรากฏในการวินิฉัยคดีโกง  ทําผูเปน 
เจาของใหไมไดเปนเจาของ  ฉะนั้น  อวัยวะเพศลับของเขาจึงเกิดในที่เปด 
เผย  เพราะเม่ือลงโทษ  เขาไดขมเหงผูอ่ืน  ฉะนั้น  อวัยวะเพศลับของเขาจึง 
เกิดเปนสิ่งขมเหง  (ทรมานตน)   เพราะเหตุที่อวัยวะดํารงอยูในตําแหนง 
ที่ดํารงอยูแลว  ควรจะเรียบรอย  กลับไมเรียบรอย  ฉะน้ัน  เขาจึงตองนั่ง 
อยางไมเรียบรอยบนอวัยวะเพศลับ. 
 
                       จบอรรถกถาอัณฑภารีสูตรที่  ๑๐ 
                           จบอรรถกถาปฐมวรรคที่  ๑                                    
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                    ทุติยวรรคที่  ๒ 
 
                      ๑.  กูปนมิุคคสูตร 
 

                 วาดวยบุรษุจมหลุมคูถ 
 
         [๖๕๐]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน  กลัน- 
ทกนิวาปสถาน  กรุงราชคฤห  ฯ ล ฯ  ทานมหาโมคคัลลานะไดตอบวา 
เมื่อผมลงหาจากภูเขาคิชฌกูฏไดเห็นบุรุษจมอยูในหลุมคูถจนมิดศรีษะ ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สตัวนี้ไดเปนคนทําชูกับภรรยาของผูอ่ืน     อยูใน 
กรุงราชคฤหนี้เอง   ฯ ล ฯ. 
                             จบกูปนิมุคคสูตรที่  ๑ 
 
                           [พึงทําเปยยาลอยางนั้น]  
 
                        ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 

                  อรรถกถากูปนิมุคคสูตรที่  ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๒  สูตรท่ี  ๑  เรื่องชายทําชูกับภรรยาของผูอ่ืน  มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้.           
         สัตวนั้นถูกตองผัสสะหญิงมีสามี  ซึ่งคนอ่ืนรักษาคุมครอง  มีจิตยินดี  
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ดวยสุขแตอุจจาระและสุขแตกาม     เพราะเขามีสวนเสมอกับกรรม     จึง 
สัมผัสคูถ  บงัเกิดในหลุมคูถนั้นเพ่ือเสวยทุกข.                 
                         จบอรรถกถาคูถขาทิสูตรที่   ๒ 
 
                                               ๒.  คูถขาทิสูตร 
 

                                      วาดวยบุรุษกินคูถ 
 
         [๖๕๑]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือท้ังสองกอบคูถ 
กิน ฯ ล ฯ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตวนี้ไดเปนพราหมณอยูในกรุงราชคฤห 
นี้เอง      พราหมณนั้นนิมนตพระภิกษุสงฆในพระศาสนาของพระกัสสป- 
สัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว   เอาคูถใสจนเต็มรางแลว    ใชใหคนไปบอก 
เวลาแลวกลาววา    ทานเจาขา    ขอพวกทานจงฉันและจงนําไปจนพอแก 
ความตองการเถิด  ฯ ล ฯ. 
                           จบคูถขาทิสูตรที่  ๒ 
 
                                         อรรถกถาคูถขาทิสูตรท่ี   ๒ 
 
         เรื่องบุรุษผูกินคูถ  ปรากฏชัดแลวแล. 
                            จบอรรถกถาคูถขาทิสูตรที่  ๒  
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                       ๓.  นิจฉวติถีสูตร     
  
                วาดวยหญิงไมมีผิวหนัง 
 
         [๖๕๒]   ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส   แรงบาง 
กาบาง  นกตะกรุมบาง  ตางก็โผถลาตามจิกทิ้งหญิงน้ัน  ไดยินวา   หญิง 
นั้นสงเสียงรองครวญคราง   ฯ ล ฯ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    หญงิน้ีไดเปน 
หญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในกรุงราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ. 
                                จบนิจฉวิตถีสูตรที่  ๓ 
 
                       อรรถกถานิจฉวิตถีสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในเรื่องหญิงไมมีผิวหนัง  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         เพราะธรรมดาวามาตุคาม   ยอมไมเปนใหญในผัสสะของตน   และ 
มาตุคามน้ันขโมยผัสสะอันเปนของของสามีแลวใหเกิดความยินดีผัสสะของ 
ผูอ่ืน  ฉะน้ัน  เธอจึงมีผัสสะเปนสุข    เพราะมีสวนเทากับกรรม  จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว   จึงเกิดเปนหญิงไมมีผิวหนัง  เพ่ือเสวยสัมผัสเปนทุกข.  
                          จบอรรถกถานิจฉวิตถีสูตรที่  ๓ 
 
                        ๔. มังคุฬิตถีสูตร 
 

                   วาดวยหญิงมีกล่ินเหม็น 
         [๖๕๓]  ฯลฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ      ไดเห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส  
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แรงบาง  กาบาง  นกตะกรุมบาง  ตางก็โผถลาตามจิตท้ิงหญิงน้ัน  ไดยินวา  
หญิงน้ันสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ  ดูกอน.  ภิกษุทั้งหลาย  หญิงน้ีได 
เปนหญิงแมมด  อยูในกรงุราชคฤหนี้เอง ฯ ล ฯ. 
                               จบมังคุฬิตถีสูตรที่  ๔ 
 
                               อรรถกถามังคุฬิตถีสูตรท่ี ๔ 
 
         ในเรื่องหญิงมีกลิ่นเหม็น   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มงฺคุฬี  ไดแกมีรูปแปลก  ไมนาดู  นารังเกียจ.  ไดยินวา 
เธอเปนหญิงแมมดกระทํากรรมของหญิงผูเปนทาสียักษ   เที่ยวประกาศวา 
เมื่อคนน้ี  ๆ ทําพลีกรรมอยางนี้    พวกทานท้ังหลายจักเจริญอยางน้ี  ดังนี้ 
แลวลวงถือเอาของหอมและดอกไมเปนตนของมหาชน   ใหมหาชนมีความ 
เห็นชั่วเห็นผิด.    เพราะฉะนั้น   เธอจึงมีสวนเทากับกรรมน้ัน   เธอจึงมี 
กลิ่นเหม็น    เหตุขโมยของหอมและดอกไมเปนตน     เธอเกิดมีรูปไมนาดู 
แปลกประหลาด  นารังเกียจ   เหตุใหเขาถือความเห็นชั่ว. 
                         จบอรรถกถามังคุฬิตถีสูตรที่   ๔ 
 
                                              ๕.  โอกิลนิีสูตร 
  

                        วาดวยหญิงมีน้ําเหลืองไหล 
 
         [๖๕๔]   ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นหญิงผูมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปดวยถานเพลิง 
ลอยอยูในเวหาส   ไดยินวา  หญิงน้ันสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ  กอนดู  
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ภิกษุทั้งหลาย    หญิงน้ีไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจากาลิงคะ   นางถูก 
ความหึงครอบงํา    ไดเอาเตาซ่ึงเต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผัว  ฯ ล ฯ. 
                                  จบโอกิลินีสูตรที่  ๕ 
 
                                       อรรถกถาโอกิลินีสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในเรื่องหญิงมีน้ําเหลืองไหล  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุปกฺก  โอกลิินึ  โอกิริณ ึ ความวา  ไดยินวา  นาง 
นอนด้ินรนกระสับกระสายหมกไหมอยูบนเชิงตะกอนเต็มไปดวยถานเพลิง 
เพราะฉะนั้น นางจึงรอนระอุ คือมีรางกายถูกไฟรอนแผดเผานางมีน้ําเหลือง 
ไหล  มรีางกายเปรอะเปอน   คือมีหยาดนํ้าเหลืองไหลลอกจากรางกายของ 
เธอ  และมีรางกายเต็มไปดวยถานเพลิง  เกลื่อนกลนไปดวยถานเพลิง  คือ 
ขางลางของนาง     มีถานเพลิงมีสีเหมือนดอกทองกวาว    ที่ขางท้ังสองก็ 
เหมือนกัน    ขางบนของนาง    มถีานเพลิงตกลงมาจากอากาศ    เหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   อุปกฺก  โอกิลินี  โอกริณิึ  ดังน้ี.  บทวา   สา 
อิสฺสาปกตา   สปตึ  องฺคารกฏาเหน  โอกิริ  ความวา  ไดยินวา  หญิง 
ฟอนคนหนึ่งของพระราชานั้นต้ังเตาถานเพลิงไวใกล  ๆ      เช็ดน้ําจากตัว 
และเอาฝามือเช็ดเหง่ือ       แมพระราชาก็ทรงสนทนาและทรงแสดงอาการ 
ยินดีกับเธอ.   พระอัครมเหสีทรงอดทนอาการเชนนั้นไมได   ถกูความหึง 
หวงครอบงํา  เมื่อพระราชาเสด็จหลีกไปไมนาน  พระนางถือเตาถานเพลิง 
นั้นเทถานเพลิงลงบนหญิงน้ัน.  พระนางทํากรรมนั้นแลว   บังเกิดในเปต- 
โลก  เพ่ือเสวยวิบากเชนนั้นตอบแทน. 
                           จบอรรถกถาโอกลินิีสูตรที่  ๕  
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                       ๖.  สีสัจฉนินสูตร  
 

           วาดวยตัวกะพันธศีรษะขาด 
 
         [๖๕๕]   ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นตัวกะพันธไมมีศีรษะ    มีตาและปากอยูที่อก 
ลอยอยูในเวหาส  แรงบาง  กาบาง  นกตะกรุมบาง   ตางก็โผถลาตามจิต  
ทิ้งตัวกะพันธนั้น  ไดยินวา  ตัวกะพันธนั้นสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร  ซึ่งวาหาริกะ  อยูใน 
กรุงราชคฤหนี้เอง  ฯ ล ฯ.               
                               จบสีสัจฉินนสูตรที่ ๖ 
 
           อรรถกถาสีสัจฉินนสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในเรื่องคนฆาโจร  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ผูฆาโจรนั้น      ตัดศีรษะพวกโจรเปนเวลานานตามคําสั่งพระราชา 
เมื่อบังเกิดในเปตโลก  บงัเกิดเปนตัวกะพันธไมมีศีรษะ. 
                         จบอรรถกถาสีสัจฉินนสูตรที่  ๖ 
 
                            ๗.  ภิกขุสูตร 
 

       วาดวยภิกษุไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ 
 
         [๖๕๖] ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา   เมื่อผมลง 



มาจากภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นภิกษุอยูในเวหาส   ผาสังฆาฏิก็ดี   บาตร 
ก็ดี  ประคดเอวก็ดี  รางกายก็ดี   ของภิกษุนั้น   อันไฟติดทั่วลุกโชติชวง  
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แลว    ไดยินวา    ภิกษุนัน้สงเสียงรองครวญคราง    ฯ ล ฯ    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัม- 
พุทธเจา   ฯ ล ฯ.                                                                     
                                  จบภิกขุสูตรที่  ๗ 
 
                                       อรรถกถาภิกขุสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในเรื่องภิกษุ  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา ปาปภิกฺขุ  ไดแก  ภิกษุลามก.  ไดยินวา  ภิกษุนั้นบริโภค 
ปจจัย  ๔  ทีช่าวโลกถวายดวยศรัทธา   เปนผูไมสํารวมทางกายทวารและ 
วจีทวารทําลายอาชีวะเสีย   เที่ยวปลอยจิตใจใหสนุกสนาน.   แตนั้น   เธอ 
ไหมอยูในนรกตลอดพุทธันดรหน่ึง     เมื่อเกิดในเปตโลก     บงัเกิดดวย 
อัตภาพเชนภิกษุนั่นเอง. 
                              จบอรรถกถาภิกขุสูตรที่  ๗ 
  
                                                   ๘.  ภกิขุนีสูตร 
 

                             วาดวยภิกษุณีไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ 
 
         [๖๕๗]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นภิกษุณีลอยอยูในเวหาส  ผาสังฆาฏิก็ดี  บาตร 
ก็ดี   ประคดเอวก็ดี   รางกายก็ดี   ของภิกษุณีนั้น   อันไฟติดทั่วลุกโชติ 
ชวงแลว    ไดยินวา   ภิกษุณีนั้นสงเสียงรองครวญคราง   ฯ ล ฯ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุณีนี้ไดเปนภิกษุณีผูชั่วชา   ในศาสนาของพระกัสสป-  
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สัมมาสัมพุทธเจา   ฯ ล ฯ. 
                                จบภิกขุนีสูตรที่  ๘ 
 
                                                              ๙.  สิกขมานาสูตร 
 

                             วาดวยสิกขมานาไฟติดทั่วตัวลอยในอากาศ 
 
         [๖๕๘]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ     ไดเห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส     ผาสัมฆาฏิก็ดี 
บาตรก็ดี   ประคดเอวก็ดี  รางกายก็ดี  ของสิกขมานานั้น   อันไฟติดทั่ว 
ลุกโชติชวงแลว    ไดยินวา   สิกขมานาน้ันสงเสียงรองครวญคราง  ฯ ล ฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิกขมานานี้ไดเปนสิกขมานาผูชั่วชา  ในศาสนาของ 
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา   ฯ ล ฯ. 
                                จบสิกขมานาสูตรที่  ๙ 
 
                                                   ๑๐.  สามเณรสูตร 
     

                          วาดวยสามเณรไฟติดทั่วตัวลอยอยูในอากาศ 
 
         [๖๕๙]  ฯ ล ฯ   ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เม่ือผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ   ไดเห็นสามเณรลอยอยูในเวหาส   ผาสังฆาฏิก็ดี 
บาตรก็ดี   ประคดเอวก็ดี    รางกายก็ดี    ของสามเณรน้ัน  อันไฟติดทั่วลุก 
โชติชวงแลว  ไดยินวา  สามเณรนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ล ฯ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    สามเณรน้ีเปนสามเณรผูชั่วชา   ในศาสนาของพระกัสสป.  
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สัมมาสัมพุทธเจา  ฯ ล ฯ. 
                               จบสามเณรสูตรที่   ๑๐ 
 
                                            ๑๑.  สามเณีสูตร 
 

                       วาดวยสามเณรีไฟติดทั่วตัวลอยอยูในอากาศ        

           
         [๖๖๐]  ฯ ล ฯ  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา  เมื่อผมลง 
มาจากภูเขาคิชฌกูฏ      ไดเห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส      ผาสังฆาฏิก็ดี 
บาตรก็ดี  ประคดเอวก็ดี  รางกายก็ดี    ของสามเณรีนั้น   อันไฟติดทั่วลุก 
โชติชวงแลว    ไดยินวา   สามเณรีนั้นสงเสียงรองครวญคราง    ผมคิดวา 
นาอัศจรรยจริงหนอ  ไมเคยมีมาหนอ  สัตวแมเห็นปานน้ีก็จักมี   ยักษแม 
เห็นปานน้ีก็จักมี  การไดอัตภาพแมเห็นปานน้ีก็จักมี. 
         [๖๖๑]  ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษุหนอ    เปนผูมีญาณหนอ 
เพราะแมสาวกก็จักรูจักเห็นสัตวเห็นปานน้ี    หรอืจักเปนพยาน   เมื่อกอน 
สามเณรีนั้นเราก็ไดเห็นแลวเหมือนกัน    แตวามิไดพยากรณ  หากวาเราจะ 
พึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร  คนอ่ืนกจ็ะไมพึงเชื่อถือเรา  ขอน้ันพึงเปนไป 
เพ่ือมิใชประโยชน      เพ่ือความทุกขสิ้นกาลนาน      แกผูที่ไมเชื่อถือเรา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สามเณรีนี้ไดเปนสามเณรผูชั่วชาในศาสนาของพระ 
กัสสปสัมมาสัมพุทธเจา   ดวยผลของกรรมนั้น    สามเณรีนั้นหมกไหมแลว 
ในนรกหลายมี  หลายรอยป  หลายพันป  หลายหมื่นป  หลายแสนป  ดวย 
ผลของกรรมนั่นแหละยังเหลืออยู      สามเณรีนั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพ  
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เห็นปานดังน้ี. 
                               จบสามเณรีสูตรที่  ๑๑ 
                                  จบทุติยวรรคที่  ๒ 
 

                  รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  กูปนิมุคคสูตร                 ๒.  คูถขาทิสูตร 
         ๓.  นิจฉวิตถีสูตร                 ๔.  มังคุฬิตถีสูตร 
         ๕.  โอกิลินีสูตร                    ๖.  สีสัจฉินนสูตร 
         ๗.  ภิกษุสูตร                        ๘.  ภิกขุนีสูตร 
         ๙.  สิกขมานาสูตร               ๑๐.  สามเณรสูตร 
         ๑๑.  สามเณรีสูตร 
                                จบลกัขณสังยุตท่ี  ๗ 
 
              อรรถกถาภิกขุนีสูตรท่ี  ๘  เปนตน 
 
        แมในเรือ่งของนางภิกษุณี   สิกขมานา   สามเณร   สามเณรี   ก็ม ี
วินิจฉัยอยางนี้เหมือนกันแล. 
                      จบอรรถกถาภิกขุนีสูตรที่  ๘  เปนตน 
                             จบอรรถกถาลักขณสังยุต  
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                        ๘.  โอปมมสังยตุ 
 
                          ๑.  กูฏาคารสูตร 
 

             วาดวยกลอนของเรือนยอด  

 
         [๖๖๒]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กลอนทั้งหลายของเรือนยอด 
ทั้งหมดไปรวมท่ียอด   เมื่อรื้อยอดเรือน   กลอนเหลาน้ันทั้งหมด   ยอม 
ถึงการรื้อออก  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อกุศลธรรมเหลาใดเหลา 
หน่ึง    ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล   อกุศลธรรมเหลาน้ันทั้งหมด   มีอวิชชา 
เปนมูล   ประชุมกันที่อวิชชา    เมื่ออวิชชาถูกถอนข้ึนแลว   อกุศลธรรม 
เหลาน้ันทั้งหมดยอมถึงการถอนข้ึน   เพราะเหตุดังน้ีนั้น  พวกเธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา  พวกเราจักเปนผูไมประมาท  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                 จบกูฏาคารสูตรที่  ๑  
 

                           โอปมมสังยุต 
 
               อรรถกถากูฏาคารสูตรท่ี  ๑ 
 
         โอปมมสังยุต  กูฏาคารสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 



         ชื่อวา  กูฏงฺคมา  เพราะไปรวมท่ียอด.  ชื่อวา  กูฏสโมสรณา  เพราะ  
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รวมกันที่ยอด.   บทวา  กฏูสมุคฺฆาตา  ความวา   เมื่อรื้อยอดเรือน.  
บทวา   อวิชชฺาสมุคฺฆาตา  ความวา  เพราะถอนอวิชชาไดดวยอรหัต- 
มรรค.  บทวา  อปฺปปตฺตา  ไดแกเปนผูต้ังอยูในความไมอยูปราศจากสติ. 
                           จบอรรถกถากูฏาคารสูตรที่ ๑ 
 
                                           ๒.  นขสิขสูตร 
 

                 วาดวยสัตวที่กลับมาเกิดเปนมนุษยมีนอย 
 

                                     เหมือนฝุนติดปลายเล็บ 
 
         [๖๖๓]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวที่ปลายพระนขาแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลาย 
วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุน 
เล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไวที่ปลายเล็บนี้  กับมหาปฐพีนี้  อยางไหนมากกวากัน. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ       มหาปฐพีนั่น 
แหละมากกวา     ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงชอนข้ึนไวที่ปลาย 
พระนขาน้ีมีประมาณนอย   ยอมไมถงึแมซึ่งการนับ   ยอมไมถงึแมซึ่งการ 
เทียบเคียง   ยอมไมถึงแมซึ่งสวนแหงเส้ียว   เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว 
ฝุนที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนข้ึนไวที่ปลายพระนขามีประมาณเล็ก 
นอย. 
         [๖๖๔]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สัตวกลับมาเกิดในหมูมนุษยมี 
ประมาณนอย       สัตวไปเกิดในกําเนิดอ่ืนจากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว 



