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พระสุตันตปฎก
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
เลมที่ ๕ ภาคที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

อินทริยสังยุ
สุทธิกวรรคที่ ๑
๑. สุทธิกสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๘๔๓] สาวัตถีนทิ าน. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้ วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบสุทธิกสูตรที่ ๑
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อินทริยสังยุตตวรรณนา
สุทธิกวรรคที่ ๑
อรรถกถาสุทธิสูตร
อินทริยสังยุต สุทธิกสูตรที่ ๑.อินทรีย ๓ อยางนี้ คือ สัทธินทรีย สตินทรีย ปญญินทรีย ยอมได ทั้งในกุศลและวิบากที่เปนไปในภูมิ
๔ ทั้งในกิรยิ า. วิริยินทรีย สมาธินทรีย ยอมไดในจิตทุกดวงคือ ในกุศล
ที่เปนไปในภูมิ ๔ ในอกุศลวิบาก ในกิริยา. พึงทราบวา พระสูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสดวยอํานาจการกําหนดธรรม ทีร่ วมเขาไวทั้งสี่ภูมิ.
จบอรรถกถาสุทธิกสูตรที่ ๑
๒. ปฐมโสตาสูตร*
รูคณ
ุ โทษของอินทรีย ๕ เปนพระโสดาบัน
[๘๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล อริยสาวกรูชัดซึง่ (ความเกิด ความดับ) คุณ โทษ
และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น
เราเรียกอริยสาวกนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบปฐมโสตาสูตรที่ ๒
*ตั้งแตสูตรที่ ๒-๖ ไมมีอรรถกถา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 3

๓. ทุติยโสตาสูตร
รูความเกิดดับของอินทรย ๕ เปนพระโสดาบัน
[๘๔๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน. ฯลฯเมือ่ ใดแล อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออก... เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปน
ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบทุติยโสตาสูตรที่ ๓
๔. ปฐมอรหัตสูตร
รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๘๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล. ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริงแลว เปน
ผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น เมื่อนั้น เราเรียกภิกษุนั้นวา เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุ
ประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบกอน.
จบปฐมอรหันตสูตรที่ ๔
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๕.ทุติยอรหันตสูตร
รูความเกิดดับของอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๘๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ เมื่อใดแล ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริงแลว เปน
ผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น เราเรียกภิกษุนั้นวา พระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุประโยชน
ของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.
จบทุติยอรหันตสูตรที่ ๕
๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร
ผูไมรูความเกิดดับของอินทรีย ๕ ไมนับวาสมณะหรือพราหมณ.
[๘๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑ ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ไมรูชัดซึง่ ความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตาม
ความเปนจริง สมณะหรือพราหมณพวกนั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวก
สมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้นยังไมกระทํา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 5

ใหแจง ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๘๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพรหมณเหลาใดรูชัด
ซึ่ง ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย
๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรานับวาเปน
สมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ เพราะทานเหลา
นั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๖
๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร
ผูรูชัดถึงความเกิดของอินทรีย ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ
[๘๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัดซึ่งสัทธินทรีย ความเกิดแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย
และปฏิปทา อันใหถึงความดับแหงสัทธินทรีย ไมรูชัดซึ่งวิริยินทรีย ฯลฯ
สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ไมรูชดั ซึ่งปญญินทรีย ความดับแหงปญญินทรีย ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงปญญินทรีย สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้น เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ
เพราะทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะหรือ
ของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
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[๘๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งรูชัดซึ่งสัทธินทรีย ความเกิดแหงสัทธินทรีย ความดับแหงสัทธินทรีย
และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัทธินทรีย รูชดั ซึ่งวิริยินทรีย... สตินทรีย... สมาธินทรีย... รูช ัดซึ่งปญญินทรีย ความเกิดแหงปญญินทรีย
ความดับแหงปญญินทรีย และปฏิปทาใหถึงความดับแหงปญญินทรีย สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณ
ในพวกพราหมณ เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปน
สมณะและของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู.
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๗
อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตร
สูตรที่ ๗. คําวา ไมรูชัดซึ่งสัทธินทรีย คือไมเขาใจดวยอํานาจ
แหงทุกขสัจ. คําวา ไมรชู ัดซึ่งความเกิดขึ้นแหงสัทธินทรีย คือไมเขา
ใจชัดดวยอํานาจสมุทัยสัจ ไมเขาใจชัดนิโรธดวยสามารถแหงนิโรธสัจ ไมเขา
ใจชัดทางปฏิบัติ ดวยอํานาจมรรคสัจ อยางนี้แล. แมในคําที่เหลือก็นัย
นี้แหละ.
สวนในฝายขาว การเกิดขึ้นพรอมแหงสัทธินทรีย ยอมมีไดดวยการ
เกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจอธิโมกข (การนอมใจเชื่อ). การ
เกิดขึ้นพรอมแหงวิริยินทรีย ยอมมีไดดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณา
ดวยอํานาจการประคับประคองจิตไว การเกิดขึ้นพรอมแหงสตินทรีย ยอมมีได
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ดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจการเขาไปตั้งจิตใจ (การ
ปรากฏ) การเกิดขึ้นพรอมแหงสมาธินทรีย ยอมมีไดดวยการเกิดขึ้นพรอม
แหงการพิจารณาดวยอํานาจความไมซัดสาย (ไมฟงุ ซาน) การเกิดขึ้นพรอม
แหงปญญินทรีย ยอมมีไดดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ
ทรรศนะ (ความเห็น).
อีกอยางหนึ่ง การเกิดขึ้นพรอมแหงสัทธินทรีย ยอมมีไดดวยการ
เกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจฉันทะ (ความพอใจ). การเกิดขึ้น
พรอมแหงวิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย ยอมมีได
ดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจฉันทะ. การเกิดขึ้นพรอม
แหงสัทธินทรีย ยอมมีไดดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ
มนสิการ (การใสใจ). การเกิดขึ้นพรอมแหงวิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
และปญญินทรีย ยอมมีไดดวยการเกิดขึ้นพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ
มนสิการ. พึงทราบใจความแมดวยประการฉะนี้. ใน ๖ สูตรตามลําดับเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงเกี่ยวกับสัจจะสี่ประการนั่นเอง.
จบอรรถกถาทุติยสมรพรหมณสูตรที่ ๗
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๘. ทัฏฐัพพสูตร
วาดวยการเห็นอินทรีย ๕ ในธรรมตาง ๆ
[๘๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียในธรรมไหนเลา.
ในโสตาปตติยังคะ ๔ พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๔] ก็จะพึงเห็นวิริยินทรียในธรรมไหนเลา. ในสัมมัปปธาน ๔
พึงเห็นวิริยินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๕] ก็จะพึงเห็นสตินทรียในธรรมไหนเลา. ในสติปฏฐาน ๔
พึงเห็นสตินทรียในธรรมนี้.
[๘๕๖] ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในธรรมไหนเลา. ในฌาน ๔ พึงเห็น
สมาธินทรียในธรรมนี.้
[๘๕๗] ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในธรรมไหนเลา. ในอริยสัจ ๔ พึง
เห็นปญญินทรียในธรรมนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบทัฏฐัพสูตรที่ ๘
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อรรถกถาทัฏฐัพพสูตร
สูตรที่ ๘. คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรีย
ในธรรมไหนเลา ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําเปนตน วา ใน
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ เพื่อทรงชี้ความที่อินทรียเหลานี้สําคัญที่สุดใน
วิสัย (อารมณ) ของตน.
เหมือนอยางวา ลูกชายเศรษฐี ๔ คน ในเมื่อกลุมเพื่อนซึ่งมีพระราชา
ธิราชเปนที่ ๕ หยั่งลงสูถนน ดวยคิดวา พวกเราจะเลนงานนักษัตรฤกษ เวลา
ไปถึงเรือนลูกชายเศรษฐีคนหนึ่ง นอกนี้ ๔ คนก็นั่งนิ่ง. เจาของเรือนเทานั้น
ที่ไดเที่ยวสั่งงานในเรือนวา จงใหของเคี้ยว ของกิน แกทานเหลานี้ จงให
เครื่องแตงตัวมีของหอมและพวงมาลัยเปนตนแกทานเหลานี้. ครั้นเวลาไปถึง
เรือนคนที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ อีก คนนอกนี้ ก็นั่งนิง่ . เจาของเรือนเทานั้น
ที่ไดเที่ยวสั่งงานในเรือนวา จงใหของเคี้ยว ของกินแกทานเหลานี้ จงให
เครื่องแตงตัวมีของหอมและพวงมาลัยเปนตนแกทานเหลานี้ ฉันใด ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน แมเมื่ออินทรียที่มีศรัทธาเปนที่ ๕ ซึ่งเกิดขึ้นในอารมณอัน
เดียวกันเหมือนเมื่อพวกเพื่อนเหลานั้น หยั่งลงสูถนนไปดวยกัน เมื่อไปถึง
โสดาปตติยังคะ (สวนประกอบแหงการถึงกระแส) สัทธินทรียซึ่งมีการนอมลง
เชื่อเปนลักษณะเทานั้น ยอมเปนใหญ เปนหัวหนา อินทรียท ี่เหลือตางก็
คลอยไปตามสัทธินทรียน ั้น เหมือนในเรือนของคนแรก อีก ๔ คน นั่งนิง่
เจาของเรือนเทานั้นเที่ยวสั่งงาน ฉะนั้น เมื่อมาถึงความเพียรชอบ
วิริยินทรียซึ่งมีความประคับประคองเปนลักษณะเทานั้น ที่มาเปนใหญ เปน
หัวหนา อินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามวิริยินทรียนั้น เหมือนในเรือนคน
ที่ ๒ อีก ๔ คนนั่งนิ่ง ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวสั่งงาน ฉะนั้น
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ครั้นมาถึงสติปฏฐาน สตินทรียซึ่งมีการเขาไปปรากฎเปนลักษณะเทานั้น
ที่เปนใหญ เปนหัวหนาอินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามสตินทรียนั้นเหมือน
ในเรือนคนที่ ๓ อีก ๔ คนนั่งนิ่ง ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวสั่งงาน
ฉะนั้น. ครั้นถึงเรื่องฌาน และวิโมกข สมาธินทรียที่มีลักษณะไมซัดสายเทานั้น
เปนใหญเปนหัวหนาอินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามสมาธินทรียนั้น เหมือน
ในเรือนคนที่ ๔ อีก ๔ คนนั่งนิ่ง ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวสั่งงาน
ฉะนั้น. แตทายสุดเมื่อถึงอริยสัจ ปญญินทรียที่มีลกั ษณะรูชัดเทานั้น ยอมเปน
ใหญเปนหัวหนาอินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามปญญินทรียนั้น เหมือนเวลา
ไปถึงพระราชวัง ๔ คนนอกนี้ นั่งนิ่ง พระราชาเทานั้น ยอมทรงเที่ยวสั่งงาน
ในพระตําหนัก ฉะนั้น ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทัฏฐัพพสูตรที่ ๘
๙. ปฐมวิภังคสูตร
วาดวยความหมายของอินทรีย
[๘๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของ
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
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ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอนื่ ยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม
นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
[๘๖๐] ก็วิรยิ ินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
นี้เรียกวา วิริยินทรีย.
[๘๖๑] ก็สตินทรียเ ปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได
ตามระลึกได ซึ่งกิจที่กระทําและคําที่พูดแมนานได นี้เรียกวา สตินทรีย.
[๘๖๒] ก็สมาธินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ กระทําซึ่งนิพพานใหเปนอารมณ แลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต
นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
[๘๖๓] ก็ปญ
 ญินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิด
ความดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา
ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมวิภังคสูตรที่ ๙
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อรรถกถาปฐมวิภังคสูตร
สูตรที่ ๙. ในบทวา สติเนปกฺเกน นี้ หมายถึง ความเปน คือ
ปญญาเครื่องรักษาตัว. คําวา ปญญาเครื่องรักษาตัว นี้ เปนชื่อของปญญา.
ถามวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเรียกปญญา ในภาชนะ (ที่รองรับ) แหง
สติเลา. ตอบวา เพื่อทรงแสดงถึงสติที่มีกําลัง จริงอยางนั้น ในที่นี้ พระองค
ทรงหมายเอาแตสติที่มีกําลังเทานั้น. ก็เมื่อจะทรงแสดงถึงสติที่ประกอบดวย
ปญญาวา สติที่ประกอบดวยปญญานั้น เปนสติที่มีกําลัง ที่ไมประกอบดวย
ปญญายอมไมมีกําลัง จึงไดตรัสอยางนี้. คําวา จิรกต คือ ทาน ศีล
หรืออุโบสถกรรมที่ไดทาํ มาสิ้นกาลนานแลว. คําวา จิรภาสิต ความวา ใน
ที่โนน ไดพูดคําชื่อโนนเทานั้น. คําพูดอันบุคคลพึงพูดในเวลาที่นานอยางนี้.
คําวา โวสฺสคฺคารมฺมณ กริตฺ วา คือ ทํานิพพานเปนอารมณ. คําวา
อุทยตฺถคามินิยา คือ ถึงความเกิดขึ้น และความดับไป หมายความวา
ที่กําหนดถือเอาทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป. ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแตโลกุตระที่ใหเกิดสัทธินทรีย สตินทรีย ปญญินทรีย อันเปน
สวนเบื้องตน สมาธินทรียที่เจือกับวิริยินทรียไวเทานั้น.
จบปฐมวิภังคสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยวิภังคสูตร
วาดวยหนาที่ของอินทรีย ๕
[๘๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของ
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปน
พระอรหันต... เปนผูจําแนกธรรม นีเ้ รียกวา สัทธินทรีย.
[๘๖๖] ก็วิรยิ ินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อความถึงพรอมแหง
กุศลธรรม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
อริยสาวกนั้นยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ตั้งจิตไวมั่น เพื่อความไมบังเกิดขึ้นแหงอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมบังเกิดขึ้น
เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว เพื่อความบังเกิดขึ้นแหงกุศลธรรม
ที่ยังไมบังเกิดขึ้น เพื่อความถึงพรอม เพื่อความไมหลงลืม เพื่อเจริญยิ่งขึ้น
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงกุศลธรรมที่บังเกิด
ขึ้นแลว นี้เรียกวา วิริยนิ ทรีย.
[๘๖๗] ก็สตินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง ระลึกได ตาม
ระลึกได ซึ่งกิจที่กระทําและคําพูดแมนานได อริยสาวกนั้นยอม
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
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และโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย นี้เรียกวา สตินทรีย.
[๘๖๘] ก็สมาธินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต
อริยสาวกนั้น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดเเตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญ
วา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอบรรลุจตุตถฌาน ไมมี
ทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขและทุกขและดับโทมนัสโสมนัสกอน ๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวาสมาธินทรีย.
[๘๖๙] ก็ปญ
 ญินทรียเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความ
ดับ อันประเสริฐ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อริยสาวกนั้น
ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีท้ ุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยวิภังคสูตรที่ ๑๐
จบสุทธิกวรรคที่ ๑
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แมในพระสูตรที่ ๑๐ มีการกําหนดธรรมนีเ้ หมือนกัน

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธิกสูตร ๒. ปฐมโสตาสูตร ๓. ทุติยโสตาสูตร ๔. ปฐม
อรหันตสูตร ๕. ทุติยอรหันตสูตร ๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๗.
ทุติยสมณพราหมณสูตร ๘. ทัฏฐัพพสูตร ๙. ปฐมวิภังคสูตร ๑๐. ทุติยวิภังคสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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มุทุตรวรรคที่ ๒
๑. ปฏิลาภสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๘๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธินทรียเปนไฉน อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต... เปน
ผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม นี้เรียกวา สัทธินทรีย.
[๘๗๒] ก็วิริยินทรียเปนไฉน อริยสาวกปรารภสัมมัปธาน ๔ ยอม
ไดความเพียร นี้เรียกวา วิริยินทรีย.
[๘๗๓] ก็สินทรียเปนไฉน อริยสาวกปรารภสติปฏฐาน ๘ ยอมได
สติ นี้เรียกวา สตินทรีย.
[๘๗๔] ก็สมาธินทรียเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยึดหนวง
นิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา สมาธินทรีย.
[๘๗๕] ก็ปญญินทรียเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
ปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดและความดับ อันประเสริฐ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เรียกวา ปญญินทรีย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบปฏิลาภสูตรที่ ๑
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มุทุตรวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฎิลาภสูตร
ปฏิลาภสูตรที่ ๑. คําวา ปรารภสัมมัปปธาน คือ อาศัยความ
เพียรชอบ หมายความวา เจริญความเพียรชอบ. แมในสตินทรียก็ทํานอง
เดียวกันนี้แหละ.
จบอรรถกถาปฏิลาภสูตรที่ ๑
๒. ปฐมสังขิตตสูตร
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ
[๘๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้ แล.
[๘๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันตเพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระอรหันต เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรี ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.
จบปฐมสังขิตตสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปฐมสังขิตตสูตร
ปฐมสังขิตตสูตรที่ ๒. คําวา ตโต คือ พึงทราบความคละ
ปนกันดวยอํานาจวิปสสนา มรรค และผล. จริงอยู ปญญินทรีย ที่สมบูรณ
เต็มที่แลว ยอมชื่อวาเปนวิปสสนินทรียของอรหัตมรรค. คําวา ตโต
มุทุตเรหิ คือ ที่ออนกวาวิปสสนินทรียของอรหัตมรรคเหลานั้น ชื่อวาเปน
วิปสสนินทรียของอนาคามิมรรค. ที่ออ นกวานั้น ก็เปนของสกทาคามิมรรค.
ที่ออนกวานั้น ชื่อวา เปนวิปสสนินทรียของโสดาปตติมรรค. ออนกวา
นั้น ก็เปนของธัมมานุสาริมรรค ที่ออ นกวานั้น ชื่อวา เปนวิปสสนินทรีย
ของสัทธานุสาริมรรค. ปญญินทรียท ี่สมบูรณเต็มที่อยางนั้น ชื่อวา เปน
อินทรียของอรหัตมรรคและอรหัตผล. ที่ออนกวานั้น ชื่อวา เปนอินทรีย
ของอนาคามิมรรค สกทาคามิมรรคและโสดาปตติมรรค. ที่ออ นกวานั้น ก็
เปนของธัมมานุสาริมรรค. ที่ออนกวานั้น ชื่อวา เปนอินทรียของสัทธานุสาริมรรค. อินทรียทั้งหา ที่สมบูรณเต็มที่ ชือ่ วา เปนอินทรียของ
อรหัตผล. ทีอ่ อนกวานั้น ก็เปนของอนาคามิผล. ที่ออนกวานั้น ก็เปนของ
สกทาคามิผล. ที่ออนกวานั้น ชื่อวา เปนอินทรียของโสดาปตติผล.
สวนธัมมานุสารีและสัทธานุสารี แมทั้งสอง ก็คือบุคคลผูดํารงอยูในโสดาปตติ
มรรค ดวยอํานาจแหงบุคคลผูดํารงอยูในมรรคแลว จะทราบความแตกตาง
ของบุคคลทั้งสองนั้น ไมได เพราะดวยการบรรลุบาง ดวยมรรคบาง สัทธานุ
สารีบุคคล ที่กําลังใหเรียนอุเทศ สอบถามอยู ยอมจะบรรลุมรรคโดยลําดับ.
ธัมมานุสารีบุคคล ยอมบรรลุมรรคดวยการฟงเพียงครั้งเดียว หรือสองครั้ง
เทานั้น พึงเขาใจความแตกตางในการบรรลุของธัมมานุสารีบุคคลและสัทธานุ-
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สารีบุคคลเหลานั้น อยางนี้กอน. สําหรับของธัมมานุสารีบุคคล มรรคเปน
ของกลาแข็ง ยอมนําไปสูญาณที่แกลวกลา ยอมตัดกิเลส ดวยไมตองมีใคร
มากระตุน ไมตองใชความเพียร เหมือนใชคมดาบที่คมกริบ ตัดตนกลวย
ฉะนั้น. สวนมรรคของสัทธานุสารีบุคคลไมกลาแข็งเหมือนธัมมานุสารีบุคคล
ไมนําไปสูญาณที่แกลวกลา ยอมตัดกิเลสโดยไมตองใหใครมากระตุนไมตองใช
ความเพียร เหมือนใชดาบที่ทื่อตัดตนกลวยฉะนั้น. แตในเรื่องการสิ้นกิเลสแลว
ทานเหลานั้น ไมมีความแตกตางกันเลย. และเหลากิเลสที่เหลือ ก็ยอมจะสิ้นไป
(เหมือนกัน).
จบอรรถกถาปฐมสังขิตตสูตร
๓. ทุติยสังขิตตสูตร
ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย
[๘๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระอรหันต เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระอนาคามี เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย ความตางแหง
บุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล.

จบทุติยสังขิตตสูตรที่ ๓
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อรรถกถาทุติยสังขิตตสูตร
สูตรที่ ๓. คําวา ตโต คือ พึงทราบความคละปนกันดวยอํานาจ
ผล. จริงอยู อินทรียทั้งหาที่สมบูรณเต็มที่แลว ก็ยอมชื่อวาเปนอินทรียของ
อรหัตผล. บุคคลที่ประกอบดวยอรหัตผล ก็เปนพระอรหันต ที่ออนกวานั้น
ก็ยอมชื่อวาเปนอินทรียของอนาคามิผล ฯลฯ ที่ออ นกวานั้น ก็เปนอินทรีย
ของโสดาปตติผล. บุคคลที่ประกอบดวยโสดาปตติผล ก็เปนพระโสดาบัน
ความเปนตาง ๆ ของผล ยอมมีเพราะความเปนตาง ๆ ของอินทรีย. ความ
แตกตางของบุคคล ยอมมีเพราะความแตกตางของอินทรีย เพราะความ
แตกตางกันของผล.
จบอรรถกถาทุติยสังขิตตสูตรที่ ๓
๔. ตติยสังขิตตสูตร
อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน
[๘๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ๑ อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๑ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนพระอรหันต เพราะ
อินทรีย ๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออน
กวาอินทรียของพระอรหันต....เห็นพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดังพรรณนามาฉะนี้แล
บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญ
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มรรค ๓ ที่เหลือใหบริบรู ณ ยอมไดชมผลทั้ง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไม
เปนหมันเลย.
จบตติยสังขิตตสูตรที่ ๔
อรรถกถาตติยสังขิตตสูตร
สูตรที่ ๔. คําวา ปริปูร ปริปูรการี อาราเธติ คือ ผูกระทํา
อรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมสําเร็จอรหัตผล. คําวา ปเทส ปเทสการี
คือ ผูกระทํามรรคบางสวน ที่เหลืออีกสาม ก็ยอมสําเร็จผลสามเปนบางสวน
เทานั้น.
ใน ๔ สูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอินทรียคละกันไป ดวย
ประการฉะนี้.
จบอรรถกถาตติยสังขิตตสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมวิตถารสูตร
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ
[๘๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล
[๘๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี
เปนพระอนาคามีผูมีอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปน
อนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ
พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยัง
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบัน
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผู
ธัมมานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน เปน
พระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.
จบปฐมวิตถารสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปฐมวิตถารสูตร
สูตรที่ ๕. คําวา ตโต มุทุตเรหิ คือ พึงทราบความเจือกันดวย
อํานาจวิปสสนา จริงอยู อินทรียทงั้ หาที่เต็มที่แลว ยอมเปนวิปสสนินทรีย
ของอรหัตมรรค. ที่ออนกวานั้น เปนวิปสสนินทรียของอันตราปรินิพพายี
ที่ออนกวานั้นก็เปนของอุปหัจจปรินิพพายี ที่ออนกวานั้น ก็เปนของอสังขาร
ปรินิพพายี ที่ออนกวานั้น ก็เปนของสสังขารปรินิพพายี. ทีอ่ อนกวานั้น
ก็ยอมชื่อวา เปนวิปสสนินทรียของอุทธังโสตอกนิฏฐคามี. สําหรับในฐานะนี้
พึงชักเอาแตความเจือปนกันทั้งหาอยางที่ตั้งอยูในอรหัตมรรคเทานั้นออกมา.
คือวา วิปสสนินทรียของอันตราปรินิพพายี อันแรก ออนกวาวิปสสนินทรีย
ของอรหัตมรรค ที่ออนกวานั้น ก็เปนของอันตราปรินิพพายีอันที่สอง ที่ออน
กวานั้น ก็เปนของอันตราปรินิพพายีชนิดที่สาม ที่ออนกวานั้น ก็เปนของ
อุปหัจจปรินิพพายี ที่ออนกวานั้น ก็เปนวิปสสนินทรียของอุทธังโสตอกนิฏฐ
คามี ของอสังขารปรินิพพายี และของสสังขารปรินิพพายี ชน ๕ พวก
เหลานี้แหละ. สวนความเจือปนอีก ๓ อยาง เปนอินทรียของสกทาคามิมรรค.
จบอรรถกถาปฐมวิตถารสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 24

๖.ทุติยวิตถารสูตร
ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย
[๘๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี ดัง
พรรณนามาฉะนี้ ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย ความ
ตางแหงบุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล.
จบทุติยวิตถารสูตรที่ ๖
สูตรที่ ๖ และที่ ๗ นี้นัยอันทานกลาวไวเสร็จแลว. แตใน ๓ สูตรนี้
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดงวิปสสนินทรีย อันเปนสวนเบื้องตนไวเลย.
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๗. ตติยวิตถารสูตร
อินทรีย ๕ ไมเปนหมัน
[๘๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย
ทั้ง ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต... เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูธัมนานุสารี ดังพรรณนามาฉะนี้แล
บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ ยอมไดชมอรหัตผล บุคคลผูบําเพ็ญ
มรรค ๓ ที่เหลือใหบริบรู ณ ยอมไดชมผลทั้ง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไม
เปนหมันเลย.
จบตติยวิตถารสูตรที่ ๗
๘. ปฏิปนนสูตร
ผูปฏิบัติอินทรีย ๕
[๘๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย
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๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปนอนาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยัง
ออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕ ยัง
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามี เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยัง
ออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพื่อทําอนาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทํา
สกทาคามิผลใหแจง เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี
เปนพระโสดาบัน เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพื่อทํา
สกทาคามิผลใหแจง เปนผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕
ประการนี้ ไมมีแกผูใดเสียเลยโดยประการทั้งปวง เราเรียกผูน ั้นวา เปนคน
ภายนอก ตั้งอยูในฝายปุถุชน.
จบปฏิปน นสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฏิปนนสูตร
สูตรที่ ๘. คําวา ตโต มุทุตเรหิ คือ พึงทราบความคละปะปนกัน
ดวยอํานาจมรรคและผลนั่นเอง. ความคละปะปนกันนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสไวในบาลีเสร็จแลว. คําวา ภายนอก คือ เปนคนที่นอกจากบุคคล
ทั้ง ๘ เหลานี้. คําวา ตั้งอยูในฝายเปนปุถุชน คือ ดํารงอยูในสวนของ
คนกิเลสหนา. ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแตอินทรียที่เปน
โลกุตระเทานั้น.
จบอรรถกถาปฏิปนนสูตรที่ ๘
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๙. อุปสมสูตร
วาดวยผูถึงพรอมดวยอินทรีย ๕
[๘๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ผูถ ึง
พรอมดวยอินทรียอื่น ๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาใดหนอ ภิกษุจึงชื่อวาเปนผู
ถึงพรอมดวยอินทรีย.
[๘๙๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย อัน
ใหความสงบ ใหถึงความตรัสรู ดูกอ นภิกษุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะ
ชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย.
จบอุปสมสูตรที่ ๙
อรรถกถาอุปสมสูตร
สูตรที่ ๙. คําวา ผูถึงพรอมดวยอินทรีย คือ ผูมีอินทรียเต็มที่.
จบอรรถกถาอุปสมสูตรที่ ๙
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๑๐. อาสวักขยสูตร
ผลของการปฏิบัติอินทรีย ๕
[๘๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อินทรีย ๕ ประการนี้ ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขา
ถึงอยู.
จบอาสวักขยสูตรที่ ๑๐
จบมุทุตรวรรคที่ ๒
อรรถกถาอาสวักขยสูตร
สูตรที่ ๑๐ ตื้นทั้งนั้นแล. ใน ๒ สูตรนี้ (สูตรที่ ๙-๑๐) พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอินทรียเจือกัน.

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฏิลาภสูตร ๒. ปฐมสังขิตตสูตร ๓. ทุติยสังขิตตสูตร ๔. ตติยสังขิตตสูตร ๕. ปฐมวิตถารสูตร ๖. ทุติยวิตถารสูตร ๗. ตติยวิตถารสูตร
๘. ปฏิปนนสูตร ๙. อุปสมสูตร ๑๐. อาสวักขยสูตร และอรรถกถา
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ฉฬินทริยวรรคที่ ๓
๑. ปุนัพภวสูตร*
วาดวยอินทรีย ๕
[๘๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย.
[๘๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปน
จริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น.
[๘๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารูทั่วถึงความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความ
เปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แลญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา
วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ ความเกิดอีกไมมี.
จบปุนัพภวสูตรที่ ๑
* ปุนัพภวสูตรที่ ๑ ไมมีอรรถกถาแก.
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๒. ชีวติ ินทริยสูตร
วาดวยอินทรีย ๓
[๘๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการ
เปนไฉน คือ อิตถินทรีย ๑ ปุริสินทรีย ๑ ชีวติ ินทรีย ๑ อินทรีย ๓
ประการนี้แล.
จบชีวิตินทริยสูตรที่ ๒
ฉฬินทริยวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาชีวิตินทริยสูตร
สูตรที่ ๒. ในคําเปนตนวา อิตถินทรีย พึงทราบวิเคราะหดัง
ตอไปนี้. ทีช่ ื่อวา อิตถินทรีย เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปน
หญิง. ทีช่ ื่อวา ปุริสินทรีย เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปนชาย.
ที่ชื่อวา ชีวิตินทรีย เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปนอยู. เลากัน
มาวา พระสูตรนี้มีเหตุเกิดแหงเนื้อความวา ก็แลในทามกลางสงฆ เกิดถอยคํา
วา อินทรียที่เปนวัฏฏะมีเทาไรหนอแล. ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรง
เห็นอินทรียที่เปนวัฏฏะอยูจึงตรัสคําเปนตนวาภิกษุทั้งหลาย อินทรียสามเหลานี้.
จบอรรถกถาชีวิตินทริยสูตรที่ ๒

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 31

๓. อัญญาตาวินทริยสูตร
อินทรีย ๓ อีกอยางหนึ่ง
[๘๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน
ไฉน คือ อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑ อัญญาตาวินทรีย ๑
อินทรีย ๓ ประการนี้แล.
จบอัญญาตาวินทริยสูตรที่ ๓
อรรถกถาอัญญาตาวินทริยสูตร
สูตรที่ ๓. อินทรียที่เกิดขึ้นในขณะแหงโสดาปตติมรรคของผู
ปฏิบัติ ที่คิดวา เราจักรูสิ่งที่ยังไมเคยรูในสงสารที่มีที่สุดเบื้องตนอันไมมีใครรู
ได ชื่อวา อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย. อินทรียทเี่ กิดขึ้นในฐานะทั้ง ๖
มีโสดาปตติผลเปนตน ดวยอาการคือรูสิ่งที่รูทั่วถึงแลวเหลานั้นแหละ ชื่อวา
อัญญินทรีย. ทีช่ ื่อวา อัญญาตาวินทรีย ไดแก อินทรียที่เกิดขึ้นใน
ธรรมทั้งหลาย ในอรหัตผล ที่รูทั่วถึงแลวเปนตน. คําวา อินทรีย นี้
เปนชื่อของญาณที่เกิดขึ้นดวยอาการนั้น ๆ ในมรรคผลนั้น ๆ แมสูตรนี้ ก็มี
เหตุเกิดขึ้นแหงเนื้อความเหมือนกัน คือในทามกลางสงฆเกิดถอยคําขึ้นวา
อินทรียที่เปนโลกุตระ มีเทาไรหนอแล. ลําดับนัน้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะ
ทรงแสดงอินทรียเหลานั้น จึงตรัสคําเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๓
อยางเหลานี้ ดังนี้.
จบอรรถกถาอัญญาตาวินทริยสูตรที่ ๓
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๔. เอกาภิญญาสูตร
ความเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ
[๘๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๙๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต เปนพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เปน
พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ
พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี เปนพระสกทาคามี เพราะอินทรีย ๕ ยัง
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี เปนพระโสดาบันผู
เอกพีชี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี เปนพระโสดาบันผูโกลังโกละ เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน
ผูเอกพีชี เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา
อินทรียของพระโสดาบันผูโกลังโกละ เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน
ผูธัมมานุสารี.
จบเอกาภิญญาสูตรที่ ๔
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อรรถกถาเอกาภิญญาสูตร
สูตรที่ ๔. พึงทราบความคละปนกันโดยวิปสสนาดวยคําวา ตโต
มุทุตเรหิ. คือ อินทรียทั้ง ๕ อยางที่สมบูรณแลว ก็ยอมชื่อวาวิปสสนินทรีย
ของอรหัตมรรค. ที่ออนกวานั้น ก็เปนของอันตราปรินิพพายี ฯลฯ ชือ่ วา
เปนวิปสสนินทรีย ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี. แมในฐานะนี้ ก็พึงชักเอาแต
ความเจือปนกันทั้งหาอยางที่ตั้งอยูในอรหัตมรรคออกตามนัยกอนเหมือนกัน.
และในที่นี้ตองชักเอาความเจือปนหาอยางออกมาเหมือนที่ตั้งอยูในสกทาคามิ
มรรค ตองชักเอาความเจือปนสามอยางออกมาตามนัยกอนนั่นแหละ. ก็วิปสสนินทรียแหงโสดาปตติมรรคออนกวาวิปสสนินทรียของสกทาคามิมรรค และ
วิปสสนินทรียของมรรคของเอกพีชีเปนตน ก็ออนกวาวิปสสนินทรียเหลานั้น
ของโสดาปตติมรรค. และก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เอกพีชี มีพืชเดียว
นี้ตอไป บุคคลใดไดเปนพระโสดาบันแลว ละเพียงอัตภาพเดียวเทานั้น แลว
สําเร็จเปนพระอรหันต บุคคลนี้ ชื่อ เอกพีชี. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา
ก็แล เอกพีชีบุคคล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะ
สังโยชน ๓ หมดไปอยางสิ้นเชิง จึงเปนพระโสดาบัน ซึ่งไมมีความตกต่ํา
เปนธรรมดา เที่ยงแท มุง หนาแตจะตรัสรู ทองเที่ยวไปสูภพมนุษยอีกครั้งเดียว
เทานั้นแลว ก็จะทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้เรียกวา เอกพีช.ี
สวนบุคคลใด ทองเที่ยวไปสองสามภพแลว จึงจะทําที่สุดทุกขได
บุคคลนี้ ชื่อโกลังโกละ ผูออกจากตระกูลไปสูตระกูล. สมดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
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ก็แล โกลังโกลบุคคล เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เพราะสังโยชน ๓ หมดไปอยางสิ้นเชิง จึงเปนพระโสดาบัน ซึ่งไมมี
ความตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนมุงหนาแตจะตรัสรู เขาเที่ยววิ่งไป
อีกสองหรือสามตระกูลแลว จึงจะทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้
เรียกวา โกลังโกละ.
พึงทราบวา ตระกูล ในพระพุทธดํารัสนั้น ไดแก ภพ. และคําวา
สองหรือสาม นี้ สักวาเปนการแสดงในที่นี้เทานั้น เพราะผูทองเที่ยวไป
จนถึงภพที่ ๖ ก็ยังเปนโกลังโกละอยูน ั่นเอง.
ผูที่เกิดขึ้นอีกอยางมากก็แคเจ็ดครั้ง ไมถอื เอาภพที่แปด นี้ชื่อ
สัตตักขัตตุปรมะ มีเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่ง สมดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา
ก็แล สัตตักขัตตุปรมบุคคล เปนไฉน บุคคลบางคนใน
โลกนี้ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไปอยางสิ้นเชิง จึงเปนพระโสดาบัน
ที่ไมมีความตกต่ําเปนธรรมดาเปนผูแนนอน มุงหนาแตจะตรัสรู เขา
ทองเที่ยวไปสูเทพและมนุษย อีก ๗ ครั้งแลว จึงจะทําที่สุดแหงทุกข
ได บุคคลนี้เรียกวา สัตตักขัตตุปรมะ.
ก็แล ฐานะของทานเหลานั้น ยอมมีไดดวยอํานาจชื่อที่พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาแลว คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาชื่อของทานเหลานี้
วา ผูถึงฐานะเทานี้ เปนเอกพีชี เทานี้เปนโกลังโกละ เทานี้เปนสัตตักขัตตุปรมะ สวนที่กําหนดตายตัวลงไปวา นี้เปนเอกพีชี นี้เปนโกลังโกละ
นี้เปนสัตตักขัตตุปรมะ ไมมี.
ถามวา ก็ใครกําหนดประเภทเทานั้นเทานี้ของทานเหลานั้น
ลงไป.
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ตอบวา ก็พระเถระบางทานกลาววา บุรพเหตุ กําหนดลงไป บาง
ก็วา ปฐมมรรค บางก็วา มรรค ๓ ขางบน บางก็วา วิปสสนาแหงมรรค
ทั้ง ๓ กําหนดลงไป ในวาทะที่วา บุรพเหตุ กําหนดลงไปนั้น อุปนิสัยแหง
ปฐมมรรค ยอมชื่อเปนอันทานไดกระทําไวแลว ยอมพองกับคําวา มรรค ๓
ขางบน ก็เปนอุปนิสัยที่เกิดแลว. ในวาทะที่วา ปฐมมรรค กําหนดลงไป
ก็จะไปติดกับขอที่วามรรค ๓ ขางบนหาประโยชนอะไรไมได. ในวาทะที่วา
มรรค ๓ ขางบน กําหนดลงไป ก็จะไปพองกับขอวา เมื่อปฐมมรรคยังไม
เกิดขึ้นเลย มรรค ๔ ขางบนก็เกิดขึ้นแลว. สวนวาทะที่วา วิปสสนาแหง
มรรคทั้งสาม ยอมกําหนดลงไป ถูก. เพราะวา หากวิปสสนาแหงสามมรรค
ขางบนมีกําลังพอ ก็ยอมชื่อวาเปนเอกพีชี. ที่ออนกวานั้น ก็เปนโกลังโกละ.
ที่ออนกวานั้นอีก ก็เปนสัตตักขัตตุปรมะ ดวยประการฉะนี้. จริงอยู
พระโสดาบันบางทานยังมีอัธยาศัยในวัฏฏะ ชอบวัฏฏะจึงทองเที่ยวอยูในวัฏฏะ
นั่นแหละอยูร่ําไป. อนาถปณฑิกเศรษฐี วิสาขาอุบาสิกา จุลลรถเทพบุตร
มหารถเทพบุตร อเนกวรรณเทพบุตร ทาวสักกเทวราช นาคทัตตเทพบุตร
ทานเหลานี้เทานี้แหละ. ยังมีอัธยาศัยในวัฏฏะ ชอบวัฏฏะ ตองชําระเทวโลก
หกชั้นตั้งแตตน แลวดํารงอยูในชั้นอกนิฏฐพรหมโลก จึงจะปรินิพพาน
ทานเหลานี้ ไมถือเอาในกรณีนี้. ไมใชแตทานเหลานี้เทานั้น ผูที่ทองเที่ยว
อยูในมนุษยเทานั้น ครบเจ็ดครั้งแลว จึงสําเร็จเปนพระอรหันตก็ดี ผูที่เกิด
ในเทวโลกแลวเที่ยวไปเที่ยวมาแตในเทวโลกเทานั้นจนครบเจ็ดครั้ง แลวจึง
จะสําเร็จเปนพระอรหันตก็ดี แมทานพวกนี้ ก็ไมถือเอาในที่นี้ แตในที่นี้ถอื
เอาแตผูที่บางทีก็ทองเที่ยวไปในมนุษย บางทีก็ในเทวดาแลวสําเร็จเปนพระอรหันตเทานั้น เพราะฉะนั้น คําวา สัตตักขัตตุปรมะ นี้ พึงทราบวา
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ในที่นี้ทรงแสดงชื่อของพระโสดาบันประเภทสุกขวิปสสกที่ปะปนอยูในพระอริย
บุคคลทั้ง ๘ หมวด.
สําหรับในบทวา ธมฺมานุสารี ผูไปตามธรรม สทฺธานุสารี
ผูไปตามความเชื่อถือ นี้ หมายความวา ในศาสนานี้ มีธุระสองอยางคือ
ศรัทธาธุระ ปญญาธุระ มีความตั้งมั่นสองอยางคือ ตั้งมั่นในศรัทธา ตั้งมั่น
ในปญญา สําหรับผูที่จะใหโลกุตรธรรมเกิดขึ้น. ในธุระและความตั้งมั่น
เหลานั้น ภิกษุใด ถาอาจใหเกิดขึ้นดวยศรัทธาได แลวทําศรัทธาธุระวา
เราจะใหโลกุตรธรรมเกิดขึ้น แลวยังโสดาปตติมรรคใหเกิดขึ้นมาได ภิกษุนั้น
ยอมเปนผูชื่อวา สัทธานุสารี ผูไปตามความเชื่อถือในขณะแหงมรรค. สวน
ในขณะแหงผลก็ชื่อวา สัทธาวิมุต เปนผูหลุดพนดวยความเชื่อถือ แบง
เปนสามพวกคือ เอกพีชี เปนผูมีพืช (การเกิด) ครั้งเดียว โกลังโกละ
ผูจากตระกูลสูตระกูล สัตตักขัตตุปรมะ ผูอยางมากก็เจ็ดครั้ง. ในบุคคล
เหลานี้ บุคคลแตละคนยอมถึงสี่พวกดวยอํานาจแหงทุกขาปฏิปทาเปนตน ฉะนั้น
ดวยศรัทธาธุระจึงมีอยู ๑๒ พวก. สวนภิกษุใด ถาอาจใหเกิดดวยปญญาได
แลวทําปญญาธุระวา เราจะใหโลกุตรธรรมเกิดขึ้น แลวยังโสดาปตติมรรค
ใหเกิดขึ้นมาได ภิกษุนั้น ในขณะแหงมรรค ยอมเปนผูชื่อวา ธัมมานุสารี
ผูไปตามธรรม. สวนในขณะแหงผล ก็ชื่อวา ปญญาวิมุต เปนผูหลุดพน
ดวยความรูแจมชัด ซึ่งแบงเปน ๑๒ พวกตางดวยพระอริยบุคคลมีเอกพีชีเปนตน
ดวยประการฉะนี้ พระโสดาบันที่ดํารงอยูในมรรค ๒ ก็รวมเปน ๒๔ พวก
ไปในขณะแหงผล.
เลากันมาวา พระติสสเถระผูชํานาญพระไตรปฏก คิดวา เราจะ
ชําระปฏกทัง้ สาม จึงไปสูฝงอื่น. มีกฏุ มพีคนหนึ่ง บํารุงทานดวยปจจัย ๔
พระเถระกลาววา อุบาสก เราจะไปในเวลามา.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 37

กุฎมพี. ที่ไหนครับ.
เถระ. สํานักอาจารยและอุปชฌาย ของอาตมา.
กุฏมพี. กระผมไปดวยไมไดหรอกครับ ก็แล กระผมรูคุณพระศาสนา
ได ก็เพราะอาศัยพระคุณทาน ลับหลังทานแลวกระผมจะเขาไปหาภิกษุแบบ
ไหนไดเลา.
ลําดับนั้น พระเถระไดบอกเขาวา ภิกษุใดที่สามารถเพื่อจะชี้พระโสดาบัน ๒๔ พวก พระสกทาคามี ๑๒ พวก พระอนาคามี ๔๘ พวก พระ
อรหันต ๑๒ พวก แลวแสดงธรรมได ทานควรบํารุงภิกษุเห็นปานนั้นเถิด
ดังที่กลาวมานี้ จึงเปนอันวาในพระสูตรนี้ พระองคไดทรงแสดงวิปสสนาไว
ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาเอกาภิญญาสูตรที่ ๔
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๕. สุทธกสูตร
วาดวยอินทรีย ๖
[๙๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน. คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑
กายินทรีย ๑ มนินทรีย ๑ อินทรีย ๖ ประการนี้แล.
จบสุทธกสูตรที่ ๕
อรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๕ เปนตน
สูตรที่ ๕ จักษุและธรรมที่ชอื่ วา อินทรีย เพราะอรรถวาใหญ คือ
เปนอธิบดีของธรรมทั้งหลายที่เกิดในจักขุทวารนั้นชื่อวา จักขุนทรีย. แมใน
โสตินทรียเปนตน ก็เปนนัยเดียวกันนี้แหละ. คําที่เหลือทุกแหงตื้นทั้งนั้น. สูตร
ทั้ง ๖ สูตร คือสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้ และอีก ๕ สูตร มีสูตรที่ ๖ เปนตน
พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงแสดงดวยอํานาจสัจจะ ๔ แลวแล.
จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๕ เปนตน
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๖. โสตาปนนสูตร
การรูอินทรีย ๖ ของพระโสดาบัน
[๙๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน. คือ จักขุนทรีย.. .มนินทรีย.
[๙๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้
ตามความเปนจริง เมื่อนั้น เราเรียกอริยสาวกนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบโสตาปนนสูตรที่ ๖
๗. ปฐมอรหันตสูตร
การรูอินทรีย ๖ ของพระอรหันต
[๙๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน คือ จักขุนทรีย...มนินทรีย.
[๙๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ตามความ
เปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น ภิกษุนเี้ ราเรียกวา
เปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลง
ภาระลงแลว บรรลุประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพ หลุดพน
แลวเพราะรูโดยชอบ.
จบปฐมอรหันตสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยอรหันตสูตร
การรูอินทรีย ๖ ของพระพุทธเจา
[๙๐๖ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการ
เปนไฉน คือ จักขุนทรีย...มนินทรีย.
[๙๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนีต้ ามความเปน
จริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทัง้
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น.
[๙๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด เรารูท ั่วถึงความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความ
เปนจริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลn ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติ
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด บัดนี้ ความเกิดอีกไมมี.
จบทุติยอรหันตสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร
วาดวยอินทรีย
[๙๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๖ ประการนี้ ๖ ประการเปน
ไฉน คือ จักขุนทรีย...มนินทรีย.
[๙๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกเเหง
อินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรา
ไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ
ทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะหรือของความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๙๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
อินทรีย ๖ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรา
นับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ
ทานเหลานั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
วาดวยการรูอินทรีย ๖
[๙๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัดซึ่งจักขุนทรีย ความเกิดแหงจักขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย และ
ปฎิปทาที่จะใหถึงความดับแหงจักขุนทรีย ไมรชู ัดซึ่งโสตินทรีย... ฆานินทรีย
. . .ชิวหินทรีย ...กายินทรีย ....มนินทรีย ความเกิดแหงมนินทรีย ความดับ
แหงมนินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ เพราะทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปน
สมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๙๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งรูชัดซึ่งจักขุนทรีย ความเกิดแหงจักขุนทรีย ความดับแหงจักขุนทรีย
และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงจักขุนทรีย รูชัดซึ่งโสตินทรีย. . . ฆานินทรีย...ชิวหินทรีย..กายินทรีย..มนินทรีย ความเกิดแหงมนินทรีย ความ
ดับแหงมนินทรีย แสะปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงมนินทรีย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณใน
หมูพราหมณ เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปน
สมณะและของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๑๐
จบฉฬินทริยวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุนัพภวสูตร ๒. ชีวิตินทริยสูตร ๓. อัญญาตาวินทริยสูตร
๔. เอกาภิญญาสูตร ๕. สุทธกสูตร ๖. โสตาปนนสูตร ๗. ปฐมอรหันตสูตร
๘. ทุติยอรหันตสูตร ๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร
และอรรถกถา
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สุขนิ ทริยวรรคที่ ๔
๑. สุทธกสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๙๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สุขินทรีย ๑ ทุกขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑
อุเบกขินทรีย ๑ อินทรีย ๕ ประการนี้แล
จบสุทธกสูตรที่ ๑
สุขินทริยวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาสุทธกสูตร
สุขินทริยวรรคที่ ๔ สุทธกสูตรที่ ๑. ความเปนสุขและเปนอินทรีย
เพราะอรรถวาใหญ กลาวคือ เปนอธิบดีแหงธรรมทั้งหลายที่เกิดรวมกันนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา สุขินทรีย. แมในทุกขินทรียเปนตนก็นัยนี้แหละ.
และในอินทรียเหลานั้น สุขินทรีย ทุกขินทรีย และโทมนัสสินทรียเปนกามาวจร
อยางเดียว อรูปาวจร* รูปาวจร เวนโสมนัสสินทรียที่เหลือ เปนไปในสามภูมิ
อุเปกขินทรียเปนไปในสี่ภูมิ.
จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่ ๑
๑. อรูปาวจรฌานและรูปาวจรฌาน (เฉพาะจตุตถฌาน) ไมประกอบดวย โสมนัสสินทรีย
รูปาวจรฌานทีเ่ หลือ ประกอบดวยโสมนัสสินทรีย.
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๒. โสตาปนนสูตร
รูการเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนโสดาบัน
[๙๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สุขินทรีย....อุเบกขินทรีย.
[๙๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้
ตามความเปนจริง อริยสาวกนี้เรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา
จบโสตาปนนสูตรที่ ๒
อรรถกถาโสตาปนนสูตรที่ ๒ เปนตน
สูตร ๔ สูตรมี สูตรที่ ๒ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ดวยอํานาจสัจจะ ๔ อยางเดียว.
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๓. อรหันตสูตร
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนพระอรหันต
[๙๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สุขินทรีย. ..อุเบกขินทรีย.
[๙๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรชู ัดซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความ
เปนจริง เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือมั่น เมื่อนั้น ภิกษุนี้เรียกวา เปน
พระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระลง
แลว บรรลุประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพ หลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ.
จบอรหันตสูตรที่ ๓
๔. ปฐมสมณพราหมณสูตร
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ
[๙๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สุขินทรีย...อุเบกขินทรีย.
[๙๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
อินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรา
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ไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ
ทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
[๙๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
อินทรีย ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น เรา
นับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ เพราะ
ทานเหลานั้นกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๔
๕. ทุติยสมณพราหมณสูตร
รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕ เปนสมณพราหมณ
[๙๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สุขินทรีย...อุเบกขินทรีย.
[๙๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ไมรูชัดซึ่งสุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏิปทา
ที่จะใหถึงความดับแหงสุขินทรีย ไมรูชัดซึ่งทุกขินทรีย...โสมนัสสินทรีย...
โทมนัสสินทรีย...อุเบกขินทรีย ความเกิดแหงอุเบกขินทรียความดับแหงอุเบกขินทรียและปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงอุเบกขินทรีย สมณะหรือพราหมณ
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เหลานั้น เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณเพราะทานเหลานั้น ไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ
หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู
[๙๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งรูชัดซึ่งสุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และ
ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสุขินทรีย รูช ัดซึ่งทุกขินทรีย...โสมนัสสินทรีย
.... โทมนัสสินทรีย... อุเบกขินทรีย ความเกิดแหงอุเบกขินทรีย ความดับ
แหงอุเบกขินทรีย และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงอุเบกขินทรีย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ เพราะทานเหลานั้น กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ
และของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๕
๖. ปฐมวิภังคสูตร
วาดวยการจําแนกอินทรีย
[๙๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน
ไฉน คือ สุขินทรีย... อุเบกขินทรีย.
[๙๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สขุ ินทรียเปนไฉน ความสุขทางกาย
ความสําราญทางกาย เวทนาอันเปนสุขสําราญเกิดแตกายสัมผัส นี้เรียกวา
สุขินทรีย.
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[๙๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน ความทุกขทาง
กาย ความไมสําราญทางกาย เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตกายสัมผัส
นี้ เรียกวา ทุกขินทรีย.
[๙๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน ความสุข
ทางใจ ความสําราญทางใจ เวทนาอันเปนสุขสําราญเกิดแตมโนสัมผัส นี้ เรียก
วา โสมนัสสินทรีย.
[๙๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน ความทุกข
ทางใจ ความไมสําราญทางใจ เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ เกิดแตมโนสัมผัส
นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย.
[๙๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขินทรียเปนไฉน เวทนาอัน
สําราญก็ไมใช ไมใชความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้ เรียกวา
อุเบกขินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบปฐมวิภังคสูตรที่ ๖
อรรถกถาปฐมวิภังคสูตร
ปฐมวิภังคสูตรที่ ๖. คําวา กายิก ทางฺกาย ไดแก สุขทีม่ ีกาย
ประสาทเปนที่ตั้ง นี้เปน คําแสดงสรุปของสุขนั้น ดวยประการฉะนี้. คําวา
สาตะ (ความสําราญ) ก็เปนคําใชแทนคําวาสุขนั้นเอง. นี้อธิบายวาอรอย.
คําวา กายสมฺผสฺสช เกิดแตกายสัมผัส ก็มีทํานองที่กลาวแลววา ความสุข
ความสําราญที่เกิดจากกายสัมผัส. คําวา เวทยิต นี้เปนคําแสดงสภาวะที่วิเศษ
ของธรรมขออื่นจากเวทนาที่ทั่วไปทั้งหมดของสุขนั้น. แมในขอที่เหลือทั้งหลาย
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ก็พึงทราบใจความตามนี้. สวนในคําวา ทางกาย หรือทางใจ นี้ ทาน
กลาววาทางกายดวยอํานาจการเกิดขึ้น เพราะทํากายประสาททั้ง ๔ มีตาเปนตน
ใหเปนที่ตั้ง. สวนที่ชื่อวาอทุกขมสุขที่มีกายประสาทเปนที่ตั้ง ไมมี.
จบอรรถกถาปฐมวิภังคสูตร
๗.ทุติยวิภังคสูตร*
วาดวยอินทรีย ๕ เปนสุขทุกขและอทุกขมสุข
[๙๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สุขินทรีย... อุเบกขินทรีย.
[๙๓๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรียเ ปนไฉน ความสุขทาง
กาย ...นี้ เรียกวา สุขินทรีย.
[๙๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน ความทุกข
ทางกาย. . .นีเ้ รียกวา ทุกขินทรีย.
[๙๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน ความสุข
ทางใจ ...นี้ เรียกวา โสมนัสสินทรีย.
[๙๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน ความทุกข
ทางใจ ...นี้ เรียกวา โทมนัสสินทรีย.
[๙๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขินทรียเปนไฉน เวทนาอัน
สําราญก็ไมใช ไมใชความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้เรียกวา
อุเบกขินทรีย.
* สูตรที่ ๗-๙ ไมมีอรรถกถาแก.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 51

[๙๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรีย
และโสมนัสสินทรีย พึงเห็นวาเปนสุขเวทนา.
[๙๓๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย
พึงเห็นเปนทุกขเวทนา.
[๙๓๙] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเบกขินทรีย พึงเห็นวาเปน
อทุกขมสุขเวทนา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
จบทุติยวิภังคสูตรที่ ๗
๘. ตติยวิภังคสูตร
วาดวยอินทรีย ๕ ยนเขาเปน ๓
[๙๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ สุขินทรีย.. อุเบกขินทรีย.
[๙๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สุขินทรียเปนไฉน ความสุขทาง
กาย . . .นี้เรียกวา สุขินทรีย.
[๙๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขินทรียเปนไฉน ความทุกข
ทางกาย...นี้เรียกวา ทุกขินทรีย.
[๙๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน ความสุข
ทางใจ...นี้เรียกวา โสมนัสสินทรีย.
[๙๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน ความทุกข
ทางใจ ... นี้เรียกวา โทมนัสสินทรีย.
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[ ๙๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขินทรียเปนไฉน เวทนาอัน
สําราญก็ไมใช ไมใชความสําราญก็ไมใช ทางกายหรือทางใจ นี้เรียกวา
อุเบกขินทรีย.
[๙๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในอินทรีย ๕ ประการนั้น สุขินทรีย
และโสมนัสสินทรีย พึงเห็นวาเปนสุขเวทนา.
[๙๔๗] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย
พึงเห็นวาเปนทุกขเวทนา.
[๙๔๘] ในอินทรีย ๕ ประการนั้น อุเบกขินทรีย พึงเห็นวาเปน
อทุกขมสุขเวทนา อินทรียมี ๕ ประการนี้ เปน ๕ แลวยนเขาเปน ๓ เปน ๓
แลว ขยายออกเปน ๕ ก็ได โดยปริยายดวยประการดังนี้แล.
จบตติยวิภังคสูตรที่ ๘
๙. อรหันตสูตร
อินทรีย ๕ อาศัยผัสสะเกิดเวทนา
[๙๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการนี้
เปนไฉน คือ สุขินทรีย... อุเบกขินทรีย.
[๙๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นสบายกาย ก็รูชดั วาสบายกาย ยอมรูช ัดวา
เพราะผัสสะเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น
คือ สุขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป
สงบไป.
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[๙๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงทุกขเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นไมสบายกาย ก็รชู ัดวาเราไมสบายกาย ยอม
รูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนานั้นแหละดับไป เวทนาซึ่ง
เกิดแตผัสสะนั้น คือ ทุกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา
เกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โสมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอัน เปน
ที่ตั้งแหงโสมนัสเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นสบายใจ ก็รูชัดวาเราสบายใจ ยอม
รูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป เวทนา
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ โสมนัสสินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุไมสบายใจ ก็รูชัดวา เราไมสบายใจ
ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนานั้น แหละดับไป
เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ โทมนัสสินทรียท ี่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
โทมนัสเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุเบกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นรูสืกเฉย ๆ ก็รูชัดวา เรารูสึกเฉย ๆ
ยอมรูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป เวทนา
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเบกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
เวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป.
[๙๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไม ๒ อันเสียดสีกันจึง
เกิดความรอน เกิดไฟขึ้น เพราะแยกไม ๒ อันนั่นเองใหออกจากกันเสีย
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ความรอนที่เกิดเพราะความเสียดสี ยอมดับสงบไป ฉันใด สุขินทรียยอม
อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นสบายกาย ก็รูชดั วา
เราสบายกาย ยอมรูช ัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแหละ
ดับไป เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะ คือ สุขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
สุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ โสมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงโสมนัสเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ โทมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงโทมนัสเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ อุเบกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุนั้นรูส ึกเฉย ๆ ก็รชู ัดวา เรารูสกึ เฉย ๆ ยอม
รูชัดวา เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป เวทนา
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น คือ อุเบกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขา
เวทนาเกิดขึ้นนั้น ยอมดับไป สงบไป ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบอรหันตสูตรที่ ๙
อรรถกถาอรหันตสูตร
อรหันตสูตรที่ ๙. คําวา ทฺวินน กฏาน ไดแก แหงไมสีไฟ
๒ อัน. คําวา สฆฏนสโมธานา ไดแก ดวยการเสียดสีและดวยการ
ประชุมเขาดวยกัน. คําวา อุสมฺา คือ บอเกิดความอุน. คําวา เตโช
คือควันไฟ. และในคําวา เตโช นี้ พึงเห็นวา อารมณที่เปนไปเหมือน
ไมสีไฟอันลาง ผัสสะเหมือนไมสีไฟอันบน การเสียดสีของผัสสะเหมือนความ
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รอนระอุ เวทนาเหมือนไฟ. หรือพึงเห็นวา อารมณที่เปนไป เหมือนไม
สีไฟอันบน ผัสสะเหมือนไมสีไฟอันลาง.
จบอรรถกถาอรหันตสูตรที่ ๙
๑๐. อุปปฏิกสูตร
อินทรีย ๕ มีนมิ ติ มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย
[๙๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ทุกขินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ สุขินทรีย ๑ โสมนัสสินทรีย ๑ อุเบกขินทรีย ๑.
[๙๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ทุกขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชดั อยางนี้วา
ทุกขินทรียนี้ เกิดขึ้นแลวแกเรา และทุกขินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเครื่อง
ปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา ทุกขินทรียน ั้นไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ
ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
เธอยอมรูชัดทุกขินทรีย เหตุเกิดแหงทุกขินทรีย ความดับทุกขินทรีย และ
ขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็ทุกขินทรียที่
เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือ
ในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงทุกขินทรีย และนอมจิต
เขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
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[๙๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว โทมนัสสินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชัดอยางนี้วา
โทมนัสสินทรียเกิดขึ้นแลวแกเรา และโทมนัสสินทรียนั้นมีนมิ ิต มีเหตุ มี
เครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา โทมนัสสินทรียนั้นไมตองมี
นิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใช
ฐานะที่จะมีได เธอยอมรูชัดโทมนัสสินทรีย เหตุเกิดแหงโทมนัสสินทรีย
ความดับแหงโทมนัสสินทรีย และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโทมนัส
สินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็โทมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือ
ในที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาทุติยฌาน อันมี
ความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร
เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู โทมนัสสินทรียทเี่ กิด
ขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความ
ดับแหงโทมนัสสินทรียและนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
[๙๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท
มีความเพียร มีความเด็ดเดี่ยว สุขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชดั อยางนี้วา
สุขินทรียนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และสุขินทรียนั้นมีนิมิต มีเหตุ มีเครือ่ ง
ปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา สุขินทรียนนั้ ไมตองมีนิมิต ไมมีเหตุ
ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
เธอยอมรูชัดสุขินทรีย เหตุเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และ
ขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงสุขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็สุขินทรียท ี่เกิด
ขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
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อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข สุขินทรียเกิดขึ้นเเลว ยอมดับไปไมเหลือในที่นี้
ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงสุขินทรีย และนอมจิตเขาไปเพื่อ
ความเปนอยางนั้น.
[๙๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว โสมนัสสินทรียเกิดขึ้น เธอรูช ัดอยางนี้วา
โสมนัสสินทรียนี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และโสมนัสสินทรียนนั้ มีนิมิต มีเหตุ
มีเครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา โสมนัสสินทรียนั้นไม
ตองมีนิมิต ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได เธอยอมรูชัดโสมนัสสินทรีย เหตุเกิดแหงโสมนัสสินทรีย
ความดับแหงโสมนัสสินทรีย และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ก็โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือใน
ที่ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานไมมีทุกข
ไมมีสุข และละทุกขละสุขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปน
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่
นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงโสมนัสสินทรีย และนอมจิต
เขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
[๙๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว อุเบกขินทรียเกิดขึ้น เธอยอมรูชัดอยางนี้วา
อุเบกขินทรีย นี้เกิดขึ้นแลวแกเรา และอุเบกขินทรียนั้นมีนิมติ มีเหตุ มี
เครื่องปรุงแตง มีปจจัย แตจะอนุมานเอาวา อุเบกขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต
ไมมีเหตุ ไมมีเครื่องปรุงแตง ไมมีปจจัย จักเกิดขึ้นได ดังนี้ มิใชฐานะที่
จะมีได เธอยอมรูชัดอุเบกขินทรีย เหตุเกิดแหงอุเบกขินทรีย ความดับแหง
อุเบกขินทรีย และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอุเบกขินทรียที่เกิดขึ้น
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แลว ก็อุเบกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนโดยประการทั้งปวง
แลว เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู อุเบกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว ยอมดับไปไม
เหลือในที่นี้ ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซึ่งความดับแหงอุเบกขินทรีย และ
นอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
จบสูตรที่ ๑๐
จบสุขินทริยวรรคที่ ๔
อรรถกถาอุปปฏิกสูตร
อุปปฏิกสูตรที่ ๑๐. ยถาธรรมเทศนาที่ไมจําเปนตองแสดงพึงทราบ
วา ชื่อวาเปนสูตรที่นอกเหนือไปจากลําดับ (ไมเขาลําดับ) เหมือนอยางสูตร
ที่เหลือในอินทริยวิภังคแมที่กลาวแลวตามลําดับนี้.
ในสูตรที่ ๑๐ นัน้ คําทั้งหมดเปนตน วา นิมิต เปนคําใชแทนปจจัย
นั่นเอง. คําวา และยอมรูช ัดทุกขินทรีย คือ ยอมรูด วยอํานาจทุกขสัจนั่น
เอง. คําวา ทุกฺขินฺ ทริยสมุทย คือวิญาณที่สหรคตดวยทุกข ยอม
เกิดขึ้นแกผูที่ถูกหนามตําเอา ถูกเรือดกัด หรือถูกรอยยนที่ปนู อนกระทบ
ยอมรูชัดสิ่งนั้นวาเปนเหตุใหเกิดขึ้นพรอมของทุกขินทรียนั้น. พึงทราบสมุทัย
ดวยอํานาจเหตุแหงอินทรียเหลานั้นแมในบทเปนตนวา โทมนสฺสินทริยสมุทย ขางหนา. โทมนัสสินทรียยอ มเกิดขึ้นดวยอํานาจความฉิบหาย
แหงสังขารขางนอกมีบาตรและจีวรเปนตน หรือแหงเหลาสัตวมีสัทธิวิหาริก
เปนตน ดวยประการฉะนี้ ยอมรูช ัดความฉิบหายแหงสังขารและสัตว
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เหลานั้นวาเปนสมุทัยแหงโทมนัสสินทรียนั้น. ผูที่กินอาหารอยางดีแลว
นอนบนที่นอนอยางประเสริฐ ยอมเกิดสุขินทรียขึ้นดวยการสัมผัสมีการ
นวดมือและเทาและลมที่เกิดจากพัดใบตาลเปนตน ยอมรูช ดั ผัสสะนั้นวาเปน
เหตุของสุขินทรียนั้น. สวนโสมนัสสินทรียอันเกิดขึ้นดวยอํานาจการไดเฉพาะ
สัตวและสังขารที่นาชื่นใจมีประการที่กลาวมาแลว ยอมรูช ัดการไดเฉพาะนั้น
วาเปนเหตุแหงโสมนัสสินทรียนั้น. สวนอุเบกขินทรียยอมเกิดขึ้นดวยอาการที่
เปนกลาง ๆ ยอมรูชัดอาการที่เปนกลาง ๆ ในสัตวและสังขารนั้นวาเปนเหตุ
แหงอุเบกขินทรียนั้น. ก็แหละคําชี้ขาดไปพรอม ๆ กันในคําวา ทุกขินทรียท ี่
เกิดขึ้นแลว ยอมดับสิ้นไปโดยไมมีเหลือในที่ใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดแลวจากกามทั้งหลายเปนตน ดังตอไปนี้ แทจริง ทุกขินทรีย
ยอมดับสิ้นไปในขณะอุปจาระแหงฌานที่ ๑ ทีเดียว ทุกขินทรียย อมเปนอันละ
ไดแลว. โทมนัสเปนตน ยอมดับสิ้นไปในอุปจารขณะแหงฌานที่ ๒ เปนตน
แมเมื่อเปนอยางนี้ ความดับสิ้นไปในฌานทั้งหลายนั่นเองนี้แล (ก็ยอมมี)
เพราะความที่โทมนัสเปนตนเหลานั้นดับสิ้นไปเปนอยางยิ่ง จริงอยู ความดับ
สิ้นไปเปนอยางยิ่งแหงโทมนัสเปนตนเหลานั้น ก็คือความดับสิ้นไปในฌานที่
๑ เปนตนนั่นเอง ก็แหละความดับสิ้นไปนั่นเอง ก็คือความดับสิ้นไปอยางยิ่ง
ดวยอุปจารขณะ. จริงอยางนั้น ความเกิดขึ้นแหงทุกขินทรียแมที่ดับสิ้นไปแลว
ในอุปจาระแหงฌานที่ ๑ ซึ่งมีอาวัชชนจิตตาง ๆ ดวยสัมผัสแหงเหลือบยุง
และลมเปนตน ดวยความอบอาวที่ไมคงที่ หรือดวยมีดพรา หรือวาทุกขินทรีย
ที่ดับสิ้นไปแลวในอุปจาระในภายในอัปปนาก็ไมใช และทุกขินทรียนั้นก็ไม
ใชดับหมดไปอยางดีดวย. แตกายยอมเปนสุข นาใครอยางทั่วถึงดวยการแผ
ปติไปภายในอัปปนา เพราะไมถูกสิ่งที่เปนฝายตรงกันขามกําจัดได ชื่อวาเปน
สุขแมเพราะความเปนของที่นาใคร ทุกขินทรีย จึงชื่อวายอมดับลงไปอยางดี

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 60

เพราะถูกฝายตรงกันขามกําจัดไป. และเพราะเมื่อโทมนัสสินทรียถูกละในอุปจาระแหงฌานที่ ๒ ซึ่งมีอาวัชชนจิตแตกตางกันนั่นแหละ ฉะนั้น โทมนัส
สินทรียนั้น เมื่อมีความลําบากกาย และใจถูกเบียดเบียนเพราะความตรึกตรอง
เปนปจจัย ก็เกิดขึ้น เพราะไมมีความตรึกตรองนั่นแหละสุขินทรียจึงเกิดขึ้น
ก็และเกิดขึ้นในที่ใด ในที่นั้น ก็เปนอัปปนาเพราะไมมีความตรึกตรอง. ก็
ความตรึกตรองยอมเกิดขึ้นในอุปจาระแหงฌานที่ ๒ อยางนี้. หากจะพึง
มีการเกิดขึ้นแหงสุขินทรียนั้นในอุปจาระแหงฌานที่ ๒ ก็ไมใชเกิดในฌานที่สอง
เลยเพราะละปจจัยไดแลว แมเมื่อสุขินทรียถูกละในอุปจาระแหงฌานที่ ๓ ก็
อยางนั้น พึงมีการเกิดขึ้นแหงกายที่รูปอันประณีตซึ่งมีปติเปนสมุฎฐานถูกตอง
แลว แตหาใชเกิดขึ้นในฌานที่ ๓ ไม. เพราะปติอันเปนปจจัยแหงสุขดับไป
หมดแลวดวยฌานที่สาม ในอุปจาระแหงฌานที่ ๔ ก็เหมือนกัน เพราะยังไมมี
อุเบกขาที่ถึงอัปปนา เหตุวาอยูใกลโสมนัสสินทรียท ี่แมจะละไดแลว ก็อาจจะมี
การเกิดขึ้นได เพราะยังกาวลวงไมไดอยางถูกตอง แตก็ไมใชเกิดขึ้นในฌาน
ที่ ๔ เลย เพราะฉะนั้น ในฌานที่ ๔ นี้ ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลวจึงดับไปโดย
ไมเหลือ การถือเอาโดยไมเหลือในฌานนั้น ๆ ทานไดทําแลว ดังที่วามานี้. ก็คํา
ใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในที่นี้วา ยอมนอมจิตไปเพื่อความเปนอยางนั้น
ในคํานั้นพึงทราบใจความอยางนี้วา บุคคลเปนผูที่ยังไมได ยอมนอมจิตไป
เพื่อประโยชนการเกิดขึ้น ฉะนั้น บุคคลเปนผูได ก็ยอมนอมจิตไปเพื่อ
ประโยชนการเขาถึง. ก็แลวาระการพิจารณาในสองสูตรนี้ พระองคไดตรัสไว
ดังที่กลาวมานี้.
จบอรรถกถาอุปปฏิกสูตรที่ ๑๐
จบสุขินทริยวรรควรรณนาที่ ๔
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. โสตาปนนสูตร ๓. อรหันตสูตร ๔. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๕. ทุติยสมณพราหมณสูตร ๖. ปฐมวิภังคสูตร ๗. ทุติย
วิภังคสูตร ๘. ตติยวิภังคสูตร ๙. อรหันตสูตร ๑๐. อุปปฏิกสูตร และอรรถกถา.
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ชราวรรคที่ ๕
๑. ชราสูตร
วาดวยความแก
[๙๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ในบุพพาราม ใกลกรุงสาวัตถี ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็น แลวประทับนั่งผินพระปฤษฎางคผิงแดด
ในที่มีแสงแดดสองมาจากทิศประจิมอยู ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว บีบนวด
พระกายของพระผูมีพระภาคเจาดวยฝามือพลางกราบทูลวา.
[๙๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว เวลานี้
พระฉวีวรรณของพระผูมีพระภาคเจาไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเมื่อกอน พระสรีระก็หยอนยนเปนเกลียว พระกายก็คอมไปขางหนา และความแปรปรวน
ของอินทรีย คือ พระจักษุ พระโสตะ พระฆานะ พระชิวหา พระกาย ก็
ปรากฏอยู.
[๙๖๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ขอนี้เปนอยาง
นั้น ชราธรรมยอมมีในความเปนหนุมสาว พยาธิธรรมยอมมีในความไมมีโรค
มรณธรรมยอมมีในชีวิต ผิวพรรณไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเมื่อกอน สรีระ
ก็หยอนยนเปนเกลียวกาย ก็คอมไปขางหนา และความแปรปรวนแหงอินทรีย
คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ก็ปรากฏอยู.
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[๙๖๕] พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ถึงทานจะติความแกอันเลวทราม ถึง
ทานจะติความแกอันทําใหผิวพรรณทราม
ไป รูปอันนาพึงใจก็คงถูกความแกย่ํายีอยู
นั่นเอง แมผูใดพึงมีชีวิตอยูไดรอยป (ผู
นั่นเองก็ไมพนความตายไปได) สัตวทั้งปวงมี
ความตายเปนเบื้องหนา ความตายยอมไม
ละเวนอะไร ๆ ยอมย่ํายีทั้งหมดทีเดียว.
จบชราสูตรที่ ๑
ชราวรรคที่ ๕
อรรถกถาชราสูตร
ชราวรรคที่ ๕ สูตรที่ ๑. คําวา ปจฺฉาตปเก (มีแดดอยูทาง
หลัง) คือมีแดดอยูทางทิศตะวันตกเเหงปราสาท เพราะเงาปราสาทบังทิศตะวันออก อธิบายวา เสด็จประทับนั่งบนพระบวรพุทธอาสนที่ปูไวในที่นั้น.
คําวา ผินพระปฤษฎางคผิงแดด ความวา เพราะในพระสรีระที่เปน
อุปาทินนกสังขารแทของพระสัมพุทธเจา ในเวลารอนก็รอน ในเวลาเย็นก็
เย็น ก็สมัยนี้เปนสมัยหนาวมีน้ําคางตก ฉะนั้น ในเวลานั้นจึงทรงเอา
มหาจีวรออกแลว เสด็จประทับนั่งหันพระปฤษฎางคผิงแดด. ถามวา แสงแดด
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สามารถขมรัศมีพระพุทธเจาเขาไปภายในไดหรือ. ตอบวาไมได. เมื่อเปนเชนนี้
อะไรสองใหรอน. เดชแหงรัศมีสองใหรอน เหมือนอยางวา แสงแดดถูกตองตัว
คนที่นั่งโคนไมใตรมที่เปนปริมณฑลในเวลาเที่ยงไมไดก็จริงอยู ถึงอยางนั้น
ความรอนก็ยังแผไปทุกทิศ เหมือนเอาเปลวไฟมาลอมรอบ ฉันใด ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อแสงแดดไมสามารถขมรัศมีพระพุทธเจาแลวแทรกเขาไปขาง
ในได ก็พึงทราบวาพระศาสดาประทับนั่งรับความรอนอยู. คําวา บีบนวด
คือทรงลูบขยําดวยอํานาจทําการผิงพระปฤษฎางค. คําวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นาอัศจรรย คือ พระเถระปลดมหาจีวรออกจากพระปฤษฎางคของพระผูมี
พระภาคเจา ไดเห็นรอยหยอนยานเทาปลายผม เหมือน ขดทองคําในระหวาง
ปลายพระอังสะ (บา) ทั้งสองขางของพระองคผูประทับนั่งเกิดความสังเวช
เมื่อจะตําหนิความแกวา แมแตในพระสรีระขนาดนี้ ก็ยังปรากฏมีความแกจน
ได จึงกลาวอยางนั้น. นัยวา นี้ชื่อวาเปนของอัศจรรยสําหรับชางติ. เมื่อแสดง
วาพระฉวีวรรณที่หมดจดโดยปกติ ไมอยางนั้นเสียแลว จึงทูลอยางนี้วา
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา หาไดหมดจดเหมือนเมื่อกอนไม พระเจาขา. จริง
เมื่อเวลาที่พระตถาคตเจา ยังทรงหนุมอยู พระวรกายไมมีรอยยน เหมือน
หนังโคที่เขาเอาขอตั้งรอยเลม มาดึงขึงใหเทากัน ดวยประการฉะนี้. ฝุนละอองที่มาตั้งไวในพระหัตถนั้น ก็ตกหลนไป คางอยูไมไดเลย เหมือนถึง
อาการเช็ดดวยน้ํามัน แตในยามแกเฒา (สําหรับคนทั่วไป) เปลวที่ศีรษะ
ก็เหี่ยวหอไป แมแตขอตอก็หางกันออกไป เนื้อก็ไมเกาะกระดูกสนิท ถึง
ความหยอนยานหอยยอยไปในที่นั้น ๆ. แตของพระพุทธเจาทั้งหลาย หาเปน
อยางนั้นไม อาการดังที่มานี้ หาไดปรากฏแกคนเหลาอื่นไม ปรากฏแตแก
พระอานนทเถระเทานั้น เพราะทานอยูใกลชิด ฉะนั้น ทานจึงทูลอยางนั้น.
คําวา พระสรีระหยอนยน คือ เกลียวยนปรากฏในที่นั้น ๆ คือ ที่หนา
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ที่ระหวางจะงอยบา ของคนเหลาอื่น แตสิ่งนั้นหามีแกพระศาสดาไม แตพระ
เถระมองเห็นขดรอยยนระหวางปลายพระอังสะทั้งสองขาง จึงไดทูลอยางนั้น.
แมคําวา สัณฐานเกิดเปนเกลียวนี้ ทานก็กลาวดวยอํานาจที่ปรากฎแกตน
เทานั้น. แตรอยยนเหมือนของคนเหลาอื่นหามีแกพระศาสดาไม. คําวา
พระวรกายก็คอมไปขางหนา คือ พระศาสดาทรงมีพระกายตรงเหมือนกาย
พรหม คือ พระกายของพระองคสูงตรงขึ้นไป เหมือนเสาหลักทองคําที่ปก
ไวในเทพนคร แตเมื่อทรงพระชราแลว พระกายก็คอมไปขางหนา และทาน
วา พระกายที่คอมไปขางหนานี้ หาปรากฏแกคนเหลาอื่นไม
ปรากฏแตแกพระเถระเทานั้น เพราะทานอยูใกลชิด ฉะนั้น
ทานจึงกลาวอยางนั้น. คําวา และความแปรปรวนแหงอินทรียท ั้งหลายก็
ปรากฏ คือ ที่ชื่อวาอินทรียทั้งหลาย หาใชอินทรียที่ตองรูแจงดวยตาไม เพราะ
โดยปกติ พระฉวีวรรณก็หมดจดอยูแลว แตบัดนี้หาไดหมดจดอยางนั้นไม
รอยยนปรากฏที่ระหวางปลายพระอังสะ พระกายที่ตรงเหมือนกายพรหม ก็
โกงไปขางหนา ดวยเหตุนี้แล ทานจึงกลาวอยางนี้ดวยการถือเอานัยวา ก็แล
ความที่อินทรียมีตาเปนตนแปรปรวนไปตองมี.
คําวา ธิ ต ชมฺมีชเร อตฺถุ ความวา โธ ความแกลามก จงมีกะเจา
คือแกเจา. ธิ อักษรคือ ความติเตียนจงถูกตองเจา. อัตภาพ ชือ่ วา พิมพ.
จบอรรถกถาชราสูตรที่ ๑
* พมาเปน สพฺพานิ ฉบับอรรถกถาไทยเปน สณฺานิ
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๒. อุณณาภพราหมณสูตร
อินทรีย ๕ มีอารมณตางกัน
[๙๖๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น อุณณาภพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
[๙๖๗] ขาแตพระโคดมผูเจริญ อินทรีย ๕ ประการนี้ มีอารมณ
ตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน อินทรีย ๕
ประการเปนไฉน คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑
กายินทรีย ๑ อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย ๕ ประการนี้ ซึ่งมีอารมณ
ตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน และอะไร
ยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้.
[๙๖๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ อินทรีย ๕
ประการนี้ มีอารมณตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจร
ของกันและกัน อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑
ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ ใจเปนที่ยึดเหนี่ยวของอินทรีย ๕
ประการนี้ ซึง่ มีอารมณตางกัน มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจร
ของกันและกัน และใจยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้.
[๙๖๙] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจเลา.
พ. ดูกอนพราหมณ สติเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจ.
[๙๗๐] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงสติเลา.
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พ. ดูกอนพราหมณ วิมุตติเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงสติ.
[๙๗๑] อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหง
วิมุตติเลา.
พ. ดูกอนพราหมณ นิพพานเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงวิมุตติ.
อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงนิพพานเลา.
พ. ดูกอนพราหมณ ทานลวงเลยปญหาไปเสียแลว ไมอาจถือเอาที่
สุดแหงปญญาได ดวยวาพรหมจรรยที่บุคคลอยูจบแลว มีนพิ พานเปนที่หยั่ง
ลง มีนิพพานเปนเบื้องหนา มีนิพพานเปนที่สุด.
[๙๗๒] ครั้งนั้น อุณณาภพราหมณชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป.
[๙๗๓] ครั้นอุณณาภพราหมณหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
[๙๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือนยอดหรือศาลาคลายเรือนยอด มี
หนาตางในทิศเหนือหรือทิศตะวันออก เมื่อพระอาทิตยขึ้นไปแสงสองเขาไป
ทางหนาตางตั้งอยูที่ฝาดานไหน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ตั้งอยูที่ฝาดาน
ตะวันตก พระเจาขา.
พ. อยางนั้น เหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาในพระตถาคตของ
อุณณาภพราหมณมั่นคงแลว มีรากเกิดแลว ตั้งอยูมั่นแลว อันสมณพราหมณ
เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกจะพึงชักนําไปไมได ถาอุณณาภพราหมณ พึงทํากาละในสมัยนี้ไซร ยอมไมมีสังโยชนซึ่งเปนเครื่องประกอบ
ใหอุณณาภพราหมณตองมายังโลกนี้อีก.
จบอุณณาภพราหมณสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอุณณาภพราหมสูตร
อุณณาภพราหมณสูตรที่ ๒. คําวา โคจรวิสย ไดแกอารมณ
อันเปนที่เที่ยวไป (ของจิต). คําวา ของกันและกัน คือ อินทรียอยางหนึ่ง
ยอมไมเสวยอารมณอีกอยางหนึ่ง เชนตาจะเสวยอารมณแทนหูไมได หรือหู
จะเสวยอารมณแทนตา (ก็ไมได) จริงอยู หากจะเอาอารมณคือรูปที่แตกตาง
กันดวยสีเขียวเปนตน มารวมกันแลวก็ปอนเขาไปใหโสตินทรียวา เอาสิ
แกลองชี้แจงมันมาใหแจมแจงทีวา นี่มันชื่ออารมณอะไรกัน ? จักษุวิญญาณ
แมจะยกเอาปากออกแลว ก็จะตองพูดโดยธรรมดาของตนอยางนี้วา เฮย !
ไอบอดโง ตอใหแกวิ่งวุนตั้งรอยป พันปก็ตาม นอกจากขาแลว แกจะได
ผูรูอารมณนี้ที่ไหน แกลองนําเอามันมาปอนเขาไปที่จักษุประสาทสิ ขาจะ
รูจักอารมณ ไมวามันเปนสีเขียวหรือสีแดง เพราะนี่มันมิใชวิสัยของผูอื่น
แตมันเปนวิสัยของขาเองเทานั้น . แมในทวารที่เหลือก็ทํานองนี้แหละ อินทรีย
เหลานี้ ชื่อวาไมเสวยอารมณของกันและกันดังที่วามานี้.
คําวา กึ ปฏิสรณ คือ ทานถามวา อะไรเปนที่พึ่งอาศัยของ
อินทรียเหลานี้ คืออินทรียเหลานี้พึ่งอะไร. คําวา มโน ปฏิสรณ คือใจ
ที่เปนชวนะ (แลนไปเสพอารมณ) เปนที่พึ่งอาศัย. คําวา มโน จ เนส
ความวา ใจนั่นแล ที่แลนไปตามมโนทวารนั่นแหละ ยอมเสวยอารมณของ
อินทรียเหลานั้น ดวยอํานาจความรักเปนตน. จริงอยู จักษุวิญญาณ เห็น
แตรูปเทานั้นเอง ความรักความโกรธหรือความหลงในความรูแจงทางตานี้
หามีอยูไม แตชวนะในทวารหนึ่ง ยอมรัก โกรธ หรือหลง. แมใน
โสตวิญญาณเปนตน ก็นยั นี้แหละ. ในเรื่องนั้นมีขอเปรียบเทียบดังนี้.
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เลากันวา มีกํานันทุรพล ๕ คน ดวยความยากลําบาก คบพระราชา
ไดสวยเล็กนอยในหมูบาน ๕ ตระกูลแหงหนึ่ง ในหมูบานนั้น พวกเขาได
รับของเพียงเทานี้เองคือ สวนปลา สวนเนื้อ กหาปณะพอซื้อเชือกได
กหาปณะกึ่งเดียว กหาปณะมีคาหนึ่งมาสก กหาปณะแปดเหรียญ กหาปณะ
๑๖ เหรียญ กหาปณะ ๖๘ เหรียญ และการปรับ (หรือลงโทษสถานเบา ๆ).
พระราชาเทานั้น ทรงรับเอาสวยใหญโต มีวัตถุตั้งรอยอยาง หารอยอยาง พัน
อยาง. ในเรือ่ งเปรียบเทียบนั้น พึงเห็นประสาททั้ง ๕ เหมือนหมูบานของ ๕
ตระกูล วิญญาณทั้ง ๕ เหมือนกํานันทุรพล ๕ คน ชวนะเหมือนพระราชา
หนาที่สักวา เห็นรูปเปนตนของจักขุวิญญาณเปนตน เหมือนการรับสวย
เล็กนอยของพวกกํานันทุรพล แตความกําหนัดเปนตนไมมีในจักษุวิญญาณ
เปนตน นี้ พึงทราบวาความกําหนัดเปนตนเปนเรื่องของชวนะในทวารเหลานั้น
เหมือนการทรงรับเอาสวยใหญโตของพระราชา. ชวนะทั้งที่เปนกุศลและอกุศล
ทานเรียกวาใจ ในที่นี้ ดังที่วามานี้. คําวา สติ ปฏิสรณ ไดแก ความ
ระลึกในมรรค เปนที่พึ่งอาศัย. จริงอยู ใจที่เปนชวนะ ยอมพึ่งอาศัยความ
ระลึกในมรรค. คําวา วิมุตฺติ คือ ความหลุดพนดวยอํานาจผล. คําวา
นิพพาน คือนิพพานเปนที่พึ่งอาศัยของความหลุดพนดวยอํานาจผล เพราะ
ความหลุดพนนั้นยอมอาศัยนิพพานนั้น. คําวา ไมอาจถือเอาที่สุดของ
ปญหาได คือ ไมสามารถถือเอาประมาณอันเปนขั้นตอนของปญหาได
ทานถามสิ่งซึ่งหาที่พึ่งพาอาศัยมิไดวา มีที่พึ่งพาอาศัย ธรรมดาวานิพพานนี้
ไมเปนที่พึ่งพาอาศัย คือ ไมพึ่งพาอาศัยอะไร ๆ ดวยประการฉะนี้. คําวา
นิพฺพาโนคธ คือ หยั่งลงไปภายในนิพพาน เขาไปตามนิพพาน. คําวา
พรหมจรรย หมายถึงมรรคพรหมจรรย. คําวา มีนิพพานเปนเบื้องหนา
คือนิพพานเปนที่ไปขางหนา คือเปนคติเบื้องหนาของพรหมจรรยนั้น
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หมายความวา นอกจากนิพพานนั้น พรหมจรรยนั้นไมไปที่อื่น (อีกแลว).
ที่ชื่อวา มีนิพพานเปนที่สุด ก็เพราะนิพพานเปนที่ลงทายคือเปนที่สุดของ
พรหมจรรยนั้น.
ทานเรียกความเชื่อที่มาดวยกันกับมรรควา รากตั้งมั่นแลว พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาอะไร จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย หากในสมัยนี้
ทรงหมายเอาความเปนอนาคามีที่ประกอบดวยฌาน. จริงอยางนั้น ในสมัยนั้น
จิตที่เปนอกุศลทั้ง ๕ ดวงเปนสภาพที่พราหมณละไดแลว ดวยมรรคแรก
นิวรณทั้ง ๕ ก็ละไดแลวดวยฌานที่ ๑ เพราะฉะนั้น พราหมณนั้นตั้งอยูใน
ตําแหนงอนาคามีที่ประกอบดวยฌาน ไมเสื่อมจากฌาน ตายไปก็ตอง
ปรินิพพานในที่นั้นนั่นแหละ แตถาเมื่อพราหมณปกครองลูกเมีย จัดการจัด
งานอยู ฌานหายไป เมื่อฌานหายไปแลว คติก็ไมเกี่ยวเนื่องกัน แตเมื่อฌาน
ไมหาย คติจึงจะเกี่ยวเนื่องกัน เพราะฉะนั้น จึงตรัสหมายเอาความเปน
อนาคามีที่ประกอบดวยฌานนี้ อยางนี้.
จบอรรถกถาอุณณาภพราหมณสูตรที่ ๒
๓. สาเกตสูตร
วาดวยอินทรีย ๕ พละ ๕
[๙๗๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอัญชนมิคทายวัน
ใกลเมืองสาเกต ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่อินทรีย ๕ อาศัยแลว ยอมเปน
พละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแลว ยอมเปนอินทรีย ๕ มีอยูหรือหนอ ภิกษุทั้งหลาย
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กราบทูลวา ๔ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมี
พระภาคเจาเปนมูล มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนที่พึ่ง ขอประทานวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมี
พระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวจักทรงจําไว.
[๙๗๖] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายทีอ่ ินทรีย ๕ อาศัยแลว
เปนพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแลว เปนอินทรีย ๕ มีอยู ปริยายที่อินทรีย ๕
อาศัยแลว เปนพละ ๕ ที่พละ ๕ อาศัยแลว เปนอินทรีย ๕ เปนไฉน ?
[๙๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย สิ่งนั้นเปน
สัทธาพละ สิ่งใดเปนสัทธาพละ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย สิ่งใดเปนวิริยินทรีย
สิ่งนั้นเปนวิริยพละ สิ่งใดเปนวิริยพละ สิ่งนั้นเปนวิริยินทรีย สิ่งใดเปน
สตินทรีย สิง่ นั้นเปนสติพละ สิ่งใดเปนสติพละ สิ่งนั้นเปนสตินทรีย สิ่งใด
เปนสมาธินทรีย สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ สิ่งใดเปนสมาธิพละ สิ่งนั้นเปน
สมาธินทรีย สิ่งใดเปนปญญินทรีย สิง่ นั้นเปนปญญาพละ สิ่งใดเปนปญญา
พละ สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย.
[๙๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ํา ซึง่ ไหลไปทาง
ทิศตะวันออก หลั่งไปทางทิศตะวันออก บาไปทางทิศตะวันออก ที่ตรงกลาง
แมน้ํานั้นมีเกาะ ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความ
นับวากระแสเดียวมีอยู อนึ่ง ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว ยอมถึง
ซึ่งความนับวา สองกระแสที่มีอยู.
[๙๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัย
แลว ยอมถึงซึ่งความนับวากระแสเดียวเปนไฉน คือ น้ําในที่สุดดานตะวันออก
และในที่สุดดานตะวันตกแหงเกาะนั้น ปริยายนี้แล ทีก่ ระแสแหงแมน้ํานั้น
อาศัยแลว ยอมถึงซึ่งความนับวากระแสเดียว.
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[๙๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่กระแสแหงแมน้ํานั้น อาศัย
แลว ยอมถึงซึ่งความนับวาสองกระแสเปนไฉน คือ น้ําในที่สุดดานเหนือ
และในที่สุดดานใตแหงเกาะนั้น ปริยายนี้แล ที่กระแสแหงแมน้ํานั้นอาศัยแลว
ยอมถึงซึ่งความนับวา สองกระแสฉันใด.
[๙๘๑] ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย
สิ่งนั้นเปนสัทธาพละ สิ่งใดเปนสัทธาพละ สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย สิ่งใดเปน
วิริยินทรีย สิ่งนั้นเปนวิริยพละ สิ่งใดเปนวิริยพละ สิ่งนั้นเปนวิริยินทรีย
สิ่งใดเปนสตินทรีย สิ่งนัน้ เปนสติพละ สิ่งใดเปนสติพละ สิ่งนั้นเปนสตินทรีย
สิ่งใดเปนสมาธินทรีย สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ สิ่งใดเปนสมาธิพละ สิ่งนั้นเปน
สมาธินทรีย สิ่งใดเปนปญญินทรีย สิง่ นั้นเปนปญญาพละ สิ่งใดเปนปญญา
พละ สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย.
[๙๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ อันตน
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบสาเกตสูตรที่ ๓
อรรถกถาสาเกตสูตร
สาเกตสูตรที่ ๓. คําวา ในปาอัญชัน คือในปาที่ปลูกตนไม
มีดอกสีเหมือนดอกอัญชัน. คําวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนสัทธินทรีย
สิ่งนั้นเปนสัทธาพละ คือ ก็ที่ชื่อวา สัทธินทรีย เพราะอรรถวาใหญ ในสิ่ง
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ที่มีความนอมเชื่อไปเปนลักษณะ ชื่อวาเปนสัทธาพละ เพราะไมหวั่นไหวใน
อินทรียที่ไมพึงเชื่อ ความที่คุณธรรมนอกนี้เปนอินทรีย ก็เพราะอรรถวา
ใหญในลักษณะคือความประคับประคอง ความปรากฏ ความไมฟุงซานและ
ความรูชัด. พึงทราบความเปนพละเพราะไมหวั่นไหวในเพราะความเกียจคราน
ความลืมสติ ความซัดสายและความไมรู. พึงทราบเหตุที่ทําใหอินทรียและ
พละเหลานั้น ไมแตกตางกันดวยอํานาจ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา
เหมือนกระแสน้ําสายหนึ่งของแมน้ํานั้น ดวยคําวา เอวเมว โข. พึงทราบ
เหตุที่ทําใหแตกตางกัน ดวยอํานาจอินทรียและพละ ดวยอรรถวาใหญและไม
หวั่นไหวเหมือนกระแสน้ําสองสาย ฉะนั้น.
จบอรรถกถาสาเกตสูตรที่ ๓
๕. ปุพพโกฏฐกสูตร
พระสารีบุตรไมเชื่อพระพุทธเจา
[๙๘๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปุพพโกฎฐกะ ใกล
กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลว
ตรัสวา
[๙๘๔] ดูกอนสารีบุตร เธอเชื่อหรือวา สัทธินทรียทบี่ ุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะ
เปนที่สุด วิรยิ ินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ที่บุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก
แลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
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[๙๘๕] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ใน
เรื่องนี้ ขาพระองคไมถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจาวา สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมจิตหยั่งสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ดวยวาอมตะนั้น ชนเหลาใดยังไมรู
ไมเห็น ไมทราบ ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นดวยปญญา ชนเหลานั้น
พึงถึงความเชื่อตอชนเหลาอื่นในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหลั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ก็แลอมตะนั้น ชนเหลาใดรูเเลว เห็นแลว
ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชนเหลานัน้
หมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหลั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อมตะนั้น ขาพระองค
รูแลว เห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา
ขาพระองคจึงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหลั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
[๙๘๖] พ. ดีละ ๆ สารีบุตร ดวยวาอมตะนั้น ชนเหลาใดยังไมรู
ไมเห็น ไมทราบ ไมกระทําใหแจง ไมพิจารณาเห็นแลวดวยปญญา ชนเหลานั้นพึงถึงความเชื่อตอชนเหลาอื่นในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหลั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ก็แลอมตะนั้น ชนเหลาใดรูแ ลว
เห็นแลว ทราบแลว กระทําใหแจงแลว พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา
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ชนเหลานั้นหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา สัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ
มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
จบปุพพโกฏฐกสูตรที่ ๔
อรรถกถาปุพพโกฏฐกสูตร
ปุพพโกฏฐกสูตรที่ ๔. คําวา หยั่งลงสูอมตะ คือสูภายในอมฤต.
คําวา มีอมตะเปนเบื้องหนา คือ ที่เกิดจากอมตะสําเร็จจากอมตะ. คําวา
มีอมตะเปนที่สุด คือสิ้นสุดที่อมตะ. คําวา สาธุ สาธุ ดีละ ๆ คือ เมื่อ
จะทรงสรรเสริญคําพยากรณของพระเถระ ก็ประทานสาธุการ.
จบอรรถกถาปุพพโกฏฐกสูตรที่ ๔
๕. ปฐมปุพพารามสูตร
วาดวยปญญินทรียเปนใหญ
[๙๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทของนางวิสาขา
มิคารมารดา ในปุพพาราม ใกลกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความ
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ที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพ
ยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชดั วา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มี
พระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง ฯลฯ
[๙๘๘] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียประการหนึ่ง
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูชดั วา ชาติสิ้นแลว . . . กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี อินทรีย
อยางหนึ่งเปนไฉน คือปญญินทรีย.
[๙๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ อันไปตาม
ปญญาของพระอริยสาวกผูมีปญญา ยอมตั้งมั่น.
[๙๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียประการหนึ่งนี้แล
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว . . .กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบปฐมปุพพารามสูตรที่ ๕
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อรรถกถาปฐมปุพพารามสูตร
ปฐมปุพพารามสูตรที่ ๕. คําวา ตทนฺวยา คือไปตามปญญานั้น
หมายความวา หมุนไปตาม (ปญญานั้น ). พระผูม ีพระภาคเจาทรงกระทําสวน
เบื้องตนใหเปนตนแลว ตรัสแตอินทรียในผลเทานั้น ใน ๖ สูตรตามลําดับ.
จบอรรถกถาปฐมปุพพารามสูตรที่ ๕
๖. ทุติยปุพพารามสูตร*
วาดวยอินทรีย ๒
[๙๙๑] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้น
แลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนแบบอยาง ฯลฯ
[๙๙๒] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๒ ประการ
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
* สูตรที่ ๖-๗-๘ ไมมีอรรถกถาแก
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[๙๙๓] อินทรีย ๒ ประการเปนไฉน. คือ ปญญาอันเปนอริยะ ๑
วิมุตติอันเปนอริยะ ๑ ก็ปญญาอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปนปญญินทรีย
วิมุตติอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปนสมาธินทรีย.
[๙๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๒ ประการนี้แล
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว . .. กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบทุติยปุพพารามสูตรที่ ๖
๗. ตติยปุพพารามสูตร
วาดวยอินทรีย ๔
[๙๙๕] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา
ชาติสิ้นแลว ....กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนแบบอยาง ฯลฯ
[๙๙๖] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๔ ประการ
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูชดั วา ชาติสนิ้ แลว.... กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๙๙๗] อินทรีย ๔ ประการเปนไฉน คือ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑
สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.
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[๙๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๔ ประการนี้แล
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว .. .กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบตติยปุพพรามสูตรที่ ๗
๘. จตุตถปุพพารามสูตร
วาดวยอินทรีย ๕
[๙๙๙] นิทานนั้นเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ อันตนเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา
ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนแบบอยาง ฯลฯ
[๑๐๐๐] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ ประการ
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว ...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๑] อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน. คือ สัทธินทรีย ๑ วิร-ิ
ยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑
[๑๐๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ ประการนี้แล
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุผูขีณาสพ ยอมพยากรณอรหัตผล
ไดวา เรารูช ัดวา ชาติสิ้นแลว . .. กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบจตตุถปุพพารามสูตรที่ ๘
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๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร
วาดวยอินทรีย ๓
[๑๐๐๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุง
โกสัมพี ก็สมัยนั้น ทานพระบิณโฑลภารทวาชะ ไดพยากรณอรหัตผลวา
เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว....กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๔ ] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระบิณโฑลภารทวาชะพยากรณอรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว . . . กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระบิณโฑลภารทวาชะเห็น
อํานาจประโยชนอะไรหนอ จึงพยากรณอรหัตผลวา เรารูชดั วา ชาติสิ้น
แลว . . กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ความที่อินทรีย ๓ ประการ อันตนเจริญเเลว กระทําใหมากแลว ภิกษุ
บิณโฑลภารทวาชะ จึงพยากรณอรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว....
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๗] อินทรีย ๓ ประการเปนไฉน คือ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑ ปญญินทรีย ๑.
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[๑๐๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๓ ประการนี้แล
อันตนเจริญแลว กระทําใหมากแลว ภิกษุบณ
ิ โฑลภารทวาชะจึงพยากรณ
อรหัตผลไดวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว.. .กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๑๐๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย ๓ ประการนี้ มีอะไรเปน
ที่สุด มีความสิ้นเปนที่สุด มีความสิ้นแหงอะไรเปนที่สุด มีความสิ้นแหงชาติ
ชราและมรณะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบิณโฑลภารทวาชะเห็นวา
ความสิ้นแหงชาติ ชราและมรณะดังนี้แล จึงพยากรณอรหัตผลวา เรารูชดั วา
ชาติสิ้นแลว . . .กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบปณโฑลภรทวาชสูตรที่ ๙
๑๐. สัทธาสูตร
วาดวยศรัทธาของพระอริยสาวก
[๑๐๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวอังคะชื่อ
อาปณะ ในแควนอังคะ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทาน
พระสารีบุตรมาแลวตรัสวา ดูกอนสารีบุตร อริยสาวกผูใดมีศรัทธามั่น เลือ่ ม
ใสยิ่งในพระตถาคต อริยสาวกนั้นไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ
ในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๑๑] พระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวก
ใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใสยิ่งในพระตถาคต อริยสาวกนั้นไมพึงเคลือบแคลง
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หรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวาอริยสาวกผูมี
ศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม
เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความบากบั่น มั่นคง ไมทอดธุระใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย.
[๑๐๑๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ริยะของอริยสาวกนั้นเปนวิริยินทรีย ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว พึงหวังขอนี้ไดวา
จักเปนผูมีสติ. ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึง ตาม
ระลึกถึงกิจที่ทําและคําที่พูดแมนานได.
[๑๐๑๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สติของอริยสาวกนั้น เปนสตินทรีย
ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา เราปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไวแลว พึงหวัง
ขอนี้ไดวา จักยึดหนวงนิพพานใหเปนอารมณ ไดสมาธิ ไดเอกัคคตาจิต.
[๑๐๑๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั้นเปนสมาธินทรีย ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว มีจิต
ตั้งมั่นโดยชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา. จักรูชัดอยางนี้วา สงสารมีที่สุดและเบื้องตน
อันบุคคลรูไมไดแลว เบื้องตนที่สุดไมปรากฏแกเหลาผูมีอวิชชาเครื่องกั้น มี
ตัณหาเปนเครื่องผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเที่ยวไปแลว ก็ความดับดวยการ
สํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา นั้นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบท
อันประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความ
สิ้นตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน.
[๑๐๑๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปญญาของอริยสาวกนั้นเปน
ปญญินทรีย อริยสาวกนั้นแลพยายามอยางนี้ ครั้นพยายามแลว ระลึกอยางนี้
ครั้นระลึกแลว ตั้งมั่นอยางนี้ ครัน้ ตั้งมั่นแลว รูช ัดอยางนี้ ครั้นรูชัดแลว
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ยอมเชื่อมั่นอยางนี้วา ธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมที่เราเคยไดฟงมาแลวนั่นเอง
เหตุนั้น บัดนี้ เราถูกตองดวยนามกายอยู และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
[๑๐๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ศรัทธาของสาวกเปนสัทธินทรียดัง
นี้แล.
[๑๐๑๗] พ. ดีละ ๆ สารีบุตร อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น เลื่อมใส
ในตถาคต อริยสาวกนั้นไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือใน
ศาสนาของพระตถาคต ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอนี้ไดวา จัก
เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มี
กําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๑๐๑๘] ดูกอนสารีบุตร ก็วิรยิ ะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยินทรีย
ดวยวาอริยสาวก ผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว พึงหวังขอนี้ไดวา จัก
เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง จักระลึกถึงตามระลึก
ถึงกิจที่ทําและคําที่พูดแมนานได.
[๑๐๑๙] ดูกอนสารีบุตร ก็สติของอริยสาวกนั้น เปนสตินทรีย ดวย
วาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไวแลว พึงหวังขอนี้
ไดวา ซึ่งทําความสละอารมณแลว ก็ไดสมาธิ จักไดเอกัคคตาจิต.
[๑๐๒๐] ดูกอนสารีบุตร ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น เปนสมาธินทรีย
ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว ที่จิตตั้งมั่นโดย
ชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา จักรูชัดอยางนี้วา สงสารมีที่สุดและเบื้องตนอันบุคคล
รูไมไดแลว เบื้องตน ทีส่ ุดไมปรากฏแกเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มี
ตัณหาเปนเครื่องผูกไว ผูแลนไปแลว ทองเที่ยวไปแลว ก็ความดับดวยการ
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สํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา นั่นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอัน
ประณีต คือ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้น
ตัณหา ความสิ้นกําหนัด ความดับ นิพพาน.
[๑๐๒๑] ดูกอนสารีบุตร ก็ปญ
 ญาของอริยสาวกนั้น เปนปญญินทรีย
อริยสาวกนั้นแลพยายามอยางนี้ ครั้นพยายามแลว ระลึกอยางนี้ ครั้นระลึกแลว
ตั้งมั่นอยางนี้ ครั้นตั้งมั่นแลว รูชัดอยางนี้ ครั้นรูช ัดแลว ยอมเชื่อมั่นอยางนี้
วาธรรมเหลานี้ ก็คือธรรมที่เราเคยไดฟงมาแลวนั่นเอง เหตุนั้น บัดนี้ เรา
ถูกตองดวยนามกายอยู และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
[๑๐๒๒] ดูกอนสารีบุตร สิ่งใดเปนศรัทธาของอริยสาวกนั้น สิ่งนั้น
เปนสัทธินทรียของอริยสาวกนั้น ดังนี้แล.
จบสัทธาสูตรที่ ๑๐
จบชราวรรคที่ ๕
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อรรถกถาสัทธาสูตร
สัทธาสูตรที่ ๑๐. คําวา อิเม โข เต ธมฺมา ไดแกมรรค ๓
เบื้องบนที่พรอมกับวิปสสนา. คําวา ธรรมเหลาใดที่ขาพเจาฟงมากอน
แลวเที่ยว ไดแก ธรรมเหลาใด ของพวกทานที่กําลังกลาวอยูวา อินทรีย
แหงอรหัตผล มีอยูทีเดียว เปนธรรมที่ขาพเจาไดฟงมากอนแลว. คําวา
และถูกตองดวยกาย คือ และถูกตอง คือไดเฉพาะดวยนามกาย. คําวา
และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา คือ และเห็นแจงแทงตลอดอยางยิ่ง
ดวยปญญาเครื่องพิจารณา. คําวา พระเจาขา ก็ศรัทธาอันใดของเขา คือ
ศรัทธาอันไหนนี้ คือ ศรัทธาที่ประกอบดวยอินทรียทั้ง ๔ อยางที่ตรัสไวใน
หนหลังแลว. ก็แหละ ศรัทธา เปนศรัทธาสําหรับพิจารณา จริงอยู สัมปยุตตศรัทธา เปนศรัทธาที่เจือกัน. ปจจเวกขณศรัทธาเปนโลกิยะอยางเดียว. คํา
ที่เหลือทุกบท ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสัทธาสูตรที่ ๑๐
จบชราวรรควรรณนาที่ ๕