ฉันนั้นเหมือนกัน    เพราะเหตุดังน้ีนั้น    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  
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เราจักเปนผูไมประมาท   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง  
นี้นั่นแหละ. 
                                  จบนขสิขสูตรที่ ๒ 
 
                                              อรรถกถานขสิขสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในนขสิขสูตรท่ี  ๒  มีวินิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มนุสฺเสสุ  ปจฺจาชายนฺติ  มีอธิบายวา   เหลาชนที่จุติจาก 
มนุษยโลกแลวเกิดในมนุษยโลกนั้นแล  มีประมาณนอย.  บทวา  อฺตฺร 
มนุสฺเสหิ   ความวา   เหลาชนที่จุติจากมนุษยโลกแลวไมเกิดในมนุษยโลก 
ไปเกิดเฉพาะในอบาย ๔ มีมากกวา   เหมือนฝุนในมหาปฐพี.   ก็ในพระ- 
สูตรนี้    ทานรวมเทวดากับมนุษยทั้งหลายเขาดวยกัน.   เพราะฉะน้ัน  พึง 
ทราบวา    ผูเกิดในเทวโลกมีประมาณนอย    เหมือนผูที่เกิดในมนุษยโลก 
ฉะน้ัน. 
                            จบอรรถกถานขสิขสูตรที่  ๒ 
 
                                                   ๓.  กลุสูตร 
 

                             วาดวยอานิสงสเมตตาเจโตวิมุตติ 
 
         [๖๖๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ณ  ที่นั้นแล   พระผูม-ี 
พระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สกลุใดสกุลหนึง่มีสตรีมาก 
มีบุรุษนอย   สกุลเหลาน้ันยอมถูกพวกโจรผูขโมยดวยหมอปลนไดงาย  แม  
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ฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ  ไมกระทําใหมากแลว  
ภิกษุรูปนั้นยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
         [๖๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สกุลเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอย 
มีบุรุษมาก  สกุลเหลาน้ันยอมถูกพวกโจรผูขโมยดวยหมอปลนไดยาก   แม 
ฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ  การทําใหมากแลว  ภิกษุ 
รูปนั้นยอมเปนผูอันอมนุษยกําจัดไดยาก  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา  เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ  กระทําใหมาก   กระทํา 
ใหเปนประดุจยาน  กระทําใหเปนที่ต้ังอาศัย  ใหมั่นคง  สั่งสมปรารภดวยดี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                    จบกุลสูตรที่  ๓ 
 
                                        อรรถกถากุลสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในกุลสูตรท่ี  ๓  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สุปฺปธสิยานิ  ไดแก ถกูพวกโจรเบียดเบียนไดงาย.  บทวา 
กุมฺภตฺเถนเกหิ  ความวา  ชื่อวา  กุมฺภตฺเถนกา  ไดแก  เหลาโจรผูเขาเรือน 
คนอ่ืน   ตรวจดูดวยแสงประทีป    ประสงคจะลักสิ่งของของคนอ่ืน    จุด 
ประทีปใสหมอเขาไป  สิ่งของเหลาน้ันอันโจรผูใชหมอเหลาน้ันขโมยไดงาย. 
บทวา  อนนุสฺเสหิ   ความวา  จริงอยู   ปศาจผูเลนฝุน  ยอมกําจัดผูเวน 
เมตตาภาวนา     จะปวยกลาวไปไยถึงพวกอมนุษยผูยิ่งใหญเลา.     บทวา 
ภาวิตา  ไดแก  ใหเจริญน่ันแล.  บทวา  พหุลีกตา  ไดแก  กระทําบอย ๆ. 
บทวา  ยานีกตา   ไดแก   กระทําใหเปนดุจยานท่ีเทียมแลว.    บทวา 
วตฺถุกตา  ไดแก  กระทําใหเปนดุจพ้ืนท่ี  เพราะอรรถวา  เปนทีต้ั่งอาศัย  
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บทวา  อนุฏ ิตา   ไดแก  ต้ังม่ันแลว.  บทวา  ปริจิตา  ไดแก  สัง่สม 
โดยรอบ.  บทวา  สุสมาทฺธา  ไดแก  มีจิตพากเพียรดวยดี.  
                          จบอรรถกถากุลสูตรที่  ๓ 
 
                        ๔. โอกขาสูตร 
 
                     วาดวยการใหทาน 
 
         [๖๖๗]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อราม 
ของทานอนาถบิณฑิตเศรษฐี  กรุงสาวัตถี...  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูใดพึงใหทานประมาณ  ๑๐๐ หมอใหญใน 
เวลาเชา    ผูใดพึงใหทานประมาณ  ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเที่ยง   ผูใดพึง 
ใหทานประมาณ  ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเย็น      ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตใน 
เวลาเชา   โดยท่ีสุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหงแมโค   หรือผูใดพึงเจริญ 
เมตตาจิตในเวลาเที่ยง   โดยท่ีสุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหงแมโค  หรือ 
ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น  โดยท่ีสุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํามันแหง 
แมโค         การเจริญเมตตาจิตน้ีมีผลมากกวาทานท่ีบุคคลใหแลว  ๓ ครั้ง 
ในวันหน่ึงนั้น  เพราะเหตุดังน้ีนั้น   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา   เรา 
จักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ     กระทําใหมาก      กระทําใหเปนประดุจยาน 
กระทําใหเปนที่ต้ังอาศัย  ใหมั่นคง  สั่งสม  ปรารภดวยดี  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                จบโอกขาสูตรที่  ๔  
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             อรรถกถาโอกขาสูตรท่ี  ๔  
 
         ในโอกขาสูตรท่ี  ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา โอกฺขาสต  ไดแก  หมอปากกวาง  ๑๐๐ หมอ.   บทวา ทาน 
ทเทยฺย  ความวา พึงใหทานหมอใหญเต็มดวยโภชนะประณีต  ๑๐๐  หมอ. 
บาลีวา   อุกกฺาสต   ดังนีก้็มี.  ความของบาลีนั้นวา  ประทีปดาม  ๑๐๐  ดวง 
อธิบายวา  พึงถวายทานเต็มดวยรัตนะ ๗  ตลอดสถานท่ีรอยเทาจากสถาน 
ที่ที่แสงสวางของประทีปดวงหน่ึงแผไปถึง.   บทวา  คทฺทูหนมตฺต  ไดแก 
เพียงการหยดน้ํานมแหงแมโค  อธิบายวา    เพียงการบีบหัวนมแมโคครั้ง 
เดียว.  อีกอยางหน่ึง   อธิบายวา   เพียงสละกลิ่น  คือเพียงใช  ๒  นิ้วจับ 
กอนของหอมสูดดมครั้งเดียว.    ก็ตลอดกาลแมเพียงนี้    ผูใดสามารถเจริญ 
เมตตาจิต       แผประโยชนเกื้อกูลไปในสรรพสัตวในโลกธาตทุั้ง ๔ ซึ่งหา 
ประมาณมิได  โดยกําหนดเอาหองบริเวณและอุปจารวิหาร หรือโดยกําหนด 
เอาจักรวาล   การเจริญเมตตาจิตของผูนั้นนี้มีผลมากกวาน้ัน   คือกวาทาน 
ที่เขาใหวันละ ๓ ครั้ง.                               
                           จบอรรถกถาโอกขาสูตรที่  ๔ 
 
                             ๕.  สัตติสูตร 
 
                               วาดวยหอก 
 
         [๖๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี...  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    หอกมีใบอันคม    ถาบุรุษพึงมากลาววา  
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เราจักงอเขา  จักพับ  จักมวน  ซึ่งหอกมีใบอันคมน้ีดวยฝามือ   หรือดวย  
กํามือ  ดังนี้   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     บุรุษน้ันเปนผูสามารถ 
เพ่ือจะงอเขา   เพ่ือจะพับ   เพ่ือจะมวน  ซึ่งหอกมีใบอันคมโนนดวยฝามือ 
หรือดวยกํามือไดหรือหนอ. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เปนไปไมได  พระเจาขา. 
         พ. ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
         ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะวาการท่ีจะงอเขา  จะพับและมวน 
ซึ่งหอกมีใบอันคมดวยฝามือหรือดวยกํามือ  กระทาํไมไดงาย  ก็แหละบุรุษ 
นั้น    พึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากถายเดียว  แมฉันใด. 
         [๖๖๙]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง     เจริญ 
เมตตาเจโตวิมุตติ  กระทําใหมาก  กระทําใหเปนประดุจยาน  กระทําให 
เปนที่ต้ังอาศัยใหมั่นคง  สั่งสม  ปรารภดวยดี   ถาอมนุษยจะพึงกระทําจิต  
ของภิกษุนั้นใหฟุงซาน   อมนุษยนั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือย 
ลําบากถายเดียว  ฉันนั้นเหมือนกัน   เพราะเหตุดังนี้นั้น   เธอทั้งหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้วา   เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ   กระทําใหมาก   กระทําให 
เปนประดุจยาน  กระทําใหเปนที่ต้ังอาศัย  ใหมั่นคง  สั่งสม  ปรารภดวยดี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                  จบสัตติสูตรที่  ๕ 
 
                                    อรรถกถาสัตติสูตร 
 
         ในสัตติสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ในคําวา  ปฏิเลณิสสฺามิ  เปนตน  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้  ชื่อวา  
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งอ    ไดแก   รวบปลายนอมมาเหลือมเกลียวฝาย    และคลองรวมกันไว  
เหมือนเกลียวยางไม.  ชื่อวา พับ  ไดแก  รวมตรงกลางแลวนอมมา หรือ 
รวมเขากับคมแลวเอาคมท้ัง ๒ คลองเขาดวยถัน.    ชื่อวา  มวน    ไดแก 
มวนเหมือนการกระทําอยางเกลียวฝาย     คลี่เสื่อลาํแพนท่ีมวนไวนานแลว 
มวนกลับตามเดิม. 
                            จบอรรถกถาสัตติสูตรที่  ๕ 
 
                         ๖.  ธนุคคหสูตร 
 

                 วาดวยการจับลูกธนู 
 
         [๖๗๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี...    พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นายขมังธนู ๔  คน ถอืธนูอันมั่นคง  ไดศึกษา 
มาดีแลว   เปนผูมีความชํานาญ  เปนผูมีศิลปะอันไดแสดงแลว   ยืนอยูแลว 
ในทิศทั้ง     ถาบุรุษพึงมากกลาววา  เราจักจันลูกธนูทั้งหลายท่ีนายขมังธนู 
ทั้ง  ๔ เหลาน้ียิงมาจากทิศทั้ง ๔  ไมใหตกถึงแผนดิน เธอทั้งหลายจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  ควรจะกลาวไดวา  บุรุษผูมีความเร็ว  ประกอบดวย 
ความเร็วอยางยอดเย่ียม  ดังนี้หรือ. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      ถาแมบุรุษจะพึง 
จับลูกธนูที่นายขมังธนูเพียงคนเดียวยิง  ไมใหตกถงึแผนดิน   กค็วรจะกลาว 
ไดวา    บรุุษผูมีความเร็ว  ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม   จะกลาว 
ไปไยถึงการจับลูกธนูทั้ง  ๔  ลกูที่นายขมังธนู  ๔  คนยิงมาจาก  ๔  ทิศ แม  
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ฉันใด. 
         [๖๗๑]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เหมือนอยางวา  ความเร็วของ 
พระจันทรและพระอาทิตย   เร็วกวาความเร็วของบุรุษน้ัน   ความเร็วของ 
เทวดาที่ไปขางหนาพระจันทรพระอาทิตย    เร็วกวาความเร็วของบุรุษและ 
ความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย  อายุสังขารสิ้นไปเร็วกวาความเร็ว 
นั้น ๆ  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา    เราทั้งหลาย 
จักเปนผูไมประมาทอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้  
แหละ.                                                    
                                              จบธนุคคหสูตรที่  ๖ 
 
                                                    อรรถกถาธนุคคหสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในธนคุคหสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทฬฺหธมฺมา  ธนุคฺคหา  ไดแก   นายขมังธนูผูแมนธนู- 
ธนูที่ใชกําลัง  ๒,๐๐๐ คนโกง  เรียกชือ่วา ทัฬหธนุ (ธนูหนัก).  บุคคล  
ผูโกงธนู   จับที่คันธนู   ซึ่งผูกสายธนูแลว    อันหนักดวยเครื่องประกอบ 
ที่หัวคันธนูมีโลหะเปนตน   แลวยกคันธนูข้ึน  ใหพนพ้ืนดิน   ชั่วระยะ 
ลูกศรหนึ่ง.     บทวา  สุสกิฺขิตา    ไดแก ศิลปะที่เรยีนในสํานักอาจารย 
ตลอด  ๑๒  ป.   บทวา  กตหตฺถา  ความวา   ผูที่เรียนเฉพาะแตศิลปะ 
เทาน้ัน   ไมมีการฝกฝมือ.  สวนชนผูฝกฝมือเหลานี้  มีความชํานาญท่ีอบรม 
มาแลว.  บทวา  กตูปาสนา   ไดแก   ผูที่ประลองศิลปะในราชตระกูลเปนตน 
แลว.  
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         บทวา  ตสฺส  ปุริสสสฺ  ชโว  ความวา  ข้ึนชื่อวา  บุรุษอ่ืนเห็น  
ปานน้ีไมเคยมี.   สวนพระโพธิสัตวเทาน้ัน    ไดชื่อวา    ชวนหังสกาล. 
ในครั้งน้ัน   พระโพธิสัตวไดนําลูกธนูทั้ง ๔  มาแลว. 
         ไดยินวา  ในครั้งน้ัน    พ่ีนองชายของพระโพธิสัตวบอกวา  ขาแต 
พ่ีชาย     พวกเราจักแลนแขงไปกับพระอาทิตย.      พระโพธิสตัวกลาว   
พระอาทิตยเร็วมาก  พวกเจาไมอาจไปเร็วเทาพระอาทิตยได.  พ่ีนองกลาว 
อยางนั้นแหละ ๒-๓ ครัง้  คิดวาจะไปในวันหน่ึง   จึงบินข้ึนไปจับอยู  ณ 
ภูเขายุคันธร.  พระโพธิสตัวถามวา  พ่ีชายของเราไปไหน  เมื่อเขาตอบวา 
ไปแขงกับพระอาทิตย   จึงคิดวา   ผูมีตบะจักพินาศ  สงสารพ่ีชายท้ังสอง 
ตนเองจึงไปจับอยูในสํานักของพ่ีชายทั้งสอง.  ครั้นพระอาทิตยข้ึน  พ่ีนอง 
ทั้งสองก็บินสูอากาศพรอมพระอาทิตยทีเดียว.     ฝายพระโพธิสัตวก็บินไป 
กับพ่ีชายท้ังสองดวย. บรรดาพ่ีนองทั้งสองน้ัน  เมื่อตัวหน่ึงไปย่ิงไมถึงเวลา 
กินอาหารเลย  เกิดไฟข้ึนในระหวางปก. จึงเรียกพ่ีชายบอกวาฉันไมสามารถ 
ดังน้ี.   พระโพธิสัตวปลอบโยนพี่ชายน้ันวา  อยากลัวเลย  ใหพ่ีชายเขาไป 
อยูในกรงปก   บรรเทาความกระวนกระวายแลว   สงไปวา  ไปเถิด. 
         พ่ีชายตัวท่ีสองบินไปชั่วเวลากินอาหาร       ไฟต้ังข้ึนในระหวางปก 
จึงกลาวอยางนั้นเหมือนกัน      แมพระโพธิสัตวก็ไดกระทําอยางนั้นแหละ 
สงไปวา    ไปเถิด.    สวนตนเองบินไปจนเที่ยงวัน    คิดวาสองพ่ีนองนี้โง 
บินกลับดวยคิดวา   เราไมพึงโง    ไดบินไปยังกรุงพาราณสีดวยหมายใจวา 
จักเฝาพระเจาพาราณสีผูเปนอทิฏฐสหาย    (สหายท่ีไมเคยเห็นกัน).    เมื่อ 
พระโพธิสัตวบินวนอยูเหนือนครน้ัน.  นคร ๑๒ โยชนไดเปนเหมือนบาตรที่  
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ฝาบาตรครอบไว.    ขณะเม่ือพระโพธิสัตวกําลังบินวนอยู   ไดปรากฏชอง  
ในที่นั้น ๆ  แมพระโพธิสัตวเองก็ปรากฏเหมือนหงสหลายพันตัว.   พระ- 
โพธิสัตวลดกําลังบินมุงหนาตอพระราชมณเฑียร   พระราชาทรงตรวจดู 
ทรงทราบวาหงสมีกําลังเร็ว   เพ่ือนรักของเรามาแลว    ทรงเปดพระบัญชร 
จัดต้ังต่ังรัตนะประทับยืนทอดพระเนตรอยู.   พระโพธิสัตวจับบนตั่งรัตนะ. 
         ลําดับนั้น   พระราชาทรงเอาน้ํามันที่หุงต้ังพันครั้งทาปกท้ังสองของ 
พระโพธิสัตวแลวไดพระราชทานขาวตอกมีรสอรอยและปานะมีรสอรอย. 
ตอแตนั้นพระราชาไดตรัสถามพระโพธิสัตวผูบริโภคเสร็จแลววา     เพ่ือน 
ทานไดไปท่ีไหนมา.     พระโพธิสัตวเลาเรื่องนั้นแลว    ทลูวา    มหาราช 
หมอมฉันบินไปจนเท่ียงวัน   การบินไมมีประโยชน    ดังน้ันหมอมฉันจึง 
กลับมา.     พระราชารับสั่งกะพระโพธิสัตววา  นาย  ฉันปรารถนาจะเห็น 
กําลังความเร็วของทานกับพระอาทิตย.   พระโพธสิัตวกลาววา    ทําไดยาก 
มหาราช  พระองคไมอาจจะเห็นได.   พระราชาตรัสวา  นาย  ถาอยางนั้น  
ขอทานจงแสดงพอใหคลาย ๆ กัน.  พระโพธิสัตวทูลวา  ดีแลว  มหาราช 
ขอพระองคโปรดใหพวกขมังธนูประชุมกันเถิด.   พระราชามีรับสั่งใหพวก 
ขมังธนูประชุมกัน.  พญาหงสไปพาพวกขมังธนู  ๔  คนใหกระทําเสาระเนียด 
ทามกลางนคร  ใหประดบัลูกธนูที่คอของตน  บินข้ึนไปจับบนเสาระเนียด 
กลาววา ขอนายขมังธนู  ๔   คนจงยืนพิงเสาระเนียดผินหนาไป  ๔ ทิศยิงลูกธนู 
ทีละลูก  ดังน้ี   ตนเองที่แรกบินข้ึนไปพรอมกับลกูธนูทีเดียว  ไมจับลูกธนู 
นั้น  จับลูกธนูที่ไปทางทิศทักษิณ  ซึ่งหางจากธนูเพียงศอกเดียว  ลกูที่ ๒ 
หางเพียง ๒ ศอก    ลูกท่ี ๓ หางเพียง ๓ ศอก    จับลูกที่ ๔  ยังไมทันตก 
ถึงด้ืนดินเลย.   ขณะนั้นนายขมังธนูไดเห็นพญาหงสนั้น     ในเวลาท่ีจับลูก  
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ธนูทั้ง  ๔  ลกูแลวบินมาเกราะท่ีเสาระเนียดนั่นเอง.  พญาหงสกราบทูลพระ-  
ราชาวา  โปรดทรงเห็นเถิด  มหาราช  ความเร็วของหมอมฉันเร็วอยางนี้. 
พึงทราบวา     ลูกธนูเหลาน้ันพระโพธิสัตวนํามาในครั้งเสวยพระชาติเปน 
หงสเร็ว  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  ปุรโต  ธาวนฺติ  ความวา  แลนไปกอน ๆ  แตเทวดา 
เหลาน้ันมิไดอยูขางหนาตลอดเวลาเลย  บางคราวอยูขางหนา  บางคราวอยู 
ขางหลัง.  จริงอยู  ในวิมานพวกอากาสัฏฐกเทวดา   มีทั้งอุทยานท้ังสระ- 
โบกขรณี.      เทวดาเหลานั้นอาบเลนกีฬาน้ําในท่ีนั้น     อยูขางหลังบาง 
ไปดวยกําลังเร็วล้ําหนาไปอีกก็มี.   บทวา  อายุสงฺขารา  ทานกลาวหมาย 
รูปชีวิตินทรยี. จริงอยู   รปูชีวิตินทรียนั้นสิ้นไปเร็วกวาความเร็วของเทวดา 
นั้น.  แตใคร ๆ ไมอาจจะรูทั่วถึงการแยกอรูปธรรมได. 
                          จบอรรถกถาธนุคคหสูตรที่  ๖ 
 