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ชราสูตร ๒. อุณณาภพราหมณสูตร ๓. สาเกตสูตร ๔. ปุพพโกฏฐกสูตร ๕. ปฐมปุพพารามสูตร ๖. ทุติยปุพพารามสูตร ๗. ตติยปุพพา
รามสูตร ๘. จตุตถปุพพารามสูตร ๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร ๑๐. สัทธา
สูตร
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สูกรขาตวรรคที่ ๖
๑. โกสลสูตร*
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โกสลพราหมณคาม
ในแควนโกศล ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว
ตรัสวา
[๑๐๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก
สีหมฤคราชโลกกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มี
ความกลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรมทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววา
เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๑๐๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู วิริยินทรีย
สตินทรีย... สมาธินทรีย... ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
[๑๐๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก
สีหมฤคราชโลกกลาววาเปนยอดของสัตวเหลานั้น เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความ
กลา ฉันใด บรรดาโพธิปกขิยธรรมทุกอยาง ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอด
แหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือน
กัน.
จบโกสลสูตรที่ ๑
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สูกรขาตวรรควรรณนาที่ ๖
อรรถกถาโกสลสูตร
สูกรขาตวรรคที่ ๖ โกสลสูตรที่ ๑. คําวา ดวยความกลา
คือดวยความเปนผูกลาหาญ. คําวา เพื่อความรู คือประโยชนแกความรู.
จบอรรถกถาโกสลสูตรที่ ๑
๒. มัลลกสูตร
วาดวยอินทรีย ๔
[๑๐๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของชาวมัลละ
ชื่ออุรุเวลกัปปะ ในแควนมัลละ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา
[๑๐๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยญาณยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวก
เพียงใด อินทรีย ๔ ก็ยังไมตั้งลงมั่นเพียงนั้น เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแลวแก
อริยสาวก เมื่อนั้น อินทรีย ๔ ก็ตั้งลงมั่น.
[๑๐๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนยอด เมื่อเขายัง
ไมไดยกยอดขึ้นเพียงใด กลอนเรือนก็ยังไมชื่อวา ตั้งอยูมั่นคง เพียงนั้น เมื่อ
ใด เขายกยอดขึ้นแลว เมื่อนั้นกลอนเรือนจึงเรียกวา ตั้งอยูมั่นคง ฉันใด
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อริยญาณยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกเพียงใด อินทรีย ๔ ก็ยังไมตั้งลงมั่นเพียงนั้น
เมื่อใด อริยญาณเกิดขึ้นแลวแกอริยสาวก เมื่อนั้น อินทรีย ๔ ก็ตั้งลงมั่น
ฉันนั้นเหมือนกัน อินทรีย ๔ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ๑ วิริยินทรีย ๑
สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑.
[๑๐๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัทธา วิริยะ สติ สมาธิอันไปตาม
ปญญาของอริยสาวกผูมีปญญา ยอมตั้งมั่น.
จบมัลลกสูตรที่ ๒
อรรถกถามัลลกสูตร
มัลลกสูตรที่ ๒. คําวา ในแควนมัลละ คือ ในชนบทที่มีชื่อ
อยางนั้น ในสูตรนี้ อินทรียทั้ง ๔ เจือกัน อริยญาณเปนโลกุตระ. แหละก็
อริยญาณแมนั้น ก็ควรจําแนกวา ทําใหอาศัยอินทรียทั้ง* ๔ เปนของเจือกัน.
จบอรรถกถามัลละสูตรที่ ๒
๓. เสขสูตร
วาดวยพระเสขะและพระอเสขะ
[๑๐๓๑] ขาพเจาไดสดับนาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ พึง
รูวา เราเปนพระเสขะ ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิพึงรูวา
เราเปนพระอเสขะ มีอยูหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ

* พมาเปนอาศัยอินทรียที่ ๔
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ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง ฯลฯ
[๑๐๓๒] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัย
แลวตั้งอยูในเสขภูมิ พึงรูวา เราเปนพระเสขะ ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว
ตั้งอยูในอเสขภูมิ พึงรูวา เราเปนพระอเสขะมีอยู.
[๑๐๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้ง
อยูในเสขภูมิ ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ เปนไฉน ภิกษุผูเปนเสขะใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล ที่ภิกษุผูเปน
เสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ ยอมรูชัดวา เราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนเสขะ ยอม
พิจารณาเห็นดังนี้ วา สมณะหรือพราหมณอื่นภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดง
ธรรมที่จริงแทแนนอนเหมือนพระผูมีพระภาคเจา มีอยูหรือ พระเสขะนั้นยอม
รูชัดอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณอื่นภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรม
ที่จริงแทแนนอนเหมือนพระผูมีพระภาคเจา ไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยาย
แมนี้แล ที่ภกิ ษุผูเปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูนิ ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.
[๑๐๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนเสขะยอม
รูชัด ซึ่งอินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย ๑ วิรยิ ินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑
ปญญินทรีย ๑ อินทรีย ๕ นั้น มีสิ่งใดเปนคติ มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง มีสิ่ง
ใดเปนผล มีสิ่งใดเปนที่สุด ภิกษุผูเปนเสขะยังไมถูกตองสิ่งนั้นดวยนามกาย
แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล ที่ภกิ ษุ
เปนเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในเสขภูมิ ยอมรูวา เราเปนพระเสขะ.
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[๑๐๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ปริยายที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว
ตั้งอยูในอเสขภูมิ ยอมรูว า เราเปนพระอเสขะ เปนไฉน ภิกษุผูเปนอเสขะ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ดั ซึ่งอินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย... ปญญินทรีย
อินทรีย ๕ มีสิ่งใดเปนคติ มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง มีสิ่งใดเปนผล มีสิ่งใดเปนที่สุด
อริยสาวกผูเปนอเสขะถูกตองสิ่งนั้นดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวย
ปญญา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล ที่ภกิ ษุผูเปนอเสขะอาศัย และ
ตั้งอยูในอเสขภูมิ ยอมรูว า เราเปนพระอเสขะ.
[๑๐๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุผูเปนอเสขะ
ยอมรูชัดซึ่งอินทรีย ๖ คือ จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหินทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มนินทรีย ๑ อริยสาวกผูเปนอเสขะยอมรูชัดวา อินทรีย
๖ เหลานี้จักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวง ไมมีเหลือ และอินทรีย ๖
เหลาอื่น จักไมเกิดขึ้นในภพไหน ๆ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยายแมนี้แล ที่
ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ตั้งอยูในอเสขภูมิ ยอมรูชัดวา เราเปนพระอเสขะ.
9 เ ส. ร ๓
จบเสขสูตรที่ ๓
อรรถกถาเสขสูตร
เสขสูตรที่ ๓. คําวา น เหวโข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ ไดแก
ยอมไมถูกตอง คือไดเฉพาะดวยนามกายแลวแลอยู อธิบายวา ยอมไมอาจถูก
ตองคือไดเฉพาะ. คําวา แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา คือ ก็แล
ยอมรูชัดดวยปญญาเครื่องพิจารณาวา ชื่อวาอินทรีย คือ อรหัตผลเบื้อง
บน ยังมีอยู. ในภูมิของอเสขะ คําวา ถูกตองแลวอยู คือไดเฉพาะ
แลวแลอยู. คําวา ดวยปญญา คือ ยอมรูชัดดวยปญญาเครื่องพิจารณาวา
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ชื่อวาอินทรียคืออรหัตผล ยังมีอยู. แมคําทั้งสองวา น กุหิจฺ ิ กิสมฺ ิฺจ
ก็เปนคําที่ใชแทนกันและกัน. อธิบายวา จะไมเกิดขึ้นในภพไรๆ. ในสูตรนี้
อินทรียทั้งหาเปนโลกุตระ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอินทรีย ๖ ที่เปนโลกิยะ
อาศัยวัฏฏะเทานั้น.
จบอรรถกถาเสขสูตรที่ ๓
๕. ปทสูตร
บทธรรมที่เปนไปเพื่อความตรัสรู
[๑๐๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผน
ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมดยอมรวมลงในรอยเทาชาง รอย
เทาชาง โลกกลาววาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ แม
ฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู บท คือ
ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอดแหงบทธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความ
ตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บทแหงธรรมทั้งหลายเปนไฉน ยอม
เปนไปเพื่อความตรัสรู ไดแกบทแหงธรรม คือ สัทธินทรีย . . .วิริยินทรีย .....
สตินทรีย...สมาธินทรีย ..ปญญินทรีย ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
จบปทสูตรที่ ๔
อรรถกถาปทสูตร
ปทสูตรที่ ๔. คําวา บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปน
ไปเพื่อความตรัสรู คือ บทธรรมบทใดบทหนึ่ง ไดแกสวนธรรมสวนใด



สวนหนึ่งยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
จบอรรถกถาปทสูตรที่ ๔
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๕. สารสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงบทธรรม
[๑๐๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผน
ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด ยอมรวมลงในรอยเทาชาง
รอยเทาชาง โลกกลาววาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น เพราะเปนรอยใหญ
แมฉันใด บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู บท
คือ ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอดของบทแหงธรรมเหลานั้น เพราะเปน
ไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง
จันทนแดง โลกกลาววาเปนยอดของไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลา
นั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรีย... วิริยินทรีย... สตินทรีย... สมาธินทรีย... ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง
จันทนแดง โลกกลาววาเปนยอดของไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลา
นั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบสารสูตรที่ ๕
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สารสูตรที่ ๕ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
๖. ปติฏฐิตสูตร
วาดวยธรรมอันเอก
[๑๐๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูใน
ธรรมอันเอกเจริญแลว เจริญดีแลว ธรรมอันเอกเปนไฉน คือ ความไม
ประมาท.
[๑๐๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมประมาทเปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมรักษาจิตไวในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะ เมื่อเธอรักษาจิตไว
ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
แมปญญินทรีย ก็ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
[๑๐๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตั้งอยูใน
ธรรมอันเอกเจริญแลว เจริญดีแลว แมดวยประการฉะนั้นแล.
จบปติฏิฐิตสูตรที่ ๖
อรรถกถาปติฏฐิสูตร
ปติฏฐิตสูตรที่ ๖. คําวา ยอมรักษาจิตไวในอาสวะและธรรม
ที่มีอาสวะ คือ ผูปรารภธรรมที่เปนไปในสามภูมิแลวหามการเกิดขึ้นแหง
อาสวะ ชื่อวายอมรักษาในสิ่งที่เปนอาสวะและที่ประกอบดวยอาสวะ.
จบอรรถกถาปติฏฐิตสูตรที่ ๖
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๗. พรหมสูตร
วาดวยทาวสหัมบดีพรหม
[๑๐๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาแรกตรัสรู ประทับอยู ณ ควงไม
อชปาลนิโครธ แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา ครัง้ นั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูในที่ลับ ทรงเกิดความปริวิตกแหงพระหฤทัยอยางนี้วา อินทรีย ๕ ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยัง่ ลงสู
อมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ
สัทธินทรียทเี่ จริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ ปญญินทรียที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕
เหลานี้ ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยัง่ ลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
[๑๐๔๘] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยดวยใจแลว จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องของพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจา เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
[๑๐๘๙] ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระ
ภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น อินทรีย ๕
ที่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา
มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรียที่เจริญแลว กระทํา
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ใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ
ปญญินทรียท ี่เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปน
เบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด อินทรีย ๕ เหลานี้ ที่เจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา มีอมตะเปนที่สุด.
[๑๐๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ขาพระองคได
ประพฤติพรหมจรรย ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ แม
ในเวลานั้น เขารูจักขาพระองคอยางนี้วา สหกะภิกษุ ๆ เพราะความที่อินทรีย
๕ เหลานี้ อันขาพระองคเจริญแลว กระทําใหมากแลว ขาพระองคจึงคลาย
กามฉันทในกามทั้งหลายเสียได เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติพรหมโลก แมใน
พรหมโลกนัน้ เขาก็รูจักขาพระองคอยางนี้วา ทาวสหัมบดีพรหม ๆ.
[๑๐๕๑] ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาพระองครู ขาพระองคเห็น ขอที่อินทรีย ๕ เหลานี้ที่
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมหยั่งลงสูอมตะ มีอมตะเปนเบื้องหนา
มีอมตะเปนที่สุด.
จบพรหมสูตรที่ ๗
พรหมสูตรที่ ๗ มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
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๘. สูกรขาตาสูตร
ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
[๑๐๕๒] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ถ้ําสูกรขาตา
เขาคิชฌกูฎ ใกลกรุงราชคฤห ณ ที่นนั้ พระองคตรัสเรียกทานพระสารีบุตร
แลวตรัสถามวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุผูขีณาสพเห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ
จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๕๓] ทานสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผู
ขีณาสพเห็นธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงประพฤตินอบนอม
อยางยิ่งในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต.
[๑๐๕๔] พ. ถูกละ ๆ สารีบุตร ภิกษุผูขีณาสพเห็นธรรมเปน
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม จึงประพฤตินอบนอมในตถาคตหรือในศาสนา
ของตถาคต.
[๑๐๕๕] ดูกอนสารีบุตร ก็ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยม ทีภ่ ิกษุขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคตหรือ
ในศาสนาของตถาคตนั้น เปนไฉน.
[๑๐๕๖] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญสัทธินทรีย อันใหถึงความสงบ ใหถึงความตรัสรู ยอมเจริญ
วิริยินทรีย.. สตินทรีย... สมาธินทรีย... ปญญินทรีย อันใหถึงความสงบ
ใหถึงความตรัสรู. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมนี้แล ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งใน
พระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต.
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[๑๐๕๗] พ. ถูกละ ๆ สารีบตุ ร ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมนี้แล ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งใน
ตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๕๘] ดูกอนสารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่ง ที่ภกิ ษุผูขีณาสพ
พระพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต เปนไฉน.
[๑๐๕๙] สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี้
มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในการศึกษา
ในสมาธิ ขาแตพระองคผูเจริญ การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล ที่ภิกษุผูขีณาสพ
ประพฤติในพระตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.
[๑๐๖๐] พ. ถูกละ ๆ สารีบุตร การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล ที่ภิกษุ
ผูขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.
จบสูกรขาตาสูตรที่ ๘
อรรถกถาสูกรขาตาสูตร
สูตรที่ ๘. คําวา สูกรขาตาย คือในที่เรนที่หมูขุดไว. เลากันวา
ในเวลาพระกัสสปพุทธเจา ถ้ํานั้น เมื่อแผนดินงอกขึ้นมาในพุทธันดรหนึ่ง
ก็จมอยูในแผนดิน. วันหนึ่ง หมูตัวหนึ่ง ขุดคุยดินในที่ใกล รอบ ๆ หลังคา
ถ้ํานั้น. เมื่อฝนตกมา ดินก็ถูกชะ จึงปรากฏรอบ ๆ เปนหลังคา พรานปา
คนหนึ่งมาพบเขา จึงคิดวา แตกอนตองเปนที่ที่ทานผูมีศีลทั้งหลายเคยใช
สอยมาแลวเปนแน เราจะปรับปรุงมัน จึงขนเอาดินโดยรอบออกไป ทําถ้ํา
ใหสะอาด ลอมรั้วรอบกระทอม ติดประตูหนาตาง โบกปูนขาววาดภาพ
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จิตรกรรมจนสําเร็จเปนอยางดี แลวเอาทรายที่เหมือนแผนเงินมาเกลี่ยจนทั่ว
บริเวณ ตั้งเตียงและตั้งไวแลว ไดถวายเพื่อประโยชนเปนทีป่ ระทับของพระผูมีพระภาคเจา ถาเปนของลึก เปนของที่พึงขึ้นลงได คํานั้น พระอานนท
หมายเอาถ้ํานั้นจึงกลาวแลว. คําวา การนอบนอมอยางยิ่ง เปนคํา
นปุงสกลิงคแสดงถึงภาวะ มีคําที่ทานอธิบายไววา เปนผูทําความออนนอม
เปนอยางยิ่งแลว กําลังเปนไปอยู ยอมเปนไป. คําวา เกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยม ไดแก ความเปนพระอรหันต. คําวา ผูมีความเคารพยําเกรง คือ
ผูมีความเจริญที่สุด คําที่เหลือทุกแหงมีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสูกรขาตาสูตรที่ ๘
จบสูกรขาตาวรรควรรณนาที่ ๖
๙. ปฐมอุปาทสูตร
อินทรีย ๕ ไมเกิดนอกพุทธกาล
[๑๐๖๑] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจาก
ความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา หาเกิดไม. อินทรีย ๕
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย... ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย
๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น
นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา หาเกิดไม.
จบปฐมอุปาทสูตรที่ ๙
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๑๐. ทุติยอุปาทสูตร
อินทรีย ๕ ไมเกิดนอกวินัยพระสุคต
[๑๐๖๒] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ที่ยังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจากวินัย
ของพระสุคต หาเกิดไม. อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย... ปญญินทรีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ทีย่ ังไมเกิด จะเกิดขึ้น นอกจากวินัยของพระสุคต หาเกิดไม.
จบทุติยอุปาทสูตรที่ ๑๐
จบสูกรขาตาวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกสลสูตร ๒. มัลลกสูตร ๓. เสขสูตร ๔. ปทสูตร ๕.
สารสูตร ๖. ปติฏฐิตสูตร ๗. พรหมสูตร ๘. สูกรขาตาสูตร ๙. ปฐมอุปาทสูตร ๑๐. ทุติยอุปาทสูตร และอรรถกถา.
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โพธิปกขิยวรรคที่ ๗
๑. สัญโญชนสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อละสังโยชน
[๑๐๖๓] สาวัตถีนทิ าน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
เปนไปเพื่อละสังโยชน. อินทรีย๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.
จบสัญโญชนสูตรที่ ๑
๒ . อนุสยสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อถอนอนุสัย
[๑๐๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากเเลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย. อินทรีย ๕ เปนไฉน
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย.
จบอนุสยสูตรที่ ๒
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๓. ปริญญาสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อกําหนดรูอัทธานะ
[๑๐๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ (ทางไกล).
อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไป
เพื่อกําหนดรูอัทธานะ.
จบปริญญาสูตรที่ ๓
๔. อาสวักขยสูตร
เจริญอินทรีย ๕ เพื่อความสิ้นอาสวะ
[๑๐๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ. อินทรีย ๕ เปนไฉน
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล
อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.
[๑๐๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อ
กําหนดรูอัทธานะ เพื่อความสิ้นอาสวะ อินทรีย ๕ เปนไฉน คือสัทธินทรีย ฯลฯ
ปญญินทรีย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน เพื่อถอนอนุสัย เพื่อกําหนดรู
อัทธานะ เพื่อความสิ้นอาสวะ.
จบอาสวักขยสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมผลสูตร
เจริญอินทรีย ๕ หวังผลได ๒ อยาง
[๑๐๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้. อินทรีย ๕
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯล ฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานี้แล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว พึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ อรหัตผลใน
ปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบปฐมผลสูตรที่ ๕
๖. ทุติยผลสูตร
เจริญอินทรีย ๕ ไดอานิสงส ๗ ประการ
[๑๐๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้. อินทรีย ๕
เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย อินทรีย ๕ เหลานีแ้ ล ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว พึงหวังผลานิสงสได ๗ ประการ ผลานิสงส ๗ ประการ
เปนไฉน คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลใน
ปจจุบันกอน จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาปจจุบันก็ไมไดชม ในเวลาใกลตาย
ก็ไมไดชมไซร ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผูสสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโส
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โตอกนิฏฐคามี ๑ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว พึงหวังผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.
จบทุติยผลสูตรที่ ๖
๗. ปฐมรุกขสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตนหวา โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
เหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตนหวา โลกกลาววาเปนยอดแหงตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววา เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
เหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบปฐมรุกขสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยรุกขสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ตนปาริฉัตตกะ โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ตนปาริฉัตตกะ โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบทุติยรุกขสูตรที่ ๘
๙. ตติยรุกขสูตร
ปญญินทรียเปนยอดเเหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมพวกอสูรชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตนจิตตปาฏลี โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๐๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกอสูรชนิดใดชนิดหนึง่
ตนจิตตปาฏลี โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานี้ แมฉนั ใด โพธิปก ขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบตติยรุกขสูตรที่ ๙
๑๐. จตุตถรุกขสูตร
ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม
[๑๐๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตนโกฏสิมพลี (ไมงิ้วปา) โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน คือ
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย
เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.
[๑๐๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตนโกฏสิมพลี โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น แมฉันใด โพธิ-
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ปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ปญญินทรีย บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง
โพธิปกขิยธรรมเหลานั้น เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู ฉันนัน้ เหมือนกัน
จบจตุตถรุกขสูตรที่ ๑๐
จบโพธิปกขิยวรรคที่ ๗
อรรถกถาโพธิปกขิยวรรคที่ ๗
ในโพธิปกขิยวรรคที่ ๗. ผล ๗ อยาง เปนสวนเบื้องตน บรรดา
ผลทั้ง ๗ อยางนั้น ผล ๒ อยางในหนหลัง ทําใหเปนตนแลว ก็เปนของ
เจือกัน. คําที่เหลือในพระสูตรนี้ และคําทั้งหมดนอกจากนี้ ลวนแตตื้น
ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาโพธิปกขิยวรรคที่ ๗
จบอรรถกถาอินทริยสังยุตที่ ๔
อินทริยสังยุต คังคาทิเปยยาลที่ ๘*
อานิสงสแหงการเจริญอินทรีย ๕
[๑๐๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา
ใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไป
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
* คังคาทิเปยยาลที่ ๘ ไมมอี รรถกถาแก.
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[๑๐๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมาก
ซึ่งอินทรีย ๕ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอม
เจริญวิริยินทรีย... สตินทรีย.. สมาธินทรีย... ปญญินทรีย อันอาศัยวิเวก
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ
อินทรีย ๕ กระทําใหมากซึ่งอินทรีย๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน
โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๐๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.
[๑๐๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้
แล อินทรีย ๕ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการ
สละ ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้อง
บน ๕ นี้แล (อินทรียที่อาศัยวิเวกเปนตน พึงขยายความออกไปเหมือนมรรค
สังยุต ).
[๑๐๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ลงสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา
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ใหมากซึ่งอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนพิ พาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมาก
ซึ่งอินทรีย ๕ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย มีอันกําจัดราคะ
เปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ ยอม
เจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอนั
กําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําให
มากซึ่งอินทรีย ๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน.
[๑๐๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา
นี้ สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕
เหลานี้แล.
[๑๐๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพือ่ ละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
๕ เหลานี้แล อินทรีย ๕ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธินทรีย
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่
สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลานี้ อัน
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ภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล (อินทรียสังยุตมีสวนเหมือนในมรรคสังยุต ).
จบคังคาทิเปยยาลที่ ๘
จบอินทรียสังยุต

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัญโญชนสูตร ๒. อนุสยสูตร ๓. ปริญญาสูตร ๔. อาสวักขยสู ร ๕. ปฐมผลสูตร ๖. ทุติยผลสูตร ๗. ปฐมรุกขสูตร ๘. ทุติย
รุกขสู ร ๙. ตติยรุกขสูตร ๑๐. จตุตถรุกขสูตรและอรรถกถา
สัมมัปปธานสังยุต
วาดวยสัมมัปปธาน ๔
[๑๐๙๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้. สัมมัปปธาน
๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรม
ที่ยังไมเกิดเกิดขึ้น ๑ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณแหงกุศล
ธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้แล.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 110

[๑๐๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทํา
ใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําให
มากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียรประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศธรรมที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น ๑ เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น ๑ เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย
เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยาง
นี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูน ิพพาน.
ปาจีนนินนสูตร ๖ สูตร สมุททนินนสูตร ๖ สูตร ๒ อยางเหลานั้น
อยางละ ๖ สูตร รวมเปน ๑๒ สูตร เพราะฉะนั้น จึงเรียกวาวรรค (พึงขยาย
ความคังคาเปยยาลแหงสัมมัปปธานสังยุต ดวยสามารถสัมมัปปธาน).
จบวรรคที่ ๑
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร ๓. กูฏสูตร ๔. มูลสูตร ๕. สารสูตร
๖. วัสสิกสูตร ๗. ราชสูตร ๘. จันทิมสูตร ๙. สุรยิ สูตร ๑๐. วัตถสูตร
(พึงขยายความอัปปมาทวรรคทั้ง ๑๐ สูตรดวยสามารถสัมมัปปธาน)
จบวรรคที่ ๒
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[๑๐๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การงานที่จะพึงทําดวยกําลังอยางใด
อยางหนึ่ง อันบุคคลทําอยู การงานที่จะพึงทําดวยกําลังทั้งหมดนั้น อันบุคคล
อาศัยแผนดิน ดํารงอยูบนแผนดิน จึงทําไดอยางนั้น แมฉันใด ภิกษุอาศัย
ศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๐๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยูในศีลแลว จึง
เจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางไรเลา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑ เพื่อ
ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑ เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น ๑
เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อความ
ไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ตัง้ อยูในศีลแลว จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔
กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔ อยางนี้แล (พึงขยายความพลกรณียวรรคดวย
สามารถสัมมัปปธานอยางนี้)
จบวรรคที่ ๓
[๑๐๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปน
ไฉน คือ การแสวงหากาม ๑ การแสวงหาภพ ๑ การแสวงหาพรหมจรรย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๑๐๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อความละซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้
สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
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เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่ง ๆ ขึ้นไป
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.
[๑๐๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอนั เปนสวนเบื้องบน ๕ นี้
สังโยชนเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.
[๑๐๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ อันภิกษุพึงเจริญ
เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชน อันเปนสวน
เบื้องบน ๕ เหลานี้แล สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อ
ไมใหบาปอกุศลธรรมทีย่ ังไมเกิด เกิดขึ้น ฯลฯ เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไม
เลือนหาย เพื่อความมียิ่ง ๆ ในรูป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพือ่
ความบริบูรณ แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน
๔ เหลานี้ อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อสิ้นความไป เพื่อ
ละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
(พึงขยายความออกไป เหมือนเอสนาวรรค)
จบสัมมัปปธานสังยุต
แมในสัมมัปปธานสังยุตทั้งสิ้น พระองคก็ตรัสแตวิปสสนาที่เปนสวน
เบื้องตนทั้งนั้นแล.
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พลสังยุต
วาดวยพละ ๕
[๑๐๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน
คือ สัทธาพละ ๑ วิริยพละ ๑ สติพละ ๑ สมาธิพละ ๑ ปญญาพละ ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ ประการนี้แล.
[๑๑๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลัง่
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําให
มากซึ่งพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๑๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่ง
พละ ๕ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไป
สูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ยอมเจริญวิริยพละ... สติพละ...
สมาธิพละ... ปญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอม
ไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่งพละ
๕ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๑๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕
เหลานี้ สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
๕ เหลานี้แล.
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[๑๑๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา
นี้แล พละ ๕ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ....
วิริยพละ.. สติพละ... สมาธิพละ..4 ปญญาพละ อันอาศัยวิเวก อาศัย
วิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหลานี้
อันภิกษุพึงเจริญ. เพื่อรูยงิ่ เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๑๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําให
มากซึ่งพละ ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๑๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซึ่ง
พละ ๕ อยางไรเลา ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไป
สูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละมีอันจํากัดราคะเปนที่สุด
มีอันจํากัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ... ยอมเจริญปญญาพละ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญพละ ๕ การทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางนี้แล
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
[๑๑๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕
เหลานี้ สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
เหลานี้แล.
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[๑๑๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ อัน ภิกษุพึงเจริญ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕
เหลานี้แล พละ ๕ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละมี
อันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด
ยอมเจริญปญญาพละมีอัน กําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ เหลานี้แล อันภิกษุ
พึงเจริญเพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
จบพลสังยุต
อรรถกถาพลสังยุต
พละทั้งหลายที่ตรัสไวใน พลสังยุต ก็เปนของเจือกันเหมือนกัน.
คําที่เหลือทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาพลสังยุต
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อิทธิบาทสังยุต
ปาวาลวรรคที่ ๑
๑. อปารสูตร
วาดวยอิทธิบาท ๔
[๑๑๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง. อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท
๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง
จากที่มิใชฝง.
จบอปารสูตรที่ ๑
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อรรถกถาอิทธิปาทสังยุต
ปาวาลวรรควรรณนาที่ ๑

๑

อรรถกถาอปารสูตร
อิทธิปาทสังยุต อปารสูตรที่ ๑. สมาธิที่อาศัยฉันทะเปนไป ชื่อวา
ฉันทสมาธิ พวกสังขารที่เปนประธาน ชื่อวา ปธานสังขาร. คําวา
สมนฺนาคต คือ เขาถึงดวยธรรมเหลานั้น. ชื่อวา อิทธิบาท เพราะ
เปนบาทของฤทธิ์ หรือบาทที่เปนฤทธิ์. แมในพวกคําที่เหลือก็ทานองนี้แหละ.
นี้เปนความสังเขปในอิทธิปาทสังยุตนี้. สวนความพิสดารมาเสร็จแลวใน
อิทธิปาทวิภังค สวนใจความของอิทธิปาทสังยุตนั้น ทานก็ไดแสดงไวแลวใน
วิสุทธิมรรค. ในมรรคสังยุต โพชฌงคสังยุค สติปฏฐานสังยุต และอิทธิปาท
สังยุตนี้ ก็อยางนั้น คือเปนปริจเฉทอยางเดียวกันโดยแท.
จบอรรถกถาอปารสูตรที่ ๑
๒. วิรัทธสูตร
ผูปรารภอิทธิบาทชื่อวาปรารภอริยมรรค
[๑๑๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่ง
เบื่อแลว ชนเหลานั้นก็ชื่อวาเบื่ออริยมรรคเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว ชนเหลานั้นชื่อวาปรารภ
อริยมรรคเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกอ น