                          ๗.  อาณตีสูตร 
 

                   วาดวยการตอกล่ิม 
 
         [๖๗๒]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    กรุงสาวัตถี...   พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรื่องเคยมีมาแลว   ตะโพนชื่ออานกะของ 
พวกกษัตริยผูมีพระนามวา  ทสารหะ  ไดมีแลว   เมื่อตะโพนแตก    พวก 
ทสารหะไดตอกลิ่มอ่ืนลงไป      สมัยตอมาโครงเกาของตะโพนชื่ออานกะก็ 
หายไป   ยังเหลือแตโครงลิ่ม  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกภิกษุ  
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ในอนาคต  เม่ือเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว  อันลึก  มีอรรถ  
อันลึก  เปนโลกุตตระ  ประกอบดวยสุญญตธรรมอยู   จักไมปรารถนาฟง 
จักไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือรู   และจักไมสําคัญธรรมเหลาน้ัน   วาควรเลาเรียน 
วาควรศึกษา    แตวาเมื่อเขากลาวพระสูตรอันนักปราชญรจนาไว  อันนัก 
ปราชญรอยกรองไว   มอัีกษรอันวิจิตร   มีพยัญชนะอันวิจิตร   เปนของ 
ภายนอก   เปนสาวกภาษิตอยู   จักปรารถนาฟงดวยดี   จักเง่ียโสตลงสดับ  
จักเขาไปต้ังไวซึ่งจิตเพ่ือรู   และจักสาํคัญธรรมเหลาน้ัน      วาควรเรียน 
ควรศึกษา. 
         [๖๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระสูตรเหลาน้ัน   ที่ตถาคตกลาว 
แลว  อันลึก มีอรรถอันลกึ เปนโลกุตตระ  ประกอบดวยสุญญตธรรม  จัก 
อันตรธาน  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะเหตุดังน้ีนั้น  เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
อยางนี้วา  เมื่อเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว  อันลึก  มอีรรถอันลกึ 
เปนโลกุตตระ    ประกอบดวยสุญญตธรรม  อยู  พวกเราจักฟงดวยดี    จัก 
เง่ียโสตลงสดับ    จักเขาไปต้ังไวซึ่งจิตเพ่ือรู    และจักสําคัญธรรมเหลาน้ัน 
วาควรเรียน     ควรศึกษา    ดังน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ. 
                                     จบอาณีสูตรที่  ๗ 
 
                                          อรรถกถาอาณีสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในอาณีสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทสารหาน    ไดแกเหลากษัตริยผูมีชื่ออยางนี้.     ไดยินวา 
กษัตริยเหลาน้ัน  ถือเอาสิบสวนจากขาวกลา  ฉะนั้นจึงปรากฏชื่อวา ทสารหา  
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บทวา  อานโก  ไดแก กลองมีชื่ออยางนี้. 
         ไดยินวา   ในปาหิมวันต     มีสระปูใหญ.    ปใูหญกินขางที่ลงไป 
ในสระนั้น.   ครั้งน้ัน   พวกชางถูกปูเบียดเบียน   มีความเห็นรวมกันวา 
เพราะอาศัยลูกของนางชางนี้   พวกเราจึงจักมีความสวัสดีได    จึงไดพากัน 
สักการะนางชางเชือกหน่ึง.    แมนางชางนั้นก็ไดตกลูกเปนชางมเหศักดิ์. 
ชางท้ังหลายพากันสักการะแมลูกชางนั้น.   ลูกชางเจริญวัยแลวถามแมวา 
เหตุไรชางเหลาน้ีจึงสักการะเรา.  นางชางจึงเลาเรื่องใหฟง.  ลกูชางกลาววา 
ก็ปูเปนอะไรกะฉัน    พวกเราไปที่นั่นกันเถิด   แวดลอมไปดวยชางเปน 
อันมาก  ไปท่ีนั้นแลวลงสระกอนทีเดียว.    ปูมาหนีบลูกชางไวเพราะเสียง 
น้ําน่ันเอง.  ปูมีกามใหญ.    ลูกชางไมอาจทําปูใหเคลื่อนไปขางโนนขางน้ี 
ได   จึงสอดงวงเขาปากรองลั่น.  ชางท้ังหลายกลาววา  ลูกชางที่พวกเรา 
เขาใจวา   ไดอาศัยแลวจักมีความสวัสดีนั้น   ถูกหนีบเสียกอนเลย  จึงพา 
กันหนีกระจัดกระจายไป.                                                  
         ลําดับนั้น  แมของลูกชางยืนอยูไมไกล  กลาวกะปูดวยคําที่นารักวา 
พวกเราชื่อวาเปนผูประเสริฐบนบก   พวกทานชื่อวาเปนผูประเสริฐในนํ้า 
ผูประเสริฐไมควรเบียดเบียนผูประเสริฐ  ดังนี้แลวกลาวคาถานี้วา 
                     เย  กุฬีรา  สมุทฺทสฺมึ    คงฺคาย  ยมุนาย   จ 
              เตส    ตฺว  วาริโช  เสฏโ   มฺุจ  โรทนฺติยา   ปช      
                     บรรดาปูทั้งหลาย    ในทะเล   ในแมน้าํคงคา 
              และแมน้ํายมุนาเหลาน้ัน   ทานเปนสัตวน้ําท่ีประเสริฐ 
              ที่สดุ  ขอทานจงปลอยลูกของเราผูรองไหอยู.   
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         ธรรมดาเสียงมาตุคาม.   ยอมทําใหบุรุษปนปวน   ฉะน้ัน    ปูจึงได  
คลายหนีบ  ลูกชางรีบยกเทาท้ังสองข้ึนเหยียบหลังปู.     พอถูกเหยียบ  หลัง 
ปูแตกเหมือนภาชนะดิน.  ลําดับนั้น   ลูกชางเอางาท้ังสองแทงปู      ยกข้ึน 
ทิ้งไปบนนก  แลวสงเสียงรองแสดงความยินดี  ชางทั้งหลายมาจากท่ีตางๆ 
เหยียบปูนั้น.    กามปูกามหน่ึงหักกระเด็น     ทาวสักกเทวราชทรงถือเอา 
กามปูนั้นไป.                                                     
         สวนกามปูอีกกามหนึ่งถูกลมและแดดเผาจนสุก    มีสีเหมือนนํ้าครั่ง 
เค่ียว.  เมื่อฝนตก  กามปูนั้นถูกระแสน้ําพัดลมลอยมาติดขายของพระราชา 
สิบพ่ีนองผูขึงขายไวเหนือนํ้า   เลนน้ําอยูที่แมน้ําคงคา.   เม่ือเลนน้ําแลว  
ยกขายข้ึน   พระราชาเหลาน้ันทรงเห็นกามปูนั้น   ตรัสถามวา   นั่นอะไร. 
กามปู  พะยะคะ.   พระราชาทั้งหลายตรัสวา  กามปูนี้  ไมอาจนําไปเปน 
เครื่องประดับได     พวกเราจักใหหุมกามปูนี้ทํากลอง     รับสัง่ใหหุมแลว 
ทรงตี.    เสียง  (กลอง)  ดงัไปท่ัวพระนคร  ๑๒ โยชน.      ตอแตนั้น  
พระราชาทั้งหลายตรัสวา ไมอาจประโคมกลองนี้ประจําวัน   จงเปนมงคล- 
เภรีสําหรับวันมหรสพเถิด  จึงใหทําเปนมงคลเภรี.   เมื่อประโคมกลองนั้น 
ประชาชนไมทันอาบน้ํา  ไมทันแตงตัว  รีบข้ึนยานชางเปนตนไปประชุม. 
กลองนั้นไดชื่อวา   อานกะ   เพราะเหมือนเรียกประชาชนมา  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         บทวา  อฺ  อาณ ึ โอทหึสุ  ความวา  ตอกลิ่มอ่ืนที่สําเร็จดวย 
ทองและเงินเปนตน.   บทวา  อาณิสงฺฆาโตว   อวสิสฺสติ  ความวา 
เพียงการตอกลิ่มที่สําเร็จดวยทองเปนตนเทาน้ันไดเหลืออยู.    ลําดับนั้น   
เสียงของกลองนั้นดังไปประมาณ  ๑๒  โยชน  แมอยูภายในมานก็ยากท่ีจะ  
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ไดยิน. 
         บทวา  คมฺภีรา  ความวา  วาโดยบาลีพระสูตรทั้งหลายท่ีลึก  เชน 
สัลลสูตร.   บทวา  คมฺภรีตฺถา  ความวา  วาดวยอรรถ   พระสตูรทั้งหลาย 
ที่ลึก  เชนมหาเวทัลลสูตร.  บทวา  โลกุตฺตรา  ไดแกแสดงอรรถอันเปน 
โลกุตตระ.   บทวา  สฺุตปฏิสฺุตฺตา  ความวา    เหมือนประกอบ 
ขอความท่ีประกาศเพียงสุญญตธรรมเทานั้น.  บทวา  อุคฺคเหตพฺพ 
ปริยาปุณิตพฺพ  ความวา  ที่ควรเลาเรียนและควรศึกษา.  บทวา  กวิกตา 
ความวา   อันกวี  คือนักปราชญรจนาไว.   นอกน้ันเปนไวพจนของบทวา 
กวิกตา  นั่นเอง.  บทวา  จิตฺตกฺขรา  ไดแก  มีอักษรวิจิตร.   นอกน้ันเปน 
ไวพจนของบทวา  จิตฺตกฺขรา  นั่นเอง.  บทวา  พาหิรกา  ไดแก  มีภาย 
นอกพระศาสนา.  บทวา  สาวกภาสิตา  ความวา  พระสูตรเหลาน้ันเปน 
สาวกภาษิต.   บทวา  สุสสฺุสิสฺสนฺติ  ความวา  สามเณร   ภิกษุหนุม 
มาตุคาม  และมหาคหบดีเปนตน  มีความพอใจ เพราะพระสูตรเหลาน้ันมี 
อักษรวิจิตรและสมบูรณดวยการฟง  จักเปนผูปรารถนาประชุมฟงดวยคิด 
วา  ผูนี้เปนธรรมกถึก.  บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะเหตุนั้น  พระสูตร 
ทั้งหลายท่ีเปนตถาคตภาษิต  เมื่อพวกเราไมศึกษา  ยอมอันตรธานไป. 
                          จบอรรถกถาอาณีสูตรที่  ๗  
 
                                          ๘.  กลิงครสูตร 
 

                  วาดวยหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา 
 
         [๖๗๔]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กฏูาคาร- 
ศาลา  ปามหาวัน  กรุงเวสาลี.   ณ  ทีน่ั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  
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เรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลายไดทูลรับพระ-  
ผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา.  
         [๖๗๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน 
ปจจุบัน   พวกกษัตริยลิจฉวีผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะะและเทา 
ยอมเปนผูไมประมาท  มคีวามเพียรในการฝกซอมศิลปะ พระเจาอชาตสัตรู 
เวเทหิบุตร    พระเจาแผนดินมคธ    ยอมไมไดชอง    ไมไดโอกาส   แต 
กษัตริลิจฉวีเหลาน้ัน     ในอนาคตกาล  พวกกษัตริยลิจฉวีจักเปนกษัตริย 
สุขุมาลชาติ   มีมือและเทาอันออนนุม    จักสําเร็จการนอนบนท่ีนอน    ม ี
ฟูกและหมอนหนาอันออนนุม  จนกวาพระอาทิตยข้ึน   พระเจาอชาตสัตรู 
เวเทหิบุตร  พระเจาแผนดินมคธ    จักไดชอง    ไดโอกาส    แตกษัตริย 
ลิจฉวีเหลาน้ัน. 
         [๖๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในปจจุบัน  พวกภิกษุผูเขาไปทรง 
ไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา   ยอมเปนผูไมประมาท   มีความ 
เพียร  ในการเริ่มต้ังความเพียรอยู   มารผูมีบาปยอมไมไดชอง   ยอมไมได 
โอกาส  แตภิกษุเหลาน้ัน    ในอนาคตกาล    พวกภิกษุจักเปนสุขุมาลชาติ 
มีมือเทาอันออนนุม   จักสําเร็จการนอนบนท่ีนอนมีฟูกและหมอนหนาอัน 
ออนนุม  จนกวาพระอาทิตยข้ึน   มารผูมีบาป    ยอมไดชอง    ไดโอกาส 
แกพวกเธอเหลาน้ัน    เพราะเหตุดังน้ีนั้น    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
เราจักเปนผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา    ไมประมาท   ม ี
ความเพียร  ในการเริ่มต้ังความเพียรไว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ.                     
                                 จบกลิงครสูตรที่   ๘  
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              อรรถกถากลิงครสูตรท่ี  ๘  
 
         ในกลิงครสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กลิงฺครูปธานา  ไดแก   กระทําทอนไม  คือทอนไมตะเคียน 
เปนหมอนหนุนศีรษะและหนุนเทา.      บทวา  อปฺปมตฺตา    ไดแก ไม 
ประมาทในการเรียนศิลปะ.   บทวา  อาตาปโน  ไดแก  เริ่มประกอบความ 
เพียรคือความหม่ันอันเปนเหตุทํากิเลสใหเรารอน.   บทวา   อุปาสนสฺมึ 
ไดแก  ในการเริ่มประกอบศิลปะและในการเขาไปนั่งใกลอาจารย. ไดยินวา 
ในกาลน้ัน   พวกเขาลุกข้ึนแตเชาตรูไปโรงศิลปะ  เรียนศิลปะในโรงศิลปะ 
นั้นแลว         กระทําการประกอบความเพียรดวยการเรียนและการสาธยาย 
เปนตน  ลางหนาแลว  ไปด่ืมขาวยาคู  ดื่มขาวยาคูแลวไปสูโรงศิลปะอีก 
กระทําการสาธยาย  ไปกินอาหารเชา  กินอาหารเชาเสร็จแลว  คิดวา  ขอ 
พวกเราอยาไดหลับนานดวยความประมาทเลย   แลวหนุนศีรษะและเทาท่ี 
ทอนไมตะเคียน  หลับไปหนอยหนึ่งแลวไปโรงศิลปะอีก  เรียนสาธยายศิลปะ 
และเวลาเย็นกระทําการสาธยายศิลปะ  กลับไปเรือนบริโภคอาหารเย็น  ปฐม- 
ยามกระทําการสาธยาย    เวลาเย็นนอนหนุนทอนไมเหมือนอยางนั้นนั่นแล 
เขาเหลาน้ัน  ไมรูขณะ  และมีปญญาออน  ซึ่งทานหมายเอากลาวไวดังน้ี. 
         บทวา   โอตาร  แปลวา  ชอง.   บทวา  อารมมฺณ ไดแก  ปจจัย.   
บทวา  ปธานสฺมึ  ไดแก  กระทําความเพียรในสถานท่ีสําหรับทําความเพียร. 
         ไดยินวา  ในครั้งปฐมโพธิกาล  ภิกษุทั้งหลาย   กระทําภัตกิจเสร็จ 
แลวมนสิการพระกรรมฐาน       เมื่อภิกษุเหลาน้ันกําลังมนสิการอยูนั้นแล 
พระอาทิตยก็อัสดงคต.  ภิกษุเหลาน้ัน  อาบนํ้าแลว  ลงจงกรมอีก  จง-  
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กรมตลอดปฐมยาม.  แตนั้นคิดวา  พวกเราอยานอนหลับนาน  นอนเพ่ือ  
บรรเทาความลําบากทางรางกาย   จึงนอนหนุนทอนไม.    ก็ภิกษุเหลาน้ัน 
ลุกข้ึนในปจฉิมยาม   แลวลงจงกรม.    ทานหมายเอาภิกษุเหลานั้น     จึง 
กลาวไวดังนี้ .  ในรัชกาลแหงพระเจาแผนดินถึง ๓ รัชกาล    เกาะแมนี้ก็ 
เปนที่มีเสียงระฆังเปนอันเดียวกัน   ไดเปนพ้ืนที่สําหรับบําเพ็ญเพียรอัน 
เดียวกัน       ระฆังท่ีเขาตีที่วิหารตาง ๆ    ก็ดังประสมไปท่ีปลิจฉิโกฏินคร๑ 

ระฆังท่ีเขาตีที่กัลยาณีวิหาร     ก็ดังประสมไปท่ีนาคทวีป  ภิกษุนี้จะถูกเขา 
เหยียดนิ้วชี้วา    ผูนี้เปนปุถุชน.     ภิกษุทั้งหมดไดเปนพระอรหันตในวัน 
เดียวกัน.  บทวา   ตสฺมา  ความวา   เพราะเหตุที่มารไมไดเครื่องหนุนคือ 
ทอนไมเปนอารมณ. 
                             จบอรรถกถากลิงครสูตรที่   ๘ 
 
                                             ๙.  นาคสูตร 
 

                          วาดวยภิกษุใหมเปรียบดวยชาง 
 
         [๖๗๗]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  สมัยนัน้แล  ภิกษุรปูหน่ึง 
เขาไปสูสกุลเกินเวลา   ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะเธออยางนี้วา    ทานมีอายุ 
อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย   เธอถกูพวกภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู   จึง 
กลาวอยางนี้วา   ก็ภิกษุชัน้เถระเหลาน้ีจักสําคัญสกุลทั้งหลายวา    ควรเขา 
 