* พมา จาปาลวรรค
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร . . . วิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . . วิมังสาสมาธิและปธาน
สังขาร อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้น
ก็ชื่อวาเบื่ออริยมรรคที่ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ เหลานี้
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว ชนเหลานั้นชื่อวาปรารภอริยมรรคที่ให
ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
จบวิรัทธสูตรที่ ๒
๓. อริยสูตร
เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความสิ้นทุกข
[๑๑๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว เปนอริยะ นําออกจากทุกข ยอมนําผูบําเพ็ญ
อิทธิบาทนั้นไป เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...
วิริยสมาธิ.... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
เปนอริยะ นําออกจากทุกข ยอมนําผูบําเพ็ญอิทธิบาทนั้นไปเพื่อความสิ้นทุกข
โดยชอบ.
จบอริยสูตรที่ ๓
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๔. นิพพุตสูตร
เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความหนาย
[๑๑๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อความสงบ เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร .... วิริยสมาธิ .... จิตตสมาธิ .... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล อันบุคคล
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว....
เพื่อนิพพาน.
จบนิพพุตสูตรที่ ๔
๕. ปเทสสูตร
ผูทําฤทธิ์ไดเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้น ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักยังสวนแหงฤทธิ์ให
สําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็
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เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้น ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญ
อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ .... จิตตสมาธิ .... วิมังสาสมาธิและปธาน
สังขาร.
[๑๑๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้น ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท
๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักยัง
สวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังสวนแหงฤทธิ์
ใหสําเร็จได ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได ก็เพราะ
เจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบปเทสสูตรที่ ๕
อิทธิปเทสสูตร
อิทธิปเทสสูตรที่ ๕. มรรค ๓ เเละผล ๓ ชือ่ วา อิทธิปาทปเทส
จบอรรถกถาอิทธิปเทสสูตรที่ ๕
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๖. สัมมัตตสูตร
ทําฤทธิ์ใหบริบูรณไดเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้นยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักยังฤทธิ์ ใหสําเร็จ
บริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็
เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในปจจุบัน ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น
ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔.
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ยังฤทธิใ์ หสําเร็จบริบูรณแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้น ยังฤทธิใ์ หสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักยังฤทธิ์
ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ
ก็เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือ
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พราหมณทั้งหมดนั้น จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ ก็เพราะเจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบสัมมัตตสูตรที่ ๖
อรรถกถาสัมมัตตสูตร
สัมมัตตสูตรที่ ๖. คําวา สมตฺต อิทฺธึ คือ อรหัตผลนัน่ เอง.
ก็แหละใน ๙ สูตรตั้งแตตนมา พระองคไดตรัสแตอิทธิบาทที่มีวิวัฏฏะเปนบาท
เทานั้น.
จบอรรถกถาสัมมัตตสูตรที่ ๖
๗. ภิกขุสูตร*
ไดเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจงซึ่ง
* สูตรที่ ๗-๘-๙ ไมมีอรรถกถาแก.
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เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทงั้ หมดนั้น กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท
๔ เหลานี้แล ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ภิกษุทงั้ หมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
อิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ. . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู
ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
มิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันรูยิ่งเอง ในปจจุบัน เขา
ถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
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หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล ภิกษุเหลา
ใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ภิกษุทั้งหมดนั้น กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู เพราะเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล.
จบภิกขุสูตรที่ ๗
๘. พุทธสูตร
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเพราะเจริญอิทธิบาท
[๑๑๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . .
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล เขาจึงเรียกตถาคต
วา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
จบพุทธสูตรที่ ๘
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๙. ญาณสูตร
พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวางไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร.. อิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ . . . อิทธิบาทอันประกอบ
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้นนี้แล อันเราเจริญแลว .
[๑๑๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวางไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร. . . อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริย
สมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ . . . อิทธิบาทอันประกอบ
ดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
[๑๑๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวางไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมทีเ่ ราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท
อันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร. .. อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตต
สมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ ... อิทธิบาทอันประกอบ
ดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
[๑๑๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวางไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. . . อิทธิบาทอันประกอบดวย
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วิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ . . . อิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราเจริญแลว.
จบญาณสูตรที่ ๙
๑๐. เจติยสูตร
เจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหอายุยืน
[๑๑๒๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน
ใกลกรุงเวสาลี ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลี ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาต
แลว เวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระอานนท
มาตรัสวา ดูกอนอานนท เธอจงถือเอาผานิสีทนะ เราจะเขาไปยังปาวาลเจดีย
เพื่อพักผอนในตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ถือผานิสีทนะตามพระผูมีพระภาคเจาไปทางเบื้องพระปฤษฏางค.
[๑๑๒๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย
ประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทปูถวาย สวนทานพระอานนทถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
กะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท กรุงเวสาลีเปนที่นารื่นรมย อุเทนเจดียก็
เปนที่นารื่นรมย โคตมกเจดียก็เปนที่นารื่นรมย สัตตัมพเจดียก็เปนที่นารื่นรมย
พหุปุตตกเจดียก็เปนที่นารื่นรมย สารันททเจดียก็เปนที่นารื่นรมย ปาวาลเจดีย
ก็เปนที่นารื่นรมย อิทธิบาท ๔ อันผูใดผูหนึ่งเจริญแลว กระทําใหมากแลว
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กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง ใหคลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภ
ดีแลว ผูนั้น เมื่อจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัปหนึ่ง หรือเกินกวากัปหนึ่ง ดูกอน
อานนท อิทธิบาท ๔ อัน ตถาคตเจริญแลว กระทําใหมากแลว กระทําให
เปนดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง ใหคลองแคลวแลว สั่งสมแลว ปรารภดีแลว
ตถาคตนั้น เมื่อจํานงอยู พึงดํารงอยูไดกัปหนึ่งหรือเกินกวากัปหนึ่ง.
[๑๑๒๕] แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทําโอภาสอันโอฬารอยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระ
ผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารง
อยูตลอดกัปหนึ่ง ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัปหนึ่ง เพื่อประโยชนสุข
แกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้ เพราะถูกมารเขาดลใจ.
[๑๑๒๖] แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะ
ทานพระอานนทวา ดูกอ นอานนท เมืองเวสาลีเปนที่นารื่นรมย. .. ตถาคต
นั้น เมื่อจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัปหนึ่งหรือเกินกวากัปหนึ่ง.
[๑๑๒๗] แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทํา
โอภาสอันโอฬารอยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระ
ผูมีพระภาคเจา. . . เพราะถูกมารเขาดลใจ.
[๑๑๒๘] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนท วา
เธอจงไปเถิด อานนท เธอรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด ทานพระอานนททูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณแลว ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่งในที่ไมไกล.
[๑๑๒๙] ครั้งนั้น มารผูมีบาป เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลว
ไมนาน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวยืน ณ ที่ควรสวน
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ขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจง
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปน
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัส
นี้วา ดูกอนมารผูมีบาป ภิกษุสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม ไมไดรับ
แนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม ไมปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรม ไมปฏิบัติชอบ ไมประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารยตนแลว
ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหงายไมได
ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรม
ไมได เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพาน เพียงนั้น ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็บัดนี้ ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูเฉียบแหลมแลว ไดรับแนะนํา
แลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ
ประพฤติตามธรรรม เรียนกับอาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่
บังเกิดขึ้นใหเรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
บัดนี้ เปนในเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๑๓๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนมารผูมีบาป ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม . . .
ขาแตพระองคผเู จริญ ก็บดั นี้ ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปน
ผูเฉียบแหลมแลว. . . แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นให
เรียบรอยโดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจง
ทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้
เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.
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[๑๑๓๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนมารผูมีบาป อุบาสก ฯลฯ อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยัง
ไมเฉียบแหลม ไมไดรับแนะนํา ไมแกลวกลา ไมเปนพหูสูต ไมทรงธรรม
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ไมปฏิบัติธรรม ไมประพฤติธรรม เรียน
กับอาจารยของตนแลว ยังบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงายไมได ยังแสดงธรรมมีปาฏิหารยขมขี่ปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นให
เรียบรอยโดยสหธรรมไมได เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพาน เพียงนั้น ดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บัดนี้ อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปนผู
เฉียบแหลมแลว ไดรบั แนะนําแลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบตั ิชอบ ประพฤติตามธรรม เรียนกับ
อาจารยของตนแลว บอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหงายได แสดงธรรมมีปฏิหาริยขมขี่ปรัปปวาทที่บังเกิดขึ้นใหเรียบรอย
โดยสหธรรมได ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน
ในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้ เปนเวลาปรินิพพาน
ของพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๑๓๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา ดูกอนมารผูมีบาป พรหมจรรยของเรานี้ จักยังไมสมบูรณ
แพรหลาย กวางขวาง รูกันโดยมาก แนนหนา (มั่นคง) จนกระทั่งพวก
เทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว เพียงใด เราจักยังไมปรินิพพาน เพียงนั้น
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็บดั นี้ พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว
แพรหลาย กวางขวาง รูกันโดยมาก แนนหนา (มั่นคง) จนกระทั่งพวก
เทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา
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จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้ เถิด บัดนี้ เปน
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๑๓๓] เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ตอบวา ดูกอ นมารผูมีบาป ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด การปรินิพพาน
แหงตถาคตจักมีในไมชา แตนี้ลวงไปอีก ๓ เดือนตถาคตจักปรินิพพาน.
[๑๑๓๔] ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
ทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย และเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงปลง
อายุสังขารแลว ไดเกิดแผนดินไหวใหญ และเกิดขนพองสยองเกลานาพึงกลัว
ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น.
[๑๑๓๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว
ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้น ความวา
มุนี เมือ่ เทียบเคียงนิพพาน และภพ
ไดปลงเสียแลวซึ่งธรรมอันปรุงแตงภพ
ยินดีแลวในภายใน มีจิตตั้งมั่นแลว ได
ทําลายแลวซึ่งขาย คือกิเลสอันเกิดในตน
เปรียบดังเกราะ.
จบเจติยสูตรที่ ๑๐
จบปาวาลวรรคที่ ๑
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อรรถกถาเจติยสูตร
สูตรที่ ๑๐. คําวา นิสีทน คือ หมายเอาทอนหนัง. ทานเรียกวัด
ที่สรางไวที่เจดียสถานของอุเทนยักษวา อุเทนเจดีย. แมใน โคตมกเจดีย
เปนตนก็นัยเดียวกันนี้เอง. คําวา ภาวิตา คือ อันเจริญแลว . คําวา
พหุลีกตา คือ ที่กระทําเรื่อย ๆ ไป. คําวา ทําใหเปนดุจยาน คือ
ทําใหเหมือนยานที่เทียม (โคไวที่แอก) แลว. คําวา ทําใหเปนที่ตั้ง คือ
ทําใหเหมือนเปนวัตถุ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง. คําวา ใหคลองแคลวแลว
คืออันมั่นคงยิ่ง. คําวา อันสั่งสมแลว ไดแก สัง่ สมไวโดยทุกดาน คือ
อันเจริญดีแลว. คําวา อันปรารภดีแลว คือ ที่เริ่มไวแลวเปนอยางดี.
ครั้นตรัสโดยไมชี้ชัดลงไปอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงชี้ชัดลงไป
อีกครั้ง จึงตรัสคําวา ตถาคตสฺส โข ดังนี้เปนตน. และในคําเหลานี้
คําวา กัป หมายเอาอายุกัป (กําหนดอายุ). ในกาลนั้น อันใดเปนประมาณ
อายุของพวกมนุษย บุคคลพึงทําประมาณอายุนั้นใหบริบูรณดํารงอยู. คําวา
กปฺปาวเสส คือ หรือเกินรอยปที่ตรัสวา กัปหรือเกิน. ฝายทานพระมหาสิว
เถระ กลาววา สําหรับพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ยอมไมมีการคุกคามในสิ่ง
ที่เปนไปไมได ก็เหมือนเมื่อทรงขมเวทนาปางที่แทบจะสิ้นพระชนมที่เกิดขึ้น
ในหมูบาน เวฬุวะ (เวฬุวคาม) ตั้งสิบเดือน นั่นแหละ ฉันใด ก็ฉันนั้น
เมื่อทรงเขาสมาบัตินั้นบอยๆ พึงขมไวไดเปนสิบเดือน ก็จะพึงทรงดํารงอยูได
ตลอดภัทรกัปนี้ทีเดียว.
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ถามวา ก็ทําไมจึงไมทรงดํารงอยูเลา. ตอบวา ขึ้นชื่อวา พระสรีระ
ที่เปนผลของกรรมที่ถูกกิเลสเขาไปยึดครองแลว ถูกชราทั้งหลายมีพระทนต
หักเปนตน จะครอบงํา ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยังไมถึง
ความเปนผูมีพระทนตหักเปนตนเลย ก็ยอมปรินพิ พานในสวนพระชนมายุ
ที่ ๕ ในเวลาที่ยังทรงเปนที่รักที่ชื่นใจของคนจํานวนมากนั่นเอง แตเมื่อเหลา
พระมหาสาวกผูเปนพุทธานุพุทธปรินิพพานแลว ก็ยอมเปนสรีระที่ตองตั้งอยู
โดดเดี่ยว เหมือนตอไม. หรือมีภิกษุหนุมและสามเณรหอมลอมบาง แตนั้น
ก็จะตองถึงความเปนผูที่พึงถูกเยาะเยยเหยียดหยามวา โอ บริษัทของพวกพุทธ
เพราะฉะนั้น พระองคจึงไมดํารงอยู. แตเมื่อตรัสคําเชนนี้แลว มารนั้น
ก็ชอบใจ. คําวา อายุกัป นี้แหละ ทานไดชี้ชัดลงไปในอรรถกถาแลว.
คําวา ต นั้น ในคําวา ยถา ต มาเรน ปริยฏิตจิตฺโต
เปนเพียงคําลงมาแทรกเขาไว. อธิบายวา ปุถชุ นแมอื่นใด ๆ ทีถ่ ูกมารดลใจ
คือ ถูกมารทวมทับใจแลว ไมพึงอาจเพื่อแทงตลอดไดฉันใด พระเถระ
ก็ไมสามารถแทงตลอดฉันนั้น เหมือนกัน. จริงอยู มารยอมดลจิตผูท่ียังละ
วิปลาส ๑๒ อยางไมไดหมด. สวนพระเถระ ยังละวิปลาส ๔ อยางไมได
เพราะฉะนั้น มารจึงยังดลใจของทานได. ถามวา ก็แล เมื่อมารนั้นจะทําการ
ดลใจ ยอมทําอะไร. ตอบวา ยอมแสดงรูปารมณที่นากลัวบาง ใหยินอารมณ
คือเสียงบาง จากนั้น สัตวทั้งหลายไดเห็นรูปนั้น หรือไดยินเสียงนั้นแลว
ก็ทิ้งสติ เกิดเวียนหนาขึ้นมา มันสอดมือเขาปากแลวบีบหัวใจสัตวเหลานั้น
สัตวเหลานั้นก็ยืนสลบไสล. ก็มารนีส้ ามารถสอดมือเขาไปในปากของพระเถระ
เจียวหรือ ก็มันแสดงอารมณที่นากลัว พระเถระไดเห็นอารมณนั้น ก็
แทงตลอดแสงแหงนิมิตไมได ทั้ง ๆ ที่รูอยูวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง
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สามครั้ง เพื่ออะไร. เพื่อทรงทําใหเพลาโศก ดวยการยกความผิดขึ้นวา นี่
เปนความกระทําไมดีของเธอเอง นี่เปนความผิดของเธอเอง เมื่อพระเถระทูล
ออนวอนภายหลังวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารงอยูเถิด พระพุทธเจาขา.
ในคําวา มารผูมบี าป นี้ ชื่อวา มาร เพราะประกอบสัตวไวใน
ความฉิบหายใหตาย. คําวา ผูมีบาป เปนคําใชแทนมารนั้นเอง. ก็มารนั้น
เพราะประกอบดวยบาปธรรม จึงเรียกวา ผูมีบาป. ถึงคําวา กัณห (ดํา) อันตกะ
(ผูทําที่สุด) นมุจิ เผาพันธผูประมาท ก็ลวนแตเปนชื่อของมารนั้นเอง. คําวา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ คือในสัปดาหที่ ๘ แหงการบรรลุ
ความตรัสรูพรอมของพระผูมีพระภาคเจา มารนี้แล ไดมาที่โคนโพธิ์ทีเดียว ทูล
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเพื่อประโยชน
อันใดพระองคก็ทรงไดบรรลุประโยชนอันนั้นแลว ทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ
แลว พระองคทองเที่ยวไปในโลกหาประโยชนอะไรกัน แลวไดออนวอน
เหมือนในวันนี้แหละวา พระเจาขา บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน
เถิด ขอพระสุคตเจาจงปรินิพพานเถิด. และพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิเสธ
ไปกะมารนั้นเปนตน วา น ตาวห. มารหมายเอาพระดํารัสนั้น จึงกลาวคําวา
พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ไวแลวแล ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น คําวา ผูเฉียบแหลม หมายถึงผูฉลาดดวยอํานาจ
มรรค. ผูไดรับการแนะนํา และผูแกลวกลา ก็อยางนั้นนั่นแล. คําวา
เปนพหูสูต คือ ชื่อวา เปนพหูสูต เพราะเขาไดฟงดวยอํานาจปฎกสาม
มามาก. ชื่อวา ผูทรงธรรม ก็เพราะจําทรงธรรมนั้นแหละ. อีกอยางหนึ่ง
พึงเห็นใจความในคําวา ผูทรงธรรม นี้อยางนี้วา เปนพหูสูตทางปริยัติ
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และเปนพหูสูตทางปฏิเวธ จึงชื่อวา เปนผูทรงธรรม เพราะจําทรงธรรมคือ
ปริยัติและปฏิเวธนั่นเอง. คําวา ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา คือ เปนผูปฏิบัติ
ธรรม คือวิปสสนาอันเปนธรรมที่ไปตามธรรมของพระอริยเจา. คําวาสามีจิปฏิปนฺนา คือ เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติที่สมควร. คําวา อนุธมฺมจาริโน
คือ เปนผูประพฤติตามธรรมเปนปกติ. คําวา สก อาจริยก คือ วาทะ
อาจารยของตน. คําทั้งหมดเปนตนวา จักบอก เปนคําสําหรับใชแทนกัน
และกันนั่นเอง. คําวา โดยสหธรรม คือ ดวยถอยคําที่มีเหตุ มีการณ.
คําวา มีปาฏิหารย คือ จะแสดงธรรมทําใหออกจากทุกขได.
คําวา พรหมจรรย ไดแกศาสนพรหมจรรยทั้งสิ้น ที่สงเคราะหดวย
ไตรสิกขา. คําวา อิทฺธ ไดแกสําเร็จพรอมแลวดวยความยินดีในฌานเปนตน.
คําวา ผีต ไดแก ถึงความเจริญ ดวยอํานาจการถึงพรอมแหงอภิญญา
เหมือนดอกไมบานสะพรั่ง. คําวา วิตฺถาริต ไดแก แผไปดวยอํานาจตั้งมั่น
ในสวนแหงทิศนั้น ๆ. คําวา รูกันโดยมาก ไดแกที่คนหมูมากรูคือแทงตลอด
ดวยอํานาจการตรัสรูของมหาชน. คําวา หนาแนน ไดแกถึงความเปนของ
หนาแนน ดวยอาการทุกอยาง. ถามวา อยางไร. ตอบวา จนกระทั่งพวก
เทวดาและมนุษยประกาศดีแลว หมายความวา อันพวกเทวดาและมนุษย
ที่ประกอบดวยชาติแหงผูรูทั้งหมด ประกาศดีแลว.
คําวา มีความขวนขวายนอย คือ หมดอาลัย. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัส วา มารผูมีบาป เจาแล ตั้งแตสัปดาหที่แปดมาไดเที่ยวโวยวายวา พระเจาขา
บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจา จงปรินิพพาน
เถิด. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา บัดนี้ตั้งแตวันนี้ เจาจงเลิกความอุตสาหะได
แลว จงอยาทําความพยายามเพื่อการปรินิพพานของเราเลย.
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คําวา ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร คือ
ทรงตั้งพระสติไวเปนอยางดี ทรงใชพระญาณกําหนดแลวจึงทรงปลง คือ
ทรงสละอายุสังขาร. ในกรณีนั้น พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขาร
อยางใชพระหัตถโยนกอนดินทิ้ง แตทรงเกิดความคิดวา เราจะเขาผลสมาบัติ
ตลอดเวลาประมาณสามเดือนเทียว ตอจากนั้นจักไมเขาสมาบัติอื่น พระอานนท
หมายเอาอาการอยางนั้น จึงไดกลาววา ทรงปลงแลว. ปาฐะวา อฺสฺสชฺชิ
ดังนี้ก็มี.
คําวา มหาภูมิจาโล คือ การไหวของแผนดินอยางใหญ. เลากัน
วา ครั้งนั้น หมื่นโลกธาตุไดหวั่นไหวแลว . คําวา นาสะพรึงกลัว คือ
ทําใหเกิดความกลัว. คําวา กลองทิพย ก็บันลือลั่น คือ กลองของเทวดา
ก็ดังกอง. ฝนก็คํารามแสนคําราม. สายฟาที่มิใชเวลาก็แปลบปลาบ มีคําที่
ทานอธิบายวา ฝนก็ตกชัว่ ขณะ.
ถามวา คําวา ทรงเปลงอุทาน นี้ ทรงเปลงทําไม อาจมีบางคน
พูดวา พระผูมีพระภาคเจา ถูกมารที่ติดตามขางพระปฤษฎางค รบกวนวา
ปรินิพพานเถิด พระเจาขา ปรินิพพานเถิด พระเจาขา จึงทรงปลงอายุสังขาร
เพราะความกลัว. ตอบวา โอกาสของมารนั้นจงอยามี สําหรับผูกลัวหาได
มีอุทานไม เพราะฉะนั้นจึงทรงเปลงอุทานชนิดที่ปลอยออกมาเพราะแรงปติ.
ในพระอุทานั้น ชื่อวา สิ่งที่เทียบเคียง เพราะถูกเทียบถูกกําหนด
แลว โดยความเปนสิ่งประจักษแมแกสุนัขและจิ้งจอกเปนตนทั้งหมด. สิ่งเทียบ
นั้นคืออะไร. คือ กามาวจรกรรม. ที่ชื่อวา ไมมสี ิ่งเทียบ เพราะไมใช
สิ่งที่เทียบได หรือสิ่งที่เทียบได คือสิ่งที่เหมือนกัน ของสิ่งนั้นไดแกโลกิยกรรม อยางอื่นไมมี. สิ่งที่ไมมีอะไรเทียบไดนั้นคืออะไร คือ มหัคคตกรรม.
อีกอยางหนึ่ง สิ่งที่เปนกามาวจรและรูปาวจร เปนสิ่งที่เทียบได สิ่งที่เปน
อรูปาวจรเปนสิ่งที่เทียบไมได สิ่งที่มีวิบากนอยเปนสิ่งที่เทียบได สิ่งที่มี
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วิบากมาก เปนสิ่งที่เทียบไมได. คําวา สมฺภว คือ เปนเหตุแหงการเกิด
ของสัตวเหลานั้น อธิบายวา ทําใหเปนกอน ทําใหเปนกอง. คําวา
ภวสขาร คือ เครื่องปรุงแหงการเปนขึ้นอีก. คําวา ไดปลงเสียแลว คือ
ปลอยแลว. คําวา มุนี คือ มุนีผูเปนพุทธะ. คําวา ยินดีแลวในภายใน
คือ ผูยินดีภายในอยางแนนแฟน. คําวา มีจิตตั้งมั่น คือ ผูตั้งมั่นดวยอํานาจ
อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ. คําวา ไดทําลายแลว เหมือนเกราะ
คือไดทําลายเหมือนผูทําลายเกราะ. คําวา เกิดในตน คือ กิเลสที่เกิดในตน.
ขอนี้มีคําอธิบายวา ทรงปลงสิ่งที่ได ชื่อวา สมภพ เพราะอรรถวา มีวิบาก.
ชื่อวา ภวสังขาร เพราะอรรถวาเปนเครื่องปรุงแตงภพ และชือ่ วาทรงปลง
โลกิยกรรมกลาวคือสิ่งที่เทียบไดและเทียบไมได ทรงไดทําลายกิเลสที่เกิด
ในตนเหมือนนักรบผูยิ่งใหญในสงความทําลายเกราะ และทรงเปนผูยินดีใน
ภายใน ทรงเปนผู (มีพระหฤทัย) ตั้งมั่นแลว.
อีกอยางหนึ่ง คําวา ตุล (แปลวา ชั่งก็ได) ไดแกทรงชั่งอยู คือ
ทรงพิจารณาอยู. คําวา สิง่ ที่ชั่งไมได และ ความเกิดพรอม ไดแก
นิพพานและภพ. คําวา ธรรมอันปรุงแตงภพ ไดแก กรรมทีใ่ หถึงภพ.
คําวา พระมุนีไดทรงปลงแลว คือพระพุทธมุนีไดทรงชั่งโดยนัยเปนตนวา
ขันธ ๕ ไมเที่ยง ความดับขันธ ๕ ไดสนิทเปนนิพพาน เปนของเที่ยง ทรง
เห็นโทษในภพ และเห็นอานิสงสในพระนิพพานแลวไดทรงปลงตัวปรุงแตงภพ
อันเปนรากเงาของขันธ ๕ เสียดวยอริยมรรคอันทําความสิ้นกรรม ที่ตรัสไวอยาง
นี้วา เปนไปเพื่อสิ้นกรรม คือ ภวสังขาร อยางไร ทรงยินดีภายในมีพระหฤทัยตั้งมั่น ไดทรงทําลายแลวซึ่งขาย คือ กิเลสอันเกิดในตน เหมือนนักรบ
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ผูยิ่งใหญทําลายเกราะฉะนั้น. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไดทรง
ทําลายกิเลสทั้งหมดซึ่งรวบรัดมัดอัตภาพตั้งอยู เหมือนทหารผูยิ่งใหญทําลาย
เกราะ ดวยกําลังสมถะและวิปสสนา เริ่มตั้งแตสวนเบื้องตนอยางนี้คือ ทรงยินดี
ในภายในดวยอํานาจวิปสสนา ทรงเปนผูมั่นคงดวยอํานาจสมถะ (และไดทรง
ทําลายกิเลส) ที่ไดชื่อวา สรางตัวตน เพราะสรางใหเกิดภายในตน และเพราะ
ไมมีกิเลส จึงชื่อวาทรงละกรรม ดวยการละกิเลสอยางนี้คือ กรรม ชื่อวาเปน
อันถูกปลงลงแลว เพราะไมทรงทําใหสืบเนื่อง สําหรับผูที่ละกิเลสไดแลว
ขึ้นชื่อวา ความกลัวไมมี ฉะนั้น จึงทรงเปนผูไมกลัวเลย ทรงปลงอายุ
สังขารแลว และพึงทราบวา ทรงเปลงพระอุทานเพื่อทรงใหรูความเปนผูไม
กลัวดวย ดังนี้.
จบอรรถกถาเจติยสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาปาวาลวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อปารสูตร ๒. วิรัทธสูตร ๓. อริยสูตร ๔. นิพพุตสูตร
๕. ปเทสสูตร ๖. สัมมัตตสูตร ๗. ภิกษุสูตร ๘. พุทธสูตร ๙. ญาณสูตร
๑๐. เจติยสูตร และอรรถกถา
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ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒
๑. ปุพพสูตร
วิธีเจริญอิทธบาท ๔
[๑๑๓๖] ในกรุงสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมือ่ กอนแตตรัสรู ครั้งเราเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดมี
ความคิดอยางนี้วา อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยของการเจริญอิทธิบาท.
[๑๑๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร
ดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหู
ในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและ
เบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด
เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด
กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๓๘] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธาน
สังขาร ดังนี้วา วิริยะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป....
ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๓๙] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร ดังนี้วา จิตของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคอง
เกินไป...ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
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[๑๑๔๐] ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคอง
เกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปภายนอก และเธอมีความสําคัญใน
เบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลัง
ฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบือ้ งบนก็ฉันนั้น เบื้องบน
ฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด
กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๔๑] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปน
คนเดียวก็ได ทําใหปรากฎก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา
ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ํา
ก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือน
นกก็ได ลูบคลําพระจันทร พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวย
ฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๔๒] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งอยูไกลและใกล
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย.
[๑๑๔๓] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะก็รูวา จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รูวา จิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะก็รูวา จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รูวา จิตมีโมหะ
หรือจิตปราศจากโมหะก็รูวา จิตปราศจากโมหะ จิตหดหูก็รูวา จิตหดหู
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หรือจิตฟุงซานก็รูวา จิตฟุงซาน จิตเปนมหรคตก็รูวา จิตเปนมหรคต
หรือจิตไมเปนมหรคตก็รูวา จิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา
จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวาก็รูวา จิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิต
ตั้งมั่นก็รูวา จิตตั้งมั่น หรือจิตไมตั้งมั่นก็รูวา จิตไมตั้งมั่น จิตหลุดพนก็รูวา
จิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา จิตไมหลุดพน .
[๑๑๔๔] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง
สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบา ง
ตลอดสังวัฏฏะกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏะวิวัฏฏะกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชอื่ อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
[๑๑๔๕] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวย
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กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ยอมเชาถึงสุคติโลกสวรรค
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัด ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
[๑๑๔๖] ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอม
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
จบปุพพสูตรที่ ๑
ปาสาทกัมปนวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาปุพพสูตร
ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ ปุพพสูตรที่ ๑. คําเปนตนวา อติลีโน
(แปลวา ไมยอหยอนเกินไป) จะแจมแจงขางหนา. ในสูตรนี้ ทรงแสดงอิทธิบาท
ซึ่งมีอภิญญา ๖ เปนบาท.
จบอรรถกถาปุพพสูตรที่ ๑
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๒. มหัปผลสูตร
อานิสงสของการเจริญอิทธิบาท
[๑๑๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญ
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ดัง
นี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูใน
ภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังเบื้องหนา
อยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉัน
นั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบือ้ งลางก็ฉันนั้น
กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมี
จิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิริยสมาธิ.. . จิตตสมาธิ. . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้
วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูใ น
ภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้อง
หนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนา
ก็ฉันนั้น เบือ้ งลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉัน
นั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น
เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อิทธิบาท ๔ อัน ภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผล
มาก มีอานิสงสมาก.
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[๑๑๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคน
ก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ อยางนี้ ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู .
จบมหัปผลสูตรที่ ๒
มหัปผลสูตรที่ ๒ ก็เหมือนอยางนั้น. (คือเหมือนสูตรที่ ๑).
๓. ฉันทสูตร
วาดวยอิทธิบาท กับ ปธานสังขาร
[๑๑๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยฉันทะแลว ไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา ฉันทสมาธิ. เธอยังฉันทะใหัเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด เกิด
ขึ้น เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อ
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ความไพบูลย เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เหลานี้
เรียกวา ปธานสังขาร. ฉันทะนี้ดวย ฉันทสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้
ดวย ดังพรรณนามานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขาร.
[๑๑๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยวิริยะแลว ไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา วิริยสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพื่อความ
เจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร วิริยะ
นี้ดวย วิริยสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามานี้ นี้เรียกวา
อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยจิตแลว ไดสมาธิ ได
เอกัคคตาจิต นี้เรียกวา จิตตสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพื่อความเจริญ
บริบูรณแหงกุศธรรมที่เกิดขึ้นแลว เหลานี้เรียกวา ปธานสังขาร จิตนี้ดวย
จิตตสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลานี้ดวย ดังพรรณนามานี้ นี้เรียกวา
อิทธิบาทประกอบดวยจิต สมาธิ และปธานสังขาร.
[๑๑๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลว ไดสมาธิ
ไดเอกัคคตาจิต นี้เรียกวา วิมังสาสมาธิ เธอยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งจิตไว เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เพื่อใหกุศลกรรมที่ยัง
ไมเกิด เกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยู เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่งๆ
ขึ้นไป เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
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เหลานี้เรียก ปธานสังขาร วิมังสานี้ดวย วิมังสาสมาธินี้ดวย และปธานสังขาร
เหลานี้ดวย ดังพรรณนามานี้ นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร.
จบฉันทสูตรที่ ๓
อรรถกถาฉันทสูตร
ฉันทสูตรที่ ๓. ความพอใจคือความเปนผูใครจะทํา ชื่อวา ฉันทะ
คําวา อาศัยแลว ไดแกทาํ ใหเปนที่พึงพาอาศัย หมายความวาทําใหยิ่งใหญ
เครื่องปรุงที่เปนความเพียร ชื่อวา ปธานสังขาร คํานี้ เปนชือ่ ของความ
เพียรที่เรียกชื่อวา ความเพียรชอบที่ทําหนาที่สี่อยางใหสําเร็จ. ความพอใจใน
คําเปนตนวา อิติ อย จ ฉนฺโท เปนฉันทสมาธิประกอบดวยฉันทะและปธาน
สังขาร แมปธานสังขารก็ประกอบดวยฉันทะและสมาธิ เพราะฉะนั้น พระองค
จึงทรงรวมธรรมทั้งหมดนั้นเขาดวยกัน แลวตรัสวา ภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา
อิทธิบาทที่ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร. สวนในอิทธิบาทวิภังค
ตรัสถึงธรรมที่หารูปมิไดที่เหลือซึ่งประกอบดวยธรรมเหลานี้ดวยนัยเปนตนวา
เวทนาขันธของผูเชนนั้นใด วาเปนอิทธิบาท.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งสามอยาง เปนทั้งฤทธิ์ เปนทั้งทางใหถึงฤทธิ์.
อยางไร. จริงอยู เมื่อเจริญฉันทะ ฉันทะก็ยอมชื่อวาเปนฤทธิ์. สมาธิและ
ปธานสังขาร ก็ยอมชื่อวาเปนทางใหถึงฤทธิ์. เมื่อเจริญสมาธิ สมาธิก็ยอม
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ชื่อวาเปนฤทธิ์ ฉันทะและปธานสังขาร ก็ยอมกลายเปนทางใหถึงฤทธิ์แหง
สมาธิ เมื่อเจริญปธานสังขาร ปธานสังขารก็กลายเปนฤทธิ์. ฉันทะและ
สมาธิ ก็จะกลายเปนทางใหถึงฤทธิ์แหงปธานสังขาร เพราะเมื่อธรรมที่
ประกอบพรอมกันสําเร็จในธรรมอยางหนึ่ง แมธรรมที่เหลือ ก็ยอมสําเร็จ
เหมือนกัน.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความที่ธรรมเหลานี้เปนอิทธิบาท แมดวย
อํานาจความเปนสวนเบื้องตนของธรรมนั้น ๆ. จริงอยู ฌานที่ ๑ ชื่อวาเปน
ฤทธิ์ ฉันทะเปนตนที่ประกอบพรอมกับการตระเตรียมอันเปนสวนเบื้องตนของ
ฌานที่ ๑ ก็ชื่อวาเปนทางใหถึงฤทธิ์. ตามนัยนี้ไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เริ่มแตการแสดงฤทธิ์ไปจนถึงอภิญญาคือตาทิพย แลวนําเอานัยนี้ไป
ใชไดตั้งแตโสดาปตติมรรคกระทั่งถึงอรหัตมรรค. แมในอิทธิบาทที่เหลือก็
ทํานองนี้.
แตสําหรับบางทานกลาววา ฉันทะที่ยังไมสําเร็จ* เปนอิทธิบาท. ใน
กรณีนี้ เพื่อเปนการย่ํายีวาทะของทานเหลานั้น เรามีถอยคําชื่อวา อุตตรจูฬวาร
ที่มาในอภิธรรมวา
อิทธิบาทมี ๔ อยาง คือ ฉันทิทธิบาท วิริยทิ ธิบาท จิตติทธิบาท
วีมังสิทธิบาท. ในอิทธิบาท ๔ นั้น ฉันทิทธิบาท เปนไฉน. ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สมัยใด เจริญโลกุตรฌาน ทีน่ ําออกจากทุกข ที่ใหถึงความสิ้นไป
แหงทุกข สงัดจากกามทั้งหลายไดแลว เพื่อบรรลุชนั้ ที่ ๑ สําหรับละความเห็นผิด
ฯลฯ แลวเขาถึงฌานที่ ๑ ซึ่งปฏิบัติยาก รูไดชาแลวอยู ในสมัยนั้น ความพอใจ
ความเปนผูพอใจ ความอยากทํา ความฉลาดเฉลียว ความใครธรรม
* พมา-ยังไมเกิด
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อันนี้ เราเรียกวา อิทธิบาทคือความพอใจ. ธรรมที่เหลือ ประกอบเขากับ
อิทธิบาทคือความพอใจ แตอิทธิบาทเหลานี้ มาแลว ดวยอํานาจโลกุตระ
เทานั้น.
ในอิทธิบาท ๔ นั้น พระรัฐปาลเถระ ทําความพอใจใหเปนธุระ
แลวจึงยังโลกุตรธรรมใหเกิดได. พระโสณเถระทําความเพียรใหเปนธุระ
พระสัมภูตเถระ ทําความเอาใจใสใหเปนธุระ พระโมฆราชผูมีอายุ ทําความ
พิจารณาใครครวญหาเหตุผลใหเปนธุระ ดวยประการฉะนี้. ในอิทธิบาท ๔
นั้น เหมือนเมื่อลูกอํามาตย ๔ คน ปรารถนาตําแหนง เขาไปอาศัยพระราชา
อยู คนหนึง่ เกิดความพอใจในการรับใช รูพระราชอัธยาศัย และความพอ
พระราชหฤทัยของพระราชา จึงรับใชทั้งกลางวันและกลางคืน ทําใหพระราชา
โปรดปรานแลว ก็ไดรับตําแหนงฉันใด พึงทราบผูใหโลกุตรธรรมเกิดได
ดวยฉันทธุระ ฉันนั้น.
แตอีกคนหนึ่ง ไมอาจรับใชทุกๆ วันได จึงคิดวาเมื่อเกิดความจําเปน
ขึ้น เราจะรับใชจนสุดสามารถ เมื่อชายแดนกําเริบ ถูกพระราชาสงไปแลวก็
ปราบขาศึกจนสุดสามารถ ไดรับตําแหนง. คนนัน้ ฉันใด พึงทราบผูที่ให
โลกุตรธรรมเกิดได ดวยวิริยธุระ ฉันนั้น.
อีกคนคิดวา การรับใชทุกๆ วันก็ดี การเอาทรวงอกรับหอกและลูกศร
ก็ดี เปนภาระโดยแท เราจะรับใชดวยกําลังมนต แลวก็ตั้งหนาตั้งตา
ฝกหัดความรูเกี่ยวกับเพลงอาวุธ ทําใหพระราชาโปรดปรานดวยการจัดแจง
มนต (ความรู) จนไดรับตําแหนง. บุคคลนั้นฉันใด พึงทราบผูที่ใหโลกุตรธรรม
เกิดไดดวยจิตตธุระ (การเอาใจใส) ฉันนั้น.
อีกคนหนึ่งคิดวา การรับใชเปนตน จะมีประโยชนอะไร ธรรมดา
พวกพระราชา ยอมประทานตําแหนงแกผสู มบูรณดวยชาติ (ลูกผูดี) เมือ่
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ประทานแกผูเชนนั้น ก็จะประทานแกเรา อาศัยความถึงพรอมดวยชาติ
เทานั้น ก็ไดรับฐานันดร. เขาฉันใด พึงทราบผูที่อาศัยความพินิจพิจารณา
ไตรตรองหาเหตุผลลวน ๆ แลวทําใหเกิดโลกุตรธรรมดวยวีมังสาธุระ ฉันนั้น.
ในสูตรนี้ ทรงแสดงอิทธิที่มีวิวัฏฏะเปนบาท ดังที่วามานี้.
จบอรถกถาฉันทสูตรที่ ๓
๔. โมคคัลลานสูตร
พระโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
[๑๑๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา
ในบุพพาราม ใกลกรุงสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุมากรูปที่อยูภายใตปราสาทของ
มิคารมารดา เปนผูฟุงซาน อวดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา พูดจาอื้อฉาว
ลืมสติ ไมมสี ัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น คิดจะสึก ไมสํารวมอินทรีย.
[๑๑๕๕] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา ดูกอนโมคคัลลานะ สพรหมจารีเหลานี้ ทีอ่ าศัยอยูภายใต
ปราสาทของมิคารมารดา เปนผูฟุงซาน อวดตัว มีจิตกวัดแกวง ปากกลา
พูดจาอื้อฉาว ลืมสติ ไมมีสัมปชัญญะ มีจิตไมตั้งมั่น คิดจะสึก ไมสํารวม
อินทรีย ไปเถิดโมคคัลลานะ เธอจงยังภิกษุเหลานั้นใหสังเวช. ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว แสดงอิทธาภิ
สังขาร ใหปราสาทของมิคารมารดาสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแมเทา.
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[๑๑๕๖] ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นเกิดความสลดใจ ขนพองสยองเกลา
ไดไปยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งแลวพูดกันวา นาอัศจรรยหนอทาน ไมเคยมี
มาแลว ลมก็ไมมี ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้ ก็มรี ากลึก ฝงไวดีแลว
จะโยกคลอนไมได ก็แหละเมื่อเปนเชนนี้ อะไรสักอยางหนึ่งที่ทําใหปราสาท
นี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว.
[๑๑๕๗] ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จเขาไปยังที่ซึ่งภิกษุ
เหลานั้นยืนอยูแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเกิดความสลดใจ
ขนพองสยองเกลา ไปยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง เพราะเหตุอะไร ภิกษุเหลานั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ลมก็ไมมี
ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้ ก็มรี ากลึก ฝงไวดีแลว จะโยกคลอนไมได
ก็แหละเมื่อเปนเชนนั้น อะไรสักอยางหนึ่งที่ทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทาน
หวั่นไหว.
[๑๑๕๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
โมคคัลลานะประสงคจะใหเธอทั้งหลายสังเวช จึงทําปราสาทของมิคารมารดา
ใหสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแมเทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพ
มากอยางนี้ เพราะไดเจริญธรรมเหลาไหน เพราะไดกระทําใหมากซึ่งธรรม
เหลาไหน.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมี
พระภาคเจาเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนที่พึ่ง ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะ
พระผูมีพระภาคเจาเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงแลว จักทรงจําไว.
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[๑๑๕๙] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น เธอทั้งหลายจง
ฟงเถิด ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะ
ไดเจริญ ไดการทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ภิกษุ
โมคคัลลานะยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร. . .
วิริยสมาธิ.. . จิตตสมาธิ. . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสา
ของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน
ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา
เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น
เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย
ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้
มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลา
นี้แล.
[๑๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ ภิกษุโมคคัลลานะยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ ภิกษุโมคคัลลานะยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู.
จบโมคคัลลานสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโมคคัลลานสูตร
โมคคัลลานสูตรที่ ๔. ผูฟุงเปนปกติ คือผูมีจิตหวั่นไหว ชื่อวาเปน
ผูฟุงซาน. จริงอยู จิตยอมหวั่นไหวในอารมณอยางหนึ่งดวยอุทธัจจะเหมือน
ชายธงถูกลมพัดฉะนั้น. คําวา อวดตัว คือลําพอง. มีคําอธิบายวา มักถือ
ตัวอันหาสารมิได. คําวา มีจิตกวัดแกวง คือประกอบดวยความกวัดแกวงใน
บาตรจีวรและเครื่องประดับเปนตน. คําวา ปากกลา คือปากจัด มีคําอธิบายวา
มีคําพูดกลาแข็ง. คําวา พูดจาอื้อฉาว คือไมยั้งปากคอ ไดแกพูดตลอดวัน
บาง พูดคําที่ไรประโยชนบาง. คําวา ลืมสติ คือลืมความระลึกได. คําวา
ไมมีสัมปชัญญะ คือ เวนจากปญญา. คําวา มีจิตไมตั้งมั่น คือเวนจาก
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ. คําวา วิพฺภนฺตจิตฺตา คือมีจิตหมุนผิดดวย
ความฟุงซานที่ไดโอกาสเพราะเวนจากสมาธิ. คําวา ปากตินฺทฺริยา คือ ไม
สํารวมอินทรีย. คําวา แสดงฤทธิ์ คือเขาอาโปกสิณออกแลว อธิษฐานสวน
แหงแผนดินที่ตั้งปราสาทวาจงเปนน้ํา เหาะขึ้นฟาซึ่งมีปราสาทตั้งอยูบนหลังน้ํา
แลวเอานิ้วฟาดลงไป. คําวา มีรากลึก คือหลุมลึก. หมายความวา ฝงเขาไป
สูสวนแผนดินที่ลึก. คําวา ฝงไวดีแลว คือที่ฝงมิดลงไปอยางดี คือตอกเข็ม
ตั้งไวอยางดี. ในสูตรนี้ ทรงแสดงฤทธิ์ที่มีอภิญญาเปนบาท.
จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรที่ ๔
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๕. พราหมณสูตร
วาดวยปฏิปทาเพื่อละฉันทะ
[๑๑๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ โฆสิตาราม ใกลกรุงโกสัมพี
ครั้งนั้น อุณณาภพราหมณเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา
[๑๑๖๓] ดูกอนทานอานนท ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณ
โคดมเพื่อประโยชนอะไร ทานพระอานนทตอบวา ดูกอนพราหมณ เรา
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพื่อละฉันทะ.
[๑๑๖๔] อุณ. ดูกอ นทานอานนท ก็มรรคา ปฏิปทา เพื่อละฉันทะ
นั้น มีอยูหรือ.
อา. มีอยู พราหมณ.
[๑๑๖๕] อุณ. ดูกอนทานอานนท ก็บรรดาเปนไฉน ปฏิปทา
เปนไฉน.
อ. ดูกอนพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาท อัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย
วิริยสมาธิ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้แลเปนมรรคา
เปนปฏิปทาเพื่อละฉันทะนั้น.
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[๑๑๖๖] อุณ. ดูกอ นทานอานนท เมื่อเปนเชนนั้น ฉันทะนั้นยัง
มีอยู ไมใชไมมี บุคคลจักละฉันทะดวยฉันทะนั่นเอง ขอนี้มิใชฐานะที่จะ
มีได.
อา. ดูกอนพราหมณ ถาเชนนัน้ เราจะยอนถามทานในเรื่องนี้ ทาน
เห็นควรอยางไร พึงแกอยางนั้นเถิด.
[๑๑๖๗] ดูกอนพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ใน
เบื้องตน ทานไดมีความพอใจวา จักไปอาราม เมื่อทานไปถึงอารามแลว ความ
พอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ.
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดมีความเพียรวา จักไปอาราม เมื่อทาน
ไปถึงอารามแลว ความเพียรที่เกิดขึ้นนั้น ก็ระงับไปมิใชหรือ.
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดมีความคิดวา จักไปอาราม เมื่อทานไป
ถึงอารามแลว ความคิดที่เกิดขึ้นนั้น ก็ระงับไปมิใชหรือ.
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
อา. ในเบื้องตน ทานไดตริตรองพิจารณาวา จักไปอาราม เมื่อ
ทานไปถึงอารามแลว ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ.
อุณ. อยางนั้น ทานผูเจริญ.
[๑๑๖๘] อา. ดูกอ นพราหมณ อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุใดเปน
พระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระ
ลงไดแลว มีประโยชนของตนถึงแลวโดยลําดับ สิน้ สังโยชนทจี่ ะนําไปสูภพแลว
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนนั้ ในเบื้องตน ก็มีความพอใจเพื่อบรรลุ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 154

อรหัต เมื่อบรรลุแลว ความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป ในเบื้องตนก็มี
ความเพียรเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความเพียรที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป
ในเบื้องตนก็มีความคิดเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุแลว ความคิดที่เกิดขึ้นนั้น
ก็ระงับไป ในเบื้องตนก็มีความตริตรองพิจารณาเพื่อบรรลุอรหัต เมื่อบรรลุ
แลว ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป.
[๑๑๖๙] ดูกอนพราหมณ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อ
เปนเชนนั้น ความพอใจนั้นยังมีอยูหรือวาไมมี.
อุณ. ขาแตทานอานนท เมื่อเปนเชนนั้น ความพอใจก็มีอยูโดยแท
ไมมีหามิได ขาแตทานพระอานนท ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทาน
พระอานนท ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานพระอานนท ทานประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น
ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ ขอ
ทานพระอานนทจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต ตัง้ แต
วันนี้ เปนตนไป.
จบพราหมณสูตรที่ ๕
อรรถกถาพราหมณสูตร
พราหมณสูตรที่ ๕. คําวา เพื่อละฉันทะ คือ เพื่อละความ
พอใจอันไดแกตัณหา. แมในสูตรนี้ ก็แสดงอิทธิที่มีวิวัฏฏะเปนบาท.
จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่ ๕
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๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร
ผูมีฤทธิ์มาก เพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมด
นั้น เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล จักมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักเปนผูมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเปน
ผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . .. จิตตสมาธิ . . .
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
[๑๑๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล
จักเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น จักเปน
ผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน ยอมเปนผูมี
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ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น ยอมเปนผูมีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๖
๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล. . . สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปน
หลายคนก็ได... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือ
พราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเจริญ
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 157

[๑๑๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได...
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท
๔ เหลานี้แล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล...
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในปจจุบัน แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได... ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น แสดงฤทธิ์หลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผู
เจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบทุติยพราหมณสูตรที่ ๗
๘. อภิญญาสูตร
ไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเพราะเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
อิทธบาท ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะ
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มิไดเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะ
เปนผูเจริญ กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
จบอภิญญาสูตรที่ ๘
๙. เทสนาสูตร
แสดงปฏิปทาเขาถึงอิทธิบาทภาวนา
[๑๑๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอิทธิ อิทธิบาท อิทธิ
บาทภาวนาและปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ก็อิทธิเปนไฉน ภิกษุในธรรนวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง
คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทาง
กายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๑๗๖] ก็อิทธิบาทเปนไฉน บรรดาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอม
เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๑๗๗] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . จิตตสมาธิ. . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๑๗๘] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทา
ที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบเทสนาสูตรที่ ๙
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อรรถกถาเทสนาสูตร
เทสนาสูตรที่ ๙. คําวา ภิกษุทั้งหลาย บรรดาอันใด หมาย
เอาฌานที่ ๔ ที่มีอภิญญาเปนบาท.
จบอรรถกาเทสนาสูตรที่ ๙
๑๐. วิภังคสูตร
วิธีเจริญอิทธิบาท ๔
[๑๑๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมาnแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ก็อิทธิบาท ๔ อันภิกษุ
เจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร จึงมีผลมาก มีอานิสงสมาก
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขาร ดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป
ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้อง
หลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด
เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้อง
ลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็
ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ยอม
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคอง
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เกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญ
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้อง
หลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบน
ฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด
กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
[๑๑๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ฉันทะที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน
ฉันทะที่ระกอบดวยความเกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา
ฉันทะที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๘๑] ก็ฉันทะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน ฉันทะที่ประกอบ
ดวยอุทธัจจะ สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา ฉันทะที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๘๒] ก็ฉันทะที่หดหูในภายในเปนไฉน ฉันทะที่ประกอบดวย
ถีนมิทธะ สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา ฉันทะที่หดหูในภายใน.
[๑๑๘๓] ก็ฉันทะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ฉันทะที่ฟุงซานไป
พลานไป ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา ฉันทะที่ฟุงซานไปใน
ภายนอก
[๑๑๘๔] ภิกษุมีความสําคัญในเบื้องหลัง และเบื้องหนาอยูวา
เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น
อยางไร ความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนา อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยึดไว
ดีแลว กระทําไวในใจดีแลว ทรงไวดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา
ภิกษุชื่อวามีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด
เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น อยางนี้แล.
[๑๑๘๕] ก็ภิกษุมคี วามสําคัญอยูวา เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็
ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้
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ยอมพิจารณากายนี้ เบือ้ งบนแตพื้นเทาขึ้นมา เบื้องลางแตปลายผมลงไป มี
หนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาด มีประการตาง ๆ วา ในกายนี้
มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร
ภิกษุชื่อวา มีความสําคัญอยูวา เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบน
ฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น อยางนี้แล.
[๑๑๘๖] ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น
กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญ
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน ดวยอาการ
เหลาใด ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลานั้น
ดวยเพศเหลานั้น ดวยนิมิตเหลานั้น อีกอยางหนึ่ง ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน ดวยอาการเหลาใด
ดวยเพศเหลาใด ดวยนิมิตเหลาใด เธอยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน ดวยอาการเหลานั้น ดวยเพศเหลานั้น
ดวยนิมิตเหลานั้น ภิกษุมีความสําคัญอยูวา กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น
กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น อยางนี้แล.
[๑๑๘๗] ก็ภกิ ษุมจี ิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
อยางไร อาโลกสัญญา (ความสําคัญวาแสงสวาง) อันภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยึดไวดีแลว ความสําคัญวา กลางวัน ตั้งมั่น ดีแลว ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมี
อะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยูอยางนี้แล.
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[๑๑๘๘] ก็วิริยะทีย่ อหยอนเกินไปเปนไฉน วิริยะทีป่ ระกอบดวย
ความเกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวาวิริยะที่ยอหยอน
เกินไป.
[๑๑๘๙] ก็วิริยะทีต่ องประคองเกินไปเปนไฉน วิริยะทีป่ ระกอบดวย
อุทธัจจะ สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิริยะที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๙๐] ก็วิริยะทีห่ ดหูในภายในเปนไฉน วิริยะที่ประกอบดวย
ถีนมิทธะ สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วิริยะหดหูในภายใน.
[๑๑๙๑] ก็วิริยะทีฟ่ ุงซานไปในภายนอกเปนไฉน วิริยะที่ฟุงซานไป
พลานไป ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา วิริยะที่ฟุงซานไปใน
ภายนอก ฯลฯ
[๑๑๙๒] ก็ภิกษุมจี ิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
อยางไร อาโลกสัญญา อันภิกษุในธรรนวินัยนีย้ ึดไวดีแลว ความสําคัญวา
กลางวัน ตั้งมั่น ดีแลว ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
อยางนี้แล.
[๑๑๙๓] ก็จิตที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน จิตที่ประกอบดวยความ
เกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา จิตที่ยอหยอนเกินไป
[๑๑๙๔] ก็จิตที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน จิตที่ประกอบดวย
อุทธัจจะ สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา จิตที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๙๕] ก็จิตที่หดหูในภายในเปนไฉน จิตที่ประกอบดวยถีนมิทธะ
สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นีเ้ รียกวา จิตที่หดหูในภายใน.
[๑๑๙๖] ก็จิตที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน จิตที่ฟุงซานไป
พลานไป ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา จิตที่ฟุงซานไปใน
ภายนอก ฯลฯ
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[๑๑๙๗] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
อยางนี้แล.
[๑๑๙๘] ก็วิมังสาที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน วิมังสาที่ประกอบดวย
ความเกียจคราน สัมปยุตดวยความเกียจคราน นี้เรียกวา วิมังสาที่ยอหยอน
เกินไป.
[๑๑๙๙] ก็วิมังสาที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน วิมงั สาที่ประกอบ
ดวยอุทธัจจะ สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา วิมังสาที่ตองประคองเกินไป.
[๑๒๐๐] ก็วิมังสาที่หดหูในภายในเปนไฉน วิมังสาที่ประกอบดวย
ถีนมิทธะ สัมปยุตดวยถีนมิทธะ นี้เรียกวา วิมังสาที่หดหูในภายใน.
[๑๒๐๑] ก็วิมังสาที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน วิมังสาที่ฟุงซาน
ไป พลานไป ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก นี้เรียกวา วิมังสาที่ฟุงซานไป
ในภายนอก ฯลฯ
[๑๒๐๒] ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
อยางนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้
กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๒๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ การทําใหมาก ซึ่ง
อิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปน
หลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึง
พรหมโลกก็ได.
[๑๒๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญ การทําใหมาก ซึ่ง
อิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมการทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
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อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู.
(พึงขยายอภิญญาแมทั้งหกใหพิสดาร)
จบวิภังคสูตรที่ ๑๐
จบปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒
อรรถกถาวิภังคสูตร
วิภังคสูตรที่ ๑๐. ในคําวา ประกอบดวยความเกียจคราน นี้
ภิกษุเมื่อปลูกความพอใจใหเกิดขึ้นแลวนั่งเอาใจใสกัมมัฏฐานอยู ที่นั้น เธอมี
อาการยอทอหยั่งลงในจิต เธอรูวา อาการยอทอหยั่งลงในจิตเรา ก็เอาภัยใน
อบายมาขมจิต ทําใหเกิดความพอใจขึ้นมาอีก แลวตั้งจิตตั้งใจทํากัมมัฏฐาน.
ที่นั้น เธอเกิดมีอาการยอทอหยั่งลงในใจอีก เธอก็ยกเอาภัยในอบายมาขมจิตอีก
ปลูกความพอใจใหเกิดขึ้นแลวก็ตั้งหนาตั้งตาทํากัมมัฏฐานดังวามานี้ ความ
พอใจของเธอชื่อวายอมประกอบดวยความเกียจคราน เพราะความที่เธอถูก
ความเกียจครานครอบงํา ดวยประการฉะนี้. คําวา สัมปยุตดวยความเกียจ
คราน เปนคําที่ใชแทน คําวา ประกอบดวยความเกียจคราน นั้นเอง.
ในคําวา ประกอบดวยอุทธัจจะ นี้ ภิกษุเมื่อทําความพอใจให
เกิดขึ้นแลว ก็นั่งตั้งใจทํากัมมัฏฐานอยู. ทีนั้น จิตเธอตกไปในความฟุงซาน
เธอก็มารําพึงถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ทําใจใหราเริง
ใหยินดี ทําใหควรแกการงาน แลวยังความพอใจใหเกิดขึ้นใหมอีก แลวก็
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พิจารณากัมมัฏฐาน. คราวนี้จิตของเธอก็ตกไปในความฟุงซานอีก เธอก็มา
รําพึงถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆอีก ทําใจใหราเริง ใหยินดี
ปลูกฝงความพอใจใหเกิดขึ้นใหม แลวก็พิจารณากัมมัฏฐาน เพราะเหตุนี้
ความพอใจของเธอ ก็ยอ มชื่อวาประกอบดวยความฟุงซาน เพราะถูกความ
ฟุงซานครอบงํา ดวยประการฉะนี้.
ในคําวา ประกอบดวยถีนมิทธะ นี้ ภิกษุทําความพอใจใหเกิด
ขึ้นแลว ก็นงั่ ตั้งใจทํากัมมัฏฐานอยู ทีนั้น ความงวงเหงาหาวนอน ก็เกิดขึ้น
แกเธอ เธอทราบไดวา ถีนมิทธะ เกิดขึ้นแกเราแลว ก็เอาน้ํามาลางหนา
ดึงใบหูทองธรรมที่คลอง (ดวยเสียงดัง) หรือสนใจความสําคัญวาแสงสวางที่
ถือเอาไว เมื่อตอนกลางวัน บรรเทาถีนมิทธะออกไป แลว ยังความพอใจให
เกิดขึ้นอีก พิจารณา กัมมัฏฐานอยู. ทีนั้น ถีนมิทธะเกิดขึ้นแกเธออีก เธอก็
บรรเทาถีนมิทธะออกไปอีกตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ ทําความพอใจใหเกิด
ขึ้นใหม แลวพิจารณากัมมัฏฐานอยู เพราะเหตุนี้ ความพอใจของเธอจึงชื่อวา
ประกอบดวยถีนมิทธะ เพราะถูกถีนมิทธะครอบงํา ดวยประการฉะนี้.
ในคําวา ฟุงซาน นี้ ภิกษุเมื่อทําความพอใจใหเกิดขึ้นแลว ก็นั่ง
พิจารณากัมมัฏฐานอยู. ทีนั้น จิตของเธอก็ซัดสายไปในอารมณ คือกามคุณ
เธอรูไดวา จิตเราซัดสายไปขางนอกแลว ก็มาคํานึงถึงอนมตัคคสูตร เทวทูต
สูตร เวลามสูตร และอนาคตภยสูตรเปนตน เอาพระสูตรมาเปนเครื่องขมจิต
ทําใหควรแกการงาน ปลูกความพอใจใหเกิดขึ้นมาอีกแลว ก็เอาใจใสกัมมัฏฐาน
อยู. ทีนั้น จิตของเธอก็ซัดสายไปอีก เธอก็ขมจิตดวยอาชญา คือ พระสูตรทํา
ใหควรแกการงาน ปลูกความพอใจใหเกิดขึ้นมาอีก แลวก็พิจารณากัมมัฏฐาน
อยู เพราะเหตุนี้ ความพอใจของเธอจึงยอมชื่อวา ปรารภกามคุณ ๕ อยาง
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ในภายนอก แลวเปนของซัดสายไปตาม ซานไปตาม เพราะระคนปนเจือไป
ดวยความตรึกไปในกาม ดวยประการฉะนี้.
ในคําวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น พึงทราบเบื้องหนา
และเบื้องหลัง ดวยอํานาจกัมมัฏฐานบาง ดวยอํานาจเทศนาบาง อยางไร
ในเรื่องกัมมัฏฐานกอน การตั้งมั่นแหงกัมมัฏฐาน ชื่อวา เบื้องหนา อรหัต
ชื่อวา เบื้องหลัง ในเรื่องนั้น ภิกษุใดยึดเอามูลกัมมัฏฐานไวมั่นแลว
เกียดกันความยอหยอนของจิต ในฐานะทั้ง ๔ อยาง มีความยอหยอนเกินไป
เปนตน ไมติดขัดในฐานะทั้ง ๔ แมแตแหงเดียว เหมือนเทียมโคพยศใชงาน
จนไค หรือเหมือนดอกไม ๔ เหลีย่ มแทรกเขาไป พิจารณาสังขารทั้งหลายยอม
บรรลุพระอรหัต. ภิกษุแมนี้ ก็ยอมชือ่ วา เบื้องหนาฉัน ใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น
นี้เปนเบื้องหนาและเบื้องหลังดวยอํานาจกัมมัฏฐาน สวนที่วาดวยอํานาจเทศนา
ผมชื่อวาเบื้องหนา มันสมอง ชื่อวาเบื้องหลัง.
ในเรือ่ งเกี่ยวกับเทศนา (การแสดง) นั้น ภิกษุใดยึดมั่นในผมทั้งหลาย
แลว กําหนดผมเปนตน ดวยอํานาจสีและสัณฐานเปนตน ไมติดขัดในฐานะ
ทั้ง ๔ อยาง ยังภาวนาใหถึงจนถึงมันสมอง. แมภกิ ษุนี้ ก็ยอมชื่อวา เบื้องหนา
ฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้นอยู. พึงทราบความเปนเบื้องหนาและเบื้องหลัง ดวย
อํานาจเทศนาดังที่วามานี้. คําวา เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น
นี้เปนคําที่ใชแทนกันของนัยกอนนั่นเอง.
คําวา เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น นีพ้ ึงทราบดวย
อํานาจสรีระ. เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ขางบนแต
ฝาเทาขึ้นนา ขางลางแตปลายผมลงไป ดังนี้ ในกรณีนั้น ภิกษุใดยังภาวนา
ใหถึงดวยอํานาจอาการ ๓๒ ประการ ตั้งแตฝาเทาในรูปจนถึงปลายผม หรือ
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ดวยอํานาจกระดูก แตกระดูกขอตออันปลายสุดของนิ้วเทาขึ้นไปจนถึงกระโหลก
ศีรษะ แตกระดูกกระโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกขอตออันปลายสุดของนิ้วเทา
ไมมีของขัดในฐานะทั้ง ๔ แมแตแหงเดียว ภิกษุนี้ ยอมชื่อวา เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้นอยู.
คําวา ดวยอาการเหลาใด คือดวยสวนเหลาใด. คําวา ดวยเพศ
เหลาใด คือดวยทรวดทรงเหลาใด. คําวา ดวยนิมิตเหลาใด คือ ดวย
ลักษณะที่ปรากฏเหลาใด. คําวา อาโลกสฺา สุคคฺ หิตา โหติ ความวา
ภิกษุใดนั่งที่ลานแลวมาเอาใจใสตออาโลกสัญญา หลับตาลงเปนบางครั้ง บาง
ครั้งก็ลืมตาขึ้น ขณะที่เธอแมจะหลับตาอยู รูปก็ยอมปรากฏเปนอยางเดียวกัน
ทีเดียว เหมือนเมื่อเธอกําลังลืมตาแลดูอยู นั้นชื่อวา ความสําคัญวาแสงสวาง
ยอมเปนอันไดเกิดแลว. แมคําวา ทิวาสสฺา ก็เปนชื่อของความสําคัญวา
แสงสวางนั้นเหมือนกัน. ก็แตวา ความสําคัญวาแสงสวางที่เกิดขึ้นอยูในตอน
กลางคืน ยอมชื่อวาเปนอันถือเอาดีแลว . แมคําวา เปนอันตั้งมั่นดีแลว
ก็เปนชื่อสําหรับใชแทนบทนั้นเหมือนกัน . คําวา อันตั้งมั่นดีแลว ไดแกตงั้
มั่นไดเปนอยางดีคือ เรียกวาชื่อวาตั้งไวโดยดี. ความสําคัญวาแสงสวางนั้น โดย
เนื้อความก็คือความสําคัญชนิดที่ถือเอาไวแลวอยางดีนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง
ภิกษุใดบรรเทาถีนมิทธะไดดวยแสงสวาง สรางความพอใจไหเกิดขึ้นแลว
เอาใจใสทํากัมมัฏฐานอยู ความสําคัญวาแสงสวางแมในกลางวันของภิกษุนั้น
ก็ชื่อวา เปนอันถือเอาไวดีแลว เปนอันตั้งขึ้นไวดีแลว ไมวา จะเปนกลางคืน
หรือกลางวันก็ตาม ภิกษุใชแสงสวางใดบรรเทาถีนมิทธะไดแลวมาตั้งอกตั้งใจ
ทํากัมมัฏฐานอยู ความสําคัญที่เกิดขึ้นในแสงสวางซึ่งใชเปนเครื่องบรรเทา
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ถีนมิทธะนั้น ก็ชื่อวา เปนอันถือเอาไวดีแลวโดยแท. แมในอิทธิบาทมีวิริยะ
เปนตน ก็ทาํ นองนี้แล. ในสูตรนี้ ทรงแสดงฤทธิ์สําหรับเปนบาทอภิญญาทั้ง
๖ ประการ.
จบอรรถกถาวิภังคสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปุพพสูตร ๒. มหัปผลสูตร ๓. ฉันทสูตร ๔. โมคคัลลานสูตร
๕. พราหมณสูตร ๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร
๘. อภิญญาสูตร ๙. เทสนาสูตร ๑๐. วิภังคสูตร พรอมทั้งอรรถกถา.
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อโยคุฬวรรคที่ ๓
๑. มรรคสูตร*
วาดวยปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท
[๑๒๐๕] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู ครั้ง
เราเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู ไดมีความคิดอยางนี้วา อะไรหนอ
เปนบรรดา เปนปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท เรานั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา
ภิกษุนั้นยอมเจริญอิทธิบาทอัน ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา
ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน
ไมฟุงซานไปภายนอก และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา
เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น
เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบือ้ งบนฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวัน
ฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย
ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวยประการฉะนี้ ภิกษุยอมเจริญ
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . . วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร ดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคอง
เกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอมีความสําคัญ
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลัง
ฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลางวัน
* มรรคสูตรที่ ๑ ไมมีอรรถกถาแก
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ก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดวย
ประการฉะนี้.
[๑๒๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลว
อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน
เดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอาํ นาจทางกายไป
ตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลว
อยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญา
วิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันเขาถึงอยู
(แมอภิญญาทั้งหกก็พึงขยายความออกไป)
จบมรรคสูตรที่ ๑
๒. อโยคุฬสูตร
วาดวยการแสดงฤทธิ์
[๑๒๐๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูหรือวา พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวย
พระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันสําเร็จแตใจ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 171

พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึง
พรหมโลกดวยฤทธิ์ พรอมทั้งกายอันสําเร็จแตใจ.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูหรือวา
พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวย
มหาภูตรูป ๔ นี้.
พ. เราทราบอยู อานนท วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธิ์ พรอม
ทั้งกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้.
[๑๒๐๙] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบวา พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์ พรอมทั้งพระกายอัน
สําเร็จดวยใจ และทรงทราบวา พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์
พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้ เปนสิ่งนาอัศจรรย ทั้งไม
เคยมีมาแลว.
พ. ดูกอนอานนท พระตถาคตทั้งหลายเปนผูอัศจรรย และประกอบ
ดวยธรรมอันนาอัศจรรย เปนผูไมเคยมีมา และประกอบดวยธรรมอันไมเคย
มีมา
[๑๒๑๐] ดูกอนอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายไวในจิต หรือตั้งจิต
ลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของ
ตถาคตยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และ
ผุดผองกวาปกติ.
[๑๒๑๑] ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนกอนเหล็กที่เผาไฟอยูวันยังค่ํา
ยอมเบากวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผอง
กวาปกติ ฉันใด สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย
กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมเบา
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กวาปกติ ออนกวาปกติ ควรแกการงานกวาปกติ และผุดผองกวาปกติ
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๒๑๒] ดูกอนอานนท สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือ
ตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู สมัยนั้น กายของ
ตถาคตยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดง
ฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียว
ก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๒๑๓] ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย ซึ่งเปน
เชื้อธาตุที่เบา ยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ฉันใด
สมัยใด ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต หรือตั้งจิตลงไวที่กาย กาวลงสูสุขสัญญา
และลหุสัญญาอยู สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศได
โดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯลฯ
[๑๒๑๔] ดูกอ นอานนท สมัยนั้น กายของตถาคตยอมลอยจาก
แผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง
คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
จบอโยคุฬสูตรที่ ๒
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อโยคุฬวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาอโยคุฬสูตร
อโยคุฬวรรคที่ ๓ สูตรที่ ๒. คําวา อันประกอบดวยมหาภูต
รูป ๔ นี้ คือ สําเร็จมาจากมหาภูตทั้ง ๔ นี้ แมเปนภาระ เปนของหนักอยางนี้.
คําวา โอมาติ ไดแก ยอมเพียงพอ คือ ยอมสามารถ. บทนี้เปนบทที่ไม
แตกตางในพระพุทธพจน คือ พระไตรปฏก. คําวา ยอมตั้งแมกายไวในจิต
ไดแก ถือเอากายมาไวในจิต คือทําใหอาศัยจิต สงไปในคติของจิต. ทีช่ อื่ วา
จิต หมายเอามหัคคตจิต. การไปของคติแหงจิต ยอมเปนของเบาเร็ว. คําวา
ยอมตั้งแมจติ ไวในกาย ไดแก ยกเอาจิตมาไวในกาย คือ ทําใหอาศัยกาย
สงไปในคติของกาย. กรัชกายชื่อวากาย. การไปของคติแหงกายเปนของชา.
คําวา สุขสัญญา และลหุสัญญา หมายถึงสัญญาที่เกิดพรอมกับอภิญญา
จิต. จรึงอยู สัญญานั้น เพราะประกอบดวยสุขสงบ จึงชื่อวาสุขสัญญา และ
เพราะไมมีความประพฤติชักชาเพราะกิเลส จึงชื่อวา ลหุสัญญา.
คําวา กอนเหล็กทีเ่ ผาไฟ อยูวนั ยังค่ํายอมเบากวาปกติ
ความวา ก็แล กอนเหล็กนั้นแมถูกคนสองสามคนชวยกันยกใสในเตาชางเหล็ก
ถูกเผาอยูตลอดวัน เปนสิ่งที่ไปดวยกันกับลม เพราะไฟที่ใสเขาไปตามชอง
และเพราะลม เปนของที่ไปดวยกันกับไอ และเปนของที่ไปดวยกันกับไฟ
อยางนี้จึงกลายเปนของเบา. ชางเหล็ก เอาคีมใหญมาคีบจับมันดานหนึ่งพลิก
ไปมา ยกขึ้นเอาออกมาขางนอกฉันใด กายของพระตถาคตก็ฉันนั้น ยอมออน
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และเหมาะแกการงาน. ชางเหล็กจะตัดมันเปนทอนเล็กทอนใหญ จะเอาคอน
มาทุบทําตางดวยรูปสี่เหลี่ยมยาวเปนตนไดฉันใด ในพระสูตรนี้ทรงแสดงการ
แผลงฤทธิ์ฉันนั้น.
จบอรรถกถาอโยคุฬสูตรที่ ๒
๓. ภิกขุสุทธกสูตร
วาดวยการเจริญอิทธิบาท
[๑๒๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน ประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร. . .วิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๘ เหลานี้แล.
[๑๒๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ กระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู.
จบภิกขุสุทธกสูตรที่ ๓
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อรรถกถาภิกขุสุทธกสูตรที่ ๓
ในภิกขุสุทธกสูตรที่ ๓ ทรงตรัสฤทธิ์ที่มีววิ ัฏฏะเปนบาท.
จบอรรถกถาภิกขุสุทธกสูตรที่ ๓
๔. ปฐมผลสูตร
เจริญอิทธิบาทหวังผลได ๒ อยาง
[๑๒๑๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร... วิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุพึงหวังผลได ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
จบปฐมผลสูตรที่ ๔
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อรรถกถาปฐมผลสูตรที่ ๔ เปนตน
ในปฐมผลสูตรที่ ๔ ก็อยางนั้น อีกอยางหนึ่ง ตั้งแตผลสอง
เปนตนไป ทรงแสดงเครื่องรองรับฤทธิ์ที่เจือปนกันไวในหนหลัง. ทรงแสดง
บุพภาคในผลทั้ง ๗ อีก ๔ สูตรมีสูตรที่ ๗ เปนตน ก็มีทํานองอยางที่กลาวไว
ในหนหลังแลวแล.
จบอรรถกถาปฐมผลสูตรที่ ๔ เปนตน
๕. ทุติยผลสูตร
วาดวยผลานิสงส ๗
[๑๒๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔
เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร . . . วิรยิ สมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . .วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส ๗
ประการเปนไฉน คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาในปจจุบันไมไดชม ในเวลา
ใกลตายก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป จะได
เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑ ผูอสังขาร
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ปรินิพพายี ๑ ผูสสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล
ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.
จบทุติยผลสูตรที่ ๕
๖. ปฐมอานันทสูตร
วาดวยปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาท
[๑๒๒๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทา
ทําจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน.
[๑๒๒๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๒๒๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน บรรดาอัน ใด ปฏิปทาอันใด ยอม
เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๒๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร. .. ยอมเจริญ
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อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . . จิตตสมาธิ . . . วิมงั สาสมาธิและ
ปธานสังขาร นี้เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๒๕] ปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา ปฏิปทา
ที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบปฐมอานันทสูตรที่ ๖
๗. ทุติยอานันทสูตร
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๒๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทผูนั่งอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนอานนท อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน
อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ทาน
พระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๒๗] พ. ดูกอ นอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์
ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๒๒๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน บรรดาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอม
เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท
[๑๒๒๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
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อันประกอบดวยวิริยสมาธิ . .. จิตสมาธิ . .. วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้
เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๓๐] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบทุติยอานันทสูตรที่ ๗
๘. ปฐมภิกขุสูตร
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๓๑] ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเขาไปเขาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคเจริญ อิทธิเปนไฉน
อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา
เปนไฉน.
[๑๒๓๒] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคน
ก็ได หลายคนเปนคนเดียวดีได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
นี้เรียกวา อิทธิ.
[๑๒๓๓] ก็อิทธิบาทเปนไฉน มรรคาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอม
เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
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[๑๒๓๔] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ.. . จิตตสมาธิ .. . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้
เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๓๕] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบปฐมภิกขุสูตรที่ ๘
๙. ทุติยภิกขุสูตร
วาดวยอิทธิฤทธิ์
[๑๒๓๖] ครั้งนั้น ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อิทธิเปนไฉน อิทธิบาทเปนไฉน อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ปฏิปทาที่จะให
ถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๓๗] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อิทธิเปนไฉน ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลาย
คนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได นี้เรียก
วา อิทธิ.
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[๑๒๓๘] ก็อิทธิบาทเปนไฉน บรรดาอันใด ปฏิปทาอันใด ยอม
เปนไปเพื่อไดฤทธิ์ เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์ นี้เรียกวา อิทธิบาท.
[๑๒๓๙] ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้
เรียกวา อิทธิบาทภาวนา.
[๑๒๔๐] ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.
จบทุติยภิกขุสูตรที่ ๙
๑๐. โมคคัลลานสูตร
สรรเสริญพระโมคคัลลานะวามีฤทธิ์มาก
[๑๒๔๑] ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา
แลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน
ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนราก
ฐาน ฯลฯ
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[๑๒๔๒] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก
อยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ภิกษุโมคคลัลานะยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตอง
ประคองเกินไป ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และเธอนีความ
สําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น
เบื้องหลังฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบน
ฉันใด เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด
ยอมกลางวันก็ฉันนั้น เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตสมาธิ . . . วิมังสาสมาฐิและ
ปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกิน
ไป ฯลฯ เธอมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุโมคคัลลานะ มีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานีแ้ ล.
[๑๒๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์
ไดหลายอยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุโมคคัลลานะ ยอมกระทํา
ใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
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สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะไดเจริญ ไดกระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
จบโมคคัลลานสูตรที่ ๑๐
๑๑. ตถาคตสูตร
พระตถาคตมีฤทธิ์มาก
[๑๒๔๕] ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทํา
ใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
[๑๒๔๖] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้ มี
อานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดการทําใหมากซึ่งอิทธิบาท อิทธิบาท
๔ เปนไฉน ตถาคตยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน
สังขารดังนี้วา ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป. ไมตองประคองเกินไป
ไมหดหูในภายใน ไมฟุงซานไปในภายนอก และตถาคตมีความสําคัญในเบื้อง
หนาและเบื้องหลังอยูวา เบื้องหนาฉันใด เบื้องหลังก็ฉันนั้น เบื้องหลัง
ฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น เบื้องลางฉันใด เบื้องบนก็ฉันนั้น เบื้องบนฉันใด
เบื้องลางก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืนฉันใด กลาง
วันก็ฉันนั้น ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ยอม
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เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . . จิตตสมาธิ. .. วิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขารดังนี้วา วิมังสาของเราจัก ไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกิน
ไป ฯลฯ ตถาคตมีใจเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู ตถาคต
มีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงฤทธิ์ไดหลาย
อยาง คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใช
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได เพราะไดเจริญไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ตถาคตยอมกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาก
ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
จบตถาคตสูตร ๑๑
จบอโยคุฬวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. มรรคสูตร ๒. อโยคุฬสูตร ๓. ภิกขุสุทธกสูตร ๔. ปฐมผลสูตร
๕. ทุติยผลสูตร ๖. ปฐมอานันทสูตร ๗. ทุติยอานันทสูตร ๘ ปฐมภิกขุ
สูตร ๙. ทุตยิ ภิกขุสูตร ๑๐. โมคคัลลานสูตร ๑๑. ตถาคตสูตรและอรรถกถา.
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อรรถกถาโมคคัลลานสูตรเปนตน
ในสูตรที่ ๑๑ และ ๑๒ ทรงแสดงอภิญญา ๖ ไว. คําที่เหลือในที่
ทุกแหง มีใจความที่ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรเปนตน
จบอรรถกถาอโยคุฬวรรคที่ ๓
จบอรรถกถาอิทธิปาทสังยุต
คังคาทิเปยยาลแหงอิทธิบาทสังยุต*
วาดวยผลแหงอิทธิบาท ๔
[๑๒๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลั่ง
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน แมฉันใด ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๒๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ กระทําให
มากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางไรเลา จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน
โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . .
จิตตสมาธิ. . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ การทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสู
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน.
(พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท จนกระทั่งถึงความแสวงหา)
* ไมมีอรรถกถาแก
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[๑๒๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา
นี้ สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ
อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๒๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา
นี้แล อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ. . . จิตตสมาธิ . . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ภิกษุพึงเจริญ
อิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพื่อรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
(คังคาเปยยาลเหมือนกับมรรคสังยุต ที่ขาพเจาใหพิสดารแลว พึง
ขยายความบาลีในอิทธิบาท จนกระทั่งถึงความแสวงหา)
จบอิทธิบาทสังยุต
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อนุรทุ ธสังยุต
รโหคตวรรคที่ ๑
๑. ปฐมรโหคตสูตร
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๑๒๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้;สมัยหนึ่ง. ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งนัน้ แล ทานพระอนุรุทธะ
หลีกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา สติปฏฐาน ๔
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้น ชื่อวาเบื่ออริยมรรคที่จะใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อัน ชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว
ชนเหลานั้นชื่อวา ปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๑๒๕๔] ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจ
ของทานพระอนุรุทธะดวยใจ จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนาทานอนุรุทธะ
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้น
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกอนทานอนุรุทธะ
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงจะชื่อวา ปรารภสติปฏฐาน ๔.
[๑๒๕๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นผูมีอายุ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกายในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายในภายในอยู มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง
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กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความ
เกิดขึ้นในกายในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกาย
ในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
กายในภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในกายทั้ง
ภายในและภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในกายภายใน
และภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปใน
กายทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๕๖] ภิกษุนนั้ ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล
นั้นอยู ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูล
อยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิง่ ปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา
ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฎิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฎิกูลอยูเถิด ก็ยอม
เปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู ถาหวังอยูวา
ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฎิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฎิกูลอยูเถิด ก็
ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฎิกูลนั้นอยู ถาหวัง
อยูวา ขอเราพึงเปนผูเวนขาดสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้น แลวมี
อุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด ก็ยอ มเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะใน
สิ่งทั้งสองนั้นอยู.
[๑๒๕๗] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนา
ในภายในอยู พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู
พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู
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มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรม
คือ ความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู พิจารณา
เห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอก
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.
[๑๒๕๘] ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล
นั้นอยู ฯลฯ ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูเวนขาดสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูล
ทั้งสองนั้น แลวมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.
[๑๒๕๙] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในจิตใน
ภายใน ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจิต
ทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๐] ภิกษุนนั้ ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ฯลฯ ก็ยอ มเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะใน
สิ่งทั้งสองนั้นอยู.
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[๑๒๖๑] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นในธรรม
ทั้งหลายในภายใน ฯลฯ พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปในธรรมทั้งหลาย ทัง้ ภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๒] ภิกษุนั้น ถาหวังอยูวา ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ฯลฯ ก็ยอ มเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะใน
สิ่งทั้งสองนั้นอยู ดูกอนทานผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวา
ปรารภสติปฏฐาน ๔.
. .
. .. 4
.
จบปฐมรโหคตสูตรที่ ๑
อนุรุทธสังยุตตวรรณนา
รโหคตวรรคที่ ๑
อรรถกถาปฐมรโหคตสูตร
อนุรทุ ธสังยุต ปฐมรโหคตสูตรที่ ๑. คําวา อันปรารภแลว
คือ เต็มที่แลว. ก็แลในสูตรนี้ วาโดยยอ ก็คือไดทรงแสดงวิปสสนาที่ใหถึง
ความเปนพระอรหันตใน ๓๖ ฐานะ.
จบอรรถกถาปฐมรโหคตสูตรที่ ๑
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๒. ทุติยรโหคตสูตร
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๑๒๖๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูใน
ที่ลับ ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา สติปฎฐาน ๔ อันชนเหลาใด
เหลาหนึ่งเบื่อแลว ชนเหลานั้นชื่อวาเบื่ออริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกข
โดยชอบ สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภเเลว ชนเหลานั้น
ชื่อวาปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๑๒๖๔] ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจ
ของทานพระอนุรุทธะดวยใจ จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนาทานพระอนุรุทธะ
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
[๑๒๖๕] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระ
อนุรุทธะวา ดูกอนทานอนุรุทธะ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ภิกษุจึงจะชื่อวา
ปรารภสติปฏฐาน ๔.
[๑๒๖๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายในภายในอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นกายในกายใน
ภายนอกอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๗] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสียได
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายนอกอยู ฯลฯ พิจารณาเห็นเวทนา
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ในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๘] ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นจิตในจิตในภายในอยู. . . พิจารณา
เห็นจิตในจิตในภายนอกอยู . . . พิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในและภายนอก
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๙] ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู . . .
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายนอกอยู ... พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัง้
ภายในและภายนอกอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกอนทานผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล ภิกษุจึงจะ
ชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔.
จบทุตติยรโหคตสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยรโหคตสูตร
ในรโหคตสูตรที่ ๒ ทรงแสดงวิปสสนาที่ใหถึงพระอรหัต ใน
๑๒ ฐานะ.
จบอรรถกถาทุติยรโหคตสูตรที่ ๒
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๓. สุตนุสูตร
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๗๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูที่ฝงแมน้ําสุตนุ ใกลกรุง
สาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัย
กับทานพระอนุรุทธะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงไป
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหง
มหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน.
[๑๒๗๑] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เรา
บรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เราพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู . . . เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . . เราพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะได
เจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ เราจึงไดรูธรรมอันเลว
โดยความเปนธรรมอันเลว รูธรรมปานกลาง โดยความเปนธรรมปานกลาง
รูธรรมอันประณีต โดยความเปนธรรมอันประณีต.
จบสุตนุสูตรที่ ๓
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อรรถกถาสุตนุสูตร
สุตนุสูตรที่ ๓. คําวา ความเปนแหงมหาอภิญญา คือความเปน
อภิญญา. ในคําวา ธรรมอันเลว เปนตน พึงทราบใจความตามบาลีนี้วา
ชื่อวา ธรรมอันเลวเปนไฉน ความเกิดขึ้นแหงจิตที่เปนอกุศล
๑๒ ดวง เหลานี้เปนธรรมอันเลว. ธรรมปานกลาง เปนไฉน กุศลใน ๓
ภูมิ วิบากในภูมิทั้ง ๓ และรูปทั้งหมดทั้งเปนกิริยาอัพยากฤตในภูมิทั้ง ๓ เหลานี้
เปนธรรมปานกลาง. ธรรมอันประณีตเปนไฉน มรรคทั้ง ๔ ที่เปนสิ่งไม
เกี่ยวเนื่อง สามัญญผล ๔ และนิพพาน ๑ เหลานี้ เปนธรรมอันประณีต
จบอรรถกถาสุตนุสูตรที่ ๓
๔. ปฐมกัณฏกีสูตร
ธรรมที่พระเสขะพึงเขาถึง
[๑๒๗๒] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะ ทานพระสารีบุตร และ
ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ กัณฏกีวัน ใกลเมืองสาเกต ครั้งนั้น
เปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่
พักผอน เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ
ครั้น ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน ขางหนึ่ง
* สูตรที่ ๔ ถึงสูตรที่ ๗ แกรวมไวทายสูตรที่ ๗
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ครั้นแลวทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกอนทานอนุรุทธะ
ธรรมเหลาไหนอันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู.
[๑๒๗๓] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฎฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนา.. . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตะ. . .ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ดูกอนทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู.
จบปฐมกัณฏกีสูตรที่ ๔
๕. ทุติยกัณฏกีสูตร
ธรรมที่พระอเสขะพึงเขาถึง
[๑๒๗๔] สาเกตนิทาน. . . ครัน้ แลว ทานพระสารีบุตรไดถามทาน
พระอนุรุทธะวา ดูกอนทานอนุรุทธะ ธรรมเหลาไหน อันภิกษุผูเปนอเสขะ
พึงเขาถึงอยู.
[๑๒๗๕] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นทานพระสารีบุตร สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู... ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
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โลกเสียได ดูกอนทานพระสารีบุตร สติปฏ ฐาน ๔ เหลานี้ อันภิกษุผูเปน
อเสขะพึงเขาถึงอยู.
จบทุติยกัณฏกีสูตรที่ ๕
๖. ตติยกัณฏกีสูตร
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๗๖] สาเกตนิทาน. ครัน้ แลว ทานพระสารีบุตรไดถามทาน
พระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน.
[๑๒๗๗] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นทานผูมีอายุ ผมบรรลุ
ภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔
สติปฎฐาน ๔ เปนไฉน ผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได ดูกอนทานผูมีอายุ ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฎฐาน ๔ เหลานี้ ผมจึงรูโลกพันหนึ่ง.
จบตติยกัณฏกีสูตรที่ ๖
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๗. ตัณหักขยสูตร
เจริญสติปฏฐานเพื่อความสิ้นตัณหา
[๑๒๗๘] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้น แล ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาแลวไดกลาววา ดูกอนผูมอี ายุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ อัน
บุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา สติ
ปฏฐาน ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . . ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. . .
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย สติปฏฐาน ๔
เหลานี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้น
ตัณหา.
จบตัณหักขยสูตรที่ ๗
อรรถกถาปฐมกัณฏกีสตู รที่ ๔ เปนตน
ปฐมกัณฏกีสูตรที่ ๔. คําวา ณ กัณฏกีวนั คือในปาขนุนใหญ.
ตติยกัณฏกีสูตรที่ ๖. ทานแสดงธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิตย ของ
พระเถระดวยคําวา โลกพันหนึ่ง นี้. จริงอยู พระเถระลางหนาแตเชาตรูแลว
ก็มาระลึกถึงพันกัปในอดีตและอนาคต. แตในปจจุบัน มาสูคลองแหงการคํานึง
หนึ่งมีจํานวนหนึ่งหมื่นจักรวาล. ตัณหักขยสูตรที่ ๗ เนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมกัณฏกีสูตรที่ ๔ เปนตน
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๘. สลฬาคารสูตร
ภิกษุผูเจริญสติปฏฐานไมลาสิกขา
[๑๒๗๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ สลฬาคาร ใกลกรุง
สาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน หลัง่ ไป
สูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน เมื่อเปนเชนนั้น หมูมหาชนถือเอาจอบและ
ตะกรามาดวยประสงควา จักทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ หลัง่ กลับ บากลับ
ดังนี้ ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน หมูมหาชนนั้นจะพึงทดน้ํา
คงคาใหไหลกลับ หลั่งกลับ บากลับ ไดบางหรือ.
ภิกษุเหลานั้นตอบวา ไมได ขอรับ.
อ. เพราะเหตุไร.
ภิ. เพราะการที่จะทดแมน้ําคงคาอันไหลไปสูทิศปราจีน หลั่งไปสู
ทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ใหไหลกลับ หลั่งกลับ บากลับ มิใชกระทํา
ไดงาย หมูม หาชนนั้นจะพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลา
แนนอน.
อ. ฉันนั้นเหมือนกัน ผูมีอายุทั้งหลาย พระราชา มหาอํามาตย
ของพระราชา มิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิต จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญ
กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ ใหยินดีดวยโภคะวา ดูกอนบุรษุ ผูเจริญ จง
มาเถิด ทานจะครองผากาสาวะเหลานี้อยูทําไม ทานจะเปนผูมีศีรษะโลนมือ
ถือกระเบื้องเที่ยวบิณฑบาตอยูทําไม นิมนตทานสึกมาบริโภคสมบัติและ
บําเพ็ญบุญเถิด ขอที่ภิกษุผูเจริญ ผูกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ จักลา
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สิกขาออกมานั้น มิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตที่นอม
ไปในวิเวก โนมไปในวิเวก โอนไปในวิเวก ตลอดกาลนาน จักหวนสึก
มิใชฐานะที่จะมีได.
[๑๒๘๐] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมเจริญ กระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุยอมเจริญ
กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล.
จบสลฬาคารสูตรที่ ๘
อรรถกถาสลฬาคารสูตรที่ ๘
สลฬาคารสูตรที่ ๘. คําวา ณ สลฬาคาร คือในศาลามุงใบไม เอาตน
สนสราง หรือในอาคารที่มีชื่อเชนนั้น เพราะอยูใกลประตูตนสน. ในสูตรนี้
ทรงแสดงวิปสสกบุคคลพรอมกับวิปสสนา.
จบสลฬาคารสูตรที่ ๘
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๙. อัมพปาลิสตู ร
วาดวยวิหารธรรม
๑๒๘๑] สมัยหนึง่ ทานพระอนุรุทธะและทานพระสารีบุตร อยูใน
อัมพปาลีวัน ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออก
จากที่พักเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา
ดูกอนทานอนุรุทธะ อินทรียของทานผองใส ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว
ในเวลานี้ ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหนมาก.
[๑๒๘๒] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นทานผูมีอายุ เวลานี้ผม
มีจิตตั้งมั่นอยูในสติปฎฐาน ๔ มาก สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ผมยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู ... ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มี
สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ดูกอนทานผูมีอายุ
เวลานี้ผมมีจิตตั้งมั่นอยูในวิหารธรรมเหลานี้เปนอันมากอยู ภิกษุใดเปน
อรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย มีกจิ ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว
บรรลุถึงประโยชนของตนแลว สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว เพราะรูโดยชอบ
ภิกษุนั้นมีจิตตั้งมั่นในสติปฎฐาน ๔ เหลานี้อยูมาก.
ส. เปนลาภของเราแลว เราไดดีแลว ที่ไดฟงอาสภิวาจาในที่เฉพาะ
หนาทานพระอนุรุทธะผูกลาว.
จบอัมพปาลิสูตรที่ ๙
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อรรถกถาอัมพปาลิสูตร
อัมพปาลิสูตรที่ ๙. คําวา อาสภิวาจา หมายถึงวาจาสูงสุดที่สอง
ถึงความเปนพระอรหันตของตน. คําที่เหลือในที่ทุกแหงมีใจความตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาอัมพปาลิสูตรที่ ๙
จบรโหคตวรรควรรณนาที่ ๑
๑๐. คิลานสูตร*
จิตตั้งมั่นในสติปฏฐานทุกขเวทนาไมครอบงํา
[๑๒๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูในปาอันธวัน ใกลพระนครสาวัตถี อาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครัง้ นั้น ภิกษุมากรูปเขาไป
หาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทาน
อนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหน ทุกขเวทนาในสรีรกายทีบ่ ังเกิดขึ้น จึง
ไมครอบงําจิต.
[๑๒๘๔] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย เรามี
จิตตั้งมั่นอยูในสติปฏฐาน ๔ ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น จึงไมครอบงําจิต
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ...ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
* คิลานสูตรที่ ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก
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ในโลกเสียได ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เรามีจิตตั้งมั่นอยูในสติปฎฐาน ๔
เหลานี้แล ทุกขเวทนาในสรีรกายทีบ่ ังเกิดขึ้น จึงไมครอบงําจิต.
จบคิลานสูตรที่ ๑๐
จบรโหคตวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมรโหคตสูตร ๒. ทุติยรโหคตสูตร ๓. สุตนุสูตร ๔. ปฐม
กัณฏกีสูตร ๕. ทุติยกัณฏกีสูตร ๖. ตติยกัณฏกีสูตร ๗. ตัณหักขยสูตร
๘. สลฬาคารสูตร ๙. อัมพปาลิสูตร ๑๐. คิลานสูตร และอรรถกถา
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ทุติยวรรคที่ ๒*
๑. สหัสสูตร
การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
[๑๒๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศษรฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุมาก
รูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ฯลฯ
ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน.
[๑๒๘๖] ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุ
ภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู... ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณา
เห็นธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา เพราะ
ไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฎฐาน ๔ เหลานี้แล อนึ่ง เรายอมระลึก
ไดตลอดพันกัป เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบสหัสสสูตรที่ ๑
* ทุติยวรรคที่ ๒ อรรถกถาแกรวม ๆ กันไวทายสูตรวรรคนี้.
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๒. อิทธิสูตร
เจริญสติปฏฐานแสดงฤทธิ์ได
[๑๒๘๗] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมแสดงฤทธิ์ไดหลาย
อยางคือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบอิทธิสูตรที่ ๒
๓ . ทิพโสตสูตร
วาดวยเสียง ๒ ชนิด
[๑๒๘๘] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมไดยินเสียง ๒ ชนิด
คือ เสียงทิพยและมนุษย ทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลว ง
โสตของมนุษย เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบทิพโสตสูตรที่ ๓
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๔. เจโตปริจจสูตร
วาดวยการกําหนดรูใจผูอื่น
[๑๒๘๙] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมกําหนดรูใจของสัตว
อื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะก็รูวา จิตมีราคะ ฯลฯ จิตหลุดพน
ก็รูวา จิตหลุดพน เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบเจโตปริจจสูตรที่ ๔
๕. ฐานาฐานสูตร
วาดวยการรูฐานะและอฐานะ
[๑๒๙๐] ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูฐานะโดยความเปน
ฐานะและอฐานะโดยความเปนอฐานะ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ได
การทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบฐานาฐานสูตรที่ ๕
๖.วิปากสูตร
วาดวยการรูวิบากของกรรม
[๑๒๙๑] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูวิบากของการกระ
ทํากรรมทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน โดยฐานะ โดยเหตุ ตามความ
เปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบวิปากสูตรที่ ๖
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๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร
ปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง
[๑๒๙๒] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูจักปฏิปทาอันใหถึง
ประโยชนทงั้ ปวง ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติ
ปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบสัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตรที่ ๗
๘. นานาธาตุสูตร
วาดวยการรูธ าตุตาง ๆ
[๑๒๙๓] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูธาตุเปนอเนกและ
โลกธาตุตาง ๆ ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบนานาธาตุสูตรที่ ๘
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๙. อธิมุตติสตู ร
วาดวยการรูอธิมุตติตาง ๆ
[๑๒๙๔] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูอธิมุตติอันเปนตางๆ
กันของสัตวทั้งหลาย ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
สติปฎฐาน ๔ เหลานี้.
จบอธิมุตติสูตรที่ ๙
๑๐. อินทริยสูตร
วาดวยการรูความยิง่ หยอนแหงอินทรีย
[๑๒๙๕] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูความยิ่งและหยอน
แหงอินทรียของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น ตามความเปนจริง เพราะไดเจริญ
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบอินทริยสูตรที่ ๑๐
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๑๑. สังกิเลสสูตร
วาดวยรูความเศราหมองความผองแผว
[๑๒๙๖] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมรูความเศราหมอง
ความผองแผว ความออกแหงฌาน วิโมกข สมาธิ และสมาบัติ ตามความ
เปนจริง เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบสังกิเลสสูตรที่ ๑๑
๑๒. ปฐมวิชชาสูตร
วาดวยการระลึกชาติได
[๑๒๙๗] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมาซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบปฐมวิชชาสูตรที่ ๑๒
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๑๓. ทุติยวิชชาสูตร
วาดวยการเห็นจุติและอุบัติ
[๑๒๙๘] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุบัติ ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน
๔ เหลานี้.
จบทุติยวิชชาสูตรที่ ๑๓
๑๔. ตติยวิชชาสูตร
วาดวยการทําอาสวะใหสิ้นไป
[๑๒๙๙] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อนึ่ง เรายอมกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวย
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซึ่ง
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้.
จบตติยวิชชาสูตรที่ ๑๔
จบทุติยวรรคที่ ๒
จบอนุรทุ ธสังยุต
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อรรถกถาทุติยวรรคที่ ๒
ทุติยวรรคที่ ๒. พระเถระปฏิญาณทศพลญาณดวยคําเปนตน วา
ฐานะ โดยความเปนฐานะ. ก็ทศพลญาณนี้ พวกสาวกมีหรือไม มีเปน
บางสวน. แตสําหรับพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย ทศพลญาณนี้ มีครบ
บริบูรณดวยอาการทุกอยางแล.
จบอรรถกถาอนุรุทธสังยุต