๑.  ม.  ปลิจฺฉิโกฏิย.  
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ไปหา  สวนเราไฉนจักเขาไปไมได  ครั้งน้ันแล  พวกภิกษุมากรูปดวยกัน  
เขาไปเฝาพระผูมีภาคเจาถึงท่ีประทับ   ครั้นแลวถวายบังคมแลวนั่ง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง   ครั้นภิกษุเหลาน้ันน่ังเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูม-ี 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      ภิกษุใหมรูปหน่ึงในพระธรรม 
วินัยนี้   เขาไปสูสกุลเกินเวลา  ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา   ทานผู 
มีอายุ   อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย   เธอเมื่อถูกภิกษุวากลาวอยู  ไดกลาว 
อยางนี้วา    ก็ภิกษุชั้นเถระเหลาน้ีจักสําคัญสกุลทั้งหลายวา  ควรเขาไปหา 
สวนเราไฉนจักเขาไปไมได. 
         [๖๘๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่อง 
เคยมีมาแลว       มีสระใหญที่ชายปาแหงหนึ่ง        ชางท้ังหลายอาศัยสระ 
เหลาน้ันอยู   ชางเหลาน้ันลงสูสระน้ําแลว  ถอนเหงาและรากบัวข้ึนดวยงวง 
ลางใหดีแลว    เค้ียวกินเหงาและรากบัวท่ีไมมีเปอกตม  ขอน้ันยอมเปนไป 
เพ่ือวรรณะและเพื่อกําลังแกชางเหลานั้น   ชางเหลาน้ันยอมไมเขาถึงความ 
ตายหรือทุกขปางตายซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ   สวนลกูชางเล็ก ๆ  สาํเหนียก 
ตามชางใหญเหลาน้ันนั่นเทียว พวกมันลงสูสระนั้นแลว  ถอนเหงาและราก 
บัวข้ึนดวยงวง   ไมลางใหดีจึงเค้ียวกินทั้งเปอกตม    ขอน้ันยอมไมเปนไป 
เพ่ือวรรณะและเพื่อกําลังแกลูกชางเหลาน้ัน      ลูกชางเหลาน้ันยอมเขาถึง 
ความตายหรือทุกขปางตายซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ. 
         [๖๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินัยนี้ก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน   เวลาเชา  นุงผาถือบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม 
เพ่ือบิณฑบาต  พวกเธอยอมกลาวธรรมในท่ีนั้น  คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส  
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ยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ    พวกเธอไมกําหนัด     ไมหมกมุน  
ไมพัวพัน  มักเห็นโทษ  มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก  ยอมบรโิภคลาภน้ัน 
ขอน้ันยอมเปนไปเพ่ือวรรณะและเพื่อกําลังแกภิกษุผูเถระเหลานั้น      พวก 
เธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตายซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ  สวนพวก  
ภิกษุใหม    ผูตามสําเหนียกภิกษุผูเถระเหลาน้ันนั่นเทียว  เวลาเชา   นุงผา 
ถือบาตรจีวรเขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต   พวกเธอยอมกลาวธรรม 
ในที่นั้น  คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส ยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ 
พวกเธอกําหนัด  หมกมุน    พัวพน    มักไมเห็นโทษ    ไมมีปญญาเปน 
เครื่องสลัดออก     ยอมบริโภคลาภน้ัน   ขอน้ันยอมไมเปนไปเพ่ือวรรณะ 
และเพ่ือกําลังของพวกเธอ   พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย 
ซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ   เพราะเหตุดังน้ีนั้น    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
เราทั้งหลายจักไมกําหนัด  ไมหมกมุน   มักเห็นโทษ    มีปญญาเปนเครื่อง 
สลัดออกบรโิภค  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.   
                                     จบนาคสูตรที่   ๙ 
 
                                             อรรถกถานาคสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในนาคสูตรท่ี  ๙   มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา อติเวล   ความวา กาลท่ีลวงเวลาไป  คือกาลที่ลวงประมาณไป. 
บทวา  กิมงคฺ  ปนาห  ถามวา ก็เพราะเหตุไร  เราจึงไมเขาไปหา.  บทวา 
ภิสมูฬาล  ไดแก  เหงา  และรากนอยใหญ.  บทวา  อพฺภุคฺคเหตฺวา๑  ไดแก 
ถอนข้ึน.  บทวา  ภิกจฺฉาปา  ไดแก  ลกูชาง.  ไดยนิวา  ลูกชางเหลาน้ัน 
รองเหมือนเสียงชางรุน    เพราะฉะนั้น   ทานจึงเรียกวาลูกชาง.     บทวา 
 
๑.  ม.  อพฺภุเหตฺวา.  
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ปสนฺนาการ กโรนฺติ  ความวา  กระทําอาการอันผูเลื่อมใสจะพึงทํา  คือ 
ถวายปจจัย  ๔.  บทวา  ธมฺม  ภาสนฺติ  ความวา  เรียน  ๑-๒   ชาดก 
หรือพระสูตรแลวแสดงธรรมดวยเสียงอันไมแตก.     บทวา    ปสนฺนาการ 
กโรนฺติ      ความวา    เลื่อมใสในเทศนาของภิกษุเหลาน้ันแลวถวายปจจัย 
ของคฤหัสถ.   บทวา   เนว  วณณาย  โหติ  น  พลาย  ความวา 
ไมใชมีเพ่ือสรรเสริญคุณ       ไมใชสรรเสริญญาณ      และเมื่อคุณเส่ือมไป 
วรรณะแหงสรีระก็ดี    กาํลังแหงสรีระก็ดี    ยอมเสื่อมไป    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวาไมเปนไปเพ่ือวรรณะและเพื่อกําลังของสรีระ. 
                          จบอรรถกถานาคสูตรที่ ๙ 
 
                        ๑๐.  วิฬารสูตร 
 

           วาดวยภิกษุเปรียบดวยแมว 
 
         [๖๘๐]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  สมัยน้ันแล   ภิกษุรูปหน่ึง 
เขาไปเท่ียวในสกุลเกินเวลา   ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา  ทานผูมี 
อายุ   อยาเขาไปเท่ียวในสกุลกินเวลาเลย  ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยู 
ยอมไมพอใจ    ลําดับนัน้  ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ        ครั้นเขาไปเฝาถวายบังคมแลวน่ัง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขา 
แตพระองคผูเจริญ  ภิกษุรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้เขาไปเท่ียวในสกุลเกิน 
เวลา  ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางน้ีวา    ทานผูมีอายุ    อยาเขาไปเที่ยว 
ในสกุลเกินเวลาเลย  ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุกลาวอยูยอมไมพอใจ.   
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         [๖๘๑]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่อง  
เคยมีมาแลว     มีแมวไดยนืคอยจับลูกหนูอยูในที่กองหยากเย่ือที่ทางระบาย 
คูถโคในบาน   ระหวางที่ตอเรือนสองหลัง   ดวยคิดวา   ลูกหนูจักไปหา 
เหยื่อในที่ใด    เราจักจับมันกินเสียในที่นั้น   ภิกษุทั้งหลาย   ครั้งน้ันแล 
ลูกหนูไดออกไปหาเหยื่อ  แมวจับลูกหนูนั้นแลวรบีกัดกลืนลงไป   ลูกหน ู
นั้นกัดทั้งไสใหญและไสนอยของแมวน้ัน   แมวนัน้ยอมเขาถึงความตาย 
หรือทุกขปางตาย  ซึ่งมีขอน้ันเปนเหตุ. 
         [๖๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน   เวลาเชา   นุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อ 
บิณฑบาต      มีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว     มีสติไมเขาไปต้ังไวแลว 
มีอินทรียอันไมสํารวมแลว   เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมน้ัน    นุงหม 
ผาลับ ๆ ลอ ๆ  ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของเธอ  เพราะเห็นมาตุคาม 
นุงหมผาลับ  ๆ ลอ ๆ    เธอมีจิตอันราคะรบกวน    ชื่อวายอมเขาถึงความ 
ตายหรือทุกขปางตาย  การท่ีเธอบอกคืนสิกขาเวียนมาเพื่อหีนเพศนั้น  ชื่อ 
วาเปนความตายในอริยวินัย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การท่ีเธอตองอาบัติ 
เศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง   การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามท่ีตอง 
นั้น  ชื่อวาเปนทุกขปางตายทีเดียว   เพราะเหตุดังนี้นั้น   เธอทั้งหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้วา    เราจักมกีายวาจาและจิตอันรักษาแลว  มีสติเขาไปต้ังไว 
แลว       มีอินทรียอันรวมแลว  เขาไปสูบานหรือนิคมเพื่อบิณฑบาต 
ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
                               จบวิฬารสูตรที่  ๑๐  
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             อรรถกถาวิฬารสูตรท่ี ๑๐  
 
         ในวิฬารสูตรท่ี  ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สนฺธิ  ในคําวา  สนฺธิสมลสงฺกติเร   ไดแกที่ตอแหงเรือน 
ทั้งสอง.  บทวา  สมลา  ไดแกทางเปนท่ีออกของคูถ  จากบาน.  บทวา 
สงฺกติเร  ไดแกที่ทิ้งหยากเย่ือ.  บทวา  มุทุมูสึ  ไดแกหนูออน.  บทวา 
วุฏาน   ปฺายติ  ไดแกการแสดงยอมปรากฏ. 
 
                    ๑๑.  ปฐมสิคาลสูตร 
 
                วาดวยเรื่องสุนัขจิ้งจอก 
 
         [๖๘๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไดฟงเรื่องพระสุนัขจ้ิงจอกผูอยูใน 
ปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ไดฟงมาแลว  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สุนัขจ้ิงจอกแกนี้แล  เปนโรคเรือ้น  มัน 
อยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้น   อยากจะยืนที่ไหน ๆ ก็ยืนทีน่ั่น     อยาก 
จะน่ังท่ีไหนก็นั่งท่ีนั่น    อยากจะนอกท่ีไหนก็นอนท่ีนั่น   ลมเย็น  ๆ  ยอม 
รําเพยใหมัน.                                                   
         [๖๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  
ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตร   ไดเสวยการไดเฉพาะซึ่งอัตภาพแมเห็นปานน้ี 
เปนการดีนักหนา เพราะเหตุดังน้ีนั้น  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  เรา  
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จักเปนผูไมประมาทอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้  
แหละ. 
                                   จบปฐมสิคาลสูตรที่ ๑๑ 
 
                 อรรถกถาปฐมสิคาลสูตรท่ี  ๑๑ 
 
         ในปฐมสิคาลสูตรท่ี  ๑๑  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   เยน   เยน  อิจฺฉติ  ทานแสดงวาสุนัขจ้ิงจอกแกตัวน้ัน 
ยอมมีใจแจมใสเปนระยะ ๆ  ดวยการใชอิริยาบถ   และดวยลมเย็นโชยชาย 
ใหมันในที่ที่มันปรารถนา.    คําวา  สกฺยปุตฺติยปฏิฺโ  นี้  ทานกลาว 
หมายถึงพระเทวทัต   พระเทวทัตน้ันจักมีใจแจมใสถึงเพียงนี้   ในอัตภาพ 
ที่จักมาขางหนา. 
                        จบอรรถกถาปฐมสิคาลสูตรที่  ๑๑ 
 
                    ๑๒.  ทุติยสิคาลสูตร 
 

               วาดวยเรื่องสุนัขจิ้งจอก 
 
         [๖๘๕]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไดฟงเรื่องของสุนัขจ้ิงจอกผูอยูในปจจุสสมัย 
แหงราตรีแลวมิใชหรือ.                                             
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ไดฟงแลว   พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความกตัญูบางอยาง   ความกตเวทีบาง 
อยาง  พึงมีในสุนัขจ้ิงจอกแกนั้น  แตความกตัญูบางอยาง  ความกตเวที  
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บางอยาง    ไมพึงมีในภิกษุบางรูป     ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรม 
วินัยนี้เลย    เพราะเหตุดังนี้นั้น  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  เราจักเปน 
ผูกตัญู   เราจักเปนผูกตเวที   อุปการะแมนอยท่ีบุคคลกระทําแลวในพวก 
เรา   จักไมเสื่อมหายไป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
แหละ.                            
                                จบทุติยสิคาลสูตรที่  ๑๒ 
 

                                     รวมพระสตูรที่มีในวรรคนี้  คือ 
 
         ๑.  กูฏาคารสูตร        ๒.  นขสิขสูตร           ๓.  กุลสูตร 
         ๔.  โอกขาสูตร         ๕. สัตติสตูร              ๖.  ธนุคคหสูตร 
         ๗.  อาณีสูตร            ๘. กลิงครสูตร           ๙.  นาคสูตร          
         ๑๐. วิฬารสูตร           ๑๑. ปฐมสิคาลสูตร     ๑๒.ทุติยสัคาบสูตร. 
                                    จบโอปมมสังยุตท่ี   ๘  
         
                          อรรถกถาทุติยสิคาลสูตรท่ี  ๑๒ 
 
         ในสิคารสูตรท่ี  ๑๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กตฺุตา  ไดแกรูคุณท่ีผูอ่ืนทํา.  บทวา  กตเวทิตา  ไดแก 
รูคุณท่ีตางจากคุณท่ีเขาทํา (ตอบแทน)  ในขอน้ันมีเรื่องสุนัขจ้ิงจอกแกมี 
ความกตัญู  ดังตอไปนี้. 
         เลากันมาวา  พ่ีนอง ๗ คนไถนาอยู   บรรดาพ่ีนองเหลาน้ัน  นอง 
ชายคนสุดทองไปเลี้ยงโคท่ีปลายนา.     ขณะนั้นงูเหลือมรัดสุนขัจ้ิงจอกแก 
ตัวหนึ่ง.  เขาเห็นดังน้ันจึงเอาไมตีใหงูปลอย.    งูเหลือมปลอยสุนัขจ้ิงจอก 
แลวรัดเขาทันที  สุนัขจ้ิงจอกคิดวา  ผูนี้ชวยชีวิตเรา   แมเราก็จักชวยชีวิต  
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ผูนี้   จึงคาบมีดที่วางอยูบนหมอขาวยาคู.   ไดไปหาเขา.   พวกพ่ี ๆ กําลัง 
ไถนาอยู  เห็นเขาจึงติดตาม   ดวยคิดวา สุนัขจ้ิงจอกลักมีด.  สนุัขจ้ิงจอกรูวา 
พวกพ่ี ๆ เหลาน้ันเห็นแลว      จึงทิ้งมีดไวใกล ๆ นองคนสุดทองแลวหนี 
ไป.   พวกพ่ี  ๆ มาเห็นนองชายถูกงูเหลือมรัดจึงเอามีดฟนงูเหลือมแลวได 
พานองชายไป.   ความกตัญูกตเวทีบางอยางพึงมีในสุนัขจ้ิงจอกแก  ดวย 
ประการฉะน้ี.             
         แมคําวา  สกฺยปุตฺติยปฏิฺเ  นี ้ ทานกลาวหมายเอาความประพฤติ 
ของพระเทวทัตเทาน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาทุติยสิคาลสูตรที่  ๑๒ 
                                    จบโอปมมสังยุต 
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                          ๙.  ภิกขุสังยุต 
 
                            ๑.  โกลติสูตร 
 

           วาดวยดุษณีภาพอันประเสริฐ 
 
         [๖๘๖]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี : 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  ทีน่ั้นแล  ทานพระมหาโมค- 
คัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุทั้งหลาย  
ไดรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว. 
         [๖๘๗]  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา      ดูกอนทานผูมี 
อายุทั้งหลาย    ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดข้ึนแกเรา    ผูเรนอยูในที่ลับ 
อยางนี้วา      ที่เรียกวาดุษณีภาพอันประเสริฐ      ดษุณีภาพอันประเสริฐ 
ดังน้ี   ดุษณีภาพอันประเสริฐเปนไฉน  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ความ 
ดําริไดมีแกเราดังน้ีวา    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้      เพราะระงับวิตกและ 
วิจารเสียได   จึงเขาทุติยฌาน    เปนความผองไสแหงใจในภายใน    เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   นี้เรยีก 
วาดุษณีภาพอันประเสริฐ    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    เรานัน้    เพราะ 
ระงับวิตกและวิจารเสียได    จึงเขาทุติยฌาน    เปนความผองใสแหงใจใน 
ภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแต 
สมาธิอยู     เม่ือเรานั้นอยูดวยวิหารธรรมน้ี      สญัญาและมนสิการอันเกิด 
รวมกับวิตก  ยอมฟุงข้ึน  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ครั้งน้ันแล   พระผู-  
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มีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธ์ิ      ตรัสพระพุทธพจนนี้วา  โมค- 
คัลลานะ ๆ  ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณีภาพอันประเสริฐ      เธอจง 
รวมจิตต้ังไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ     จงการทําจิตใหเปนธรรมเอกผุด 
ข้ึนในดุษณีภาพอันประเสริฐ       จงต้ังจิตมั่นไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ 
สมัยตอมา   เรานั้น  เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได  จึงเขาทุติยฌาน  เปน 
ความผองใสแหงใจในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ก็บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ  หมายถึงบุคคล 
ใด      พึงกลาววาสาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห    ไดบรรลุความรู 
อันยิ่งใหญแลว   บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ     พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา 
สาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห        ไดบรรลุความรอนยิ่งใหญแลว 
ดังน้ี. 
                                  จบโกลิสูตรที ่ ๑ 
 

                      ภิกขุสังยุต 
 
               อรรถกถาโกลิตสูตรท่ี  ๑ 
 
         ภิกขุสงัยุต  โกลิตสูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.                   
         บทวา  อาวุโส    เปนคําเรียกพระสาวก.   จรงิอยู    พระผูมีพระ- 
ภาคผูพุทธเจาทั้งหลาย เมื่อตรัสเรียกพระสาวก  ยอมตรัสเรียกวา   ภิกขฺเว 
ฝายพระสาวกท้ังหลายคิดกันวา        พวกเราอยาเปนเหมือนพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  ทแีรกกลาววา  อาวุโส  ภายหลังกลาววา   ภิกขฺเว.   ภิกษุ 
สงฆที่พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสเรียก  ยอมตอบสนองพระดํารัสวา  ภนฺเต. 
ภิกษุสงฆที่พระสาวกท้ังหลายเรียก   ยอมตอบวา   อาวุโส.  
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         ในคําวา  อย  วุจฺจติ  นี้  ประกอบความดังน้ี   เพราะวิตกวิจารใน 
ทุติยฌานดับ  สฬายตนะยอมเปนไปไมได  ฉะนั้น  ทุติยฌานน้ีนั้น  ทานจึง 
เรียกวา  อริโย  ตุณฺหีภาโว  การน่ิงอยางอริยะ  แตในคําวา  ธรรมีกถา 
หรือดุษณีภาพอันประเสริฐนี้  การมนสิการกัมมัฏฐานก็ดี  ปฐมฌานเปน 
ตนก็ดี  นับวาเปนดุษณียภาพอันประเสริฐทั้งน้ัน. 
         บทวา  วิตกฺกสหคตา  ไดแกมีวิตกเปนอารมณ.  บทวา  สฺา 
มนสิการา   ไดแกสัญญาและมนสิการ.  บทวา  สมุทาจรนฺติ  ไดแกยอม 
เปนไป.  ไดยินวา ทุติยฌานของพระเถระยังไมช่ําชอง  เมื่อเปนเชนนั้น 
พอทานออกจากทุติยฌานนั้นแลว    วิตกวิจารไมต้ังข้ึนโดยที่สงบไป. 
ทุติยฌานก็ดี   สัญญาและมนสิการก็ดีของพระเถระน้ัน  ไดเปนไปในสวน 
แหงความเส่ือมท้ังนั้น.   เมื่อจะทรงแสดงทุติยฌานนั้น   จึงตรัสอยางนี้. 
บทวา  สณฺเปหิ  ไดแกต้ังอยูโดยชอบ.  บทวา  เอโกทิภาว   กโรหิ 
ไดแกกระทําใหมีอารมณเดียว.  บทวา  สมาทห  ไดแกยกข้ึนต้ังไวโดย 
ชอบ.   บทวา  มหาภิฺตฺต  ไดแกอภิญญา  ๖. 
         ไดยินวา   พระศาสดาทรงขยายสมาธิที่เปนไปในสวนแหงความ 
เสื่อมของพระเถระตลอด  ๗  วัน  โดยอุบายน้ี   ใหพระเถระบรรลุอภิญญา  ๖. 
                              จบอรรถกถาโกลิตสูตรที่  ๑ 
 
                            ๒.  อุปติสสสูตร 
 

        วาดวยโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
 
         [๖๘๘]   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล  ทานพระสารีบุตรเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายไดรับคําทานพระ- 