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. สหัสสสูตร ๒. อิทธิสูตร ๓. ทิพโสตสูตร ๔. เจโตปริจจสูตร
๕. ฐานาฐานสูตร ๖. วิปากสูตร ๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร ๘. นานา
ธาตุสูตร ๙. อธิมุตติสูตร ๑๐. อินทริยสูตร ๑๑. สังกิเลสสูตร ๑๒. ปฐม
วิชชาสูตร ๑๓. ทุติยวิชชาสูตร ๑๔. ตติยวิชชาสูตร.
ฌานสังยุต
วาดวยฌาน ๔
[๑๓๐๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฌาน เหลานี้ ฌาน ๔ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุข
เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทตุ ิยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
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ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไ ดฌานนี้ เปน
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๓๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา ไหลไป
สูทิศปราจีน หลั่งไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุเจริญ
กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอน
ไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๓๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซึ่งฌาน
๔ อยางไร ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุตยิ ฌาน... ตติยฌาน...
จตุตถฌาน... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญ กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔
อยางนี้แล ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูน ิพพาน โอนไปสูนิพพาน
(พึงขยายความบาลีออกไปอยางนี้ จนถึงความแสวงหา)
[๑๓๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕
เหลานี้ สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
[๑๓๐๔า ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔ อัน ภิกษุพึงเจริญเพื่อความ
รูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน
๕ เหลานี้ ฌาน ๕ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
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อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุ
ทุติยฌาน ... ตติยฌาน... จตุตถฌาน... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฌาน ๔
อันภิกษุพึงเจริญ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อกําหนดรู เพื่อความสิ้นไป เพื่อละ
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
(คังคาเปยยาล พึงขยายเนื้อความฌานสังยุต ตลอดถึงบาลี ไปจนถึง
ความแสวงหา เหมือนมรรคสังยุต)
จบฌาณสังยุต
ฌาณสังยุต มีใจความตื้น ๆ ทัง้ นั้น.
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อานาปานสังยุต
เอกธรรมวรรคที่ ๑
๑. เอกธรรมสูตร
วาดวยอานาปานสติ
[๑๓๐๕] กรุงสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมอันหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน คือ อานาปานสติ.
[๑๓๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา เมื่อหายใจออกยาว
ก็รูชัดวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อ
หายใจออกสั้นก็รูชัดวา หายใจออกสั้น เมื่อหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา หายใจ
เขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปน
ผูระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูระงับกายสังขาร
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักรูแจงปติหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงสุขหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักรูแจงสุขหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา ยอม
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สําเหนียกวา เราจักเปนผูระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
ระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักทํา
จิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่น
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
เปนของไมเที่ยงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
เปนของไมเที่ยงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
คลายกําหนัดหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลาย
กําหนัดหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจ
ออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก
มีอานิสงสมาก.
จบเอกธรรมสูตรที่ ๑
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อานาปานสังยุตตวรรณนา
เอกธรรมวรรคที่ ๑
อรรถกถาเอกธรรมสูตร
อานาปานสังยุต เอกธรรมสูตรที่ ๑. ธรรมอยางเอก ชื่อวา
เอกธรรม. คําใดที่เหลืออันจะพึงกลาวในที่นี้ คํานั้นทั้งหมด ไดกลาวไว
เสร็จแลวในนิเทศที่วาดวยอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน ในวิสุทธิมรรค.
จบอรรถกถาเอกธรรมสูตร
๒. โพชฌงคสูตร*
วาดวยโพชฌงค
[๑๓๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๐๘] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติ
สัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... วิริยสัมโพชฌงค ...
ปติสัมโพชฌงค.. ปสสัทธิสัมโพชฌงค... สมาธิสัมโพชฌงค... อุเบกขา
สัมโพชฌงค อันสหรคตดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
* สูตรที่ ๒ ถึง ๔ ไมมีอรรถกถาแก.
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นิโรธ นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุ
ผูเจริญแลว กระทําใหมากแลว อยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
จบโพชฌงคสูตรที่ ๒
๓. สุทธิกสูตร
วิธเี จริญอานาปานสติ
[๑๓๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๐] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความให
พิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจเขา) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
จบสุทธิกสูตรที่ ๓
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๕. ปฐมผลสูตร
ผลานิสงสเจริญอานาปานสติ ๒ ประการ
[๑๓๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๒] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความให
พิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจเขา) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบัน หรือเมื่อยังมีความถือมั่นอยู เปนพระอนาคามี.
จบปฐมผลสูตรที่ ๔
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๕. ทุติยผลสูตร
ผลานิสงสการเจริญอานาปานสติ ๗ ประการ
[๑๓๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๕] ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความใหพิสดาร
ตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ
ออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลวอยางนี้ พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ ผลานิสงส
๗ ประการ เปนไฉน คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑ ถาไมได
ชมอรหัตผลในปจจุบันกอน จะไดชมในเวลาใกลตาย ถาในปจจุบันก็ไม
ไดชม ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา
สิ้นไป จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจปรินิพพายี ๑
ผูอสังขารปรินิพพายี ๑ ผูสสังขารปรินิพพายี ๑ ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.
จบทุติยผลสูตรที่ ๕
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๖. อริฏฐสูตร
การเจริญอานาปานสติ
[๑๓๑๗] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ได
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเจริญอานาปานสติหรือหนอ.
[๑๓๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว ทานพระ
อริฏฐะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เจริญอานาปานสติอยู.
พ. ดูกอนอริฏฐะ ก็เธอเจริญอานาปานสติอยางไรเลา.
[๑๓๑๙] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ กามฉันทในกามที่ลวงไป ขาพระองคละไดแลว กามฉันทในกามที่ยังไมมาถึงของขาพระองคไปปราศแลว
ปฏิฆสัญญาในธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เปนภายในและภายนอก ขาพระองคกําจัด
เสียแลว ขาพระองคมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยางนี้แล.
[๑๓๒๐] พ. ดูกอ นอริฏฐะ อานาปานสตินั้นมีอยู เราไมไดกลาว
วาไมมี ก็แตวา อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด เธอจงฟง
วิธีนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอริฏฐะทูลรับพระดํารัส พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนอริฏฐะ ก็อานาปานสติยอม
บริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่
โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะ
หนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา
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เห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ดูกอนอริฏฐะ อานาปานสติยอมบริบูรณโดย
กวางขวางอยางนี้แล.
จบอริฏฐสูตรที่ ๖
อรรถกถาอริฏฐสูตร
อริฏฐสูตรที่ ๖. คําวา ภาเวถ โน คือ ภาเวถ นุ (แปลวา
พวกทานยอมเจริญหรือ). คําวา กามฉันท ไดแก ความรักใครที่เปนไปใน
กามคุณ ๕. คําวา ในธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เปนภายในและภายนอก
ไดแก ปฏิฆสัญญา ในธรรม คืออายตนะ ๑๒ ทั้งภายในและภายนอก อัน
ขาพระองคกําจัดเสียแลว ไดแก ความสําคัญที่ประกอบดวยความรูสึก
กระทบกระทั่ง ไดถกู นําออกไปไดโดยเฉพาะโดยดี หมายความวา ถูกตัดขาด
แลว. ดวยบทนี้ ทานยอมแสดงถึงอนาคามิมรรคของตน. คราวนี้ เมื่อจะชี้ถึง
วิปสสนาแหงอรหัตมรรค ทานจึงกลาวคําเปนตน วา ขาพระองคมีสติหายใจ
ออก ดังนี้.
จบอรรถกถาอริฏฐสูตรที่ ๖
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๗. กัปปนสูตร
วาดวยอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๒๑] กรุงสาวัตถี. ก็สมัยนั้น ทานพระมหากัปปนะ นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๓๒๒] พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหากัปปนะนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ครั้นแลวไดตรัสถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นความไหวหรือความ
เอนเอียงแหงกายของภิกษุนั้นหรือหนอ.
[๑๓๒๓] ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใด
ขาพระองคทั้งหลายเห็นทานผูมีอายุนั้นนั่งอยูในทามกลางสงฆ หรือนั่งในที่ลับ
รูปเดียว ในเวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมิไดเห็นความไหวหรือความเอนเอียง
แหงกายของทานผูมีอายุนั้นเลย.
[๑๓๒๔] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความไหวหรือความเอนเอียง
แหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะ
ไดเจริญไดกระทําใหมากซึ่งสมาธิใด ภิกษุนั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนา
ไดโดยไมยากไมลําบาก.
[๑๓๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแหง
กายก็ดี ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ
กระทําใหมากซึ่งสมาธิ เปนไฉน เพราะไดเจริญ ไดการทําใหมากซึ่งอานาปาน
สติสมาธิ.
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[๑๓๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลวอยางไร ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี
ความหวั่นไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง
ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึงขยายเนื้อความ
ใหพิสดารตลอดถึงยอมสําเหนียกวา เราเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหาย
ใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ กระทําใหมาก
แลวอยางนี้แล ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี ความหวั่นไหวหรือ
ความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี.
จบกัปปนสูตรที่ ๗
อรรถกถากัปปนสูตร
กัปปนสูตรที่ ๗. ทานแสดงถึงความหวั่นไหวนั่นเอง แมดวย
สองคําวา ความไหวหรือความเอนเอียง.
จบอรรถกถากัปปนสูตรที่ ๗
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๘. ทีปสูตร
อานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรณม
วินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี อยูท ี่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติมั่นไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา (พึง
ขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาโดย
ความเห็นสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดย
ความสละคืนหายใจเขา) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา เมื่อกอนแตตรัสรู ครั้ง
เราเปนโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ก็ยอมอยูดวยวิหารธรรมนีโ้ ดยมาก เมื่อเราอยู
ดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก กายไมลําบาก จักษุไมลําบาก และจิตของเรายอม
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น.
[๑๓๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ถาแมภิกษุพึงหวัง
วา แมกายของเราไมพึงลําบาก จักษุของเราไมพึงลําบาก และจิตของเราพึง
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่น ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้
แหละใหดี.
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[๑๓๓๑] ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ ถาแมภิกษุพึง
หวังวา เราพึงสละความระลึกและความดําริของเราที่อาศัยเรือนนั้นเสีย ก็พงึ
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๒] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่ง
ไมปฏิกูลวาปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่ง
ปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๔] ... ถาแมภิกษุหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญทั้งในสิ่ง
ไมปฏิกูลและในสิ่งปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๕] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราเปนผูมีความสําคัญทั้งในสิ่ง
ปฏิกูลและในสิ่งไมปฏิกูลอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๖] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงเวนสิ่งไมปฏิกูลและสิ่ง
ปฏิกูลทั้งสองนั้นเสีย เเลววางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู ก็พึงมนสิการอานาปาน
สติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๗] ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงสงัดจากกาม สงัดจาก
กุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๓๘] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
นี้แหละใหดี.
[๑๓๓๙] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจา
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ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๐] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้ แหละใหดี.
[๑๓๔๑] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตน
ฌานดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง
เพราะดับปฎิฆสัญญา เพราะไมมนสิการถึงมานัตตสัญญา ก็พงึ มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๒] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุวญ
ิ ญาณัญจายตนฌาน ดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน
โดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
ดวยมนสิการวา ไมมีอะไรนอยหนึ่ง เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย
ประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๔] ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แหละ ถาแมภิกษุ
พึงหวังวา เราพึงบรรลุสญ
ั ญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
[๑๓๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลวอยางนี้แล ถาเธอเสวยสุขเวทนา ก็ยอมจะรูชัดวา
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สุขเวทนานั้น ไมเที่ยง ไมนายินดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา
ก็ยอมรูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนายินดี ไมนาเพลิดเพลิน
ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ยอมรูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง
ไมนายินดี ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยสุขเวทนานั้น ถาเธอเสวยทุกขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น ถาเธอ
เสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอก็ไมพัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น เมื่อเธอ
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รชู ัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนา
มีชีวิตเปนที่สุด ก็รชู ัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูช ัดวา เวทนา
ทั้งหมดในโลกนี้แหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะสิ้นชีวิต
เบื้องหนาแตกายแตก.
[๑๓๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันจะพึง
ลุกโพลงได ก็เพราะอาศัยน้ํามันและไส เพราะหมดน้ํามันและไส ประทีป
น้ํามันไมมีเชื้อพึงดับไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมือ่ เสวยเวทนา
มีกายเปนที่สุด ก็รชู ัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิต
เปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เวทนาทั้งหมด
ในโลกนี้แหละ อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนา
แตกายแตก.
จบทีปสูตรที่ ๘
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อรรถกถาทีปสูตร
ทีปสูตรที่ ๘. คําวา เนว เม กาโยป กิลมติ น จกฺขูนิ
ความวา โดยทั่วไป เมื่อกําลังทํางานในกัมมัฏฐานอยางอื่น กายยอมเหน็ด
เหนื่อยบาง จักษุก็ยอมลําบากบาง จริงอยู เมื่อกําลังทํางานในธาตุกัมมัฏฐาน
กายยอมลําบาก เปนเหมือนถึงอาการจับใสในเครื่องยนตแลวเบียดเบียน. เมื่อ
กําลังทํางานในกสิณกัมมัฏฐานอยู จักษุก็กลอกไปมา ยอมเหนื่อย เปนเหมือน
ถึงอาการทะลักตกลงไป. แตเมื่อกําลังทํางานในกัมมัฏฐานนี้ กายก็ไมเหนื่อยเลย
จักษุทั้งสองขางก็ไมลําบากดวย ฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนั้น.
ถามวา ทําไม ทานจึงกลาวคําเปนตนวา รูปสัญญาทั้งหมด เราจะ
เพิกกสิณในอานาปานะ (ลมหายใจออกเขา) ไดหรือ. ตอบวา ได. สําหรับ
พระจูฬาภยเถระผูชํานาญไตรปฎก กลาววา เพราะเหตุที่นิมิตของอานาปานะ
ยอมปรากฏเปนเหมือนแถวแกวมุกดาในรูปดาว ฉะนั้น ในอานาปานะนั้น เรา
จึงเพิกเอากสิณออกได. พระจูฬนาคเถระผูทรงไตรปฎก กลาวคานวา ไมไดเลย.
อยาเลย ขอรับ แลวทําไม เราจึงจะถือเอาชนิดอันมีฤทธิ์ของพระอริยะเปนตน
นี้ไดเลา. เพื่อชี้ถึงอานิสงส คือวา ภิกษุผูตองการ ฤทธิท์ ี่เปนอริยะก็ดี
รูปาวจรฌานสี่ก็ดี อรูปสมาบัติสี่ก็ดี นิโรธสมาบัติก็ดี ตองทําความสนใจสมาธิ
ที่เกี่ยวกับความระลึกอานาปานนี้ใหดี. เหมือนเมื่อไดกรุงแลว ของสิ่งใดที่
ตองใชความขยันจึงจะไดมาในทิศทั้งสี่ ของสิ่งนั้น ก็ยอมเขาสูกรุงโดยประตู
ทั้งสี่นั่นแหละ เพราะฉะนั้น ก็เปนอันวาไดทั้งชนบทดวย นีแ้ ลเปนอานิสงส
ของกรุงนั่นเทียว ฉันใด ชนิดมีอริยฤทธิ์เปนตนนี้ ก็ฉันนั้น เปนอานิสงส
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ของอานาปานัสสติสมาธิภาวนา เมือ่ ไดเจริญอานาปานัสสติสมาธิโดยอาการ
ทั้งหมดแลว สิ่งทั้งหมดนี้ ก็ยอมสําเร็จแกพระโยคี ฉะนั้น ทานจึงไดกลาวไว
เพื่อชี้ถึงอานิสงส. ทําไมในคําวา สุขฺเจ นี้ (ถาเธอเสวยสุขเวทนา) ทานจึง
กลาววา โส (แปลวา เขาผูนั้น . . .) เพราะในวาระนี้ คําวา ภิกษุ มิไดมา.
จบทีปสูตรที่ ๘
๙. เวสาลีสตู ร
วาดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน
[๑๓๔๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน
ใกลกรุงเวสาลี ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญ
คุณแหงอสุภะแกภิกษุทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรน
อยูสักกึ่งเดือน ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว
ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ใคร ๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.
[๑๓๔๙] ครั้งนัน้ ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอสุภกถา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภะ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ
โดยอเนกปริยาย จึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะ อันเกลื่อนกลนดวย
อาการเปนอเนกอยู ภิกษุเหลานั้นอึดอัดระอาเกลียดกายนี้ ยอมแสวงหาศาสตรา
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สําหรับปลงชีวิต สิบรูปบาง ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนําศาสตรามา
โดยวันเดียวกัน.
[๑๓๕๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนโดยลวง
กึ่งเดือนนั้นแลว ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา ดูกอนอานนท
เพราะเหตุไรหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนเบาบางไป ทานพระอานนทกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา ตรัส
สรรเสริญคุณแหงอสุภะ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ แกภิกษุทั้งหลาย
โดยอเนกปริยาย ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา
ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภะ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ โดยอเนก
ปริยาย จึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกลื่อนnลนดวยอาการเปนอเนก
อยู อึดอัดระอา เกลียดกายนี้ ยอมแสวงหาศาสตราสําหรับปลงชีวิต สิบรูปบาง
ยี่สิบรูปบาง สามสิบรูปบาง ยอมนําศาสตรามาโดยวันเดียวกัน ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสบอกปริยาย โดยวิธีที่ภิกษุสงฆ
จะพึงดํารงอยูในอรหัตผลเถิด.
[๑๓๕๑] พ. ดูกอ นอานนท ถาอยางนั้น ภิกษุมีประมาณเทาใด
ที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู เธอจงใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมดประชุมกัน ในอุปฏฐานศาลา.
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ยังภิกษุทั้งหมดที่
อาศัยกรุงเวสาลีอยู ใหมาประชุมกันในอุปฏฐานศาลา แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุสงฆประชุม
กันแลว ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
[๑๓๕๒] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้แล อันภิกษุ
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เจริญแลว การทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต ชื่นใจ เปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธาน
สงบไปโดยพลัน.
[๑๓๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนธุลีและละอองที่ฟุงขึ้น
ในเดือนทายฤดูรอน ฝนใหญในสมัยมิใชกาล ยอมยังธุลีและละอองนั้นให
อันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉันใด สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว เปนสภาพสงบ ประณีต ชื่นใจ เปน
ธรรมเครื่องอยูเปนสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๓๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิอนั สัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร เปนสภาพสงบ..
ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไม
ก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา
เห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความสละคืนหายใจเขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมาแลวอยางนี้ เปนสภาพสงบ..
ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน.
จบเวสาลีสูตรที่ ๙
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อรรถกถาเวสาลีสูตร
เวสาลีสูตรที่ ๙. คําวา ใกลกรุงเวสาลี คือ ใกลกรุงที่มีโวหาร
อันเปนไปดวยอํานาจเพศหญิง ซึ่งมีชื่ออยางนั้น. จริงอยางนั้น กรุงนัน้
เรียกวา เวสาลี เพราะเปนนครที่กวางขวาง ดวยการขยายกําแพงลอมรอบ
ถึง ๓ ครั้ง. และกรุงแมนี้ เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงบรรลุความเปน
พระสัพพัญูนั่นเอง ก็พึงทราบวา ไดบรรลุความไพบูลยดวยอาการทั้งปวง
เมื่อทานพระอานนทไดระบุโคจรคามอยางนี้เสร็จแลว ก็ไดกลาวถึงที่สําหรับ
อยูวา ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน. ในคําเหลานั้น ปาอยางใหญมีเขต
กําหนด ไมมีใครปลูกไว เกิดขึ้นเอง ชื่อ มหาวัน (ปาใหญ). สวนปาใหญ
ซึ่งอยูใกลกบั กรุงกบิลพัสดุ เปนปาที่มีเขตกําหนดติดเปนพืดเดียวกันกับ
ปาหิมพานต ไปจนติดทะเลหลวง. ปาใหญนี้หาเปนเชนนั้นไม เปนปาใหญ
ที่ยังมีขอบเขต ฉะนั้นจึงเรียกวา มหาวัน. สวนศาลาเรือนยอด คือศาลาที่ได
สรางเปนเรือนมียอดไวภายในสวนที่อาศัยปาใหญสรางไว ดวยหลังคากลม
ดุจหงส. สมบูรณดวยอาการทุกอยาง พึงทราบวาเปนพระคันธุฏีของพระผูมีพระภาคพุทธเจา.
คําวา ทรงแสดงอสุภกถาโดยอเนกปริยาย คือ ทรงแสดงถอยคํา
ที่ทําใหหมดความพอใจในกาย* เปนไปเพื่อชี้ใหเห็นชัดถึงอาการที่ไมงาม ดวย
เหตุมิใชนอย เชน มีในรางกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน ฯลฯ น้ํามูตร ดังนี้.
คํานี้ทรงอธิบายไวอยางไร. (ทรงอธิบายไววา) ภิกษุทั้งหลาย ในซากศพขนาด
วาหนึ่งนี้ ใครๆเมื่อพิจารณาใหถี่ถวนแลว ยอมไมเห็นของสะอาดอะไรๆ แมแต
* กัมพุช ที่เปนเหตุใหติดกายไดเด็ดขาด

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 232

นอยหนึ่ง ที่จะเปนมุกดา มณี ไพฑูรย กฤษณา จันทน หญาฝรั่น การบูร
หรือผงเครื่องอบเปนตนเลย ที่แทจะเห็นแตของที่สกปรก มีประการตางๆ
เชน ผม ขน เล็บ เปนตน ซึ่งแสนจะเหม็น มองดูนาเกลียด และเสียศักดิ์ศรี
ทั้งนั้น ฉะนั้น อยาไปทําความพอใจ หรือความรักใครในรางกายนี้เลย ชื่อวา
ผมทั้งหลาย ที่เกิดบนศีรษะ ซึ่งเปนสวนที่สูงสุดแลว ก็ยังไมงามเปนของ
สกปรก และนาสะอิดสะเอียนอยูนั่นเอง. และความไมสวยไมสะอาดนาสะอิด
สะเอียนของผมทั้งหลายนั้น พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง คือ โดยสี โดย
สัณฐาน โดยกลิ่น โดยที่อาศัย และโดยโอกาส. แมขนเปนตน ก็เปน
อยางนี้. นี้เปนความสังเขปในสูตรนี้ สวนความพิสดาร พึงทราบตามนัยที่
กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกถาโดยอเนก
ปริยาย จําแนกเปนสวนละ ๕ อยาง.
คําวา ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภะ คือ เมื่อทรงวางแมบทแหงอสุภะ
ดวยอํานาจศพที่ขึ้นอืดเปนตนแลว ก็ทรงจําแนกแจกขยายศพนั้น ดวยรายละเอียด
(บทภาชนีย) ตรัสถึงคุณของอสุภะ. คําวา ตรัสสรรเสริญคุณของการเจริญ
อสุภะ คือ การอบรม การเจริญจิต ที่ถือเอาอาการอันไมงามในผมเปนตน
หรือในวัตถุทั้งภายในและภายนอกมีศพที่ขึ้นอืดเปนตน แลวเปนไปนี้.
เมื่อจะทรงชี้ถึงอานิสงสแหงการเจริญอสุภะนั้น จึงตรัสถึงคุณ คือระบุถงึ คุณ.
คือ ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ประกอบอยางยิ่งในการเจริญอสุภะ ในผม
เปนตน หรือในวัตถุมีศพที่ขึ้นอืดเปนตน ยอมไดเฉพาะซึ่งปฐมฌานที่ละ
องค ๕ ประกอบดวยองค ๕ มีความงาม ๓ อยาง สมบูรณดว ยลักษณะ ๑๐
อยาง เธออาศัยหีบคือจิต กลาวคือปฐมฌานนั้น เจริญวิปสสนาแลว ยอม
สําเร็จความเปนอรหันตอันเปนประโยชนที่สูงสุด ดังนี้.
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คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกั กึ่ง
เดือน ความวา ภิกษุทั้งหลาย เราตองการพักผอน คือหลีกเรน ไดแก อยู
เพียงคนเดียวตลอดกึ่งเดือนหนึ่ง. คําวา ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวน
แตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว คือ ภิกษุใด ไมกระทําคําพูดที่ควรแกตน
นําบิณฑบาตที่เขาจัดไวในตระกูลที่มีศรัทธามาเพื่อประโยชนแกเราแลวนอม
เขาไปให นอกจากภิกษุผูนําเอาบิณฑบาตมาใหรูปเดียวแลว ใครอื่น ไมวาจะ
เปนภิกษุ หรือคฤหัสถไมพึงเขาไปหาเรา.
ทําไมจึงตรัสอยางนั้นเลา. มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาล พวกพราน
เนื้อ ๕๐๐ คน เอาทอนไมและบวง เปนตน ขนาดใหญ ๆ มาลอมปา ตาง
ดีอกดีใจ เลี้ยงชีวิตดวยการทําการฆาเนื้อและนกตลอดชีวิตมาดวยกันทีเดียว
(ตายแลว ). ก็เกิดในนรก. พวกเขาไหมในนรกนั้นแลว ดวยกุศลกรรม
บางอยางที่ทําไวเมื่อกอนนั่นแหละ ก็มาเกิดในหมูมนุษย ดวยอํานาจอุปนิสัย
อันงาม ทุกคนก็ไดบรรพชาและอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา. เพราะ
อกุศลกรรมเดิมนั้น ของทานเหลานั้น อปราปรเจตนาที่ใหผลยังไมเสร็จ ก็
ไดทําโอกาสเพื่อเขาไปตัดชีวิต ดวยความพยายามของตัวเอง และดวยความ
พยายามของคนอื่น ในภายในกึ่งเดือนนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็น
เหตุการณนั้น. อนึ่ง ขึ้นชือ่ วา วิบากของกรรมแลว ไมมีใครจะสามารถปองกัน
ได ก็ในภิกษุเหลานั้น ปุถุชนก็มี พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระขีณาสพก็มี. ในทานเหลานั้น ที่เปนพระขีณาสพ ไมมีการ
สืบตอภพชาติ อริยสาวกนอกนี้ มีคติที่แนนอนเปนที่ไปในเบื้องหนา. คติ
ของพวกปุถุชนไมแนนอน. อยางไร.
๑

๒

๑ กัมพุช. กอนดิน. . . เปนตน. ๒ พมา มีคติที่แนนอน มีสุคติเปนที่ไปในเบื้องหนา
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พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา ภิกษุเหลานี้ เพราะความพอใจ
รักใครในอัตภาพ กลัวมรณภัยแลว จะไมศึกษาเพื่อชําระคติ เอาเถิดเรา
จะแสดงอสุภกถาเพื่อใหภิกษุเหลานั้นละความพอใจรักใคร พวกเธอ เมื่อไดฟง
อสุภกถานั้นแลว. เพราะความที่ปราศจากความพอใจรักใครในอัตภาพแลว
จะทําการชําระคติแลวจะถือเอาปฏิสนธิในสวรรค เมื่อเปนอยางนี้ การบวช
ในสํานักเราของพวกเธอก็จะมีประโยชน เพราะเหตุนั้น เพื่ออนุเคราะห
พวกเธอ จึงทรงแสดงอสุภกถา ดวยทรงนุงกัมมัฏฐานเปนสําคัญ มิใชทรง
มุงจะพรรณนาคุณแหงความตาย. ครั้นทรงแสดงแลว พระองคก็ทรง
พระดําริอยางนี้วา หากกึ่งเดือนนี้ พวกภิกษุจะเห็นเรา ก็จะพากันมาบอกวา
วันนี้มีภิกษุ ๑ รูป มรณภาพแลว วันนี้ ๒ รูป ฯลฯ วันนี้ ๑๐ รูป มรณภาพแลว
ก็ผลของกรรมนี้ จะเปนเราหรือคนอื่นก็ตาม ไมสามารถจะหามได เรานั้นถึง
ไดยินกรรมวิบากนั้น ก็จะทําอะไรได. ประโยชนอะไรของเราดวยการฟงเรื่อง
ฉิบหายเรื่องพินาศดวยเลา เอาละ เราจะหลบไมใหภิกษุทั้งหลายเห็น เพราะ
ฉะนั้น จึงไดตรัสอยางนั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรน
อยูสักกึ่งเดือน ใครๆไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหเพียง
รูปเดียว.
แตทานเหลาอื่นอีก กลาววา หลีกเรน (พักผอน) อยางนั้น ก็เพื่อ
เวนจากการติเตียนของคนอื่น. เขาวา คนเหลาอื่นจะพากันติเตียนพระผูมี
พระภาคเจาวา ผูนี้ปฏิญาณอยูวา เราเปนสัพพัญู เปนผูยังพระธรรมจักร
อันประเสริฐ คือ พระสัทธรรมใหเปนไป ไมสามารถแมแตหามปรามพวกสาวก
ของตนที่กําลังฆาตัวเองได จะสามารถหามปรามคนอื่นไดหรือ. ในกลุมนั้น
ที่เปนบัณฑิตจะกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จตามประกอบการหลีกเรน
(พักผอน) ยอมไมทรงทราบความเปนไปนี้ แมใคร ๆ ที่เปนผูกราบทูลใหทรง
ทราบก็ไมมี หากทรงทราบจะพึงทรงหามปรามเปนแน แตนี้ เเคเปนความตอง
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การเทานั้น เปนเหตุการณครั้งแรกเทานั้นในเรื่องนี้. คําวา อสฺสุธา ในบทวา
นาสฺสุธา นี้ เปนคําลงแทรกเขามาในอรรถเพียงทําใหเต็มบท หรือในอรรถ
หามขอความอยางอื่น ความก็คือ ไมมีใครๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเลย.
ที่ชื่อวา เกลื่อนกลนดวยอาการเปนอเนก ก็เพราะการขวนขวาย
ประกอบการเจริญอสุภะนั้นเกลื่อนกลนดวยเหตุเปนอเนก มีสีและสัณฐานเปน
ตน. มีคําอธิบายวา ระคนปนเปไปดวยอาการเปนอเนก คือ เจือคละไปดวย
การณเปนอเนก. นั้นคืออะไร คือ การขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะ.
คําวา ขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกลื่อนกลนดวยอาการเปน
อเนกนั้นอยู คือ เปนผูประกอบแลวประกอบเลาอยู. คําวา อึดอัด คือ เปน
ทุกข เพราะกายนั้น. คําวา ระอา คือ รูสึกละอายอยู. คําวา เกลียด คือ
ยังความเกลียดชังใหเกิดขึ้นอยู. คําวา แสวงหาศาสตราสําหรับปลงชีวิต
คือแสวงหาศัสตราเครื่องนําเอาชีวิตไป ภิกษุเหลานั้น ไมใชแตแสวงหาศัสตรา
มาอยางเดียวเทานั้น แตปลงตนจากชีวิตดวย ก็แลพวกภิกษุไดเขาไปหา
แมนายมิคลัณฑิกผูแตงตัวคลายสมณะแลว พูดวา คุณ ! ดีละขอคุณชวย
ปลงชีวิตพวกอาตมาทีเถิด. ก็ในที่นี้ พวกอริยะไมไดทําปาณาติบาตเลย ไมได
ชักชวน ไมไดเห็นดีเห็นงามไปตามดวย. แตปุถชุ นไดทําทุกอยาง.
คําวา เสด็จออกจากการหลีกเรน (พักผอน) คือเมื่อไดทรงทราบ
ความที่พวกภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปเหลานัน้ ถึงความสิ้นชีวิตแลว ก็ทรงออกจาก
ความอยูผูเดียวนั้น แมทรงทราบอยู ก็เหมือนไมทรงทราบ เพื่อใหถอ ยคํา
ตั้งขึ้นพรอม จึงตรัสเรียกทานพระอานนท วา ดูกอนอานนท เพราะเหตุไร
หนอ ภิกษุสงฆ จึงดูเหมือนเบาบางไป. ความวา อานนท กอนแตนี้
พวกภิกษุเปนอันมากพากันมาสูที่บํารุงดวยกัน ถือเอาอุเทศ และการสอบถาม
อาราม ดูคลายกะวาโชติชวงเปนอันเดียวกัน แตบัดนี้ โดยลวงไปแหงเวลา
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แคครึ่งเดือน. ภิกษุสงฆ คลายกับมีนอยลง คือเกิดเปนเหมือนเบาบาง ออน
นอย ประปรายไป เหตุอะไรหรือหนอแล หรือวาพวกภิกษุตางพากัน
หลีกไปในทิศทั้งหลาย.
ที่นั้น ทานพระอานนท เมือ่ ไมเขาใจถึงความสิ้นชีวิตของภิกษุ
เหลานั้น เพราะผลกรรม แตเขาใจวาเพราะการตามประกอบในอสุภกัมมัฏฐาน
เปนปจจัย จึงกราบทูลคําวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเชนนั้น พระผูมี
พระภาคเจาเปนตน เมื่อจะทูลขอกัมมัฏฐานอยางอื่น เพื่อใหภิกษุทั้งหลาย
ไดสําเร็จเปนพระอรหันต จึงกราบทูลคําเปนตนวา ขอประทานพระวโรกาส
พระผูมีพระภาคเจา ใจความของคํากราบทูลขอนั้น (พึงทราบดังตอไปนี้)
ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา
จงโปรดตรัสบอกการณอยางอื่น ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงดํารงอยูใน
พระอรหัตเถิด มีอธิบายวา กัมมัฏฐานที่ลงสูพระนิพพานไดยังมีมาก ไดแก
ประเภทอนุสสติ ๑๐ กสิณ ๑๐ จตุธาตุววัตถานะ พรหมวิหารและอานาปานสติ
แมเหลาอื่น เหมือนทาสําหรับลงสูทะเลหลวง. ในบรรดากัมมัฏฐานเหลานั้น
ขอพระผูมีพระภาคเจา ทรงปลอบโยนพวกภิกษุแลว โปรดตรัสบอก
กัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่งเถิด.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะทรงทําอยางนั้น
เมื่อจะทรงสงพระเถระไป จึงตรัสคําเปนตน วา ถาอยางนั้น อานนท. ในคํา
เหลานั้น คําวา อาศัยกรุงเวสาลี ความวา พวกภิกษุมีประมาณเทาใดที่
เขาไปอาศัย กรุงเวสาลี อยูหางออกไปหนึ่งคาวุตบาง กึ่งโยชนบาง โดยรอบ
เธอจงใหพวกภิกษุทั้งหมดนั้นประชุมกัน. คําวา ใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมด
ประชุมกันในอุปฏฐานศาลา คือที่ซึ่งพอจะไปดวยตนเองก็ไปเอง สงภิกษุ
* สี. นิสฺสาย อาศัย
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หนุม ๆ ไปในที่อื่น ครูเดียวเทานั้น ก็ทําพวกภิกษุมาไมเหลือ ใหประชุมกันที่
อุปฏฐานศาลา ตอไปนี้ เปนคําอธิบายในคําวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจา จงทราบกาลอันสมควรในบัดนี้เถิด นี้ ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ภิกษุสงฆประชุมกันแลว นีเ้ ปนในเวลาแหงเทศนา* เพื่อ
ทรงกระทําธรรมกถา บัดนี้ ขอพระองคทรงทราบเวลาเพื่อสิ่งใด พึงทรง
กระทําสิ่งนั้นเถิด.
ครั้งนั้นเเล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้เเล ครั้นตรัส
เรียกมาแลว เมื่อจะทรงบอกปริยายอื่น จากอสุภกัมมัฏฐานที่ไดทรงบอกมาแลว
เมื่อกอน เพื่อการบรรลุพระอรหัตของพวกภิกษุ จึงตรัสคําเปนตนวา อานาปานสติสมาธิ. ในคําเหลานั้น คําวา อานาปานสฺสติสมาธิ ไดแก
การตั้งใจมั่นที่ประกอบพรอมกับความระลึกที่กําหนดถือเอาลมหายใจออกและ
หายใจเขา หรือความตั้งใจมั่นในการระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขา เปน
สมาธิที่มีการระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขาเปนอารมณ. คําวา เจริญแลว
ไดแก อันใหเกิดขึ้นแลว หรืออันใหเจริญแลว. คําวา กระทําใหมากเเลว
ไดแก อันกระทําแลวบอย ๆ. คําวา สนฺโต เจว ปณีโต จ แปลวา สงบ
และประณีตนั่นเทียว. พึงทราบความแนนอนดวยเอวศัพททั้งสองแหง. ทาน
อธิบายไวอยางไร. อธิบายวา ก็แลอสุภกัมมัฏฐาน สงบและประณีต ดวย
อํานาจการแทงตลอดอยางเดียว แตเพราะมีอารมณหยาบ และเพราะเปน
อารมณในขณะเกิดขึ้น ดวยอํานาจแหงอารมณ จึงไมสงบ ไมประณีต ฉันใด
อานาปานสติสมาธินี้ หาเปนฉันนั้นไม บางปริยายอาจไมสงบ หรือไมประณีต
* พมา ไมมแี หงเทศนา

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 238

ก็ได แตวา ชื่อวาสงบ ระงับดับแลวเพราะความที่อารมณสงบบาง ชื่อวา
ประณีต ทําใหไมรูสึกอิ่ม เพราะความที่องคสงบกลาวคือความแทงตลอดบาง
เพราะความที่อารมณประณีตบาง เพราะความที่ธรรมประณีตบาง. เหตุนั้นพระ
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สนฺโต เจว ปณีโต จ ดังนี้.
ก็ในคําวา ชื่นใจ (ละเมียดละไม) เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข นี้
ชื่อวา ชื่นใจ เพราะอานาปานสติสมาธินั้นไมหยาบ ไมเปรอะ ไมปน แยกเปน
หนึ่งไดจําเพาะตัว หมายความวาในอานาปานสติสมาธินี้ บริกรรม หรือความ
สงบดวยอุปจารไมมี อานาปานสติสมาธินั้น สงบและประณีต ตาม
ธรรมชาติของตัวเอง เริ่มแตการรวบรวมจิตใน เบื้องตนมาทีเดียว. บางทานวา
คําวา ชื่นใจ คือไมตองใสโอชะลงไป ก็มีรสเอร็ดอรอยได หวานตามธรรมชาติ
โดยแท. พึงทราบวา อานาปานสติสมาธินี้ ชื่อวา ชื่นใจ และชื่อวาเปนธรรม
เครื่องอยูเปนสุข เพราะเปนไปเพื่อไดรับความสุขทั้งทางกายและทางใจในขณะ
ที่จิตใจแนบแนนแลว ดวยประการฉะนี้.
คําวา ที่บังเกิดขึ้นแลว ๆ คือ ที่ยังไมไดขมไวแลว. คําวา
ปาปเก คือ ลามก. คําวา อกุศลธรรม คือ ธรรมที่เกิดพรอมเพราะความ
ไมฉลาด. คําวา ใหอันตรธานสงบโดยพลัน คือ ใหหายไปไดแกขมไวได
โดยทันทีทันใดทีเดียว. คําวา วูปสเมติ คือทําใหสงบไดโดยดี มีคําที่ทาน
อธิบายไววา อานาปานสติสมาธิที่ถึงความเจริญแหงอริยมรรคแลว ชื่อวายอม
ตัดขาด คือทําใหสงบระงับไดโดยลําดับ เพราะเปนไปในฝายแทงตลอด. คําวา
ในเดือนทายฤดูรอน คือ ในเดือนอาสาฬหะ. คําวา ธุลีและละอองที่
ฟุงขึ้น คือ ในกึ่งเดือน* ฝุนและละอองบนแผนดินที่แหงเพราะลมและแดด
* พมา เพราะความที่อารมณเปนของปฏิกูล.
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แตกแยกเพราะเทาวัวและควายเปนตนเหยียบยางไป ก็ฟุงไปเบื้องบน กลบขึ้น
คือตั้งขึ้นพรอมในอากาศ. คําวา ฝนใหญมิใชกาล คือฝนที่ตั้งขึ้นปกคลุม
ทั่วทั้งทองฟาแลวก็ตกลงมาหมดทั้งกึ่งเดือนในขางขึ้นเดือนอาสาฬหะ ก็ฝนนั้น
ทานประสงคเอาในที่นี้วา ฝนมิใชกาล เพราะเกิดขึ้นเมื่อยังไมถึงเวลาฝน. คํา
วา ใหอันตรธานสงบไป โดยพลัน คือ นําไปสูความไมเห็น ไดแก
ใหชําแรกแทรกจมไปในแผนดินโดยทันทีทันใดทีเดียว. คําวา ฉันนั้น
เหมือนกัน นี้เปนคําแสดงขอเปรียบเทียบ. คําตอจากนั้นไปก็มีนัยอยางที่กลาว
แลวแล.
จบอรรถกถาเวสาลีสูตรที่ ๙
๑๐. กิมิลสูตร
การเจริญอานาปานสติสมาธิ
[๑๓๕๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน ใกล
เมืองกิมิลา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระกิมิละวา ดูกอ น
กิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทํา
ใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
อยางนี้แลว ทานพระกิมิละนิ่งอยู.
[๑๓๕๖] แมครัง้ ที่สอง แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัส
ถามทานกิมิละวา ดูกอนกิมิละ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุ
เจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก
ทานกิมิละก็นิ่งอยู.
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[๑๓๕๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนท
ไดกราบทูลพระผูมีภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เปนกาลสมควรที่
พระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ ขาแตพระสุคต เปน
กาลสมควรที่พระองคจะพึงตรัสสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาแลวจักทรงจําไว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดู
กอนอานนท ถาเชนนั้น เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนท
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนอานนท
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมาก
แลวอยางไร ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี
อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไว
เฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา เรา
จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจเขา ดูกอนอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญ
แลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
[๑๓๕๘] ดูกอนอานนท สมัยใด ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัด
วา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาว ก็รูชดั วา หายใจเขายาว เมื่อ
หายใจออกสั้น ก็รชู ัดวา หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา
หายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรากลาวกายอันหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลาย
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ซึ่งไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนั้นแหละ อานนท สมัยนั้น
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๕๙] ดูกอนอานนท สมัยใด ภิกษุยอ มสําเหนียกวา เราจักเปน
ผูกําหนดรูปติหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูปติหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรู
จิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา
ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ
จิตสังขารหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรากลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย
ซึ่งไดแกการกระทําไวในใจใหดีซึ่งสมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนั้น
แหละอานนท สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๖๐] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอ มสําเหนียกวา เราจัก
กําหนดรูจิตหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักกําหนดรูจิตหายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักทําจิต
ใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา เราจักตั้งจิตมั่นหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิต
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา สมัยนั้น ภิกษุยอ ม
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราไมกลาวซึ่งการเจริญ
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ สําหรับผูมีสติหลง ไมมีสัมปชัญญะ
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เพราะฉะนั้นแหละ อานนท สมัยนัน้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๖๑] ดูกอนอานนท สมัยใด ภิกษุยอ มสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา
เห็นโดยความดับหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความ
ดับหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา สมัยนั้น
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัส
นั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียไดเปนอยางดี เพราะฉะนั้นแหละ อานนท
สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๖๒] ดูกอนอานนท เปรียบเหมือนมีกองดินใหญอยูที่หนทาง
ใหญ ๔ แพรง ถาเกวียนหรือรถผานมาในทิศบูรพา ก็ยอมกระทบกองดินนั้น
ถาผานนาในทิศปจฉิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ก็ยอมกระทบกองดินนั้นเหมือนกัน
ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพิจารณาเห็นกายในกายอยู พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู ยอมจะกําจัดอกุศลธรรมอันลามกนั้นเสียได
จบกิมิลสูตรที่ ๑๐
จบเอกธรรมวรรคที่ ๑
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อรรถกถากิมิลสูตร
กิมิลสูตรที่ ๑๐. คําวา ใกลเมืองกิมิลา* คือในนครมีชอื่ อยางนั้น .
คําวา เอตทโวจ ความวา ไดยินวา พระเถระคิดวา เทศนานี้มิไดทําอยางมี
อนุสนธิ เราจะใหถึงอยางมีอนุสนธิ (ยถานุสนธิ) เมื่อจะสืบตออนุสนธิแหง
เทศนา จึงไดกลาวคํานี้. คําวา กายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลาย คือ
เรากลาวกายอยางใดอยางหนึ่งในกายทั้งหลายมีกายคือ ดินเปนตน หมายความวา
เรากลาวถึงกายคือ ลม. อีกอยางหนึ่ง สวนแหงรูป ๒๕ ชนิด คือ อายตนะ
คือ ตา ฯลฯ อาหารที่ทําเปนคํา ๆ ชื่อวารูปกาย. ในสวนแหงรูปเหลานั้น
ลมหายใจออกและหายใจเขายอมเปนกายอยางหนึ่ง เพราะรวมเขาในอายตนะ
คือ สิ่งที่จะพึงถูกตอง. แมเพราะเหตุนั้น พระเถระจึงไดกลาวอยางนั้น. คําวา
ตสฺมา ติห ความวา เพราะยอมพิจารณาเห็นกายคือ ลม ซึ่งเปนกายอยาง
หนึ่งในกายทั้ง ๔ หรือยอมพิจารณาเห็นลมหายใจออกและหายใจเขา ซึ่งเปน
กายอยางหนึ่งในรูปกาย ในสวนแหงรูป ๒๕ ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนผูพิจารณา
เห็นกายในกาย. พึงทราบใจความในทุกบทอยางนี้. คําวา เวทนาอันหนึ่งใน
บรรดาเวทนาทั้งหลาย คือ เวทนาอยางหนึ่งในเวทนาทั้ง ๓ อยาง คํานี้
ทานกลาวหมายเอาสุขเวทนา.
คําวา การทําไวในใจใหดี คือ ความเอาใจใสอยางดี ที่เกิดขึ้นแลว
ดวยอํานาจการเสวยปติเปนตน. ถามวา ก็ความเอาใจใสเปนสุขเวทนา หรือ.
ตอบวา ไมเปน นี้เปนหัวขอเทศนา เหมือนอยางวา สัญญาทานเรียกโดย
ชื่อวาสัญญา ในคํานี้วา เปนผูประกอบตามการอบรมอนิจจสัญญา (ความ
สําคัญวาไมเที่ยง) ฉันใด แมในที่นกี้ ็ฉันนั้น พึงทราบวา ทานเรียก
* สี. ในเมืองกิมพิลา
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เวทนาในฌาน โดยชื่อวาความเอาใจใส (มนสิการ). จริงอยู ในหมวด ๔ นี้
ทานเรียกเวทนาโดยหัวขอแหงปติในบทแรก. ในบทที่ ๒ เรียกโดยสรุปวา
สุข เทานั้น ในจิตตสังขาร ๒ บท เพราะพระบาลีวา ธรรมเหลานี้ คือ สัญญา
และเวทนานี้เปนเจตสิก เกี่ยวกับจิต เปนเครื่องปรุงจิต ทานจงกลาวเวทนา
โดยชื่อวาจิตตสังขาร (เครื่องปรุงจิต) เพราะพระบาลีวา ยกเวน ความตรึก
และความตรองแลว ธรรมที่ประกอบกับจิตแมทั้งหมด รวมลงในจิตตสังขาร.
พระเถระรวมธรรมทั้งหมดนั้น โดยชือ่ วา มนสิการ (คือ ความเอาใจใส) แลว
กลาววา การกระทําไวในใจใหดี ในที่นี้.
ก็เมื่อเปนเชนนั้น ก็เลยมีผูคานวา เพราะเหตุที่เวทนานี้เปนอารมณ
ไมได ฉะนั้น การพิจารณาเห็นเวทนาก็ไมถูกนะซิ เพราะแมในมหาสติ
ปฏฐานสูตรเปนตน บุคคลทําวัตถุมีสุขเปนตนนั้น ๆ ใหเปนอารมณแลวยอม
เสวยเวทนา แตวัตถุมีสขุ เปนตนนั้น เพราะอาศัยความเปนไปแหงเวทนาจึง
เปนเพียงโวหารวา เราเสวยอยู ทานหมายเอาวัตถุมีสุขเปนตนนั้น จึงกลาววา
เมื่อเสวยสุขเวทนา (ก็รูชดั วา) เราเสวยสุขเวทนาอยู ดังนี้เปนตน. อีกอยางหนึ่ง
ทานยังไดกลาวคําตอบของปญหานี้ไวในการพรรณนาเนื้อความของ คําวา
ปติปฏิสเวที เปนตน ไวเหมือนกัน. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในวิสุทธิ
มรรค วา
ปติยอมเปนอันรูแจงแลวโดยอาการ ๒ อยาง คือโดยอารมณ ๑
โดยความไมหลงใหล ๑. ปติยอมเปนอันรูแจงแลว โดยอารมณเปนอยางไร
ภิกษุ ยอมเขาฌานที่มีปติ ๒ ฌาน ในขณะเขาฌานนั้น ปติยอมเปนอันผูได
ฌานรูแจงแลวโดยอารมณ เพราะความที่อารมณอันตนรูแจงแลว. ปติยอมเปน
อันรูแจงแลว โดยความไมหลงใหลอยางไร ภิกษุเขาฌานที่มีปติ ๒ ฌานออก
แลว ยอมพิจารณาปติที่ประกอบกับฌานโดยความเปนของสิ้นไป โดยความ
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เปนของเสื่อมไป ในขณะการเห็นแจมแจงของภิกษุนั้น ปติยอ มเปนอันรูแจง
แลว เพราะความไมหลงใหลดวยการแทงตลอดลักษณะ. ดังที่พระสารีบุตร
ไดกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา เมื่อภิกษุรูชัดความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง
คือ ความไมซัดสายของจิตดวยอํานาจการหายใจออกยาว สติยอมเปนอันเขาไป
ตั้งไวแลว ปตินั้นยอมเปนอันรูแจงแลว ดวยสตินั้น ดวยญาณนั้น บัณฑิต
พึงทราบใจความ แมบทที่เหลือ โดยทํานองนี้แหละ.
เครื่องปรุงจิตคือปติและสุข โดยอารมณ ยอมเปนอันผูไดบรรลุฌาน
ไดรูแจงแลว ดังที่วามานี้ ฉันใดนั่นแหละ เวทนาโดยอารมณก็ยอมเปนอันได
รูแจงแลว ดวยการไดเฉพาะซึ่งมนสิการกลาวคือเวทนาที่ประกอบดวยฌาน
แมนี้ ฉันนัน้ . เพราะเหตุนั้น คําวา ภิกษุ เปนผูตามพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลาย อยูในสมัยนั้น จึงเปนคําที่กลาวไวดีแลวทีเดียว.
ในคําวา นาห อานนฺท มุฏสฺสติสฺส อสมฺปชานสฺส นี้
มีอธิบายดังตอไปนี้ เพราะเหตุที่ ภิกษุผูเปนไปแลวโดยนัยเปนตนวา เรา
จักกําหนดรูจิต หายใจออก ยอมเอาลมหายใจออกและหายใจเขามาเปน
อารมณ แมโดยแท ถึงอยางนั้น เมื่อเขาไปตั้งสติ และสัมปชัญญะในอารมณ
ของจิตนั้นแลว ยอมชื่อวา ภิกษุนี้เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต เพราะความ
เปนไปโดยแท. อานาปานสติภาวนา (การเจริญสติในการหายใจออกและ
หายใจเขา) ของผูลืมสติ ผูไมมีความรูสึกตัว ยอมมีไมไดเลย ฉะนั้น
โดยอารมณแลว ในสมัยนั้น ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ดวย
สามารถรูแจงจิต ดังนี้.
อภิชฌา ทรงแสดงไวในคําวา เธอเห็นการละอภิชฌาและ
โทมนัสนั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียไดดวยปญญาเปนอยางดี นี้
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ไดแกกามฉันทนีวรณนั่นเอง. ทรงแสดงพยาบาทนีวรณดวยอํานาจแหงโทมนัส
ก็แล หมวดสี่นี้ ตรัสดวยอํานาจวิปสสนาเทานั้น สวนธัมมานุปสสนามี ๖ อยาง*
ดวยอํานาจนีวณบรรพเปนตน นีวรณบรรพ เปนขอตนของธัมมานุปสสนานั้น
แมของนีวรณบรรพนั้น มี หมวดสองแหงนีวรณนี้ขึ้นตน. เพื่อจะทรงชี้ถึงคําขึ้น
ตนแหงธัมมานุปสสนา ดังที่วามานี้ จึงตรัสวา อภิชฌาและโทมนัส
ดังนี้. คําวา การละ หมายเอา ความรูสําหรับละอยางนี้วา ภิกษุยอมละ
ความสําคัญวาเที่ยง ดวยการตามพิจารณาเห็นความไมเที่ยง. คําวา ต ปฺาย
ทิสฺวา คือ ญาณเครื่องละอันไดแกอนิจจญาณ วิราคญาณ นิโรธญานและ
ปฏินิสสัคคญาณนั้น ยอมมีดวยวิปสสนาปญญา อีกอยางหนึ่ง ทรงแสดงถึงความ
สืบตอถัด ๆ กันแหงวิปสสนา แมนั้นอยางนี้วา อยางอื่นอีก. คําวา จึง
วางเฉยเสียได คือ ชื่อวา ยอมวางเฉยอยางยิ่งโดยสองทางคือ ยอมวางเฉย
อยางยิ่งกะผูดําเนินไปในความสงบ ๑ ยอมวางเฉยอยางยิ่งกะการบํารุง
พรอมกัน ๑. ในกรณีนนั้ ความวางเฉยอยางยิ่ง ยอมมีแมตอธรรม
ที่เกิดรวมกันบาง ความวางเฉยอยางยิ่ง ยอมมีตออารมณบาง ในที่นี้ประสงค
เอาความวางเฉยอยางยิ่งตออารมณ. คําวา เพราะฉะนั้นแหละอานนท คือ
เพราะเหตุที่อานาปานสติสมาธิเปนไปแลวโดยทํานองเปนตนวา เราจักตาม
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก ไมใชเปนไปแตในธรรมมีนิวรณ
เปนตนเทานั้น แตภิกษุไดเห็นญาณเครื่องละธรรมที่กลาวไวแลวในหัวขอ
คือ อภิชฌาและโทมนัส ดวยปญญาแลว ยอมเปนผูวางเฉยอยางยิ่ง ฉะนั้น
พึงทราบวา ภิกษุเปนผูตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย ในสมัยนั้นอยู.
* พมา - ๕ อยาง
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ในคําวา ฉันนั้นเหมือนกัน นี้ พึงเห็นอายตนะทั้ง ๖ อยาง
เหมือนทางใหญ ๔ แพรง กิเลสในอายตนะทั้ง ๖ อยางเหมือนกอง ฝุน (ขยะ)
สติปฏฐาน ๔ ที่เปนไปในอารมณทั้ง ๔ เหมือนเกวียนและรถที่กําลังมาจากทิศ
ทั้ง ๔ พึงทราบการเขาไปฆาธรรมที่เปนบาปอกุศลดวยกายานุปสนาเปนตน
เหมือนการกําจัดกองฝุน ดวยเกวียนหรือรถนั้น ดวยประการฉะนี้.
จบกิมิลสูตรที่ ๑๐
จบเอกธรรมวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เอกธรรมสูตร ๒. โพชฌงคสูตร ๓. สุทธิกสูตร ๔.. ปฐมผลสูตร ๕. ทุติยผลสูตร ๖. อริฏฐสูตร ๗. กัปปนสูตร ๘. ทีปสูตร
๙. เวสาลีสูตร ๑๐. กิมิลสูตร และอรรถกถา.
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. อิจฉานังคลสูตร
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ
[๑๓๖๓] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ไพรสณฑชื่อ
อิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลนคร ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยู
สักสามเดือน ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว
ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว ใคร ๆ ไมเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.
[๑๓๖๔] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนโดยลวง
สามเดือนนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
ทั้งหลาย พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนี้วา ดูกอ น
ผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาอยูจําพรรษาดวยสมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติมาก.
[๑๓๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา
เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา
หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจ
เขาสั้นก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมรูชัดวา เราจักกําหนดรูกองลมหายใจ
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ทั้งปวงหายใจออก . . . ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน
หายใจออก ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.
[๑๓๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ
พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่อง
อยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึง
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง
ภิกษุเหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยมอยู สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.
[๑๓๖๗] ดูทอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลวโดยลําดับ สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว หลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้นเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อ
สติสัมปชัญญะ.
[๑๓๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ
พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่อง
อยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึง
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง.
จบอิจฉานังคลสูตรที่ ๑
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ทุติยวรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาอิจฉานังคลสูตร
ทุติยวรรคที่ ๒ อิจฉานังคลสูตรที่ ๑. ถามวา ทําไมพระผูมีพระ
ภาคเจา จึงตรัสบอกวิหารสมาบัติ (การเขาถึงธรรมเครื่องอยู) ของพระองควา
พวกเธอพึงตอบอยางนี้เลา. ตอบวา เพื่อเปลื้องความติเตียน. จริงอยู ถาหาก
พวกภิกษุเหลานั้นพึงกลาววา พวกเราไมทราบ ทีนั้น พวกเดียรถียก็จะพึงยกขอ
ตําหนิขึ้นแกภิกษุเหลานั้นวา พวกทานยอมไมทราบวา ศาสดาของพวกเรา
อยูแลวตลอดสามเดือน ดวยสมาบัติชื่อโนน แลวก็ทําไม พวกทานจึงยอม
รับใชทานอยูเลา เพราะเหตุนั้น จึงตรัสอยางนั้น เพื่อปลดเปลื้อง.
ถามวา เมื่อเปนอยางนั้น ทําไมในที่นี้จึงไมตรัสเหมือนที่ตรัส
วาอักษร ในที่อื่นวา มีสติเทียว ยอมหายใจออก หรือ เมื่อกําลังหายใจออกยาว
ดวยเลา. ตอบวา เพราะความเปนธรรมสงบอยางยิ่ง. จริงอยู ลมหายใจออก
หรือลมหายใจเขาเปนสิ่งที่ปรากฏแกคนเหลาอื่น สิ่งทั้งสองอยางนี้ เปนสิ่งที่
ปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา. เพราะความที่ทรงมีพระสติที่ทรงเขาไปตั้งไว
เปนนิจ เหตุนี้จึงไมตรัสไว เพราะความเปนธรรมสงบอยางยิ่ง. และเมื่อเปน
อยางนั้น ทําไมจึงไมตรัสวา สกฺขามิ (เรายอมศึกษา) ตรัสแตเพียงวา
อสฺสสามิ (เรายอมหายใจออก) เทานี้เลา. เพราะไมมีสิ่งที่จะตองศึกษา.
จริงอยู พระเสกขะ ๗ จําพวก ชื่อวา เปนผูศึกษา เพราะยังมีสิ่งที่จะตอง
ศึกษา พระขีณาสพ ชื่อวา อเสกขะ (ผูไมตองศึกษา) เพราะไมมีสิ่งที่จะ
ตองศึกษา. พระตถาคตเจาทั้งหลาย เปนผูไมตองศึกษา จึงชื่อวา อเสกขะ
กิจที่จะตองศึกษาของพระอเสกขะเหลานั้นไมมี เหตุนี้ จึงไมตรัสไว เพราะไม
มีกิจที่จะตองศึกษา.
จบอรรถกถาอิจฉานังคลสูตรที่ ๑
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๒. โลมสกังภิยสูตร*
วิหารธรรมของพระเสขะ ตางกับของพระพุทธองค
[๑๓๖๙] สมัยหนึ่ง ทานพระโลมสกังภิยะอยู ณ นิโครธาราม ใกล
เมืองกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวามหานาม เสด็จ
เขาไปหาทานพระโลมสกังภิยะถึงที่อยู ถวายนมัสการแลว ประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ สมาธิอัน
สัมปยุตดวยอานาปานสตินั้น เปนวิหารธรรมของพระเสขะ เปนวิหารธรรม
ของพระตถาคต หรือวาวิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคต
อยางหนึ่ง ทานพระโลมสกังภิยะถวายพระพรวา ดูกอนมหาบพิตร สมาธิอัน
สัมปยุตดวยอานาปานสตินั้นแล เปนวิหารธรรมของพระเสขะ เปนวิหารธรรม
ของพระตถาคต หามิได วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคต
อยางหนึ่ง.
[๑๓๗๐] ดูกอนมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุ
อรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้น
ยอมละนิวรณ ๕ นิวรณ ๕ เปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาท
นิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ภิกษุเหลาใด
เปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอัน
ยอดเยี่ยมอยู ภิกษุเหลานั้นยอมละนิวรณ ๕ เหลานี้.
[๑๓๗๑] ดูกอนมหาบพิตร ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ
อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว บรรลุ
ประโยชนตนแลว สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว หลุดพนแลวเพราะรู
โดยชอบ นิวรณ ๕ อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว ถอนรากเสียแลว กระทําไม
* อรรถกถา กลาววา มีเนือ้ ความงายทั้งนั้น
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ใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา
นิวรณ ๕ เปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ.
หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ นิวรณ ๕ เหลานี้ อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว
ถอนรากเสียแลว กระทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี มีอัน
ไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.
[๑๓๗๒] ดูกอนมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายที่
วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.
[๑๓๗๓] ดูกอนมหาบพิตร สมัยหนึ่ง พระผูพระภาคเจาประทับ
อยู ณ ไพรสณฑ ชื่ออิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลนคร ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกั สามเดือน ใคร ๆ ไมพงึ เขามาหาเรา เวนแตภิกษุ
ผูนําบิณฑบาตรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว
ใคร ๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว
[๑๓๗๔] ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จออกจากที่เรนโดยลวง
สามเดือนนั้นแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
ทั้งหลาย พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก เธอทั้งหลาย
ถูกถามอยางนี้แลว พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปริพาชกนั้นอยางนี้วา ดูกอ น
ผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาจําพรรษาอยูดวยสมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติมาก.
[๑๓๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรามีสติหายใจออก มีสติหายใจเขา
เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา
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หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ
ออก ยอมรูช ัดวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.
[๑๓๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมื่อกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ
พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่อง
อยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึง
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง
ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผล ยอมปรารถนาความเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยมอยู สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้น
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อควานสิ้นอาสวะ.
[๑๓๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว
บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว สิน้ สังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว หลุดพน
แลว เพราะรูโดยชอบ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเหลานั้น
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน
และเพื่อสติสัมปชัญญะ.
[๑๓๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเมือ่ จะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ
พึงกลาวถึงสิ่งนั้นวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง ธรรมเปนเครื่อง
อยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง ดังนี้ พึงกลาวถึง
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง.
[๑๓๗๙] ดูกอนมหาบพิตร พระองคพึงทราบขอนี้ โดยปริยายที่
วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.
จบโลมสกังภิยสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมอานันทสูตร
วาดวยปญหาของพระอานนท
[๑๓๘๐] กรุงสาวัตถี. ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอยางหนึ่ง
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔
ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๗ ขอใหบริบูรณ
ธรรม ๗ ขอ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอให
บริบูรณ มีอยูหรือหนอ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มีอยู อานนท.
[๑๓๘๑] อา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ ...
ธรรม ๗ ขอ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอให
บริบูรณ เปนไฉน.
พ. ดูกอนอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานา
ปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ให
บริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗
ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
วิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
[๑๓๘๒] ดูกอนอานนท ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ให
บริบูรณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไมก็ดี อยูที่เรือนวางก็ดี
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นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติหายใจออก มีสติ
หายใจเขา เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขา
ยาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละ
คืนหายใจออก ยอมรูช ัดวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา ใน
สมัยใด ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวาหายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเขา
ยาวก็รูชัดวา หายใจเขายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา หายใจออกสั้น หรือ
เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น ยอมสําเหนียกวา จักระงับกาย
สังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา ในสมัยนั้น
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึง
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรากลาว
กายอันหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลาย ซึ่งไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา
เพราะฉะนั้นแหละ อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู
มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๓] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุสําเหนียกวา จักเปนผู
กําหนดรูปติหายใจออก หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูสุข
หายใจออก . . . หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจ
ออก . . . หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก . . . หายใจ
เขา ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้น เพราะเหตุไร
เพราะเรากลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย ซึ่งไดแกการกระทําไว
ในใจใหดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเขา เพราะฉะนั้นแหละ อานนท ใน
สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
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[๑๓๘๔] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา จักเปน
ผูกําหนดจิตหายใจออก. . . หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหบันเทิง
หายใจออก .. . หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักตั้งจิตมั่นหายใจออก . . หาย
ใจเขา ยอมสําเหนียกวา จักเปลื้องจิตหายใจออก . . หายใจเขา ในสมัยนั้น
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌา เละโทมนัสในโลกเสียได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราไมกลาวซึ่ง
การเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานปานสติ สําหรับผูมีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นแหละ อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได.
[๑๓๘๕] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมสําเหนียกวา จัก
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจออก... หายใจเขายอมสําเหนียก
วาจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก . . . หายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออก . . . หายใจเขา ยอม
สําเหนียกวา จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก . . . หายใจเขา ใน
สมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได เธอเห็นการละอภิชฌาและ
โทมนัสนั้นดวยปญญา จึงวางเฉยเสียไดเปนอยางดี เพราะฉะนั้นแหละ
อานนท ในสมัยนั้น ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๓๘๖] ดูกอนอานนท สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุ
เจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบรู ณ.
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[๑๓๘๗] ดูกอนอานนท ก็สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร
กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ ในสมัยใด ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ในสมัยนั้น สติของเธอยอมตั้งมั่น ไมหลงลืม
ในสมัยใด สติของภิกษุตั้งมั่น ไมหลงลืม ในสมัยนั้น สติสมั โพชฌงคชอื่ วา
เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรู ณแกภิกษุ ในสมัยนั้น เธอมีสติอยูอยางนั้น
ยอมคนควา พิจารณา สอดสองธรรมนั้นดวยปญญา.
[๑๓๘๘] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น ยอมคน
ควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา ในสมัยนั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงค
ชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอ มเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ในสมัย
นั้น ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ เมื่อเธอคนควา
พิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา เปนอันชื่อวาปรารภความเพียรไมยอ
หยอน.
[๑๓๘๙] ดูกอนอานนท ในสมัยใด เมื่อภิกษุคนควาพิจารณาสอด
สองธรรมนั้นดวยปญญา เปนอันชื่อวาปรารภความเพียรไมยอหยอน ในสมัย
นั้น วิริยสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ ปตอิ ันหาอามิสมิได
ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร.
[๑๓๙๐] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ปติอันหาอามิสมิได ยอมเกิด
แกภิกษุผูปรารภความเพียร ในสมัยนั้น ปติสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุ
ปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ปตสิ ัมโพชฌงค ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณแกภิกษุ แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอิ่มดวยปติก็ยอมสงบ แมจิต
ก็ยอมสงบ.
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[๑๓๙๑] ดูกอนอานนท ในสมัยใด แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอิ่ม
ดวยปติก็ยอมสงบ แมจิตก็ยอมสงบ ในสมัยนั้น ปสสัทธิสัมโพชฌงคชื่อวา
เปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ จิตของภิกษุผูมีกายสงบ มีความสุข ยอมตั้งมั่น.
[๑๓๙๒] ดูกอนอานนท ในสมัยใด จิตของภิกษุผูมีกายสงบ มี
ความสุขยอมตั้งมั่น ในสมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ
แลว ภิกษุยอ มเจริญสมาธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ
บริบูรณแกภกิ ษุ เธอยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูดวยดี.
[๑๓๙๓] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่น
อยางนั้นอยูดวยดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ
แลว ภิกษุยอ มเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความ
เจริญบริบูรณแกภิกษุ.
[๑๓๙๔] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนา... เห็นจิตในจิต ... เห็นธรรมในธรรม ในสมัยนั้น สติของเธอ
ยอมตั้งมั่นไมหลงลืม.
[๑๓๙๕] ดูกอนอานนท ในสมัยใด สติของภิกษุยอมตั้งมั่น ไมหลง
ลืม ในสมัยนั้น สติสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว ภิกษุยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรู ณแกภิกษุ (พึงขยาย
เนื้อความใหพิสดารเหมือนสติปฏฐานขอตน) เธอยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยาง
นั้นอยูดวยดี.
[๑๓๙๖] ดูกอนอานนท ในสมัยใด ภิกษุยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่น
อยางนั้นอยูดวยดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ
แลว ภิกษุยอ มเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมถึงความ
เจริญบริบูรณแกภิกษุ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 259

[๑๓๙๗] ดูกอนอานนท สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้
กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
[๑๓๙๘] ดูกอนอานนท ก็โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร
การทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ
นอมไปในการสละ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... วิริยสัมโพชฌงค...
ปติสัมโพชฌงค... ปสสัทธิสัมโพชฌงค... สมาธิสัมโพชฌงค... อุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ
ดูกอนอานนท โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลว
อยางนี้ ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
จบปฐมอานันทสูตรที่ ๓
อรรถกถาปฐมอานันทสูตร
ปฐมอานันทสูตรที่ ๓. คําวา ยอมคนควา คือ ยอมเลือกเฟน
ดวยอํานาจแหงความไมเที่ยงเปนตน. อีก ๒ บทนอกนี้ เปนคําใชแทน
คําวา ยอมคนควา นี้เอง. คําวา อันหาอามิสมิได คือไมมีกิเลส ไดแก
ทั้งกายทั้งจิต ยอมสงบระงับ. ดวยความสงบระงับความกระวนกระวายทางกาย
และทางใจ. คําวา ยอมตัง้ มั่น ไดแก ถูกตั้งไวโดยชอบ คือ เปนเหมือน
อัปปนาจิต. คําวา ยอมเปนผูวางเฉยอยางยิ่ง คือยอมเปนผูวางเฉยอยาง
ยิ่ง ดวยความวางเฉยอยางยิ่งคือธรรมที่เกิดรวมดวย.
สติในกายนั้น ของภิกษุผูกําหนดกายดวยวิธี ๑๔ อยาง ดังที่วามานี้
ชื่อวา สติสัมโพชฌงค ณาณที่ประกอบกับสตินั้น เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค
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ความเพียรที่เปนไปในทางกาย และทางจิตที่ประกอบกับธัมมวิจยสัมโพชฌงค
นั่นแหละ เปนวิริยสัมโพชฌงค ปติ ปสสัทธิ และจิตเตกัคคตา เปนปติ
สัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค และสมาธิสัมโพชฌงค อาการที่เปนกลางๆ
คือไมหยอนไมตึงเกินไปของโพชฌงคทั้ง ๖ นี้ เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค.
เหมือนอยางวา เมื่อพวกมา วิ่งไปสม่ําเสมอ การทิ่มแทงวา ตัวนี้ชักชา
หรือการรั้งวา ตัวนี้วิ่งเร็วเกินไป ยอมไมมีแกสารถี มีเพียงอาการตั้งอยูของมา
ที่วิ่งอยูอยางนั้นอยางเดียว ฉันใดเทียว อาการที่เปนกลาง ๆ คือไมหยอนไม
ตึงเกินไป ของโพชฌงคทั้ง ๖ นี้ ก็ชื่อวาเปนอุเบกขาสัมโพชฌงคฉันนั้นแล.
ดวยถอยคําเทานี้ พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสอะไรไว ไดตรัสชื่อวา วิปส สนา
โพชฌงคพรอมทั้งลักษณะ ที่ประกอบดวยขณะจิตเดียวไวแลว.
คําเปนตน วา อันอาศัยวิเวก มีใจความที่กลาวไวเสร็จแลว. ถามวา
ก็ในสูตรนี้ ทรงแสดงสติกําหนดลมหายใจออกและหายใจเขา สิบหกครั้ง เปน
แบบเจือกันไปอยางไร. ตอบวา การตั้งสติ (สติปฏฐาน) ที่มีลมหายใจออกและ
หายใจเขาเปนมูล เปนสวนเบื้องตน ความระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขา
ซึ่งเปนมูล เปนสวนเบื้องตนของการตั้งสติเหลานั้น การตั้งสติที่ยังโพชฌงค
ใหบริบูรณ ก็เปนสวนเบื้องตน แมโพชฌงคเหลานั้น ก็เปนสวนเบื้องตน แต
โพชฌงคที่ทําใหความรูแจง และความหลุดพนบริบูรณ เปนโลกุตระที่ใหเกิด
ขึ้นแลว ความรูแจงและความหลุดพน เปนสิ่งที่ประกอบกับอริยผล หรือความ
รูแจง เปนสิ่งที่ประกอบกับมรรคที่ ๔ ความหลุดพนเปนสิ่งที่ประกอบกับผล
ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปฐมอานันทสูตรที่ ๓
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๕. ทุติยอานันทสูตร
วาดวยปญหาของพระอานนท
[๑๓๙๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท
ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอให
บริบูรณ ธรรม ๔ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๗ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอม
ยังธรรม ๒ ขอใหสมบูรณ มีอยูหรือหนอ. ทานพระอานนทไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจา
เปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกอนอานนท ธรรมอยางหนึ่ง . อันภิกษุเจริญแลว กระทําให
มากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ มีอยู..
[๑๔๐๐] ดูกอนอานนท ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ ธรรม ๔ ขอ . . . ธรรม
๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ
เปนไฉน ดูกอนอานนท ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ให
บริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
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โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
[๑๔๐๑] ดูกอนอานนท ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อัน
ภิกษุเจริญแลวอยางไร การทําใหมากแลวอยางไร ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ให
บริบูรณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี ฯลฯ ดูกอนอานนท โพชฌงค ๗
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมยังวิชชาและวิมุตติ
ใหบริบูรณ.
จบทุติยอานันทสูตรที่ ๔
สูตรที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ มีขอ กําหนดเทากับสูตรที่ ๓ นี้เอง. คํา
ที่เหลือทุกแหง ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอานาปานสังยุตตวรรณนาที่ ๑๐
๕. ปฐมภิกขุสูตร
วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป
[๑๔๐๒] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
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อยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอให
บริบูรณ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูห รือหนอ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา มีอยู
ภิกษุทั้งหลาย.
[๑๔๐๓] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ... ธรรม ๗
ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ
เปนไฉน.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฎฐาน ๔
ใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยัง
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ.
(พึงขยายเนื้อความใหพิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตขางตน)
จบปฐมภิกขุสูตรที่ ๕
๖. ทุติยภิกขุสูตร
วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป
[๑๔๐๔] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
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อยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอให
บริบูรณ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม
๒ ขอใหบริบูรณ มีอยูห รือหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ
ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลว จักทรงจําไว.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ . . . ธรรม ๗ ขอ อันภิกษุ
เจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอ ใหบริบูรณ มีอยู.
[๑๔๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอยางหนึ่ง อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบรู ณ... ธรรม ๗ ขอ อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ เปนไฉน.
ธรรมอยางหนึ่ง คือ สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ขอใหบริบูรณ สติปฏฐาน ๔ อัน
ภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบรู ณ โพชฌงค
๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ฯลฯ
จบทุติยภิกขุสูตรที่ ๖
๗. สังโยชนสูตร
เจริญอานาปานสติเพื่อสมาธิเพื่อละสังโยชน
[๑๔๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.
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[๑๔๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลวอยางไร กระทําใหมากแลวอยางไร ยอมเปนไปเพื่อละ
สังโยชน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา จัก
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาเห็น
โดยความสละคืนหายใจเขา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไป
เพื่อละสังโยชน ฯลฯ
จบสังโยชนสูตรที่ ๗
๘. อนุสยสูตร
เจริญอานาปาสติสมาธิเพื่อถอนอนุสัย
[๑๔๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอนเปนไปเพื่อถอนอนุสัย ฯลฯ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยปานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย
จบอนุสยสูตรที่ ๘
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๙. อัทธานสูตร
เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อรูอัทธานะ
[๑๔๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมาก
แลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ.
จบอัทธานสูตรที่ ๙
๑๐. อาสวักขยสูตร
เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ
[๑๔๑๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ
อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแลว
อยางนี้ การทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.
จบอาสวักขยสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๒
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รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อิจฉานังคลสูตร ๒. โลมสกังภิยสูตร ๓. ปฐมอานันทสูตร
๔. ทุติยอานันทสูตร ๕. ปฐมภิกขุสูตร ๖. ทุติยภิกขุสูตร ๗. สังโยชนสูตร
๘. อนุสยสูตร ๙. อัทธานสูตร ๑๐. อาสวักขยสูตร และอรรถกถา
จบอานาปานสังยุต
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โสตาปตติสังยุต
เวฬุทวารวรรคที่ ๑
๑. ราชสูตร
คุณธรรมของพระอริยสาวก
[๑๔๑๑] กรุงสาวัตถี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเปน
อิสราธิบดีในทวีปทั้ง ๔ สวรรคตแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค คือ ไดเปน
สหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส ทาวเธอแวดลอมไปดวยหมูนางอัปสร เอิบอิ่ม
พรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ณ สวนนันทวัน ในดาวดึงส
พิภพนั้น ทาวเธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ก็จริง ถึงอยางนั้น ทาวเธอ
ก็ยังไมพนจากนรก จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน จากปตติวิสัย และจากอบาย
ทุคติ วินิบาต.
[๑๔๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยูดวยคํา
ขาวที่แสวงหามาดวยปลีแขง นุงหมแมผาที่เศราหมอง เธอประกอบดวยธรรม
๔ ประการ ก็จริง ถึงอยางนั้น เธอก็พนจากนรก จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
จากปตติวิสัย และจากอบาย ทุคติ วินิบาต ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระ
พุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
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ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรน ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว อัน
ผูใดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามา
อันวิญูซนพึงรูเฉพาะตน ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ
วา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปน
ธรรม ปฏิบตั ิสมควร คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูควรของคํานับ ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควร
ทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ประกอบดวยศีลที่พระ
อริยเจาใครแลว ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชน
สรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไมลูบคลําแลว เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอม
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้.
[๑๔๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การไดทวีปทั้ง ๔ กับการไดธรรม ๔
ประการ การไดทวีปทั้ง ๔ ยอมไมถงึ เสี้ยวที่ ๑๖ ซึ่งจําแนกออกไปแลว ๑๖
หน ของการไดธรรม ๔ ประการ.
จบราชสูตรที่ ๑
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โสตาปตติสังยุตวรรณนา
อรรถกถาราชสูตร
พึงทราบอธิบายในราชสูตรที่ ๑.
คําวา กิฺจาป เปนนิบาตลงในอรรถวาอนุเคราะหและติเตียน.
จริงอยู พระศาสดาเมื่อจะทรงอนุเคราะห (เมื่อถือเอา) ราชสมบัติ คือความเปน
อิสฺราธิบดีแหงมหาทวีปทั้ง ๔ และเมื่อจะทรงติเตียนความเปน คือการละบาย
ทั้ง ๔ ยังไมได จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิ...
แมก็จริง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา แหงทวีปทั้ง ๔ ไดแก ทวีปใหญ ๔
มีทวีปพันหนึ่งเปนบริวาร.
บทวา อิสฺสริยาธิปจฺจ ความวา ความเปนอิสระ ความเปนอธิบดี
ชื่อวา ความเปนใหญ ความเปนอิสระ ความเปนใหญ ชื่อวา ความเปน
อิสราธิบดี เพราะอรรถวา ไมมีความแตกตางกันในราชสมบัติ. บทวา
กาเรตฺวา ไดแก ใหราชสมบัติเห็นปานนี้เปนไป. พระผูมีพระภาคเจา ได
ตรัสคําเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก ... แมก็จริง.
ผามีชายหามิได ชื่อวา นนฺตกานิ (ผาที่เศราหมอง) ในบทนั้น. ก็ผา
สาฎกแม ๑๓ ศอก ตั้งแตตัดชายผาออก ถึงการนับวา ผาไมมีชายเหมือนกัน. บทวา
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ไดแก ความเลื่อมใสอันไมคลอนแคลน.
บทวา ก็ความเลื่อมใสนี้นั้น ความวา ความเลื่อมใสอยางหนึ่งมี
หลายอยางเทียว ก็ความเลื่อมใสที่มาถึงแลวโดยมรรคนั้น ยอมเกิดขึ้นไมกอน
ไมหลังในวัตถุเหลาใด ดวยอํานาจวัตถุเหลานั้น ความเลื่อมใสนั้น ทานจึง
กลาวไว ๓ อยาง โดยนัยเปนตนวา ดวยความเลื่อมในอันไมหวั่นไหวในพระ* ไมมีการชวงชิงหรือโคนลมราชสมบัติหนึ่ง.
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พุทธเจา. เพราะความเลื่อมใสอยางเดียว เหตุนั้น ความเลื่อมใสนั้น ยอมเปน
เหตุใหนอมไปตางๆกัน. จริงอยู อริยสาวก ยอมมีความเลื่อมใส ความรักและ
ความเคารพในพระพุทธเจาเทานั้นมาก ในพระธรรมหรือในพระสงฆไมมาก
หรือยอมมีความเลื่อมใสในพระธรรมเทานั้นมาก ในพระพุทธเจา หรือใน
พระสงฆไมมาก หรือยอมมีความเลื่อมใสในพระสงฆเทานั้นมาก ในพระพุทธเจา
หรือพระธรรมไมมาก เพราะเหตุนั้น อริยสาวกมีความเลื่อมใส ความรักและ
ความเคารพ (ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ) เพียงอยางเดียวก็หาไม.
คําเปนตนวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ดังนี้ ทานใหพิสดารแลว ในปกรณวิเสส ชื่อวา วิสุทธิมรรคนั่นแล. บทวา
ที่พระอริยเจาใครแลว ความวา ที่พระอริยเจาทั้งหลาย ใครเเลว คือ เปนที่
ชอบใจเทียว เพราะวา พระอริยบุคคลทั้งหลาย ไปแลวระหวางภพก็ไมทําให
ศีลหากําเริบ ทานกลาวแลวอยางนี้ หมายเอาศีลหาเหลานั้น แมของพระอริยบุคคลเหลานั้น. คําวา ไมขาด เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว เชน
เดียวกันเทียว. สวนหนึง่ ขาดที่ริม ทานเรียกวา ขาดตามลําดับ. บทวา
ขาดทะลุในทามกลาง ความวา สวนเหลานั้นมีชนิดตางกันในที่หนึ่ง.
บทวา ดาง ไดแก มีลวดลายตาง ๆ. บทวา พรอย ความวา
ศีลที่แตกในขอตน หรือที่สุดไปตามลําดับอยางนี้ ชื่อวา ขาด ที่แตกใน
ทามกลาง ชือ่ วา ทะลุ ชือ่ วา ดาง เพราะขาดไปตามลําดับ ๒-๓ สิกขาบท
ในที่ใดที่หนึ่ง ที่ทําลายระหวางสิกขาบทหนึ่ง ชื่อวา พรอย พึงทราบความ
ที่ศีลไมขาดเปนตน เพราะไมมีโทษเหลานั้น. บทวา เปนไทย ไดแกโดย
กระทําความเปนไท. บทวา วิญูชนสรรเสริญ ความวา อันวิญูชนทั้ง
หลาย มีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลว.
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บทวา อันตัณหาและทิฏฐิไมลบู คลําแลว ความวา อันตัณหา
และทิฏฐิไมอาจลูบคลําอยางนี้วา ความตรึกชื่ออันทานทําแลว ความตรึกนี้ทาน
ทําแลว. บทวา เปนไปเพื่อสมาธิ ความวา สามารถเพื่อใหอัปปนาสมาธิ
หรืออุปจารสมาธิเปนไป.
จบอรรถกถาราชสูตรที่ ๑
๒. โอคธสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๔๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม
ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ อริยสาวกผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผู
สุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอ
ไปอีกวา
[๑๔๑๕]
ศรัทธา ศีล ความเลื่อมใสและการ
เห็นธรรมมีอยูแ กผูใด ผูนั้นแล ยอมบรรลุ
ความสุข อันหยั่งลงในพรหมจรรยตาม
กาล.
จบโอคธสูตรที่ ๒
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อรรถกถาโอคธสูตร
พึงทราบอธิบายในโอคธสูตรที่ ๒.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอาความเลื่อมใสในพระพุทธเจา ดวยบทวา
เยส สทฺธา. ทรงถือเอาศีลที่พระอริยเจาใครแลว ดวยบทวา ศีล.
ทรงถือเอาความเลื่อมใสในพระสงฆ ดวยบทวา ความเลื่อมใส. ทรงถือ
เอาความเลื่ยมใสในธรรม ดวยบทวา การเห็นธรรม เปนอันวา ตรัส
องคแหงการบรรลุโสดา ๔ ดวยประการฉะนี้. บทวา กาเล ปจฺเจนฺติ ไดแก
บรรลุ (ผล) ตามกาล. บทวา ความสุขอันหยั่งลงในพรหมจรรย ไดแก
สุขที่สัมปยุตดวยมรรค ๓ เบื้องสูงที่รวมเอาพรหมจรรยแลวดํารงอยู. ก็ความ
เลื่อมใสที่มาแลวในคาถา จัดวาเปนความเลื่อมใสอันเปนโลกุตระ พระติปฏกจูฬาภยเถระ กลาววา ความเลื่อมใสกอน. พระติปฏกจูฬนาคเถระ
กลาววา ความเลื่อมใสคือ การพิจารณามรรคที่มาแลว. พระเถระ แมทั้งสอง
เปนบัณฑิต มีสุตะมาก สุภาษิตของพระเถระทั้งสองวา นี้เปนความเลื่อมใส
ที่เจือกัน.
จบอรรถกถาโอคธสูตรที่ ๒
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๓. ทีฆาวุสูตร
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา
[๑๔๑๖] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เวฬุวัน กลันทกนิวาปนสถาน กรุงราชคฤห ก็สมัยนั้น ทีฆาวุอุบาสกปวย ได
รับทุกข เปนไขหนัก. ไดเชิญคฤหบดีชื่อโชติยะ ผูเปนบิดามาสั่งวา ขาแต
คฤหบดี ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา แลวกราบทูลตามคําของผมวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคม
พระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และจงกราบทูลอยางนี้
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยัง
นิเวศนของทีฆาวุอุบาสก โชติยคฤหบดีรับคําทีฆาวุอุบาสกแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๑๔๑๗ ] ครั้นแลว โชติยคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆาวุอุบาสกปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวาย
บังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และเขากราบทูล
มาอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระ
ภาคเจาจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของทีฆาวุอุบาสก พระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับดวยดุษณีภาพ.
[๑๔๑๘] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและ
จีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของทีฆาวุอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว
แลวไดตรัสถามทีฆาวุอุบาสกวา ดูกอนทีฆาวุอุบาสก ทานพอจะอดทนไดหรือ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 275

พอยังอัตภาพใหเปนไปไดละหรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไมกาํ เริบขึ้นแลหรือ
ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฎแลหรือ ทีฆาวุอุบาสกกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดทนไมได เยียวยาอัตภาพใหเปน
ไปไมได ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนักไมทุเลาลงเลย ความกําเริบ
ยอมปราฎ ความทุเลายอมไมปรากฏ.
[๑๔๑๙] พ. ดูกอนทีฆาวุ เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยาง
นี้วา เราจักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาฯลฯ
ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ จักเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอ นทีฆาวุ ทานพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
[๑๔๒๐] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุ
โสดา ๔ เหลาใด ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้น มีอยูใน
ขาพระองค และขาพระองคก็เห็นชัดในธรรมเหลานั้น ขาพระองคประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ
ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ.
พ. ดูกอนทีฆาวุ เพราะฉะนั้นแหละ ทานตั้งอยูในองคแหงธรรม
เปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ เหลานี้แลว พึงเจริญธรรมอันเปนไปในสวนแหง
วิชชา ๖ ประการ ใหยิ่งขึ้นไป.
[๑๔๒๑] ดูกอนทีฆาวุ ทานจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปน
ของไมเที่ยง มีความสําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเปนทุกข มีความสําคัญในสิ่งที่
เปนทุกขวาเปนอนัตตา มีความสําคัญในการละ มีความสําคัญในความคลายกําหนัด มีความสําคัญในการดับ ดูกอนทีฆาวุ ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.
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[๑๘๒๒] ที. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมอันเปนไปในสวนแหง
วิชชา ๖ ประการเหลาใด ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้น
มีอยูในขาพระองค และขาพระองคก็เห็นชัดในธรรมเหลานั้น ขาพระองค
พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปนของไมเที่ยง มีความสําคัญในสิ่งที่ไมเที่ยง
วาเปนทุกข . . . มีความสําคัญในความดับ อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคมีความ
คิดอยางนี้วา โชติยคฤหบดีนี้ อยาไดถึงความทุกขโดยลวงไปแหงขาพระองค
เลย โชติยคฤหบดีไดกลาววา พอทีฆาวุ พออยาไดใสใจถึงเรื่องนี้เลย พอ
ทีฆาวุ จงใสใจพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกทานใหดีเถิด.
[๑๔๒๓] ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกดวย
พระโอวาทนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปแลวไมนาน ทีฆาวุอุบาสกกระทํากาละแลว.
[๑๔๒๔] ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆาวุอุบาสก
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวยพระโอวาทโดยยอ กระทํากาละแลว คติ
ของเขาเปนอยางไร อภิสัมปรายภพของเขาเปนอยางไร พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสตอบวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทีฆาวุอุบาสกเปนบัณฑิต มีปกติพูดจริง
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และไมยังตนใหลําบาก เพราะมีธรรมเปนเหตุ
ทีฆาวุอุบาสกเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น มีอันไมกลับมา
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
จบทีฆาวุสูตรที่ ๓
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อรรถกาทีฆาวุสูตร
พึงทราบอธิบายในทีฆาวุสูตรที่ ๓.
บทวา เพราะเหตุนั้น ความวา เพราะทานปรากฎในองคแหง
ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ บทวา วิชฺชาภาคิเย ความวา ในสวนแหงวิชชา.
บทวา ในสังขารทั้งปวง ความวา ในสังขารที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิปสสนาแหงมรรคทั้ง ๓ เบื้องสูง แกทีฆาวุอุบาสก
อยางนี้. บทวา วิฆาต ไดแก ความทุกข.
จบอรรถกถาทีฆาวุสูตรที่ ๓
๔. ปฐมสาริปุตตสูตร
เปนพระโสดาบันเพราะมีธรรม ๔ ประการ
[๑๔๒๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรกับทานพระอานนทอยู
พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น
เวลาเย็น ทานพระอานนทออกจากที่เรนเขาไปหาทานพระสารีบตุ รถึงที่อยูแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทาน
สารีบุตร เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรมเทาไร หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคเจา
จึงจะทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
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[๑๔๒๖] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกอ นผูมีอายุ เพราะเหตุที่
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ หมูสตั วนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงจะทรงพยากรณ
วาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ
ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อ
สมาธิ เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงจะทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบปฐมสาริปุตตสูตรที่ ๔
ปฐมสาริปุตตสูตรที่ ๔ มีอรรถงายทั้งนั้น.
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๕. ทุติยสาริปุตตสูตร
วาดวยองคธรรมเครื่องบรรลุโสดา
[๑๔๒๗] ครั้งนัน้ ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา ดูกอนสารีบุตร
ที่เรียกวา โสตาปตติยังคะ* ๆ ดังนี้ โสตาปตติยังคะเปนไฉน.
[๑๔๒๘] ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
โสตาปตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ ๑ สัทธรรมสวนะ
ฟงคําสั่งสอนของทาน ๑ โยนิโสมนสิการ กระทําไวในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑.
[๑๔๒๙] พ. ถูกละ ๆ สารีบุตร โสตาปตติยังคะ คือ สัปปุริสสังเสวะ ๑ สัทธรรมสวนะ ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ๑.
[๑๔๓๐] ดูกอนสารีบุตร ก็ที่เรียกวา ธรรมเพียงดังกระแส ๆ ดังนี้
ก็ธรรมเพียงดังกระแสเปนไฉน ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
ชื่อวา ธรรมเพียงดังกระแส.
[๑๔๓๑] พ. ถูกละ ๆ สารีบตุ ร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘
นี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ชื่อวาธรรมเพียงดังกระแส.
[๑๔๓๒] ดูกอนสารีบุตร ที่เรียกวา โสดาบัน ๆ ดังนี้ โสดาบัน
เปนไฉน.
* องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา
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สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ผูใดประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้
ผูนี้เรียกวาพระโสดาบัน ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้ มีโคตรอยางนี้
[๑๔๓๓] พ. ถูกละ ๆ สารีบตุ ร ผูซึ่งประกอบดวยอริยมรรคมีองค
๘ นี้ เรียกวาโสดาบัน ทานผูนี้นั้น มีนามอยางนี้ มีโคตรอยางนี้.
จบทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕
อรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕.
บทวา โสตาปตฺติยงฺค ความวา องคคุณที่ไดเฉพาะสวนเบื้องตน
แหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา. ก็คุณที่ไดเฉพาะ มีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจา ชื่อวา องคแหงโสดาบัน ก็องคแมเหลานั้นมาแลววา องค
แหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา. ในองคเหลานั้น องคแมทั้งสองก็มีอธิบาย
คํานี้ วา บุคคล เสพสัตบุรุษ คบ นั่งใกล ฟงธรรม ใสใจโดยแยบคาย
ปฏิบัติขอปฏิบัติที่เปนสวนเบื้องตน อันเปนธรรมสมควรแกธรรม ยอมได
เฉพาะธรรมเครื่องบรรลุโสดา.
ธรรมมีการคบสัตบุรุษเปนตน ชื่อวา องคแหงธรรมเครื่องบรรลุ
โสดา เพราะอรรถวา เปนองคเพื่อประโยชนแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา.
ธรรมนอกนี้ ชื่อวา โสตาปตติยังคะ (องคแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา) เพราะ
อรรถวา เปนองคแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา กลาวคือปฐมมรรค. โสดาปตติมรรค เปนองคแหงโสดาปตติมรรคที่แทงตลอดแลว เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา องคแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา.
จบอรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕
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๖. ถปติลูตร
วาดวยชางไมนามวาอิสิทัตตะ
[๑๔๓๔] สาวัตถีนิทาน ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรม
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา พระผูมีพระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว จัก
เสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน
[๑๔๓๕] ก็สมัยนั้น พวกชางไมผูเปนพระสกทาคามีมากอนนามวา
อิสิทัตตะ อยูอาศัยในหมูบานสวยดวยกรณียกิจบางอยาง พวกเขาไดฟงขาว
วา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา พระผูมี
พระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว จะเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน จึงวางบุรุษ
ไวในหนทางโดยสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเห็นพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาในเวลาใด พึงบอกพวกเราในเวลานั้น บุรุษ
นั้นอยูมาได ๒- ๓ วัน ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล จึงเขาไป
หาพวกชางไมแลวไดบอกวา ทานผูเจริญทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจากําลังเสด็จมา ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
[๑๔๓๖] ครั้งนั้น พวกชางไมผูเปนพระสกทาคามีมากอนนามวา อิสิทัตตะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว เดิน
ตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางพระปฤษฎางค พระผูมีพระภาคเจาทรงแวะจาก
หนทางเสด็จเขาไปยังโคนไมแหงหนึ่ง แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาด
ถวาย พวกชางไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา
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[๑๔๓๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบท
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จัก เสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จ
จาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบทแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมี
ความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางจากเรา ไปแลว.
[๑๔๓๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟง
ขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากโกศลชนบทไปยังแควนมัลละ
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จ
จาริกจากโกศลชนบทไปแควนมัลละแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความ
เสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๓๙] ขาแดพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชี
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จ
จาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมี
ความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสี
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จ
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จาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความ
เสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธ
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ นอยใจวา พระผูมีพระภาคเจา
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จ
จาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธแลว เวลานัน้ ขาพระองคทั้งหลายมีความ
เสียใจ นอยใจเปนอันมากวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
[๑๔๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสี
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาจัก
ใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จจาริกจาก
แควนมคธมายังแควนกาสีแลว เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้ม
ใจวา พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟง
ขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจากแควนกาสีมายังแควนวัชชี เวลานั้น
ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาจักใกลเราทั้ง
หลายเขามา เวลาใด ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จจาริกจากแควนกาสี
มายังแควนวัชชีแลว เวลานั้นขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระ
ผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.
[๑๔๔๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาววา พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละ
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เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาจัก
ใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา เสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละแลว เวลานั้น ขา
พระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลาย
เขามาแลว.
[๑๔๔๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลาย
ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศล
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาจัก
ใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ
ภาคเจาวา เสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศลแลว เวลานั้น ขา
พระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลาย
เขามาแลว.
[๑๔๔๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายได
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา จักเสด็จจาริกจากแควนโกศลมายังกรุงสาวัตถี
เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจวา พระผูมีพระภาคเจาจัก
ใกลเราทั้งหลายเขามา เวลาใด ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ
ภาคเจาวา ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี เวลานั้น ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ ปลื้มใจเปน
อันมากวา พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลายแลว.
[๑๔๔๗] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนชางไมทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ทาน
ทั้งหลายควรไมประมาท.
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[๑๔๔๘] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ความคับแคบอยางอื่นที่เปน
ความคับแคบกวา และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้มีอยูหรือ
หนอ.
พ. ดูกอนชางไมทั้งหลาย ก็ความคับแคบอยางอื่นที่เปนความคับแคบ
กวาและที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้เปนไฉน.
[๑๔๔๙] ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อ
ใด พระเจาปเสนทิโกศลมีพระราชประสงคจะเสด็จออกไปยังพระราชอุทยาน
เมื่อนั้น ขาพระองคทั้งหลายตองกําหนดชางที่ขึ้นทรงของพระเจาปเสนทิโกศล
แลวใหพระชายาซึ่งเปนที่โปรดปราน เปนที่พอพระราชหฤทัยของพระเจาปเสนทิโกศลประทับขางหนาพระองคหนึ่ง ขางหลังพระองคหนึ่ง กลิน่ ของ
พระชายาเหลานั้นเปนอยางนี้ คือ เหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผูประพรม
ดวยของหอมดังขวดน้ําหอมที่เขาเปดในขณะนั้น กายสัมผัสของพระชายาเหลา
นั้นเปนอยางนี้ คือ เหมือนกายสัมผัสของนางราชกัญญาผูดํารงอยูดวยความ
สุข ดังปุยนุนหรือปุยฝาย ก็ในสมัยนัน้ แมชางขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง
แมพระชายาทั้งหลายขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง แมพระเจาปเสนทิโกศล
เลา ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง.
[๑๔๕๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายไมรูสึกวา จิต
อันลามกบังเกิดขึ้นในพระชายาเหลานั้นเลย ขอนี้แล คือความคับแคบอยาง
อื่นที่เปนความคับแคบกวา และที่นบั วาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบ
นี้.
[๑๔๕๑] พ. ดูกอนชางไมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ ฆราวาสจึง
คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ก็ทานทัง้ หลายควรไม
ประมาท.
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[๑๔๕๒] ดูกอนชางไมทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัส
รูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผู
มีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ มีใจปราศ
จากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามืออันชุม ยินดีใน
การสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูครองเรือน ดูกอนชางไม
ทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๕๓] ดูกอนชางไมทั้งหลาย ทานทัง้ หลายประกอบดวยความ
เลื่อมใส อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ
ฯลฯ ก็ไทยธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีอยูในตระกูล ทานทั้งหลายเฉลี่ยไทยธรรมนั้น
ทั้งหมด กับผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เหมือนวาพวกมนุษยในแควนโกศลมีเทาไร ทานทั้งหลายก็เฉลี่ยแบงปนให
เทา ๆ กัน.
ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองค
ทั้งหลายไดดีแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบพฤติการณอยางนี้ของขา
พระองคทั้งหลาย.
จบถปติสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปติสูตร
พึงทราบอธิบายในถปติสูตรที่ ๖.
บทวา อยูอาศัยในหมูบานสวย ความวา อยูในบานสวยของตน.
บรรดาชางไมเหลานั้น ชางไมชื่อ อิสิทัตตะ เปนพระโสดาบันพระสกทาคามี
มากอน เปนผูสันโดษในกาลทุกเมื่อ. บทวา วางบุรุษไวในหนทาง
ความวา ทราบวา ทางเปนที่เสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจา โดยประตูบาน
ของพวกชางไมเหลานั้น เพราะฉะนั้น พวกชางไมนั้น จึงวางบุรุษไวกลางหน
ทาง ดวยคิดวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อพวกเราหลับแลว หรือประมาทแลว
ในเวลา พึงเสด็จไป ครั้งนั้นพวกเราพึงไดเฝา. บทวา เดินตามแลว
ความวา ติดตามไปขางพระปฤษฎางค ๆ แตไมไกล.
พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จโดยทางพระบาทในทามกลางทางเกวียน.
พวกชางไมนอกนี้ ไดตดิ ตามไปทั้งสองขาง บทวา ทรงแวะจากหนทาง
ความวา การทําปฏิสันถารแกพระพุทธเจาทั้งหลาย. ผูเสด็จไปกับใคร ๆ ก็ควร
การทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูประทับยืนกับใคร ๆ ผูประทับนั่ง
ตลอดวันกับใคร ๆ ก็ควร เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงดําริแลว
วา การทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาผูเสด็จไปกับคนพวกนี้ไมควรแลว การ
ทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาผูเสด็จไปกับคนผูยืนอยูไมควรแลว เพราะวาชน
เหลานี้ เปนเจาของศาสนาของเรามีผลอันถึงแลว (เปนพระสกทาคามี) เราจัก
นั่งทําปฏิสันถารตลอดทั้งวันกับคนพวกนี้ ดังนี้แลว จึงทรงแวะลงจากหนทาง
เสด็จเขาไปหาทางทิศที่มีโคนไมอยู. บทวา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาด
ถวาย ความวา ถามวาพวกชางไมไดใหถือเอารม รองเทา ไมเทา น้ํามันทาเทา
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น้ําปานะ ๘ อยาง และบัลลังกมีขาเหมือนเทาสัตวไปแลวหรือหนอ. ตอบวา
ใหปูบัลลังกที่เขานํามาถวายแลว. พระศาสดาประทับนั่งบนบัลลังกนั้น.
บท วา นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ความวา พวกชางไม
กลาวแลววา พวกทานจงถวายของที่เหลือมีรมและรองเทาเปนตน แกภิกษุ
สงฆ. แมตนเองก็ไดถวายบังคมพระผูมพี ระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง คําทั้งหมดเปนตนวา พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จจาริก
จากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบท พวกชางไมมีอิสิทัตตะเปนตน
กราบทูลแลว ดวยอํานาจมัชฌิมประเทศนั่นเอง. เพราะเหตุไร จึงกําหนด
เพราะวา การเที่ยวจาริกไปก็ดี การยังอรุณใหตั้งขึ้นก็ดี ของพระผูมีพระภาคเจา
พวกชางไมกลาวแลวดวยอํานาจมัชฌิมประเทศ เพราะคํานั้นกําหนดแนนอน วา
พระผูมีพระภาคเจา ยอมเสด็จจาริกไปในมัชฌิมประเทศนั่นเทียว พระองค
ยอมใหอรุณตั้งขึ้นในมัชฌิมประเทศ.
ในบทวา พระผูมีพระภาคเจาจักใกลเราทั้งหลาย ความวา พวก
ชางไมนั้นมีความยินดี เพราะพระผูมีพระภาคเจาอยูใกลนั่นเทียว อยางเดียว
หามิได ที่แทแล พวกเขามีความดีใจวา บัดนี้ เราจักไดถวายทาน ทําการ
บูชาดวยของหอมและระเบียบเปนตน (และ) ถามปญหา. บทวา คฤหบดี
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ฆราวาสคับแคบ ความวา คฤหบดี
ทั้งหลาย เมือ่ เราอยูไกล พวกทานยอมมีความเสียใจไมนอย เมื่อเราอยูใกล
ก็ยอมมีความดีใจไมนอย เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น พึงทราบคํานี้วา
ฆราวาสคับแคบ. ก็เพราะโทษของฆราวาส พวกทานจึงมีความคิดอยางนี้วา
ก็ถาเราละฆราวาสแลวบวช. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อทรงแสดง
เนื้อความนี้ แกชางไมชื่อวาอิสิทัตตะนั้น จึงตรัสอยางนี้วา เมื่อพวกทานไปและ
มากับเราอยางนี้ เหตุนั้นจึงไมมี. พึงทราบความที่การอยูครองเรือนนั้นคับแคบ
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เพราะอรรถวา มีกิเลสเครื่องกังวล และ มีความหวงใยในคํานั้น.
ก็ฆราวาสของผูที่อยูในที่อยูอาศัยใหญ ชื่อวาคับแคบ เพราะอรรถวา มีกิเลสชาติ
เครื่องใหกังวล และมีความหวงใย.
บทวา เปนทางมาแหงธุลี ความวา เปนทางมาแหงธุลี คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ อธิบายวา เพื่อประโยชนแกการมา. บทวา บรรพชา
ปลอดโปรง ความวา บรรพชา ชื่อวา ปลอดโปรง เพราะอรรถวา ไมมี
กิเลสชาติเครื่องกังวล และไมมีความหวงใย ก็บรรพชาของภิกษุสองรูปผูนั่งคู
บัลลังกในหองแม ๔ ศอก ชื่อวา ปลอดโปรง เพราะอรรถวา ไมมีกิเลสชาติ
เครื่องกังวล และไมมีความหวงใย. บทวา คฤหบดีทั้งหลาย ก็ทา นทั้งหลาย
ควรไมประมาท ความวา การทีพ่ วกทานอยูเปนฆราวาสที่คับแคบแลว
อยางนี้ ควรทําความไมประมาทเทียว.
บทวา พวกขาพระองค จะใหพระชายาซึ่งเปนที่โปรดปราน
นั่งขางหนาพระองคหนึ่ง ขางหลังพระองคหนึ่ง ความวาไดยินวาชนแม
ทั้งสองเหลานั้น ใหหญิงเหลานั้นที่ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง ประทับ
นั่งบนชางสองเชือกเหลานั้นอยางนี้ ยืนชางของพระราชาไวตรงกลาง แลวไป
ในขางทั้งสอง เพราะฉะนั้น พวกชางไมนั้นจึงกลาวแลวอยางนี้. บทวา แมชา ง
ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง ความวา ชางยอมไมทําอะไร ๆ ใหเปนอัน
เสพผิดแลวฉันใด เปนอันพึงรักษาไวฉันนั้น. บทวา พระชายา แมเหลานั้น
ความวา พระชายาเหลานั้น ยอมไมถึงความประมาทโดยประการใด ยอมเปน
อันพึงรักษาโดยประการนั้น. บทวา แมตน. ความวา แมตนอันบุคคลผูไมทํา
กิริยามีการแยม การราเริง การกลาว และการชําเลืองเปนตน ชื่อวา เปนอัน
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พึงรักษา ตนแมบุคคลกระทําอยูอยางนั้น เปนอันพึงขมวา นาย เจานี่
ประทุษราย. คฤหบดีทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระราชายอมมอบให
พวกทานรับของหลวงเปนนิจ เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น ฆราวาสคับแคบ
ชื่อวา เปนทางมาแหงธุลี. ก็ภิกษุถือผาบังสุกุล เมื่อใหรับอยูอยางนี้ ยอมไมมี
เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น บรรพชา ชื่อวา ปลอดโปรง. พระผมีพระภาคเจาทรงแสดงวา แมบรรพชาก็เปนอยางนี้ คฤหบดีทั้งหลาย ก็ทานทั้งหลาย
ควรไมประมาท คือทําความไมประมาทนั่นแล.
บทวา มีจาคะอันปลอยแลว ความวา มีจาคะอันสละแลว. บทวา
มีฝามืออันชุม ความวา มีมืออันลางแลว เพื่อประโยชนแกการใหแกผูที่
มาแลวทั้งหลาย. บทวา ยินดีในการสละ ความวา ผูยินดีแลวในการสละ
กลาวคือการสละลง. บทวา ควรแกการขอ คือ ผูควรที่บุคคลพึงขอ.
บทวา ยินดีในการจําแนกทาน ความวา ผูยินดีแลวในการจําแนกวัตถุ
ไร ๆ แมมีประมาณนอย ในทานนั่นเทียวที่ไดแลวนั้น. บทวา เฉลี่ยแบง
ปนใหเทา ๆ กัน ความวา ของทั้งปวงที่ไมทําการแบงอยางนี้วา นี้จักเปน
ของพวกเรา นี้จักเปนของพวกภิกษุ เปนของอันพวกเธอพึงใหตั้งอยูแลว.
จบอรรถกถาถปติสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 291