สารีบุตรแลว.  
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         [๖๘๙]  ทานพระสารีบุตรไดกลาววา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดข้ึนแกเราผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา  โสกปร-ิ 
เทวทุกขโทมนัสและอุปายาสพึงบังเกิดข้ึนแกเรา     เพราะความแปรปรวน 
เปนอยางอ่ืนแหงสัตวหรือสังขารใด   สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น    ยังมี 
อยูในโลกหรือ  เราไดมคีวามดําริวา   โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
ไมพึงบังเกิดข้ึนแกเรา     เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแหงสัตวหรือ 
สังขารใด  สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น  ไมมีอยูในโลกเลย. 
         [๖๙๐]  เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว   ทานพระอานนท 
ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังน้ีวา  ดูกอนทานสารีบุตรผูมีอายุ  โสกปร-ิ 
เทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกทาน       เพราะความแปร 
ปรวนเปนอยางอ่ืนแมแหงพระศาสดาแลหรือ        พระสารีบตุรกลาววา 
ดูกอนทานผูมีอายุ     โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึน 
แกเรา  เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแมแหงพระศาสดาแล     อน่ึง 
ผมดําริวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนสัตวผูมีศักดาใหญ    มฤีทธิ์มาก     ม ี
อานุภาพมาก อันตรธานไปแลว  ถาพระองคพึงดํารงอยูตลอดกาลนาน 
ขอน้ันจักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก       เพ่ือสุขแกชน 
เปนอันมาก  เพ่ืออนุเคราะหโลก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูล   เพ่ือสุข 
แกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย  ก็ความจริง  ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ 
มมังการ   และมานานุสัยไดนานแลว  เพราะฉะน้ัน   โสกปรเิทวทุกข- 
โทมนัสและอุปายาสท้ังหลาย   จึงไมบังเกิดข้ึนแกทานพระสารีบุตร  เพราะ 
ความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแมแหงพระศาสดาแล   ดวยประการดังนี้. 
                                    จบอุปติสสสูตรที่  ๒  
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           อรรถกถาอุปติสสสูตรท่ี  ๒  
 
         ในอุปติสสสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา   อตฺถิ  นุ  โข  ต  กิฺจิ  โลกสฺมึ  นี้   ทานกลาวหมาย 
เอาสัตวหรือสังขารที่ยิ่งใหญ.     คําวา   สตฺถุป  โข   เต  นี ้ ทานพระ- 
อานนทถามเพ่ือจะทราบวา   ความโศกเปนตนไมพึงเกิดข้ึนแกพระเถระนี้  
แมเพราะความแปรปรวนแหงพระศาสดาหรือหนอแล   เพราะพระอานนท 
เถระมีความพอใจและความรักในพระศาสดาเหลือประมาณ.         คําวา 
ทีฆรตฺต     ทานกลาวหมายเอาเวลาที่ลวงไปต้ังแตวันที่ทรงแสดงเวทนา- 
ปริคคหสูตรแกทีฆนขปริพาชก  ที่ประตูถ้ําสุกรขาตา.   กใ็นวันนั้น   พระ- 
เถระถอนกิเลสที่ไปตามวัฏฏะเหลาน้ีไดแลวแล. 
                          จบอรรถกถาอุปติสสสูตรที่ ๒ 
 
                              ๓.  ฆฏสูตร 
 

           วาดวยเรื่องหมอเกลือใหญ 
 
         [๖๙๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  สมัยนัน้แล  ทานพระสารีบุตร 
และทานพระมหาโมลคัลลานะอยูในวิหารเดียวกัน  ในพระเวฬุวันกลันทก- 
นิวาปสถาน  ครั้งน้ันแล  เวลาเย็น      ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรน  เขา 
ไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู     ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะ  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
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จึงนั่ง   ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๖๙๒]  ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว   ไดกลาวกะทาน 
พระมหาโมคคัลลานะวา   ทานโมคคัลลานะ    อินทรียของทานผองใสนัก 
ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว  ชะรอยวันนี้  ทานมหาโมคคัลลานะจะอยู 
ดวยวิหารธรรมอันละเอียด. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา   อาวุโส  วันนี้ผมอยูดวยวิหาร- 
ธรรมอันหยาบ   อน่ึง   ผมไดมีธรรมกีถา.                                   
         สา.  ทานนหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร. 
         ม.  ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคเจา. 
         สา.  เดี๋ยวน้ี  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ไกลนัก   ทานมหา 
โมคคัลลานะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยฤทธิ์หรือ      หรือวาพระผูมี- 
พระภาคเจาเสด็จมาหาทานมหาโมคคัลลานะดวยฤทธ์ิ.                         
         ม.  ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยฤทธิ์    แมพระผูม-ี 
พระภาคเจาก็ไมไดเสด็จมาหาผมดวยฤทธิ์       แตผมมีทิพยจักษุและทิพย- 
โสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมีพระภาคเจา  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรง 
มีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม. 
         สา.  ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคเจา 
อยางไร. 
         [๖๙๓]  ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาในที่นี้ดังน้ีวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ท่ีเรียกวาผูปรารภความเพียร ๆ ดังน้ี  กบ็ุคคลจะ  
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ชื่อวาเปนผูปรารภความเพียรดวยเหตุประมาณเทาไร         พระพุทธเจาขา 
อาวุโส     เมือ่ผมกราบทูลอยางนี้แล     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะผม 
ดังน้ีวา  โมคคัลลานะ.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเปนผูปรารภความเพียร 
ดวยต้ังสัตยาธิษฐานวา   จะเหลืออยูแตหนัง   เอ็น   และกระดูกก็ตามที 
เลือดและเน้ือในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด  ผลอันใดที่จะพึงบรรลุไดดวย  
เรี่ยวแรงของบุรุษ    ดวยความเพียรของบุรุษ  ดวยความบากบ่ันของบุรุษ 
ยังไมบรรลุผลนั้นแลว     จะหยุดความเพียรเสียเปนอันไม    โมคคัลลานะ     
ภิกษุยอมเปนผูปรารภความเพียรอยางนี้แล   อาวุโส   ผมไดมีธรรมีกถากับ 
พระผูมีพระภาคเจาอยางน้ีแล.                        
         [๖๙๔]   สา.  อาวุโส   เปรียบเหมือนกอนหินเล็ก ๆ  ที่บคุคลเอา 
ไปวางเปรียบเทียบกับเขาหิมพานตฉันใด    เราเม่ือเปรียบเทียบกับทาน 
มหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน         แทจริง  ทานมหาโมคคัลลานะ 
เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก   เมื่อจํานงอยู   พึงต้ังอยูไดตลอดกัปแล. 
         [๖๙๕]   ม.   อาวุโส     กอนเกลอืเล็ก ๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวาง 
เปรียบเทียบกับหมอเกลือใหญฉันใด  เมื่อผมเปรียบเทียบทานพระสารีบุตร  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  แทจริง ทานพระสารีบุตรเปนผูอันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชม  ทรงสรรเสริญ     ทรงยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย     มีอาทิวา 
ภิกษุผูถึงซ่ึงฝงคือพระนิพพาน   เปนผูเยี่ยมดวยปญญา   ดวยศีลและอุปสมะ 
คือพระสารีบุตร   ดังน้ี. 
         ทานมหานาคท้ังสองน้ัน   เพลดิเพลินคําสนทนาที่เปนสุภาษิตของ 
กันและกัน    ดวยประการดังน้ีแล. 
                                        จบฆฏสูตรที่  ๓  
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                  อรรถกถาฆฏสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในฆฏสูตรท่ี  ๓  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เอกวิหาเร  ไดแก  ในหองหน่ึง.   ไดยนิวา  ครั้งน้ันภิกษุ 
อาคันตุกะประชุมกันเปนอันมาก.  เพราะฉะน้ัน  เสนาสนะแถวชายบริเวณ 
หรือชายวิหารไมเพียงพอ  พระเถระสองรูปตองอยูหองเดียวถัน  พระเถระ 
เหลาน้ัน  กลางวันนั่งแยกกัน   แตกลางคืนกั้นมานไวในระหวางพระเถระ 
ทั้งสอง  พระเถระเหลาน้ันนั่งในท่ีที่ถึงแกตนเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น ทาน 
จึงกลาววา  เอกวิหาเร.  คําวา  โอฬาริเกน   ทานกลาวหมายเอาความมี 
อารมณหยาบ.  ดวยวา   พระเถระนั่น   อยูดวยวิหารธรรมคือทิพยจักษุและ 
ทิพยโสต.    จริงอยู   รูปายตนะและสัททายตนะท่ีพระเถระทั้งสองน้ันฟง 
แลว   เปนอารมณหยาบ.  วิหารธรรมนั้นชื่อวาหยาบ    เพราะเห็นรูปดวย 
ทิพยจักษุ   และฟงเสียงดวยทิพยโสตธาตุ.  บทวา   ทิพฺพจกฺขุ  วิสุชฺฌิ 
ความวา    ทพิยจักษุไดบริสุทธิ์โดยทีไ่ดเห็นพระรูปของพระผูมีพระภาค- 
เจา.   บทวา  ทิพฺพา  จ  โสตธาตุ   ความวา  ทิพยโสตธาตุแมนั้นชื่อวา 
บริสุทธิ์โดยที่ไดฟงพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจา     ทพิยจักษุและ 
ทิพยโสตทั้งสองแมของพระผูมีพระภาคเจาก็บริสุทธิ์      โดยที่ไดทอดพระ 
เนตรเห็นรูปและทรงสดับเสียงของพระเถระ.  ไดยินวา  ในกาลน้ัน  พระ- 
เถระคิดวา      บัดนี ้  พระศาสดาประทับอยูที่ไหนหนอ  จึงเจริญอาโลกกสิณ 
เห็นพระศาสดาประทับนั่ง  ณ  พระคันธกุฎี   ในพระเชตวันวิหาร   ดวย 
ทิพยจักษุ ไดฟงพระสุรเสียงของพระผูมีพระภาคเจาน้ันดวยทิพยโสตธาตุ. 
แมพระศาสดาก็ไดทรงกระทําเหมือนอยางนั้นนั่นแล. พระศาสดาและพระ-  
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เถระไดเห็นและไดฟงเสียงกันและกัน     ดวยประการฉะน้ี.  
         บทวา   อารทฺธวิริโย  ไดแก  มีความเพียรบริบูรณ   คือประคอง 
ความเพียรไวแลว.      บทวา  ยาวเทว  อุปนิกฺเจปนมตฺตาย    ความวา 
กอนหินขนาดเทาเมล็ดพันธุผักกาดที่วางไวใกลภูเขาหิมวันตซึ่งกวางสาม 
พันโยชน.   ทานอธิบายวา    กอนหินมีไวเพียงเพื่อจะเทียบเคียงอยางนี้วา 
ภูเขาหินวันตใหญหนอ    กอนหินเทานี้หนอ.     แมขางหนาก็นัยนี้แหละ. 
บทวา    กปฺป   ไดแก  ตลอดอายุกัป.   ดวยบทวา   โลณฆฏาย     ทาน   
แสดงเปรียบเหมือนหมอเกลือท่ีวางไวกวางเทาขอบปากจักรวาลสูงจด 
พรหมโลก.     ก็พระเถระเหลาน้ัน     เม่ือนําอุปมา    มาเปรียบเทียบกับ  
สิ่งท่ีเห็นกัน      และกับคุณท่ีมีอยู.   อยางไร.   จริงอยู   ธรรมดาวา 
ฤทธิ์นี้เปนเสมือนภูเขาหิมพานต  เพราะอรรถวา    สูงลิบ   และเพราะอรรถ 
วา  ขนาดใหญ  สวนปญญาเปนเสมือนรสเกลือท่ีใสเขาไวในกับขาวทุกชนิด 
เพราะอรรถวา  เขาไปต้ังอยูในธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๓  นํามาเปรียบเทียบ 
ดวยอรรถวา เห็นสมกัน อยางนี้กอน.  สวนลักษณะแหงสมาธิ  ปรากฏแจม 
ชัดแกพระมหาโมคคัลลานเถระ.   ชื่อวาฤทธิ์ที่ไมมีอยู  ยอมไมมีแกพระสารี- 
บุตรเถระก็จริง  ถึงอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงต้ังพระมหา- 
โมลคัลลานเถระน้ีแลไวในเอตทัคคะวา  ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุสาวก 
ของเราผูมีฤทธ์ิ  มหาโมคคัลลานะเปนเลิศ.   สวนลักษณะวิปสสนา  ปรากฏ 
แจมชัดแกพระสารีบุตรเถระ.    ปญญามีอยูแมแกพระมหาโมคคัลลานเถระ 
ก็จริง   ถึงอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงตั้งพระสารีบุตรเถระนี้แล 
ไวในเอตทัคคะวา  ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุสาวกของเราผูมีปญญามาก 
สารีบุตรเปนเลิศ.   เพราะฉะนั้น    ทานทั้งสองจึงรับหนาที่แหงกันและกัน  
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นํามาเปรียบเทียบกับคุณท่ีมีอยูดวยประการฉะน้ี.   จริงอยู  พระมหาโมค- 
คัลลานเถระ      บรรลุความสําเร็จในสมาธิลักษณะ   พระสารีบตุรเถระ 
บรรลใุนวิปสสนาลักษณะ    พระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุทั้งสองลักษณะ. 
                                    จบอรรถกถาฆฏสูตรที่  ๓ 
 
                             ๔.  นวสูตร 
 

                  วาดวยเรือ่งภิกษุใหม 
 
         [๖๙๖]   ขาพเจาไดสดับมายอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ณ  สมยันั้นแล   ภิกษุใหม 
รูปหน่ึงเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต  เขาไปสูวิหารแลว  เปน 
ผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู       ไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทําจีวร 
ครั้งน้ันแล      ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ 
ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๖๙๗]   ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลว.   ไดกราบทูลพระผู- 
มีพระภาคเจาดังน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุใหมรูปหน่ึงในพระ  
ธรรมวินัยนี้เดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไปสูวิหารแลว   เปน 
ผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู  ยอมไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทํา 
จีวร  ครั้นนัน้แล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกรปูหน่ึงมาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุ   เธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคําของเราวา    พระศาสดาใหหา 
ภิกษุนั้นทูลรบัสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภิกษุนั้น  ครั้นแลวได  
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กลาวกะเธอวา    พระศาสดาตรัสเรียกทาน     เธอรับคําของภิกษุนั้นแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวนั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว     พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสกะเธอวา  จริงหรืออภิกษุ  ไดยินวา  เธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต     เขาไปสูวิหารแลวเปนผูมีความขวนขวายนอยน่ิงอยู     ไมชวย 
เหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทําจีวร. 
         ภิกษุนั้นกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ       ขาพระองคก็กระทํา 
กิจสวนตัวเหมือนกัน. 
         [๖๙๘]  ลําดับนั้นแล      พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความ 
ปริวิตกแหงจิตของภิกษุนั้นดวยพระทัย  จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธออยายกโทษภิกษุนี้เลย  ภิกษุนี้เปนผูมีปรกติไดฌาน 
๔   อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน  อันอาศัยอธิจิต   ตามความปรารถนา 
ไมยาก    ไมลําบาก     กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม 
ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติโดยชอบตองการน้ัน 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู. 
         [๖๙๙]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา                                
              บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน    ปรารภความ 
              เพียรดวยกําลังนอย  ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปน 
              เครือ่งปลดเปลื้องกิเลสท้ังปวงได   แตภิกษุหนุมรูปน้ี 
              เปนอุดมบุรุษ  ชาํนะมารทั้งพาหนะไดแลว  ยอมทรง 
              ไวซึ่งอัตภาพมีในท่ีสุด  ดังน้ี. 
                                          จบนวสูตรที่  ๔  
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                    อรรถกถานวสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในนวสูตรท่ี  ๔  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา  อปฺโปสฺสุกฺโก  ไดแก ไมมคีวามขวนขวาย. บทวา   สงฺกตายติ๑ 

ไดแก  อยู.   บทวา  เวยฺยาวจฺจ  ไดแก กิจท่ีจะพึงทําในจีวร.     บทวา 
อภิเจตสิกาน  ไดแก  อาศัยอภิจิต  คือจิตสูงสุด.   บทวา  นิกามลาภี 
ไดแก  เปนผูไดตามปรารถนา  เพราะเปนผูสามารถเขาสมาบัติในขณะที่ 
ปรารถนา.     บทวา  อกิจฉฺลาภี     ไดแก  เปนผูไดไมยาก   เพราะเปน 
ผูสามารถขมอันตรายของฌานเขาสมาบัติไดโดยงาย.  บทวา  อกสิรลาภี  
ไดแก เปนผูไดอยางไพบูลย .     เพราะเปนผูสามารถออกไดตามกําหนด 
อธิบายวา     มีฌานคลองแคลว.  บทวา  สิถิลมารพฺภ  ไดแก   ใช 
ความเพียรยอหยอน. 
                                   จบอรรถกถานวสูตรที่  ๓ 
 
                           ๕.  สุชาตสูตร 
 

                   วาดวยเรือ่งพระสชุาต 
 
         [๗๐๐]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ทานพระสุชาต 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาที่ประทับ. 
         [๗๐๑]  พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมา 
 
๑.  ม.  สงฺกสายติ. 
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แตไกลเทียว    แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา    กลุบตุรนี้ยอมงามดวยสมบัติ  
๒ อยาง  คือมีรูปงาม  นาดู  นาเลื่อมใส   ประกอบดวยผิวพรรณอันงาม 
ยิ่งนัก  และกระทําใหแจงซึ่งท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตร 
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น  ดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู.                                      
         [๗๐๒]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา     ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
              ภิกษุนี้ยอมงามดวยใจอันซื่อตรงหนอ   เปนผูหลุดพน 
              เปนผูพราก   เปนผูดับ    เพราะไมถือมั่น     ชํานะมาร 
              พรอมท้ังพาหนะไดแลว   ยอมทรงไวซึ่งอัตภาพมีใน 
              ที่สดุ  ดังน้ี. 
                                  จบสุชาตสูตรที่  ๕ 
 
                                            อรรถกถาสุชาตสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสุชาตสูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อภิรูโป  ไดแก  มรีูปงามล้ํารูปอ่ืน ๆ.  บทวา  ทสฺสนีโย 
ไดแก ควรทัศนา.  บทวา  ปาสาทิโก  ไดแก  สามารถท่ีจะใหใจแจมใสใน 
การดู.  บทวา  วณฺณโปกฺขรตาย  ไดแกดวยความเปนผูมีผิวพรรณงาม. 
                                 จบอรรถกถาสุชาตสูตรที่  ๕  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๒ - หนาท่ี 766 

                          ๖.  ภัททิยสูตร 
 

      วาดวยเร่ืองพระลกุณฏกภัททิยะ 
 
         [๗๐๓]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล   ทานพระ-   
ลกุณฏกภัททิยะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
         [๗๐๔]  พระผูมีพระภาคเจา   ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระ- 
ลกุณฏกภัททิยะมาแตที่ไกลเทียว  แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  พวกเธอเห็นหรือไม  ซึ่งภิกษุกําลังมาอยูโนน   มีวรรณะไมงาม 
ไมนาดู   เต้ีย  เปนที่ดูแคลนของภิกษุทั้งหลาย. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    เห็นพระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนัน่แล  มฤีทธิม์าก  มีอานุภาพมาก 
อน่ึง  สมาบัติที่เธอไมเคยเขา  เธอก็ไดโดยงาย   เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด 
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม     ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบตองการน้ัน     ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
         [๗๐๕]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปน้ีวา 
              สัตวทั้งหลาย   จําพวกหงส  นกกะเรียน  นกยูง   ชาง 
              เน้ือฟาน  ทั้งหมด  ยอมกลัวราชสีห  ความเสมอกัน 
              ในกายไมมี   ฉันใด   ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้น  
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              เหมอืนกัน  ถาคนหนุมมีปญญา  เขาก็ยอมใหญใน  
              มนษุยเหลาน้ัน  ไมเหมือนคนพาล  ซึ่งถือรางกาย 
              เปนใหญ  ดังน้ี. 
                                   จบภัททิยสูตรที่   ๖ 
 
                                     อรรถกถาภัททิยสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในภัททิยสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทุพฺพณฺณ   ไดแกมีผิวกายไมงาม.   บทวา   โอโกฏมิก 
ไดแก  เต้ีย.  บทวา  ปริภตูรูป  ไดแก  ถูกดูแคลนเรือ่งขนาด.  ไดยินวา 
พวกภิกษุฉัพพัคคียปรามาสทานลกุณฏกภัททิยะวา   ทานภัททิยะ   ทาน 
ภัททิยะ  หยอดลอแบบตาง ๆ  ฉุดมาบาง  รั้นไปรอบ ๆ บาง  ในท่ีนั้น ๆ 
เพราะเหตุดังนี้นั้น  ทานจึงกลาววา  ปริภูตรูป  ดังนี้. 
         ก็เพราะเหตุไร   ทานลกุณฏกภัททิยะจึงมีรูปอยางนี้.   เลากันมาวา 
ทานลกุณฏกภัททิยะน้ี   เคยเปนพระราชาผูยิ่งใหญผูหน่ึง  พระองคทรง 
รังเกียจพวกคนแกและหญิงแก ๆ   ถาพระองคเห็นคนแก ๆ   ใหเกลามวย 
ผมของคนเหลาน้ัน ใหผูกรักแร แลวใหเลนตามชอบใจ แมเห็นหญิงแก ๆ 
ก็ทําพิเรน ๆ ตามปรารถนาแกหญิงเหลาน้ัน  ใหเลนตามชอบใจ โทษใหญ 
ยอมเกิดข้ึนในสํานักแหงบุตรและธิดาเปนตนของคนเหลาน้ัน   การกระทํา 
ความชั่วของทาน   ไดกระทําใหเกิดโกลาหลเปนอันเดียวต้ังแตแผนดินจด 
ถึงเทวโลก ๖ ชั้น. 
         ลําดับนั้น  ทาวสักกะมีพระดําริวา  คนอันธพาลเบียดเบียนมหาชน 
เราจักขมเขา.   ทาวสักกะจึงแปลงเพศเปนคนแกชาวบาน   ยกตุมเต็มดวย  
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เปรียงตุมหน่ึงไวบนยานนอย  ขันยานเขาพระนคร.  ฝายพระราชาทรงชาง 
เสด็จออกจากพระนคร    ทอดพระเนตรเห็นเขา    ตรัสวา    คนแกนี้มุง 
หนามาหาเราดวยยานนอยเต็มดวยเปรียง หามเขาไว  หามเขาไว. พวกมนุษย 
ว่ิงหาขางโนนขางน้ีก็ไมเห็น.     เพราะทาวสักกะทรงอธิษฐานไวอยางนี้วา 
พระราชาเทาน้ันจงเห็นเรา   คนอ่ืนอยาไดเห็น.    ลาํดับนั้น    เมื่อมนุษย 
เหลาน้ัน กราบทูลวา  ที่ไหนพระองค  ที่ไหนพระองค  เทาน้ัน   พระราชา 
พรอมท้ังชางเสด็จเขาไปใตยาน  เหมือนลูกโคอยูใตแมโคฉะน้ัน.   ทาวสักกะ   
ก็ทรงทุบตุมเปรียงแตกออก    ต้ังแตนั้น   พระราชามีพระวรกายเปรอะเปอน 
ไปดวยเปรียง ทาวเธอใหขัดสีพระวรกาย สรงสนานในสระโบกขรณีในสวน 
ตกแตงพระวรกายเสด็จเขาพระนคร   ไดทอดพระเนตรเห็นเขาอีก    ครั้น 
ทอดพระเนตรเห็นแลวจึงตรัสวา     คนแกที่เราเห็นนี้นั้นปรากฏอีก  จง 
หามเขา   จงหามเขา.   พวกมนุษยกราบทูลวา   ทีไ่หนพระองค   ที่ไหน 
พระองค    เที่ยวว่ิงพลานไปมา.    พระองคประสบอาการผิดปกติอีกครั้ง 
ขณะนั้น ทาวสักกะใหโคและยานหายไป  ประทบัยืนในอากาศตรัสวา  คน 
อันธพาล  ทานสําคัญเราวา  ผูนี้เปนพอคาเปรียง  เราคือทาวสักกเทวราช 
มาเพ่ือจะหามการทําชั่วของทานน้ัน    ทานอยาไดทําอยางนี้ตอไป  ทรงคุก 
คามแลวเสด็จไป.  ดวยกรรมอันนี้  ทานจึงมีผิวพรรณทราม. 
         ก็ในครัง้พระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา   ทานลกุณฏกภัททิยะนี้ 
เปนนกดุเหวาชื่อจิตตปตต   อยูที่มิคทายวันอันปลอดภัย  วันหน่ึงบินไปปา 
หิมวันต  เอาจะงอยปากคาบมะมวงหวานบินมา  เห็นพระศาสดามีภิกษุ 
สงฆแวดลอมจึงคิดวา  วันอ่ืน ๆ เราไมมีอะไร  เห็นพระศาสดา  แตวันนี้  
เรามีผลมะมวงสุกนี้   เราจักถวายผลมะมวงแดพระทศพล  ดังนี้  บินรอนอยู  
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ในอากาศ     พระศาสดาทรงทราบจิตของนกดุเหวา     ทอดพระเนตรดู 
อุปฏฐาก.  อุปฏฐากนําบาตรออกวางไวในพระหัตถของพระศาสดา.   นก 
ดุเหวาวางมะมวงสุกลงในบาตรของพระทศพล.     พระศาสดาประทับนั่ง 
เสวยมะมวงสุกในที่ตรงนั้นเอง.     นกดุเหวามีจิตเลื่อมใส     ระลึกถึงคุณ 
พระทศพลร่าํไป   ถวายบังคมพระทศพลแลวบินไปสูรังของตน   ใหเวลา 
ลวงไปดวยความสุขเกิดแตปตินั่นเองตลอด ๗ วัน.  ดวยกรรมอันนี้   นก 
ดุเหวานั้นจึงมีเสียงไพเราะ. 
         ในครั้งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  เมื่อเริ่มสรางเจดีย   พวก 
ชางปรึกษากันวา   เราจะทําขนาดไหน  ขนาด ๗ โยชน   นี้ใหญเกินไป 
ขนาด ๖ โยชน  แมนี้ก็ใหญเกินไป  ขนาด  ๕  โยชน  แมนี้ก็ใหญเกินไป 
ขนาด ๔ โยชน  ๓ โยชน ๒ โยชน ดังน้ี   ครั้งน้ัน  ทานลกุณฏกภัททิยะ 
นี้เปนหัวหนาชาง     กลาววา     ทานผูเจริญ     ในอนาคตควรจะประดับ 
ประคองความสุขไว   ดวยอาการอยางน้ีถือเชือกวัดไปยืนในที่สุดคาวุตหนึ่ง 
กลาววา    มขุหน่ึง ๆ  คาวุตหนึ่ง    จักเปนพระเจดียกลมโยชนหน่ึง    สูง 
โยชนหน่ึง.  ชางเหลาน้ันไดทําตามคําหัวหนาชาง. ๗ ป  ๗ เดือน ๗ วัน 
จึงสรางเจดียสําเร็จ.  ทานไดทําประมาณของพระพุทธเจาผูหาประมาณมิได 
ดวยประการฉะน้ี   ดังน้ัน  ดวยกรรมน้ัน  ทานจึงเกิดเปนคนเต้ีย. 
         บทวา   หตฺถิโย  ปสฏมิคา   ไดแกชางและเน้ือฟาน.     บทวา 
นตฺถิ  กายสฺมึ  ตุลยตา  ความวา  ชื่อวาขนาดในกายไมมี  อธิบายวา 
ขนาดกาย  ไมสําคัญ. 
                              จบอรรถกถาภัททิยสูตรที่  ๖  
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                          ๗.  วิสาขสูตร 
 

       วาดวยเร่ืองพระวิสาขปญจาลบุตร 
 
         [๗๐๖]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  กูฏาคารศาลา  ปา 
มหาวัน  กรุงเวสาลี.  สมัยน้ันแล  ทานพระวิสาขปญจาลบุตร  ยังภิกษุ 
ทั้งหลายใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ    ใหราเริง  ดวยธรรมีกถา 
ประกอบดวยวาจาไพเราะ  สละสลวยปราศจากโทษ   นับเนื่องเขาในวาจา 
ที่ใหเขาใจเน้ือความ  ไมอิงอาศัยวัฏฏะ  ในอุปฏฐานศาลา. 
         [๗๐๗]  ครั้งน้ันแล    เปนเวลาเย็น    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จ 
ออกจากท่ีเรน    เสด็จไปทางอุปฏฐานศาลา   ครัน้เสด็จถึงแลวประทับบน 
อาสนะท่ีแตงต้ังไว    แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ใครหนอแลยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง  ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ใหราเริง 
ดวยธรรมีกถา   ประกอบดวยวาจาไพเราะ   สละสลวยปราศจากโทษ   นับ 
เนื่องเขาในวาจาที่ใหเขาใจเน้ือความ     ไมอิงอาศัยวัฏฏะ   ในอุปฏฐาน- 
ศาลา.                              
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ทานพระวิสาข- 
ปญจาลบุตร  ฯลฯ 
         ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา 
ดีแลว  ดีแลว   วิสาขะ   เธอยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง...   ดวยธรรมีกถา 
ฯลฯ  ดีนักแล. 
         [๗๐๘]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสไวยา-  
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กรณภาษิตแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปนี้ 
              ชนท้ังหลายยอมไมรูจักคนที่ไมพูด   วาเจือดวยพาล 
              หรอืเปนบัณฑิต  แตยอมรูจักคนท่ีพูด  ผูแสดงทาง 
              อมฤตอยู  บุคคลพึงกลาวธรรม  พึงสองธรรม  พึง 
              ประคองธงชัยของฤาษี  ฤาษทีั้งหลายมีสภุาษิตเปนธง 
              ธรรมนั่นเองเปนธงชัยของพวกฤาษี  ดังน้ี. 
                                     จบวิสาขสูตรที่  ๗ 
 
                อรรถกถาวิสาขสูตรที่  ๗ 
 
         ในวิสาขสูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โปริยา  วาจาย  ไดแก  ดวยวาจาท่ีไพเราะ  มีอักขระและบท 
ไมเสียหาย  เสมือนวาจาของชาวเมือง  คือมนุษยในเมือง.   บทวา 
วิสฺสฏาย  ไดแก   ไมฉงน  ไมยุงเหยิง  ไมพัวพัน  อธิบายวา  อันดีและ 
เสมหะไมทําลาย.  บทวา  อเนลคฬาย  ความวา  ไมพูดดวยวาจาที่เหมือน 
วาจาของคนโง ๆ ใชปากที่กําลังกลืนเขฬะพูดกัน  โดยที่แท  พูดดวย 
วาจาปราศจากโทษ  คือวาจาสละสลวย.  บทวา  ปรยิาปนฺนาย  ไดแก 
วาจาที่นับเนื่องในสัจจะ  ๔  คือวาจาที่พูดไมพนสัจจะ  ๔.  บทวา  อนิสฺสิตาย 
ไดแก  วาจาท่ีไมกลาวอิงวัฏฏะ.  บทวา  ธมฺโม  หิ  อิสิน  ธโช  ความวา 
โลกุตรธรรม  ๙  อยาง  ชือ่วาธงของฤาษีทั้งหลาย. 
                            จบอรรถกถาวิสาขสูตรที่  ๗   
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                            ๘.  นันทสูตร 
 

                      วาดวยเรือ่งนันทะ 
 
         [๗๐๙]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
         นัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้นนั้นแล  ทานพระนันทะ 
ผูเปนบุตรของพระเจาแมน้ําแหงพระผูมีพระภาคเจา     หมจีวรที่ทุบแลว 
ทุบอีก   หยอดนัยนตา    ถอืบาตรมีสีใส  เขาไปเฝาพระผูพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวน่ัง   ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๗๑๐]  ครั้นทานพระนันทะน่ังเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสดังน้ีวา   ดูกอนนันทะ   ขอท่ีเธอหมจีวรที่ทุบแลวทุบอีก   หยอด 
นัยนตา  และถือบาตรมีสีใส   ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา   ขอท่ีเธอถืออยูปาเปนวัตร   ถือบิณฑบาตเปนวัตร 
ถือผาบังสุกุลเปนวัตร  และไมพึงเปนผูอาลัยในกามท้ังหลายอยูอยางนี้   จึง 
สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา. 
         [๗๑๑]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา                               
              เมื่อไร  เราจะพึงไดเห็นนันทะ    ถืออยูปาเปนวัตร ถือ 
              ผาบังสุกุลเปนวัตร   ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะ 
              ที่เจือปนกัน   ไมอาลัยในกามท้ังหลาย  ดังน้ี. 
         [๗๑๒]  ลําดับนั้น    ทานพระนันทะ.   โดยสมัยตอมา   ไดเปนผู 
อยูปาเปนวัตร    ถือบิณฑบาตเปนวัตร    ถือผาบังสุกุลเปนวัตร    และไม  
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อาลัยในกามท้ังหลายอยู. 
                                  จบนันทสูตรที่  ๘ 
 
               อรรถกถานันทสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในนันทสูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาโกฏิตปจฺจาโกฏิตานิ  ความวา  ที่ใชฝามือหรือคอนทุบ 
ที่ขาง  ๆ  หนึ่ง.  บทวา  อฺชิตฺวา  ไดแก  เต็มดวยยาตา.  บทวา  อจฺฉ 
ปตฺต ไดแก  บาตรดินที่มีสีใส. 
         ถามวา  ก็เพราะเหตุไรพระเถระจึงทําอยางนั้น.  ตอบวา  เพ่ือจะรู 
อัธยาศัยของพระศาสดา.   ไดยินวา    พระเถระนั้นไดความคิดอยางนี้วา 
ถาพระศาสดาจักตรัสวา   นองชายของเรานี้    งามจริงหนอ    เราจักประ- 
พฤติตามอาการน้ีแล    ถาจะเห็นโทษในขอน้ี   เราจะละอาการนี้   ถือเอาผา 
จากกองหยากเยื่อ  กระทาํจีวรครอง    จักอยูประพฤติในเสนาสนะสุดทาย. 
         บทวา  อสฺสสิ  แปลวา  จักเปน.  บทวา  อฺาภฺุเชน   ความวา 
ก็อาหารการกินของพวกภิกษุผูแสวงหาโภชนะที่มีกลิ่นหอม   ปรุงดวยเครื่อง 
เผ็ดรอน   ในเรือนของอิสระชน   ที่เขากําหนดไว  ชื่อวา   อัญญาภุญชะ. 
แตโภชนะคละกัน  ที่ภิกษุผูยืนอยูที่ประตูเรือนตามลําดับเรือน    ชื่อวา 
อัญญาภุญชะ    อัญญาภุชะนี้   ทานประสงคเอาในที่นี้.   บทวา  กาเมส ุ
อนเปกฺขิน     ไดแกปราศจากความเยื่อใย      ในวัตถุกามและกิเลสกาม. 
บทวา  อารฺ ิโก  จ  ทานกลาวโดยการสมาทานทุกอยางทีเดียว.   คําวา 
กาเมสุ  จ  อนเปกฺโข        ความวา  พระสูตรนี้พระองคทรงแสดงนาง 
อัปสรเปนตน  ในเทวโลก   เสด็จมาตรัสไวในภายหลัง.   ต้ังแตวันที่ตรัส  
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พระสูตรนี้   พระเถระเพียรพยายามอยูโดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน  ก็ดํารงอยู  
ในพระอรหัต   เปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศในโลกพรอมท้ังเทวโลก. 
                                จบอรรถกถานันทสูตรที่  ๘ 
 
                      ๙.  ติสสสูตร 
 

       วาดวยเร่ืองทานพระติสสะ 
 
         [๗๑๓]  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ทานพระติสสะ 
ผูเปนโอรสพระเจาอาของพระผูมีพระภาคเจา  เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ครัน้แลวถวายอภิวาทแลว   นั่งเปนทุกขเสียใจ 
หลั่งนํ้าตาอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๗๑๔]  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระติสสะ 
วา  ดูกอนติสสะ  ไฉนหนอ  เธอจึงน่ังเปนทุกขเสียใจหลั่งนํ้าตาอยู. 
         ทานพระติสสะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุทั้งหลาย 
กลุมรุมเสียดแทงขาพระองคดวยวาจาดุจประตัก. 
         พ.  จรงิอยางนั้น  ติสสะ  เธอวาเขาขางเดียว   แตเธอไมอดทนตอ 
ถอยคํา  ขอท่ีเธอวาเขาขางเดียว  ไมอดทนตอถอยคําน้ัน  ไมสมควรแก 
เธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา  แตขอท่ีเธอวาเขาดวย 
อดทนตอถอยคําไดดวย  นั่นแล  สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปน 
บรรพชิตดวยศรัทธา. 
         [๗๑๕]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา  
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              เธอโกรธทําไมหนอ   เธออยาโกรธ    ติสสะ   ความ  
              ไมโกรธเปนความประเสริฐของเธอ  แทจริง   บุคคล  
              ยอมประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือกําจัดความโกระ  ความ 
              ถือตัว  และความลบหลูคุณทาน  ดังน้ี. 
                                            จบติสสสูตรที่  ๙ 
 
                                       อรรถกถาติสสสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในติสสสูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทุมฺมโน   ไดแก  เกิดในโทมนัส.  ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
พระติสสะน้ีจึงเกิดเปนทุกขเสียใจอยางนี้.   ตอบวา ก็พระติสสะน้ีเปนกษัตริย 
บวช.  เพราะฉะนั้น  ภิกษุทั้งหลายใหทานบวชแลว  ใหนุงผาสาฎก ๒ ชั้น 
หมจีวรอยางดี  หยอดตา  ทาศีรษะดวยน้ํามันเจือดวยน้ําชาด.  เมือ่เหลา 
ภิกษุไปสูที่พักกลางคืนและกลางวัน    ทานไมรูวา    ธรรมดาวาภิกษุตองนั่ง 
ในโอกาสอันสงัด   จึงไปโรงฉันข้ึนเตียงใหญแลวน่ัง.   ภิกษุทั้งหลายผูถือ 
ผาบังสุกุลเปนวัตร  ผูเที่ยวไปในทิศเปนอาคันตุกะมา  คิดวา  ดวยทํานองนี้ 
พวกเรามีตัวเปรอะเปอนไปดวยธุลี  ไมอาจจะเฝาพระทศพลได  เราจะวาง 
สิ่งของไวกอน   ดังน้ีแลวก็ไปโรงฉัน.    เมื่อพระมหาเถระกําลังมา   ทาน 
ติสสะน่ังน่ิงทีเดียว.    ภิกษุเหลาอ่ืนถามโดยเอ้ือเฟอ    [ขอโอกาส]    วา 
พวกเราจะทําวัตรคือการลางเทา  พัดดวยกานตาลนะ  ก็พระติสสะน้ีนั่งอยู 
นั่นแล    ถามวา    พวกทานมีพรรษาเทาไร.    เมื่อพวกภิกษุนั้นตอบวา 
พวกกระผมยังไมมีพรรษา  ก็ทานเลามีพรรษาเทาไร   จึงกลาววา  ผมบวช 
ในวันนี้.  ลําดับนั้น   ภิกษุทั้งหลายกลาวก็ทานวา   อาวุโส   ทานจงตัด  
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มวยผมเด๋ียวน้ี         แมวันนี้กลิ่นเหาที่โคนศีรษะของทานสงกลิ่นฟุงทีเดียว  
เมื่อภิกษุแกวามีประมาณเทาน้ี     ขอโอกาสทําวัตรของเรา   ทานก็นั่งน่ิง 
เงียบ    แมเพียงความยําเกรงของทานก็ไมมี    ทานบวชในศาสนาของใคร 
ดังน้ีแลว    รมุกันประหารพระติสสะน้ันดวยหอกคือวาจา   กลาววา   ทาน 
ไมอาจเลี้ยงชีพไดเพราะเปนหน้ี   หรอืกลัวจึงบวช  หรือทานแลดูพระเถระ 
รูปหน่ึง    เมื่อพระเถระน้ันกลาววา    ทานมองดูเราหรือขรัวตา    จึงแลดู 
อีกรูปหน่ึง  แมเม่ือทานรูปนั้นกลาวอยางนั้นเหมือนกัน  ทีนั้น  ทานก็เกิด 
ขัตติยมานะข้ึนมา  ภิกษุเหลาน้ีรุมกันใชหอกคือวาจาทิ่มแทงเรา  น้ําตาสี 
แกวมณีในดวงตาก็ไหลพราก.         แตนั้นทานก็กลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา 
ทานมาสูสํานักของใคร.     ภิกษุเหลาน้ันกลาววา     ก็ทานเลาสําคัญเราวา 
มาสูสํานักของทานหรือ    พวกเราไมใชอยูในเพศคฤหัสถนี้      จึงกลาววา 
พวกเรามาสูสํานักของพระศาสดาผูเปนอัครบุคคลในโลกพรอมท้ังเทวโลก. 
พระติสสะกลาววา   พวกทานมาในสํานักพ่ีชายของเรา  ถาเม่ือเปนเชนนั้น 
เราจักไปตามทางที่พวกทานมานั่นแล         โกรธออกไปแลวคิดในระหวาง 
ทางวา     เมื่อเราไปโดยทํานองน้ีกอน     พระศาสดาจักใหนําภิกษุเหลาน้ี 
ออกไป    จึงเปนทุกขเสียใจ   เดินน้ําตาไหลไป  ดวยเหตุนี้  ทานจึงเกิด 
เปนอยางนี้แล.                                  
         บทวา  วาจาย  สนฺนโิตทเกน  ความวา  ดวยประตักคือถอยคํา.  บทวา 
สฺชมฺภร ึ อกสุ ไดแกกระทําใหเต็มแปร   คือใหถกูตองไมมีระหวาง. 
ทานอธิบายไววา  แทงขางบน.   บทวา   วตฺตา  ความวา  ทานพูดเรื่องที่ 
ปรารถนากะคนเหลาอ่ืน.   บทวา  โน  จ  วจนกขฺโม  ความวา   ทาน 
ไมอาจอดทนถอยคําของชนเหลาอ่ืน      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยาง  
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นี้วา     เธอถกูความโกรธน้ีแทงดวยประตักคือวาจาในปจจุบันน้ีกอน  แต 
ในอดีตเธอถูกพระราชาเนรเทศออกจากแวนแควน.    ภิกษุทั้งหลายจึงทูล 
วิงวอนกะพระผูมีพระภาคเจาวา   ในกาลไหน  พระเจาขา. 
         พระศาสดาตรัสวา   ในอดีตกาล    พระเจาพาราณสีเสวยราชสมบัติ 
ในกรุงพาราณสี.      ครั้งน้ันฤาษี ๒ ทาน  คือทานหนึ่ง  ชื่อวา  ชาติมา 
ทานหน่ึงชื่อวา     มาตังคะ.    ไดไปยังกรุงพาราณสี    ในฤาษีทั้งสองน้ัน 
ฤาษีชื่อวา  ชาติมา ไปถึงกอน  นั่งที่โรงชางหมอ.   ภายหลังมาตังคดาบส 
ไดไปขอพักในที่นั้น.    นายชางหมอกลาววา    ในท่ีนี้  บรรพชิตผูเขาไป 
กอนมีอยู   ทานจงถามเขาเถิด.    มาตังคดาบสน้ัน    ถือเอาบริขารของตน 
ยืนใกลประตูโรงชางหมอ     กลาววา     ทานอาจารย     โปรดใหโอกาส 
ขาพเจาพักอยูในที่นี้สักราตรีหน่ึงเถิด.    ชาติมาฤาษีกลาววา     เขาไปเถิด 
ทาน  จึงถามทานผูเขาไปน่ังวา   ทานโคตรอะไร.  ตอบวา  ขาพเจาโคตร 
จัณฑาล.  ชาติมาฤาษีวา    ขาไมอาจจะน่ังในท่ีแหงเดียวกับเจาได   จงไป 
ณ  สวนขางหน่ึง.       มาตังคดาบสลาดเครื่องลาดหญาแลวก็นอนในที่นั้น 
นั่นเอง.     ชาติมาฤาษีนอนพิงประตู.   ฝายมาตังคดาบสออกไปเพ่ือถาย 
ปสสาวะจึงเหยียบอกชาติมาฤาษีนั้นเขา   เมื่อชาติมาฤาษีถามวา     ใครน่ัน. 
จึงกลาววา    ขาพเจาเองทานอาจารย.   เฮย     เจาจัณฑาล   เจาไมเห็นทาง 
จากท่ีแหงอื่นหรือ.      เมื่อเปนเชนนี้    เจาจะไมตองมาเหยียบขา.    ทาน 
อาจารย   เมือ่ขาไมเห็นก็เหยียบเอา    โปรดยกโทษใหขาดวยเถิด.    เมื่อ  
มหาบุรุษออกไปภายนอก  ชาติมาฤาษีนั้นคิดวา  ผูนี้แมไปภายหลังก็จักมา 
ขางน้ี      จึงนอนพลิกกลบัไปเสีย.    ฝายมหาบุรุษเขาไปดวยคิดวา   ทาน 
อาจารยนอนหันศีรษะมาทางนี้       เราจักไปทางที่ใกลเทาของทาน    ดังน้ี   
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จึงเหยียบอกเขาอีก.  ก็เม่ือฤาษีนั้นถามวา  นั่นใคร จึงตอบวา   ขาพเจาเอง  
ทานอาจารย.  ฤาษีนั้นกลาววา  ชั้นแรกทีเดียว   เจาไมรูจึงทํา   บัดนี้เจา 
ทํากระทบเรา  เมื่อพระอาทิตยข้ึน   ศีรษะของเจาจงแตก ๗  เสยีง  มหา- 
บุรุษไมพูดอะไร ๆ  กอนท่ีอรุณจะข้ึนน่ันเอง ไดยึดดวงอาทิตยไว  ไมยอม 
ใหพระอาทิตยข้ึน     พวกคนและสัตวเดรัจฉานมีชางมาเปนตนตางต่ืนกัน 
แลว. 
         พวกมนุษยพากันไปยังราชตระกูลทูลวา  ขอเดชะ   ข้ึนชือ่วาผูที่จะ 
ไมต่ืนทั่วนครไมมี   แตไมปรากฏวาอรุณจะข้ึน  นี่เหตุอะไรกัน.   ถากระไร  
ขอพระองคโปรดตรวจตราพระนคร. คนเหลาน้ันเมื่อสํารวจดู.  ก็พบดาบส  
สองทานในโรงชางหมอ  จึงคิดวา  นี่จักเปนการทําของสองทานนี้   จึงได 
พากันไปกราบทูลพระราชา  ถูกพระราชาตรัสวา  พวกเจาจงไปถามทานดู 
แลวจึงพากันมาถามฤาษีชื่อชาติมาน้ันวา  พวกทานทําใหมืดหรือ.  ชาติมา 
ฤาษีตอบวา   ขาพเจาไมไดทํา  แตจาดาบสข้ีโกงตัวเลวมีมายาเหลือหลายน้ี  
ทํา  จงถามดูเถิด.   คนเหลาน้ันจึงไปถามมหาบุรุษวา  ทานเจาขา   ทานทํา 
ใหมืดหรือ.  ดาบสตอบวา  ใช  อาจารยผูนี้ไดสาปขาพเจา  เพราะฉะนั้น   
ขาพเจาจึงทํา.     คนเหลาน้ันจึงไปกราบทูลพระราชา.  ฝายพระราชา 
เสด็จมาตรัสถามมหาบุรุษวา  ทานเจาขา  ทานทําใหมืดหรือ.  ดาบสทูลวา 
ขอถวายพระพรมหาบพิตร.   พระราชาตรัสถามวา  เพราะเหตุไร   เจาขา. 
ดาบสทูลวา  อาตมภาพถูกดาบสน้ีสาป  ถาดาบสน้ีขอขมาโทษอาตมภาพ 
ไซร   อาตมภาพจักปลอยพระอาทิตย      พระราชาตรัสวา   ทานเจาขา 
ทานจงขมาโทษดาบสนี้เถิด.  ฝายฤาษีทูลวา  คนผูมีชาติเชนเราจักให 
ขมาโทษคนจัณฑาลเชนน้ันหรือ  อาตมภาพไมขอขมาโทษดอก.  
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         ลําดับนั้น     พวกคนกลาวกะทานวา     ทานจักไมขอขมาโทษตาม  
ความชอบใจของตนหรือ  ดังน้ีแลวชวยกันจักมือและเทาแลวใหนอนหมอบ 
แทบเทา    แลวกลาววา    ขอจงขมาโทษเถิด.    ดาบสน้ันนอนเงียบเสียง.  
คนเหลาน้ันจึงกลาวย้ํากะดาบสน้ันวา จงขอขมาโทษเสีย. ลําดับนั้น  ดาบส 
จึงกลาววา   โปรดยกโทษขาเถิดอาจารย.  มหาบุรษุกลาววา   อันดับแรก 
ขาพเจาจักยกโทษใหทานแลวปลอยพระอาทิตย  แตเมื่อพระอาทิตยข้ึน 
ศีรษะของทานจักแตก  ๗  เสียง   ดังน้ีแลว  จึงกลาววา ทานจงเอากอนดิน 
เหนียว  ขนาดเทาศีรษะวางไวบนกระหมอมของดาบสน้ี     แลวใหทานยืน 
แชน้ําในแมน้ําแคคอ.  พวกผูคนไดกระทําเหมือนอยางนั้น.  ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี  ไพรพลของพระราชาทั่วแวนแควนประชุมกัน.   มหาบรุุษไดปลอย 
พระอาทิตยแลว.  แสงพระอาทิตยมากระทบกอนดิน.    กอนดินนั้นก็แตก 
๗ เสี่ยง.   ในขณะน้ันนั่นเอง    ดาบสน้ันก็ดําลงโผลข้ึนทางทาหน่ึงแลวก็ 
หนีไป.  พระศาสดาทรงนําเรื่องนี้มาตรัสวา  บัดนีท้านไดบริภาษในสํานัก 
ของภิกษุทั้งหลายกอน.    แมในกาลกอนทานอาศัยความโกรธนี้     จึงถูก 
เนรเทศออกจากแวนแควน    ครั้นทรงสืบอนุสนธิ   เมื่อจะโอวาทดาบสน้ัน 
จึงตรัสวา  ติสสะ  ขอน้ันไมสมควรแกเธอแล  เปนตน. 
                            จบอรรถกถาติสสสูตรที่   ๙ 
  
                                               ๑๐.  เถรนามสูตร 
 

                  วาดวยเรือ่งภิกษุรูปหนึ่งชื่อเถระ 
 
         [๗๑๖]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเวฬุวัน  
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กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห. สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงมีชื่อวาเถระ 
มีปกติอยูผูเดียว    และสรรเสริญการอยูผูเดียว    เธอเปนผูเดียว    เขาไปสู 
บานเพ่ือบิณฑบาต   เปนผูเดียวเดินกลับ  ยอมน่ังในท่ีลับผูเดียว   และยอม 
เปนผูเดียวอธิฐานจงกรม  ครั้งน้ันแล  ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผู- 
มีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ครั้นแลวถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง      ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลว     ไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี ้
มีชื่อวาเถระ  มีปกติอยูคนเดียว   และมีปกติกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว. 
         [๗๑๗]  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  เธอจงไปบอกภิกษุชื่อเถระตามคําของเราวา    พระ 
ศาสดารับสั่งใหหา   ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาทาน 
พระเถระถึงท่ีอยูครั้นแลวกลาววา อาวุโส  พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทาน 
พระเถระรับคําภิกษุนั้นแลว      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ครั้นแลวถวายอวิวาทแลวนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๗๑๘]  ครั้นทานพระเถระนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสถามวา     ดูกอนเถระ.     ไดยินวา     เธอมีปกติอยูคนเดียวและมัก 
สรรเสริญการอยูคนเดียว  จริงหรือ. 
         พระเถระกราบทูลวา  จริง    พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนเถระ    ก็เธอมีปกติอยูคนเดียว    และมักกลาวสรรเสริญ 
การอยูคนเดียวอยางไร.                                                              
         ถ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ในขอน้ี    คือขาพระองคคนเดียวเขาไป 
สูบานเพ่ือบิณฑบาต   เดินกลับคนเดียว  นั่งในท่ีลับตาคนเดียว  อธิษฐาน  
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จงกรมคนเดียว  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคมีปกติอยูคนเดียว   และ 
มักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว   อยางนี้แล. 
         [๗๑๙]  พ.  ดกูอนเถระ   การอยูคนเดียวน้ีมีอยู   เราจะกลาววา 
ไมมีก็หาไม   เถระ  อนึ่ง  การอยูคนเดียวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดย  
พิสดารกวาโดยประการใด   เธอจงฟงโดยประการน้ัน   จงทําไวในใจใหดี 
เราจักกลาว  ทานพระเถระทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสดังตอไปนี้. 
         [๗๒๐]  ดูกอนเถระ   กก็ารอยูคนเดียว  ยอมเปนอันบริบูรณโดย 
พิสดารกวาอยางไร     ในขอน้ี      สิ่งใดท่ีลวงไปแลว     สิ่งน้ันก็ละไดแลว 
สิ่งใดยังไมมาถึง สิ่งน้ันก็สละคือไดแลว  ฉันทราคะในการไดอัตภาพที่เปน 
ปจจุบันถูกกําจัดแลวดวยดี  การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดาร 
กวาอยางนี้แล. 
         [๗๒๑]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
              เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ  อายตนะ  ธาตุ 
              และไตรภพท้ังหมดได  ผูรูทกุขทุกอยาง  ผูมีปญญาดี 
              ผูไมแปดเปอนในธรรมท้ังปวง  ผูละสิ่งท้ังปวงเสียได 
              ผูหลุดพน  ในเพราะนิพพานเปนที่สิ้นตัณหา   วาเปน 
              ผูมปีกติอยูคนเดียว   ดังน้ี. 
                               จบเถรนามสูตรที่  ๑๐  
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          อรรถกถาเถรนามสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในเถรนามสูตรท่ี ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         วา   วณฺณวาที  แปลวา   มีปกติกลาวอานิสงส.  บทวา ย  อตีต 
ปหีน ความวา  เปนอันชื่อวาละความโกรธน้ัน  ดวยการละฉันทราคะใน 
เบญจขันธอันเปนอดีต.  บทวา  อนาคต  ความวา  เบญจขันธอันเปน  
อนาคตเปนอันชื่อวาสลัดเสียได  ดวยการสละฉันทราคะในเบญจขันธนั้น. 
บทวา  สพฺพาภิภุ  ความวา  ต้ังครอบงําขันธ  อายตนะ  ธาตุ  และภพ  ๓ 
ทั้งหมด.   บทวา  สพฺพวิทุ  ไดแก  รูแจงเบญจขันธเปนตนซึ่งมีประการ 
ดังกลาวแลวท้ังหมดน้ัน.  บทวา  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ   ความวา อันเครื่อง 
ฉาบคือตัณหาและทิฏฐิไมเขาไปฉาบแลวในธรรมท้ังปวงน้ันแล.  บทวา 
สพฺพ   ชห  ความวา  ละเบญจขันธนั้นแลท้ังหมด  ดวยการละฉันทราคะ 
ในเบญจขันธนั้น.  บทวา  ตณฺหกขฺเย  วิมุตฺต  ไดแกนอมไปในพระ- 
นิพพาน  กลาวคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหา    คือในวิมุตติซึ่งมีพระ-  
นิพพานน้ันเปนอารมณ. 
                            จบอรรถกถาเถรนามสูตรที่  ๑๐ 
 
                       ๑๑.  กัปปนสูตร  
 

      วาดวยเร่ืองทานพระมหากัปปนะ 
 
         [๗๒๒]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูนี้พระภาคเจาประทับอยู  ณ พระเชตวัน   อาราม  
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ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล   ทานพระมหา  
กัปปนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.  
         [๗๒๓]  พระผูมีพระภาคเจา       ไดทอดพระเนตรเห็นทาน 
พระมหากัปปนะผูมาแตไกล         แลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอเห็นภิกษุที่กําลังมาน่ันหรือไม    เปนผูขาว 
โปรง  จมูกโดง. 
         ภิกษุทั้งหลายกราบพูดวา  เห็น  พระเจาขา.                 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นแลมีฤทธิ์มาก   มีอานุภาพมาก 
แตเธอไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก   เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ 
โดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
         [๗๒๔]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา                          
              ในชมุนุมท่ียังรังเกียจกันดวยโคตร   กษัตรยิเปน 
              ผูประเสริฐท่ีสุดในเทวดาและมนุษย  ผูทีส่มบูรณดวย 
              วิชชาและจรณะ  เปนผูประเสริฐท่ีสุด  พระอาทิตย 
              ยอมแผดแสงในกลางวัน  พระจันทรสองสวางใน 
              กลางคืน  กษัตรยิผูผูกสอดเครื่องรบยอมมีสงา 
              พราหมณผูเพงฌาน   ยอมรุงเรือง  สวนพระพุทธเจา 
              ยอมรุงโรจนดวยเดชานุภาพตลอดวันและคืนทั้งหมด 
              ดังนี้.           
                                   จบกัปปนสูตรที่  ๑๑  
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            อรรถกถากัปปนสูตรท่ี  ๑๑  
 
         ใหกัปปนสูตรท่ี  ๑๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา  มหากปฺปโน  ไดแก  พระมหาเถระผูอยูในจํานวนพระมหา- 
สาวก   ๘๐  องค     ผูบรรลุกําลังแหงอภิญญามีชื่ออยางนี้.      ไดยินวา 
พระมหาเถระน้ัน  ครั้งเปนคฤหัสถ  ไดครองราชสมบัติมีอาณาเขตประมาณ 
๓๐๐ โยชน    ในกุกกุฏวดีนคร    แตเพราะในภพสุดทายไดเที่ยวเง่ียโสต 
สดับคําส่ังสอนเห็นปานน้ัน.   ตอมาวันหน่ึง  ทรงแวดลอมไปดวยอํามาตย 
๑,๐๐๐ คน  ไดไปทรงกรีฑาในพระราชอุทยาน.  กใ็นคราวน้ัน   พอคา 
เดินทางจากมัชฌิมประเทศไปนครน้ัน  เก็บสินคาแลวคิดจักเฝาพระราชา 
ตางถือเครื่องบรรณาการไปพระราชทวาร  สดับวาพระราชาเสด็จไปพระราช 
อุทยาน    จึงไปยังพระราชอุทยานยืนอยูที่ประตู     ไดแจงแกคนเฝาประตู 
ครั้นกราบทูลใหพระราชาทรงทราบ  พระราชารับสั่งใหเรียกมา  ตรัสถาม 
พวกเขาผูมอบเครื่องบรรณาการถวายบังคมยืนอยูวา   พอทั้งหลายพวกทาน 
มาแตไหน.   พอคาเหลานั้นกราบทูลวา  มาแตกรุงสาวัตถี   พระเจาขา. 
         ร.  แวนแควนของพวกทานมีภิกษาหาไดงายไหม. พระเจาแผนดิน 
ทรงธรรมไหม. 
         พ.  ขอเดชะ. พระเจาขา. 
         ร.  ก็ในประเทศของพวกทานมีศาสนาอะไร. 
         พ.  มีพระเจาขา   แตผูมีปากมีเศษอาหารไมสามารถจะพูดได. 
         พระราชา     ไดพระราชทานนํ้าดวยพระเตาทอง.    พอคาเหลาน้ัน 
บวนปากแลว  ผินหนาตอพระทศพลประคองอัญชลีแลวกราบทูลวา    ขอ 
เดชะ        ชือ่วาพระพุทธรัตนะไดเกิดข้ึนแลวในประเทศของขาพระองค.  
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พอพระราชาทรงสดับวา  พุทโธ   ปติเกิดแผไปท่ัวพระวรกายของพระราชา.  
ลําดับนั้น  พระราชาจึงตรัสวา   พอทัง้หลาย   ทานจงกลาววา    พุทโธ  
เถิด.  พระราชารับสั่งใหพวกพอคากลาวข้ึน  ๓  ครั้ง  อยางนี้วา  ขอเดชะ 
ขาพระองคทั้งหลายกลาววาพุทโธ   ดงัน้ี  จึงตรัสวา  บทวา พุทโธ   มีคุณ 
หาประมาณมิได  ใคร ๆ  ไมอาจทําปริมาณแหงบทวา  พุทโธ      นั้นได 
จึงเลื่อมใสในพระพุทธเจาน้ันนั่นแล  แลวไดประทานทรัพยแสนหน่ึงแลว 
ตรัสถามอีกวา  ศาสนาอ่ืนมีไหม. 
         พ.  มี  พระเจาขา   คือชื่อธรรมรัตนะเกิดข้ึนแลว. 
         พระราชาทรงสดับแมดังนั้นแลว      จึงทรงรับปฏิญญาถงึ  ๓  ครั้ง 
เหมือนอยางน้ัน    แลวพระราชทานทรัพยแสนหน่ึงอีก   ตรัสถามอีกวา 
ศาสนาอะไรอ่ืนมีไหม. 
         พ.  มีพระเจาขา   คือพระสังฆรัตนะเกิดข้ึนแลว. 
         พระราชาทรงสดับดังน้ันแลว  จึงรับปฏิญญา ๓ ครั้งเหมือนอยางนั้น 
พระราชทานทรัพยแสนหน่ึงอีก  ทรงลขิิตความท่ีพระราชทานทรัพยไวใน 
พระราชสาสนแลวสงไปดวยพระดํารัสสั่งวา      พอท้ังหลาย     พวกทาน 
จงไปสํานักของพระเทวี. เมื่อพวกพอคาเหลาน้ันไปแลวทาวเธอไดตรัสถาม 
อํามาตยทั้งหลายวา  พอทั้งหลาย  พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลว พวกทาน 
จักกระทําอไร.  อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา พระองคประสงค 
จะทําอะไร. 
         ร.  เราจักบวช.                                   
         อ.  แมพวกขาพระองคก็จักบวช.       เขาเหลาน้ันทั้งหมดไมเยื่อใย 
เรือนหรือขุมทรัพย  จึงพากันออกบวชพรอมดวยเหลามาท่ีมีคนข่ีขับไป.  
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         พวกพอคาไปสํานักพระอโนชาเทวีแสดงพระราชสาสน     พระเทวี 
ทรงอานแลวตรัสสอบถามวา  พระราชาพระราชทานกหาปณะแกพวกทาน 
เปนอันมาก  พวกทานกระทําอะไรใหเลา  พอ.  
         พ. พวกขาพระองคนําพระราชสาสนที่นารักมา  พระเจาขา.  
         เท. พวกทานพอจะเลาใหพวกเราฟงบางไดไหม.  
         พ. ได  พระเจาขา   แตผูมีปากมีเศษอาหารไมอาจจะกลาวได. 
         พระนางไดใหประทานนําดวยพระเตาทอง       พวกพอคาเหลาน้ัน 
บวนปากแลว    กราบทูลโดยนัยที่ไดกราบทูลแดพระราชา.    แมพระนาง 
ไดสดับแลว   ทรงเกิดความปราโมทย   ทรงรับปฏญิญา ๓  ครั้ง    ในบท 
หน่ึง ๆ โดยนัยนั้นแล    ไดพระราชทานทรัพยเกาแสนแบงเปน  ๓  สวน 
ตามจํานวนปฏิญญา.   พวกพอคาไดทรัพยทั้งหมดหน่ึงลานสองแสน. 
         ลําดับนั้น  พระเทวีตรัสถามพวกพอคาวา พระราชาประทับอยูที่ไหน 
พอ.  พวกพอคาทูลวา  พระราชาเสด็จออกผนวชแลว   พระเจาขา.  พระ 
เทวีทรงสงพวกพอคาเหลาน้ันไปดวยพระดํารัสวา   ถาเชนนั้นพวกทานจง 
ไปเถิดพอ  แลวมีรับสั่งใหเรียกหาภริยาของพวกอํามาตยที่ตามเสด็จ    ตรัส 
ถามวา    พวกเธอรูสถานที่ที่สามีของตนไปหรือแม.    ภริยาเหลาน้ันทูลวา 
ทราบ    พระแมเจา  พวกเขาตามเสด็จประพาสพระราชอุทยาน.  พระเทวี 
มีพระดํารัสวา  พวกเขาไปดีแลว   แมทั้งหลาย  เมื่อพวกเขาไปในสวนนั้น 
ไดฟงวา   พระพุทธเจาเกิดแลว    พระธรรมเกิดแลว    พระสงฆเกิดแลว 
จึงพากันไปบวชในสํานักพระทศพล  พวกเธอจักทําอยางไร.  ภริยาเหลาน้ัน  
ทูลวา  ก็พระแมเจาเลา  ประสงคจะทําอยางไร.  พระนางตรัสวา  เราจัก 
บวช  เราจักไมวางอาเจียนที่เขาเหลานั้นคายแลวไวที่ปลายลิ้น.  ภริยา  
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เหลาน้ันทูลวา  ถาเปนเชนนั้น  แมพวกหมอมฉันก็จักบวช.  ภรยิาทั้งหมด  
พากันเทียมรถออกไป.  
         ฝายพระราชาพรอมดวยอํามาตยพันหน่ึงเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคา   ใน 
เวลาน้ัน    แมน้ําคงคาเต็มเปยม.    ลําดับนั้น  พวกเขาเห็นดังน้ันจึงคิดวา 
แมน้ําคงคานี้เต็มเปยม  คลาคล่ําไปดวยปลาราย   และพวกทาสหรือมนุษย 
ที่มากับพวกเรา   ที่จะทําเรือหรือแพใหพวกเราก็ไมมี   ก็ข้ึนชื่อวาคุณของ 
พระศาสดาน้ี   แผไปเบื้องลางถึงอเวจี  เบื้องบนถึงภวัคคพรหม   ถาพระ- 
ศาสดาน้ีเปนพระสัมมาสมพุทธะ        ขอใหหลังกีบมาเหลาน้ีจงอยาเปยก 
ดังน้ีแลว   จึงใหมาว่ิงไปบนผิวนํ้า.   แมเพียงหลังกีบมาตัวหนึ่งก็ไมเปยก. 
พวกเขาเหมือนไปตามทางที่เสด็จถึงฝงขางโนน    แลวถึงแมน้ําใหญสายอ่ืน 
ขางหนา.  ในท่ีนั้นไมมีสัจกิริยาอยางอ่ืน  พวกเขาขามแมกวางกึ่งโยชน 
แมนั้นดวยสัจกิริยานั้นเอง.      ลําดับนั้น  พวกเขาถึงแมน้ําใหญสายท่ี  ๓ 
ชื่อจันทภาคา  ไดขามแมน้ําน้ันดวยสัจกิริยานั้นนั่นเอง. 
         วันนั้นเวลาใกลรุง       พระศาสดาเสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ 
ทรงตรวจดูสัตวโลก     ทรงเห็นวา  วันนี้พระเจามหากัปปยนะทรงละราช- 
อาณาจักรสามรอยโยชน     แวดลอมไปดวยอํามาตยพันหน่ึงมาเพ่ือบวชใน 
สํานักของเรา  พระดําริวา  เราควรตอนรับพวกเขา  ทรงชําระพระวรกาย 
แตเชาตรู  มีภิกษุสงฆเปนบริวาร   เสด็จบิณฑบาต  ณ  กรุงสาวัตถี    หลัง 
จากเสวยพระกระยาหารแลวเสด็จกลับจากบิณฑบาต  พระองคเองทรงถือ 
บาตรและจีวร เสด็จเหาะไปประทับนั่งขัดสมาธิดํารงพระสติมั่นเปลงพระ- 
พุทธฉัพพรรณรังสี  ณ  ทีต่นไทรใหญซึ่งมีอยูในที่ตรงทาขามของพวกเขา 
เหลาน้ัน   รมิฝงแมน้ําจันทภาคา.   ตรงเทาน้ัน   พวกเขาแลดูพระพุทธ-  
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ฉัพพรรณรังสีซึ่งเปลงปลั่งวูบวาบแวววาว   เห็นพระพักตรของพระทศพล 
มีสิริดังจันทรเพ็ญ     จึงตกลงใจดวยการเห็นนั่นแหละวา     พระศาสดาที่ 
พวกเราบวชอุทิศนั้นเปนองคนี้แน    จึงนอมกายลงถวายบังคมต้ังแตที่เห็น 
พากันมาถวายบังคมพระศาสดาแลว.     พระราชาทรงจับขอพระพุทธบาท 
ทั้งสองตาบังคมแลวประทับนั่ง  ณ  ทีค่วรแหงหนึ่งพรอมดวยอํามาตย 
พันหน่ึง.     พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระราชาและอํามาตยเหลาน้ัน. 
เวลาจบทศนา      พวกเขาท้ังหมดดังอยูในพระอรหัต      ทูลขอบรรพชา 
กะพระศาสดา.   พระศาสดาทรงทราบวา   พวกน้ีถือจีวรของตนมาทีเดียว 
เพราะเคยถวายจีวรทาน   จึงทรงเหยียดพระหัตถซึ่งมีวรรณะดั่งทอง   ตรัส 
วา  จงเปนภิกษุเถิด   ธรรมเรากลาวดีแลว   จงประพฤติพรหมจรรยเพ่ือ 
ใหสิ้นสุดกองทุกขโดยชอบเถิด.    เปนอันทานผูมีอายุเหลาน้ันไดบรรพชา 
และอุปสมบทแลว.   ทานเหลาน้ันเปนเหมือนพระเถระมีพรรษา  ๖๐  แวด 
 ลอมพระศาสดา. 
         ฝายพระอโนชาเทวีมีรถพันหน่ึงเปนบริวารเสด็จถึงฝงแมน้ําคงคา 
มิไดเห็นเรือหรือแพที่มาเปนประโยชนแกพระราชา      โดยท่ีพระนางเปน 
หญิงฉลาด  จึงมีพระดําริวา  พระราชจักทรงทําสัจกิริยาเสด็จไป   ก็พระ- 
ศาสดาน้ันมิไดทรงบังเกิดเพ่ือประโยชนแกพระราชาและอํามาตยเหลาน้ัน 
พวกเดียวเทานั้น    ดวยประการฉะน้ี     ถาพระศาสดาน้ันเปนพระสัมมา- 
สัมพุทธะ  ขอใหรถทั้งหลายของพวกเราอยาไดจมน้ํา  ดังนี้แลวใหรถแลน 
ไปบนผิวนํ้า .    แมเพียงกงรถก็ไมเปยก.    แมแมน้าํสายท่ี  ๒  และท่ี  ๓ 
พระนางก็ขามไดดวยสัจกิริยานั้นนั่นเอง    เม่ือกําลังขามแมน้ําอยูนั่นแล 
พระนางไดทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาท่ีโคนตนไทร.   พระศาสดามี  
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พระดําริวา  เมื่อหญิงเหลาน้ีเห็นสามีของตนฉันทราคะจะเกิดข้ึนทําอันตราย  
ตอมรรคผล     แตฉันทราคะนั้นจักไมอาจทําอันตรายอยางนี้ได    ไดทรง 
กระทําโดยวิธีพวกเขาจะเห็นกันและกันไมได.  หญิงเหลาน้ันท้ังหมดข้ึน 
จากทา    นั่งถวายบังคมพระทศพล.    พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกหญิง 
เหลาน้ัน.  เวลาจบเทศนา  หญิงท้ังหมดดํารงอยูในโสดาปตติผลแลวจึงได 
เห็นกันและกัน.       พระศาสดาทรงพระดําริวา      ขออุบลวรรณาจงมา. 
พระอุบลวรรณาเถรีมาแลว   ใหหญิงท้ังหมดบรรพชาแลวพาไปสํานักนาง 
ภิกษุณี.   พระศาสดาพาภิกษุ  ๑,๐๐๐  รูปเหาะไปพระเชตวัน.   ทานหมาย  
เอาพระมหากัปปนะน้ี  จึงไดกลาวคํานี้วา  มหากปฺปโนติ  เอวนามโก 
อภิฺาพลปฺปตฺโต  อสีติมหาสาวกาน  อพฺภนฺตโร  มหาเถโร   ดังน้ี. 
         บทวา   ชเนตสฺมึ   แปลวา  ในชุมชนผูใหกําเนิด  อธิบายวา   ใน 
หมูสัตว.    บทวา  เย   โคตฺตปฏิสาริโน  ความวา  บรรดาผูที่ยึดถือคือ 
ปฏิบัติญาณโคตรวา    พวกเราเปนวาเสฏชโคตร   ดังน้ีเปนตน   กษัตริย 
เปนผูประเสริฐที่สุด.  บทวา  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน   ไดแกผูประกอบดวย 
วิชชา ๘ ประการ  และจรณธรรม ๑๕  ประเภท.  บทวา  ตปติ   แปลวา 
ยอมไพโรจน.   บทวา  ฌายี   ตปติ   พฺราหฺมโณ   ความวา  พราหมณ 
ผูเปนขีณาสพเพงฌานสองอยางยอมไพโรจนยิ่ง   ก็ขณะน้ัน พระกาฬุทายี- 
เถระนั่งเพงฌานสองอยางอยูในที่ไมไกล.  บทวา  พุทฺโธ  ตปติ  ความวา 
พระสัพพัญูพุทธเจายอมไพโรจน.  ไดยินวา  นี้เปนมงคลคาถาทั้งหมด. 
         เลากันวา  พระเจาภาติกราชใหทําการบูชาอยางหน่ึงแลว   ตรัสกะ 
ผูเปนอาจารยวา    ขอทานจงบอกชัยมงคลอยางหน่ึงท่ีไมพนจากพระรัตน- 
ตรัย.    ผูเปนอาจารยพิจารณาถึงพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก    เมื่อจะ  
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กลาวมงคลคาถาน้ี  กลาววา  ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจ  พระอาทิตยสวางใน 
กลางวัน   ดงัน้ีแลว    ประคองอัญชลแีกพระอาทิตยที่ตกไปอยู  กลาววา 
รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา   พระจันทรที่สวางในกลางคืน   ดังน้ีแลวประคอง 
อัญชลีแกพระจันทรที่กําลังข้ึน  กลาววา  สนฺนทฺโธ  ขตฺติโย  ตปติ 
กษัตริยทรงสวมเกราะยอมงามสงา     ดังน้ีแลวประคองอัญชลีแกพระราชา 
กลาววา   ฌายี   ตปติ   พฺราหฺมโณ   พราหมณผูเพงฌานยอมรุงเรือง 
ดังน้ีแลวประคองอัญชลแีกภิกษุสงฆ   กลาววา  พุทฺโธ  ตปติ   เตชสา 
พระพุทธเจายอมรุงเรืองดวยเดช      ดังน้ีแลวประคองอัญชลแีกมหาเจดีย. 
ลําดับนั้น  พระราชาตรัสกะทานผูเปนอาจารยวา  ทานอยาลดมือลง  แลว 
ทรงมอบทรัพยพันหน่ึงไวในมือท่ียกข้ึนนั่นแล. 
                              จบอรรถกถากัปปนสูตรที่  ๑๑ 
 
                        ๑๒.  สหายสูตร 
 

      วาดวยเร่ืองภิกษเุปนเพื่อนกัน  ๒  รูป 
 
        [๗๒๕]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:- 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ภิกษุผูเปนเพ่ือนกัน 
๒ รูป   ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทานพระมหากัปปนะ  เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงท่ีประทับ.                                                 
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         [๗๒๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นเธอท้ังสองมา 
อยูแตไกล  จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอเห็นภิกษุสหาย ๒ รูป   ผูเปนสัทธิวิหาริกของมหากัปปนะกําลังมา 
อยูนั่นหรือไม.    
         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  เห็น  พระเจาขา. 
         พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ ๒ รูปนั้นแล    มีฤทธิ์มาก    ม ี
อานุภาพมาก   แตไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก   เธอทั้งสองกระทํา 
ใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยยันยอดเยี่ยม    ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวช 
เปนบรรพชติโดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
เขาถึงอยู. 
         [๗๒๗]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา     ครั้นไดตรัสไวยา- 
กรณภาษิตนี้แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
              ภิกษุเหลาน้ีเปนสหายกัน     เปนผูมีความรูคูเคียงกัน 
              มาตลอดกาลนาน      สัทธรรมของเธอเหลาน้ันยอม 
              เทียบเคียงไดในธรรมที่พระพุทธเจาประกาศแลว 
              เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวในธรรมท่ีพระอริยเจา 
              ประกาศแลว    เธอท้ังสองชํานะมารพรอมท้ังพาหนะ 
              ไดแลว  ยอมทรงไว ซึ่งอัตภาพมีในท่ีสุด  ดังน้ี. 
 
                                จบสหายสูตรที่  ๑๒ 
                                  จบภิกขุสังยุตท่ี ๙  
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                รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้   คือ 
 
         ๑.  โกลิตสูตร       ๒.  อุปติสสสูตร       ๓.  ฆฏสูตร 
         ๔.  นวสูตร           ๕.  สชุาตสูตร         ๖.  ภัททิยสูตร 
         ๗.  วิสาขสูตร       ๘.  นันทสูตร           ๙.  ติสสสูตร 
         ๑๐. เถรนามสูตร  ๑๑.  กัปปนสูตร        ๑๒.  สหายสูตร 
 
                   รวมสังยุตที่มีในนิทานวรรค 
 
         ๑.  อภิสมยสังยุต    ๒.   ธาตุสังยุต            ๓.  อนมตัคคสังยุต 
         ๔. กัสสปสังยุต      ๕.   ลาภสักการสังยุต   ๖.  ราหุลสังยุต 
         ๗. ลักขณสังยุต     ๘.   โอปมมสังยุต        ๙.  ภิกขุสังยุต 
                     จบสังยุตตนิกาย  นิทานวรรค 
 

                  อรรถกถาสหายสูตรที่  ๑๒ 
 
         ในสหายกสูตรท่ี  ๑๒   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  จิรรตฺต  สเมนิกา   ไดแก  เปนผูมีลัทธิต้ังอยูเสมอกัน  คู 
เคียงกันแมตลอดกาลนาน.  ไดยินวา บรรพชิตเหลาน้ันไดเที่ยวไปรวมกัน 
ตลอดหารอยชาติ.   บทวา  สเมติ   เนส   สทฺธมฺโม  ความวา   บดันี้ 
ศาสนธรรมน้ีของบรรพชิตเหลาน้ัน   เทียบเทากันเสมอกัน.  บทวา   ธมฺเม 
พุทฺธปฺปเวทิเต  ความวา   ในธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศแลว 
อธิบายวา  ศาสนธรรมยอมงามดวยธรรมนั้น.   บทวา  สุวินีตา  กปฺปเนน  
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ความวา   พระอุปชฌายของตนแนะนําดวยดีในธรรมท่ีพระอริยเจาประ- 
กาศแลว.  คําที่เหลือในทุก ๆ  บทงายทั้งน้ันแล.                
                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๒ 
                            จบอรรถกถาภิกขุสังยุต 
                  จบอรรถกถาสังยุตตนิกาย   นิทานวรรค             