๙. เวฬุทวารสูตร
วาดวยธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตน
[๑๔๕๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชือ่
เวฬุทวาระ.
[๑๔๕๕] พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวาระไดสดับขาววา พระสมณโคดมผูเปนโอรสของเจาศากยะ. เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จ
เที่ยวจาริกไปโนโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึง
เวฬุทวารคามแลว ก็กติ ติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไป
อยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระสมณโคดมพระองคนั้น
ทรงกระทําโลกนี้พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ
พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น
เปนความดี.
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[๑๔๕๖] ครั้งนัน้ พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา บางพวกประนมอัญชลีไปทาง
พระผูมีพระภาคเจา บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
[๑๔๕๗] ขาแตพระโคดม ขาพระองคทั้งหลายมีความปรารถนา มี
ความพอใจ มีความประสงคอยางนี้ ๆ วา. ขอเราทั้งหลายพึงแออัดไปดวยบุตร
อยูครองเรือน พึงลูบไลจันทนที่เขานํามาแตแควนกาสี พึงทัดทรงมาลา
ของหอม และเครื่องลูบไล พึงยินดีทองและเงิน เมื่อแตกกายตายไป พึง
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพระองคทั้งหลายจะพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครอง
เรือน. . . เมื่อแตกกายตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยประการใด
ขอทานพระโคดมโปรดทรงแสดงธรรม ดวยประการนั้น แกขาพระองค
ทั้งหลาย ผูม ีความปรารถนา ผูมีความพอใจ ผูม ีความประสงคอยางนั้น ๆ
เถิด.
[๑๔๕๘] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณและคฤหบดี
ทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตนแกทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงฟงธรรมปริยายนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว พราหมณและ
คฤหบดีชาวเวฬุทวารคามทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสวา
[๑๔๕๙] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายที่ควร
นอมเขามาในตนเปนไฉน อริยสาวกในธรรนวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
เราอยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ผูใดจะปลงเราผูอยากเปนอยู
ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข เสียจากชีวิต ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจ
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ของเรา อนึ่ง เราพึงปลงคนอื่นผูอยากเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข
เสียจากชีวิต ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใดไมเปน
ที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น ธรรม
ขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้น
อยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากปาณาติบาตดวย ชักชวนผูอื่นเพื่องดเวนจากปาณาติบาตดวย กลาวสรรเสริญคุณ
แหงการงดเวนจากปาณาติบาตดวย กายสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์
โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๐] ดูกอน พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย. อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใดพึงถือเอาสิ่งของที่เรามิไดใหดวยอาการ
ขโมย ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงถือเอาสิ่งของที่ผูอื่น
มิไดใหดวยอาการขโมย ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น ธรรมขอใด
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรม
ขอนั้นอยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจาก
อทินนาทานดวย ชักชวนผูอื่นเพื่อใหงดเวนจากอทินนาทานดวย กลาว
สรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากอทินนาทานดวย. กายสมาจารของอริยสาวกนั้น
ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๑] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา. ผูใ ดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยา
ของเรา ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงถึงความประพฤติ
(ผิด) ในภริยาของคนอื่น. ขึ้นนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรม
ขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของ
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ผูอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวย
ธรรมขอนั้นอยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวน
จากกาเมสุมิจฉาจารดวย ชักชวนผูอนื่ เพื่อใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย
กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย กายสมาจารของ
อริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๒] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใดพึงทําลายประโยชนของเราดวยการ
กลาวเท็จ ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงทําลายประโยชน
ของคนอื่นดวยการกลาวเท็จ ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจ
แมของผูอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่น
ไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอม
งดเวนจากมุสาวาทดวย ชักชวนผูอื่นเพื่อใหงดเวนจากมุสาวาทดวย กลาว
สรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากมุสาวาทดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น
ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๓] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใดพึงยุยงเราใหแตกจากมิตรดวยคํา
สอเสียด ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงยุยงคนอื่นใหแตก
จากมิตรดวยคําสอเสียด ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจของคนอื่น ธรรมขอใด
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรม
ขอนั้นอยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้เเลว ตนเองยอมงดเวนจาก
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ปสุณาวาจาดวย ชักชวนผูอื่นเพื่อใหเวนจากปสุณาวาจาดวย กลาวสรรเสริญ
คุณแหงการงดเวนจากปสุณาวาจาดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอม
บริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๔] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใ ดพึงพูดกะเราดวยคําหยาบ ขอนั้นไม
เปนที่รักที่ชอบใจของเรา อนึ่ง เราพึงพูดกะคนอื่นดวยคําหยาบ ขอนั้นก็ไม
เปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา
ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบ
ใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร อริยสาวกนัน้
พิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมงดเวนจากผรุสวาจาดวย ชักชวนผูอื่นเพื่อ
ใหงดเวนจากผรุสวาจาดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากผรุสวาจาดวย
วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๕] ดูกอน พราหมณเเละคฤหบดีทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใ ดพึงพูดกะเราดวยถอยคําเพอเจอ ขอ
นั้นไมเปนที่รักที่พอใจของเรา อนึ่ง เราพึงพูดกะคนอื่นดวยถอยคําเพอเจอ
ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจ
ของเรา ธรรมขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น ธรรมขอใดไมเปนที่
รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ตนเองยอมเวนจากสัมผัปปลาปะดวย ชัก
ชวนผูอื่นเพื่อใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวน
จากสัมผัปปลาปะดวย วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น ยอมบริสทุ ธิ์โดยสวนสาม
อยางนี้.
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[๑๔๖๖] อริยสาวกนั้นประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา. . . ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว . . . เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๔๖๗] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวก.
ประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการนี้ เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยูดวยฐานะ
เปนที่ตั้งแหงความหวัง ๔ ประการนี้ พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามี
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เราเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๖๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณและ
คฤหบดีชาวเวฬุทวารคานไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเหลานี้ ขอ
ถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทาน
พระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวา เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอด
ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบเวฬุทวารสูตรที่ ๗
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อรรถกถาเวฬุทวารสูตร
พึงทราบอธิบายในเวฬุทวารสูตรที่ ๗.
บทวา เวฬุทฺวาร ความวา ที่ไดชื่ออยางนี้ เพราะมีกอไมไผที่ลาม
มาแตตนเดิมที่ประตูหมูบาน. บทวา นอมเขาไปในตน ความวา พึงนอม
นําเขาไปในตน. บทวา จากการกลาวเพอเจอ ความวา จากการพูดเพอเจอ
อธิบายวา จากการกลาวโดยความไมรูซึ่งไมมีประโยชน.
จบอรรถกถาเวฬุทวารสูตรที่ ๗
๘. ปฐมคิญชกาวสถสูตร
วาดวยธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมทาส
[๑๔๖๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่พักซึ่งกอดวยอิฐ ใน
หมูบานแหงหนึ่ง ครั้งนั้น ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแลว คติ
ของเธอเปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร ภิกษุณีชอื่ นันทามรณภาพแลว ... อุบาสกชื่อสุทัตตะกระทํากาละแลว ... อุบาสิกาชื่อสุชาดากระทํา
กาละแลว คติของเขาเปนอยางไร สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร.
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[๑๔๗๐] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ภิกษุชื่อสาฬหะ
มรณภาพแลว กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู
ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอัน
ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป
อุบาสกชื่อวาสุทัตตะกระทํากาละแลว เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง มาสูโลกนี้อีกคราวหนึ่งแลว จัก
กระทําที่สุดทุกขได อุบาสิกาชื่อวาสุชาดากระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
[๑๔๗๑] ดูกอนอานนท ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลวพึงการทํา
กาละมิใชเปนของนาอัศจรรย ถาเมือ่ ผูนั้น ๆ กระทํากาละแลว เธอทั้งหลายพึง
เขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อความนั้น ขอนี้เปนความลําบากของตถาคต
เพราะฉะนั้นแหละ เราจักแสดงธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมาทาส (แวนสองธรรม)
ที่อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามี
นรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิน้ แลว เรา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้อง
หนา.
[๑๔๗๒] ดูกอนอานนท ก็ธรรมปริยายชือ่ ธรรมาทาส ที่อริยสาวก
ประกอบแลว... จะตรัสรูในเบื้องหนานั้น เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัย
นี้ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ใน
พระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว... เปน
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ไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยาย ชื่อวา ธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบ
แลว... จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบปฐมคิญชกาวสถสูตรที่ ๘
อรรถกถาปฐมคิญชกาวสถสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมคิญชกาวสถสูตรที่ ๘.
บทวา าติเก ความวา หมูบาน ๒ ตําบล ของบุตรของจุลลปติ
และมหาปติทั้งสองมีอยูเพราะอาศัยบึงหนึ่ง. บทวา ญาติเก ไดแก ในบาน
หนึ่ง บทวา ที่พักซึ่งกอดวยอิฐ ความวา ที่อยูทําดวยอิฐ. บทวา สวนเบื้อง
ต่ํา ไดแก สวนเบื้องต่ําที่ใหถือปฏิสนธิในกามภพนั้นเอง. อีกอยางหนึ่ง ชื่อ
วา สวนเบื้องต่ํา เพราะอรรถวาพึงละได ดวยมรรค ๓ ที่ไดชื่อวา อุระ
ดังนี้ บรรดาสังโยชนเหลานั้น สังโยชนสองเหลานี้คือ กามฉันทะ
พยาบาท ไมขมแลวดวยสมาบัติหรือไมถอนขึ้นแลวดวยมรรค หรือวาไมให
เพื่อจะถึงรูปภพที่เปนสวนเบื้องบน ดวยอํานาจแหงการเกิด. สังโยชน ๓ มี
สักกายทิฏฐิเปนตน นําสัตวที่เกิดแลวในรูปภพนั้นมาใหเกิดแมในที่นี้อีก
เพราะเหตุนั้น สังโยชนแมทั้งหมด จึงชื่อวา เปนสวนเบื้องต่ํา. บทวา
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา ความวา มีการไมมาเปนสภาพ ดวยอํานาจ
ปฏิสนธิ บทวา เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง ความวา พึงทราบ
ความที่ราคะโทสะและโมหะเบาบาง โดยสองอยางคือ ดวยการเกิดขึ้นในโลกนี้
คราวเดียว ๑ ดวยการที่ปริยุฏฐานกิเลสเบาบาง๑. ก็ราคะเปนตน ยอมไมเกิดขึ้น
เนือง ๆ แกพระสกทาคามี เหมือนแกพวกปุถุชน บางครั้งบางคราวก็เกิดขึ้น
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เมื่อจะเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้นมาก เหมือนพวกปุถุชน เกิดขึ้นเบาบาง เหมือน
ปกแมลงวัน.* ก็พระทีฆภาณกเตปฎกมหาสิวเถระ กลาวแลววา พระสกทาคามี
ยอมมีบุตรและธิดา (และ) หมูสนม เพราะเหตุนั้น กิเลสทั้งหลายจึงมีมาก
แตวา คํานี้ทานกลาวแลวดวยอํานาจภพ. ก็คํานั้น เปนอันถูกคัดคานแลว
เพราะทานกลาวไวในอรรถกถาวา เวน ๗ ภพ ในภพที่ ๘ พระโสดาบัน ยอม
ไมมีสังโยชนที่เบาบางในภพ เวน ๒ ภพ ใน ๕ ภพ พระสกทาคามี ยอมไม
มีสังโยชนที่เบาบางในภพ เวนรูปภพ อรูปภพ ในกามภพ พระอนาคามี
ยอมไมมีสังโยชนที่เบาบางในภพ ในภพไร ๆ พระขีณาสพ ยอมไมมีสังโยชน
ที่เบาบางในภพ. คําวา โลกนี้ ทานกลาว หมายเอากามาวาจรโลกนี.้
ก็ในคํานี้ มีอธิบายดังตอไปนี้วา ก็ถาวา ภิกษุชื่อวา สาฬหะ บรรลุ
สกทาคามิผลในมนุษยโลกแลวเกิดในเทวโลก ทําใหแจงพระอรหัต นัน่ เปน
การดีแล. แตวา เมื่อไมอาจมามนุษยโลกแลว ก็จะทําใหแจงพระอรหัตแนแท.
แมบรรลุพระสกทาคามิผลในเทวโลกแลว ถามาเกิดในมนุษยโลกก็จะทําพระอรหัตใหแจง นั่นเปนการดีแล. แตวา เมื่อไมสามารถ ครั้นไปเทวโลก
แลว ก็จะทําใหแจงแนแท. ความตกต่ํา ชื่อวา วินิบาต ความตกต่ําเปน
ธรรมของพระโสดาบันหามิได เหตุนั้น ชื่อวา มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
อธิบายวา มีความไมตกต่ําเปนสภาวะในอบายทั้ง ๔. บทวา เที่ยง ไดแก
เที่ยงโดยทํานองแหงธรรม.
บทวา มีการตรัสรูในเบื้องหนา ความวา การตรัสรูกลาวคือ
มรรค ๓ เบื้องสูง เปนที่ไปในเบื้องหนา เปนคติ เปนที่พึ่ง อันเขาพึง
บรรลุแนแท เหตุนั้น ชือ่ วาผูมีการตรัสรูพรอมเปนไปในเบื้องหนา. บทวา
ขอนี้เปนความลําบาก ความวา อานนท ความลําบากกายนั่นเทียว ยอม
* ปาฐะเปน มจฺฉิกปตฺตา พมาเปน มกฺขกิ ปตฺต แปลตามพมา.
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ปรากฏแมแกตถาคคผูตรวจดู คติ การอุบัติ และ ญาณเปนเครื่องตรัสรูใน
เบื้องหนาของคนเหลานั้น ๆ ดวยพระญาณ แตวาพระพุทธเจาทั้งหลายไมมีความ
ลําบากทางจิต. บทวา ธมฺมาทาส ไดแกแวนที่สําเร็จดวยธรรม. บทวา เยน
ความวา ประกอบแลวดวยแวนที่สําเร็จดวยธรรมใด. คําวา มีอบาย ทุคติ
และวินิบาตสิ้นแลว นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลวดวยคําที่เปนไวพจนของ
นรกเปนตนนั่นเอง. ก็นรกเปนตน ชื่อวา อบาย เพราะไปปราศจากความ
กาวหนากลาวคือความเจริญ. คติ คือที่แลนไปของทุกข เหตุนั้น ชื่อวา ทุคติ.
ผูที่มีปกติทําชั่ว ไรอํานาจตกไปในนรกเปนตนนั้น เหตุนั้น นรกเปนตนนั้น
จึงชื่อวา วินิบาต.
จบอรรถกถาคิญชกาวสถสูตรที่ ๘
๙. ทุติยคิญชกาวสถสูตร
วาดวยธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมทาส
[๑๔๗๓] (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑) ครั้นแลว
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ
ชื่อวาอโสกะมรณภาพแลว คติของเธอเปนอยางไร สัมปรายภพของเธอเปน
อยางไร ภิกษุณีชื่ออโสกามรณภาพแลว ฯลฯ อุบาสกชื่ออโสกะกระทํากาละ
แลว ฯ ล ฯ อุบาสิกาชือ่ อโสกากระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร.
[๑๔๗๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท ภิกษุชื่ออโสกะ
มรณภาพแลว กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู
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ภิกษุณีชื่ออโสกา... อุบาสกชื่ออโสกะ ... อุบาสิกาชื่ออโสกา กระทํากาละ
แลว เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยง ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๕] ดูกอนอานนท นี้แล คือธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมาทาส ที่
อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามี
นรก กําเนิดสัตวดริ ัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิน้ แลว เราเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบทุติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๙
ทุติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๙ มีอรรถตื้นทั้งนั้น
๑๐. ตติยคิญชกาวสถสูตร
วาดวยธรรมปริยาย ชือ่ ธรรมาทาส
[๑๔๗๖] (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑) ครั้นแลว
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุบาสกชื่อกกุฏะในหมูบานแหงหนึ่ง กระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร... อุบาสกชื่อกฬิภะในหมูบานแหงหนึ่ง...
อุบาสกชื่อทนิกัทธะในหมูบานแหงหนึ่ง... อุบาสกชื่อกฏิสสหะในหมูบาน
แหงหนึ่ง... อุบาสกชื่อตุฏฐะในหมูบา นแหงหนึ่ง... อุบสกชื่อสันตุฏฐะ
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ในหมูบานแหงหนึ่ง... อุบาสกชื่อภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง... อุบาสกชื่อ
สุภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง กระทํากาละแลว คติของเขาเปนอยางไร
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร.
[๑๔๗๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท อุบาสกชือ่
กกุฏะ กระทํากาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินพิ พานในภพนั้นมีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป อุบาสก
ชื่อกฬิภะ... ชื่อทนิกัทธะ... ชื่อกฏิสสหะ... ชื่อตุฏฐะ.. ชื่อสันตุฏฐะ...
ชื่อภัททะ... ชื่อสุภัททะ กระทํากาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพาน
ในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวน
เบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
[๑๔๗๘] ดูกอนอานนท อุบาสกทั้งหลายในหมูบานแหงหนึ่ง เกิน
กวา ๕๐ คน กระทํากาละแลว เปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕
สิ้นไป อุบาสกทั้งหลายในหมูบานแหงหนึ่งเกินกวา ๙๐ คน กระทํากาละแลว
เปนพระสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง มาสูโลกนี้อีกคราวเดียว แลวจักทําที่สุดทุกขได อุบาสกทั้งหลายใน
หมูบานแหงหนึ่งจํานวน ๕๐๖ คน กระทํากาละแลว เปนพระโสดาบัน เพราะ
สังโยชน ๓ สิ้นไป มีอนั ไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
[๑๔๗๙] ดูกอนอานนท ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลว พึง
กระทํากาละ มิใชเปนของนาอัศจรรย ถาเมื่อผูนั้น ๆ กระทํากาละแลว เธอ
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ทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเนื้อความนั้น ขอนี้เปนความลําบากของ
ตถาคต เพราะฉะนั้นแหละ เราจักแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวก
ประกอบแลว เมื่อหวังอยูพึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๘๐] ดูกอนอานนท ก็ธรรมปริยาย ชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวก
ประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา เปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว... เปนไปเพื่อสมาธิ นี้แล คือ ธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมาทาส ที่
อริยสาวกประกอบแลว เมื่อหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินบิ าต สิ้นแลว เราเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐
จบเวฬุทวารวรรคที่ ๒
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อรรถกถาตติยคิญชกาวสถสูตร
พึงทราบอธิบายในตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐
บทวา เกินกวา ๕๐ ไดแก มากกวา ๕๐ คน. บทวา เกินกวา
๙๐ คน ไดแก มากกวา ๙๐ คน. บทวา ฉาติเรกานิ ไดแก จํานวน ๖ คน
ทราบมาวา หมูบานั้น ไมไดใหญยิ่งก็จริง ถึงกระนั้น ในหมูบ านนั้นก็ยังมี
อริยสาวกมาก ในหมูบานนั้น สัตว ๒,๔๐๐,๐๐๐ ตายคราวเดียวกัน ดวย
อหิวาตกโรค. ในคนเหลานั้น อริยสาวกไดมีประมาณเทานี้. คําที่เหลือในที่
ทุกแหงตื้นนั่นเทียวแล.
จบอรรถกถาตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาเวฬุทวารวรรคที่ ๑

รวมพระสูตรทีม่ ีในรรรคนี้ คือ
๑. ราชสูตร ๒. โอคธสูตร ๓. ทีฆาวุสูตร ๔. ปฐมสาริปุตตสูตร
๕. ทุติยสาริปุตตสูตร ๖. ถปติสูตร ๗. เวฬุทวารสูตร ๘. ปฐมคิญชกาวสถ
สูตร ๙. ทุติยคิญชกาวสถสูตร ๑๐. ตติยคิญชกาวสถสูตร และอรรถกถา.
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ราชากามวรรคที่ ๒
๑. สหัสสสูตร
องคคณ
ุ ของพระโสดาบัน
[๑๔๘๑] พระผูม ีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ราชการาม กรุงสาวัตถี
ครั้งนั้น ภิกษุณีสงฆ ๑,๐๐๐ รูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุณีเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบสหัสสสูตรที่ ๑
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ราชการามวรรควรรณนา
อรรถกถาสหัสสสูตร
พึงทราบอธิบายในสหัสสสูตรที่ ๑ แหงราชการามวรรคที่ ๒.
คําวา ราชการาม ไดแก อารามที่ไดชื่ออยางนี้ เพราะพระราชา
ทรงใหสราง. ถามวา พระราชาองคไหน. ตอบวา พระเจาปเสนทิโกศล.
ทราบมาวา ในปฐมโพธิกาล พวกเดียรถียเ ห็นพระศาสดา ที่ทรง
ถึงความเลิศดวยยศและลาภ พากันคิดแลววา พระสมณโคดมถึงความเลิศ
ดวยลาภและยศ ก็ศลี หรือสมาธิอยางอื่นไร ๆ ของพระสมณโคดมนั้นไมมี
พระสมณโคดมนั้นถึงความเลิศดวยลาภและยศอยางนี้ เปนเหมือนถือเอาพื้น
แผนดินที่สมบูรณเปนเลิศ ถาแมพวกเราอาจใหสรางวัดใกลพระเชตวันได
ก็จะพึงเปนผูถึงความเลิศดวยลาภและยศ. เดียรถียเหลานั้น จึงชักชวนอุปฏฐาก
ของตนไดประมาณแสนคน ไดกหาปณะ แลวไดพาอุปฏฐากเหลานั้นไปราช
สํานัก. พระราชาตรัสถามวา นี่อะไรกัน. ทูลวา พวกขาพระองคจะสรางวัด
ของเดียรถียใกลเชตวัน ถาวาพระสมณโคดม หรือพวกสาวกของพระสมณโคดม
จักมาหามไซร ขอพระองคอยาใหเพื่อจะหามเลย แลวไดถวายสินบน.
พระราชารับสินบนแลวตรัสวา พวกทานจงไปสรางเถิด พวกเดียรถียนั้น
จึงใหพวกอุปฏฐากของตนขนทัพพสัมภาระมา เเลวทําการยกเสาเปนตน
เปลงเสียงอึกทึกลือลั่น ทําโกลาหลเปนอยางเดียวกัน. พระศาสดาเสด็จออกจาก
พระคันธกุฎีประทับที่หนามุข ตรัสถามแลววา อานนท ก็คนพวกนั้น
เหลาไหน เห็นจะเปนพวกชาวประมง เปลงเสียงอึกทึกลือลั่น แยงปลากันอยู.
อา. พวกเดียรถีย สรางวัดของเดียรถียใกลพระเชตวัน พระเจาขา.
ศ. อานนท พวกนีเ้ ปนศัตรูตอศาสนา จะทําใหอยูไมเปนสุขแกหมู
ภิกษุ เธอจงทูลพระราชา และใหรื้อออกไป.
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พระเถระพรอมดวยหมูภิกษุ ไดไปยืนที่พระทวารหลวง. ราชบุรุษ
ทั้งหลายกราบทูลแกพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ พวกพระเถระมาเฝา.
พระราชามิไดเสด็จออกไป เพราะไดรับสินบนไวแลว พระเถระทั้งหลายจึง
ไปกราบทูลพระศาสดา. พระศาสดาทรงสงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
ไป. พระราชาไมไดพระราชทาน แมการเฝาแกพระเถระทั้งสองนั้น พระเถระ
เหลานั้น จึงมากราบทูลพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระราชาไมได
เสด็จออกเลย.
พระศาสดาทรงพยากรณในขณะนั้นทีเทียววา พระราชาดํารงอยูใน
ราชสมบัติของตนจักไมไดเพื่อจะทํากาละ. วันทีส่ อง พระองคนั่นเทียว มีหมู
ภิกษุเปนบริวาร ไดเสด็จไปประทับยืนที่ประตูหลวง พระราชาทรงสดับวา
พระศาสดาเสด็จมาแลว จึงเสด็จออกไปกราบทูลใหเสด็จเขานิเวศน ใหประทับ
นั่งบนสารบัลลังก ไดทรงถวายขาวตมและของเคี้ยว พระศาสดาเสวยขาวตม
และของเคี้ยวแลว ไมตรัสวา มหาบพิตร พระองคทําเหตุนี้แลว กะพระราชา
ผูเสด็จมาประทับนั่ง ดวยพระราชดําริวา เราจักนั่งในสํานักของพระศาสดา
จนกวาพระกระยาหารจะเสร็จ จึงทรงดําริวา เราจะใหพระราชานั้นยินยอม
ดวยเหตุทีเดียว จึงทรงนําเหตุในอดีตนี้มาวา มหาบพิตร ขึ้นชื่อวา การให
พวกบรรพชิตรบกันและกันไมสมควร พระราชาทรงใหพวกฤาษีเหลานั้น
รบกันและกันแลว ไดจมมหาสมุทรไปพรอมกับแวนแควน. พระราชาตรัส
ถามวา เมื่อไร ขาแตพระผูมีพระภาคเจา.
มหาบพิตร ในอดีต พระราชาพระนามวา ภุรุ ในแวนแควนภุรุ
ครองราชสมบัติอยู. คณะฤาษี ๒ คณะ ๆ ละ ๕๐๐ ไปจากเชิงภูเขาสูภุรุนคร
เพื่อจะเสพรสเค็มและเปรี้ยว ที่ไมไกลพระนครมีตนไมอยูสองตน. คณะฤาษี
ที่มากอนนั่งอยูที่โคนตนไมตนหนึ่ง. แมคณะฤาษีที่มาภายหลังก็ไดนั่งที่โคน
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ตนไมอีกตนหนึ่ง. พวกฤาษีไดอยูตามความพอใจแลวไปที่เชิงเขาเทียว. พวก
ฤาษีนั้นแมมาอีกก็ไดนั่งในที่หนึ่งแหงโคนตนไมของตน. พวกฤาษีนั้นที่มา
ภายหลังก็ไดนั่งที่โคนตนไมของตนเหมือนกัน. เมือ่ เวลาผานไปนาน ตนไม
ตนหนึ่งแหง ( ตาย). พวกดาบสมาที่ตนไมแหงนั้น คิดวา ตนไมตนนี้ ( ตนที่
ไมแหง) ใหญ จักเพียงพอ แมแกพวกเรา แมแกดาบสเหลานั้น จึงนั่งในที่
แหงหนึ่งของตนไมของพวกดาบสนอกนี้. ดาบสเหลานั้นมาแลวภายหลังไมเขา
ไปที่โคนไมนั้น ยืนอยูภ ายนอกเทียว กลาวแลววา ทานทั้งหลายนั่งอยูในที่นี้
เพราะเหตุไร. ดาบสเหลานั้นกลาววา ทานอาจารย ตนไมของพวกกระผม
แหงตาย ตนไมนี้ตนใหญ แมพวกทานก็จงเขาไปเถิด จักพอแมแกพวกทาน.
พวกดาบสกลาววา พวกเราจะไมเขาไป พวกทานจงออกไป แลว
ขยายถอยคํากลาววา พวกทานจักไมเต็มใจออกไปหรือ จึงจับที่มือเปนตน
ดึงออกไป.
ดาบสเหลานั้นจึงคิดวา ชางเถิด เราจักใหพวกฤาษีนั้นสําเหนียก แลว
นิรมิตลอ ๒ ลอสําเร็จดวยทอง และเพลาสําเร็จดวยเงินดวยฤทธิ์ไดใหหมุนไป
พระทวารหลวง. พวกราชบุรุษ กราบทูลคําเห็นปานนี้ใหพระราชาทรงทราบ
วา พระเจาขา พวกดาบสถือเครื่องบรรณาการยืนอยูแลว. พระราชาทรงยินดี
แลวตรัสวา พวกทานจงเรียกมา ใหเรียกมาแลวตรัสวา พวกทานทํากรรม
ใหญแลว เรื่องไร ๆ ที่ขา พเจาจะพึงทําแกพวกทานมีอยูหรือ.
ดา. ขอถวายพระพร หาบพิตร มีโคนตนไมตนหนึ่ง ซึ่งเปนที่นั่ง
ของพวกขาพระองค โคนไมนั้น ถูกพวกฤาษีอื่นยึดแลว ขอพระองคจงให
พวกฤาษีนั้นใหโคนไมนั้นแกพวกขาพระองค.
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พระราชาจึงสงพวกบุรุษไปใหคราพวกดาบสออกไป พวกฤาษีที่ยืน
ภายนอก แลดูอยูวา พวกดาบสนี้ใหอะไรหนอแลจึงไดแลว เห็นวา ชื่อนี้
จึงคิดวา ถึงแมพวกเราใหสินบนแลวก็จะถือเอาอีก จึงนิรมิตหนาตางรถแลว
ดวยทอง ดวยฤทธิ์ ถือไปแลว. พระราชาทรงเห็นแลวยินดี ตรัสวา เจาขา
ขาพเจาพึงทําอยางไร.
พวกดาบส ทูลวา มหาบพิตร คณะฤาษีอื่นนั่งที่โคนไมของพวก
ขาพระองค ขอพระองคจงประทานโคนไมนั้นเถิด.
พระราชาทรงสงพวกบุรุษไปใหคราดาบสเหลานั้นออกไป. พวกดาบส
ทําการทะเลาะกันและกันแลว เปนผูเดือดรอนวา พวกเราทํากรรมไมสมควร
แลว จึงไดไปเชิงเขาแลวแล. ลําดับนั้น เทวดาโกรธแลววา พระราชานี้
รับสินบนจากมือของคณะดาบสแมทั้งสอง ใหทําการทะเลาะกันและกัน จึงทด
มหาสมุทรทําที่แหงหนทางประมาณพันโยชนแหงแวนแควนของพระราชานั้น
ใหเปนสมุทรทีเดียว.
ขาพเจาไดฟงมาวา ภุรรุ าชา ทําให
ดาบสทั้งหลายมีระหวางใน (แตกกัน )
พระราชานั้น พรอมกับแวนแควนจึงถูก
ทําลายแลวถึงความเสื่อมแลว.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอดีตนี้อยางนี้แลว เพราะขึ้นชื่อวา
ถอยคําของพระพุทธเจาทั้งหลาย บุคคลควรเชื่อเหตุนั้น พระราชาทรงกําหนด
ใครครวญกิรยิ าของพระองคแลว ทรงดําริวา กรรมที่ไมควรทําเราไดทําแลว
จึงตรัสวา พนาย พวกทานจงไปคราเอาพวกเดียรถียออกไป ครั้นใหครา
ออกไปแลวทรงดําริวา วิหารที่เราใหสรางยังไมมี เราจักใหสรางวิหารในที่นั้น
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นั่นแหละ แลวไมพระราชทานทัพสัมภาระแกเดียรถียเหลานั้น ทรงใหสราง
วิหารแลว. คํานั้น (ราชการาม) พระสังคีติกาจารยกลาวแลวหมายเอาวิหารนั้น.
จบอรรถกถาสหัสสสูตรที่ ๑.
๒. พราหมณสูตร
วาดวยอุทยคามินีปฏิปทา
[๑๔๘๒] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติปฏิปทา ชือ่ อุทยคามินี พวกเขายอม
ชักชวนสาวกอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ มาเถิดทาน ทานจงลุกขึ้นแตเชาตรู
แลวเดินบายหนาไปทางทิศปราจีน ทานอยาเวน บอ เหว ตอ ที่มีหนาม
หลุมเต็มดวยคูถ บอโสโครกใกลบาน ทานพึงตกไปในที่ใด พึงรอความตาย
ในที่นั้น ดวยวิธีอยางนี้ เมื่อแตกกายตายไป ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๑๔๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอบัญญัติของพราหมณทั้งหลายนั้น
เปนความดําเนินของคนพาล เปนความดําเนินของคนหลง ยอมไมเปนไป
เพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน สวนในอริยวินัย เราก็บัญญัติ
ปฏิปทาชื่ออุทยคามินีที่เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว เพื่อความคลายกําหนัด เพือ่ ความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อนิพพาน.
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[๑๔๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อุทยคามินีปฏิปทาที่เปนไปเพื่อ
ความหนายโดยสวนเดียว เพื่อนิพพาน เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอัน ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ. .. ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป
เพื่อสมาธิ นี้แล คือ อุทยคามินีปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความเขาไปสงบ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
จบพราหมณสูตรที่ ๒
อรรถกถาพราหมณสูตร
พึงทราบอธิบายใน พราหมณสูตรที่ ๒.
คําวา ปฏิปทา ชื่อวา อุทยคามินี ความวา ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความเจริญในลัทธิของตน.
บทวา พึงรอความตาย ไดแก พึงปรารถนาความตาย.
จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่ ๒
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๓. อานันทสูตร
ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เปนพระโสดาบัน
[๑๔๘๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทอยู ณ
พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น
เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรนแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึง
ที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา
ดูกอนอานนท เพราะละธรรมเทาไร เพราะเหตุประกอบธรรมเทาไร หมูสัตวนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๘๖] ทานพระอานนทกลาวตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุ เพราะ
ละธรรม ๔ ประการ เพราะเหตุประกอบธรรม ๔ ประการ หมูสัตวนี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น
สวนอริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนั้นวา
แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.
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[๑๔๘๗] ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูไดสดับ
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด เมื่อแตก
กายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเลื่อมใสอัน ไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนั้นวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.
[๑๔๘๘] ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด
เมือ่ แตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆเห็นปานนั้น. ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผูไดสดับ
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆเห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนั้นวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา.
[๑๔๘๙] ดูกอนทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวย
ความทุศีลเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ความทุศีลเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น สวนอริยสาวกผู
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ศีลที่พระอริยเจาใครแลว เปนศีลไมขาด... เปนไป
เพื่อสมาธิ เห็นปานนั้น ยอมมีแกอริยสาวกนั้น.
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[๑๔๙๐] ดูกอนทานผูมีอายุ เพราะละธรรม ๔ ประการนี้ เพราะเหตุ
ประกอบธรรม ๔ ประการนี้ หมูสัตวนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
จบอานันทสูตรที่ ๓
อานันทสูตรที่ ๓ มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
๔. ปฐมทุคติยสูตร
มีธรรม ๕ ประการยอมพนทุคติ
[๑๔๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมลวงภัยคือทุคติทั้งหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรมะ... ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไม
ขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการเหลานี้ ยอมลวงภัย คือ ทุคติทงั้ หมดได.
จบปฐมทุคติสูตรที่ ๔
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อรรถกถาปฐมทุคติสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมทุคติสูตรที่ ๕.
บทวา ยอมลวงภัยคือทุคติทั้งหมดได ความวา ทรงคัดคานความ
เปนผูมีสองสวนของมนุษย.
จบอรรถกถาปฐมทุคติยสูตรที่ ๔
๕ .ทุติยทุคติสูตร
มีธรรม ๔ ประการ พนทุคติและวินิบาต
[๑๔๙๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ เหลานี้ ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้ง
หมดได.
จบทุติยทุคติสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทุติยทุคติสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยทุคติสูตรที่ ๕.
บทวา ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได ความวา ทรง
คัดคานอบาย ๔ กับความเปนผูมีสองสวนของมนุษย.
จบอรรถกถาทุติยทุคติสูตรที่ ๕
๖. ปฐมมิตตามัจจสูตร
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
[๑๔๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู
เปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิต ผูที่สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งที่ตนควรฟง
พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปน
เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
เปนไฉน คือ พึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ในศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิต ผูที่
สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งที่ตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ให
ดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.
จบปฐมมิตตามัจจสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปฐมมิตตามัจจสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมมิตตามัจจสูตรที่ ๖.
คําวา มิตร ไดแก มิตรตามโวหาร ดวยอํานาจการบริโภคอามิสใน
เรือนของกันและกัน. คําวา อมาตย ไดแก ผูที่ใหการงานที่ควรทําเปน
ไปรวมกันในการเชื้อเชิญการปรึกษา และอิริยาบถเปนตน. คําวา ญาติ
ไดแก เปนฝายพอตาแมยาย. คําวา สายโลหิต ไดแก พี่ชายนองชาย พี่
สาวนองสาวและลุงเปนตนที่มีโลหิตเสมอกัน.
จบอรรถกถาปฐมมิตตามัจจสูตรที่ ๖
๖. ทุติยมิตตามัจจสูตร
องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
[๑๔๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู
เปนมิตร. . . ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ
องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเปนไฉน คือ พึงใหสมาทาน
ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.
[๑๔๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ ธาตุลม พึงมีความแปรเปนอื่นไปได สวนอริยสาวกผูประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ไมพึงมีความแปรเปนอื่นไปได
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เลย ความแปรเปนอยางอื่นในขอนั้นดังนี้ อริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อม
ใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... จักเขา
ถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉานหรือปตติวิสัย ขอนีไ้ มเปนฐานะที่จะมีได เธอ
ทั้งหลายพึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ในศีลที่
พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๔๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุดนิ ธาตุน้ํา
ธาตุไฟ ธาตุลม พึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปได สวนอริยสาวกผูประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมพึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปไดเลย ความ
แปรเปนอยางอื่นในขอนั้น ดังนี้ อริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร
แลว จักเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได.
[๑๔๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู
เปนมิตร อมาตย ญาติหรือสาโลหิต ผูที่สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งที่ตนควรฟง
พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหตั้งมั่น ใหดํารงอยู ในองคแหงธรรมเปน
เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.
จบทุติยมิตตามัจจสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทุติยมิตตามัจจสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยมัตตามัจจสูตรที่ ๗.
ชื่อวา ความแปรเปนอยางอื่น มีหลายอยาง คือ ความแปรเปนอยาง
อื่นโดยความเลื่อมใส ความแปรเปนอยางอื่นโดยภาวะ ความแปรเปนอยางอื่น
โดยคติ ความแปรเปนอยางอื่นโดยลักษณะ ความแปรเปนอยางอื่นโดยการ
เปลี่ยนแปลง" ในความแปรเปนโดยอยางอื่นนั้น ความแปรเปนอยางอื่นโดยภาวะ
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในมหาภูตทั้งหลาย ก็เมื่อปฐวีธาตุที่เชื่อมกัน
โดยความเปนแทงทึบ โดยภาวะเปนทองเปนตน ยอยยับแลวถึงความเปนน้ําอยู
ภาวะในครั้งกอนก็จะหายไป ความแปรเปนอยางอื่นโดยภาวะก็จะปรากฏอยู.
สวนลักษณะไมหายไป คือปฐวีธาตุมีความแข็งกระดางเปนลักษณะแล และเมื่อ
อาโปธาตุที่สืบตอโดยอาการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความเปนรสออยเปนตน
ขาดไป ถึงความเปนแผนดินแทงทึบ ภาวะในครั้งกอนก็จะหายไป ความแปร
เปนอยางอื่นโดยภาวะก็จะยังปรากฏอยู แตลักษณะจะไมหายไป อาโปธาตุ
นั้นมีการประสานใหติดกันเปนลักษณะ. ก็ความแปรเปนอยางอื่นโดยคตินี้ ใน
ความเปนแปรเปนอยางอื่นนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทนี้วา
ความแปรเปนอยางอื่น. ก็ความแปรเปนอยางอื่นนั้น ยอมไมมีแกอริยสาวก.
ถึงแมความแปรเปนอยางอื่นโดยความเลื่อมใส ก็ไมมีนั่นเอง. เพื่อประกาศ
ผลของความเลื่อมใส พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงแสดงความแปรเปนอยางอื่น
โดยคติไวในบทนี้นั่นเอง. คําที่เหลือในทุก ๆ บทตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาทุติยมิตตามัจจสูตรที่ ๗
จบราชการามวรรคที่ ๒
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๘. ปฐมเทวจาริกสูตร*
ขอปฏิบัติเขาถึงสุคติ
[๑๔๙๘] สาวัตถีนทิ าน. ครั้งนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหาย
จากพระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลัง
เหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ลําดับนั้น เทวดาชั้นดาวดึงส
มากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาทแลว ยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา
[๑๔๙๙] ดูกอนผูม ีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่น
ไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ... สัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล
เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
[๑๕๐๐] เทวดาทั้งหลายกลาววา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู
นิรทุกข การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ใน
* สูตรที่ ๘-๙-๑๐. ไมมีอรรถกถาแก
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พระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล ขาแตทาน
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่น
ไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม. . . ในพระสงฆ... การประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขา
ถึงสุคติโลกสวรรค.
จบปฐมเทวจาริกสูตรที่ ๘
๙. ทุติยเทวจาริกสูตร
ขอปฏิบัติเขาถึงสุคติ
[๑๕๐๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหาย
จากพระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงสเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด
แขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้น เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวย
กันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาว
กะเทวดาเหลานั้นวา
[๑๕๐๒] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... เปนความดี
แล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไม
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ขาด . . . เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระ
อริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึสุคติโลก
สวรรค.
[๑๕๐๓] เทวดาทั้งหลายกลาววา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู
นิรทุกข การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ใน
พระธรรม... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล ... การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ เปนความดีแล เพราะเหตุที่
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตาย
ไป เขาถึงแลวซึ่งสุคติโลกสวรรค.
จบทุติยเทวจาริกสูตรที่ ๙
๑๐. ตติยเทวจาริกสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๕๐๔] สาวัตถีนทิ าน. ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจาก
พระวิหารเชตวัน ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด
แขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้น. เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ยืนอยู ณ ที่
ควรขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเทวดาเหลานั้นวา
[๑๕๐๕] ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... เปนความดี
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แล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...
ในพระธรรมะ... ในพระสงฆ... สัตวบางพวกในโลกนี้ เปนพระโสดาบัน
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา การประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เปนพระโสดาบัน มี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๐๖] เทวดาทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข การ
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... หมูสัตวนี้
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป
เพื่อสมาธิ เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว
หมูสัตวนี้เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา.
จบตติยเทวจาริกสูตรที่ ๑๐.
จบราชการามวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สหัสสสูตร ๒. พราหมณสูตร ๓. อานันทสูตร ๔. ปฐมทุคติสูตร ๕. ทุติยทุคติสูตร ๖. ปฐมมิตตามัจจสูตร ๗. ทุติยมิตตามัจจสูตร
๘. ปฐมเทวจาริกสูตร ๙. ทุติยเทวจาริกสูตร ๑๐. ตติยเทวจาริกสูตร
และอรรถกถา.
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สรกานิวรรคที่ ๓
๑. ปฐมมหานามสูตร
วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม
[๑๕๐๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม กรุง
กบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทรงกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครมั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก
แออัดไปดวยมนุษย มีถนนคับแคบ หมอนฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา
หรือนั่งใกลภิกษุทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจแลว เมื่อเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุ
ในเวลาเย็น *ยอมไมไปพรอมกับชาง มา รถ เกวียน และแมกับบุรษุ
สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม พระสงฆ
หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลานี้ เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะ
เปนอยางไร อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร.
[๑๕๐๘] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร
อยากลัวเลย ๆ การสวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไม
เลวทรามจักมีแกมหาบพิตร ดูกอนมหาบพิตร จิตของผูใดผูหนึ่งที่อบรมแลว
* คําวา ยอมไมไป ปาฐะวา ภนฺเต น แปลวา . . . ยอมไมไป
อรรถกถาแกเปน วิพภฺ นฺเตน แปลวาหมุนไปรอบ ๆ
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ดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ตลอดกาลนาน กายนี้ของผูนั้น มีรูป
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดงเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและ
ขนมสด มีความไมเที่ยง ตองขัดสี นวดพื้น และมีอันแตกกระจัดกระจาย
ไปเปนธรรมดา พวกกา แรง นกตะกรุม สุนัข สุนัขจิ้งจอก หรือสัตว
ตางชนิด ยอมกัดกินกายนี้แหละ สวนจิตของผูนั้นอันศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญาอบรมแลวตลอดกาลนาน ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน ถึง
คุณวิเศษ.
[๑๕๐๙] ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังหวงน้ําลึกแลว
พึงทุบหมอเนยใสหรือหมอน้ํามัน สิ่งใดที่มีอยูในหมอนั้นจะเปนกอนกรวด
หรือกระเบื้องก็ตาม สิ่งนั้นจะจมลง สิ่งใดเปนเนยใสหรือน้ํามัน สิ่งนั้นจะ
ลอยขึ้นถึงความวิเศษ ฉันใด จิตของผูใดผูหนึ่งที่อบรมแลวดวยศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปญญาตลอดกาลนาน กายนี้ของผูนั้น มีรูป ประกอบดวย
มหาภูตรูป ๔... สวนจิตของผูนั้นซึ่งอบรมแลวดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญาตลอดกาลนาน ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน ถึงคุณวิเศษ ฉันนั้น
เหมือนกัน ขอถวายพระพร มหาบพิตรอยากลัวเลย ๆ การสวรรคตอันไม
ลามกจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร.
จบปฐมมหานามสูตรที่ ๑
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สรกานิวรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถาปฐมมหานามสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมมหานามสูตรที่ ๑ แหงสรกานิวรรคที่ ๓.
คําวา มั่งคั่ง คือ สําเร็จแลวดวยน้ํามัน น้าํ ผึ้ง และน้ําออยเปนตน.
คําวา เจริญรุงเรือง คือเบิกบานแลว ดวยอํานาจเครื่องประดับ มีเครื่องสวมมือ
และสวนศีรษะเปนตน. คําวา แออัดไปดวยมนุษย คือมีมนุษยหาระหวางมิได.
ถนนที่เดินไมไดตลอด ทานเรียกวา พยูหะ ในบทวา มีถนนคับแคบ
คนทั้งหลายเขาถึงทางที่เขาโดยทางที่เขาไปในถนนเหลาใดแล ถนนเหลานั้น
คับแคบมีมากในนครนี้ เหตุนั้น พระนครนี้ชื่อวา มีถนนคับแคบ. พระผูมี
พระภาคเจา ยอมทรงแสดงการอยูกัน อยางหนาแนนของชาวพระนคร แมดวย
บทนี้. บทวา วิพฺภนฺเตน ไดแก หมุนไปรอบ ๆ ขางโนนขางนี้ เพราะ
ความฟุง.
จบอรรถกถาปฐมมหานามสูตรที่ ๑
๒. ทุติยมหานามสูตร
วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม
[๑๕๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม กรุง
กบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
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ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทรงกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระนครกบิลพัสดุนี้ เปนพระนครมั่งคั่ง เจริญรุงเรือง มีผูคนมาก
แออัดไปดวยมนุษย มีถนนคับแคบ หมอมฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา
หรือนั่งใกลภิกษุทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจแลว เมื่อเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุ
ในเวลาเย็น ยอมไมไปพรอมกับชาง มา รถ เกวียน และแมกับบุรุษ
สมัยนั้น หมอมฉันลืมสติที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม พระสงฆ
หมอมฉันมีความดําริวา ถาในเวลานี้ เรากระทํากาละลงไป คติของเราจะเปน
อยางไร อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร.
[๑๕๑๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร
อยากลัวเลย ๆ การสวรรคตอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร กาลกิริยาอัน
ไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร ดูกอ นมหาบพิตร อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสู
นิพพาน ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ใน
พระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๕๑๒] ดูกอนมหาบพิตร เปรียบเหมือนตนไมที่นอมโนมโอนไป
ทางทิศปราจีน เมื่อรากขาดแลว จะพึงลมไปทางไหน.
ม. ก็พึงลมไปทางที่ตนไมนอมโนมโอนไป พระเจาขา.
พ. ฉันใด อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้ ก็ยอม
เปนผูนอมโนมโอนไปสูนิพพาน ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบทุติยมหานามสูตรที่ ๒
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ทุติยมหานามสูตรมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
๓. โคธาสูตร
ปญหาเกี่ยวกับการเปนพระโสดาบัน
[๑๕๑๓] กบิลพัสดุนิทาน. ครัง้ นั้น พระเจามหานามศากยราช
เสด็จเขาไปหาเจาศากยะพระนามวาโคธา ครั้นแลวไดตรัสถามวา
[๑๕๑๔] ดูกอนโคธา พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวย.
ธรรมกี่ประการ วาเปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่
จะตรัสรูในเบื้องหนา. เจาศากยะพระนามวาโคธาตรัสตอบวา ดูกอนมหานาม
หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ วาเปนพระโสดาบัน... ธรรม ๓ ประการเปนไฉน. อริยสาวกในธรรนวินัยนี้ เปนผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม...
ในพระสงฆ... หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการนี้เเล
วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
[๑๕๑๕] ดูกอนมหานาม ก็พระองคเลายอมทรงทราบบุคคลผู
ประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปนพระโสดาบัน.
ม. ดูกอนโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๔ ประการเปนไฉน. อริยสาวกใน
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พระธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...
ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว
ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน...
[๑๕๑๖] โค. จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมี
พระภาคเจาเทานั้นจะพึงทรงทราบเรื่องนี้ วาบุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้
หรือมิใชที่เปนพระโสดาบัน.
ม. ดูกอนโคธา เรามาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากันเถิด แลวจัก
กราบทูลเนื้อความนี้แกพระองค.
[๑๕๑๗] ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวามหานามและเจาศากยะ
พระนามวาโคธา เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
เจาศากยะพระนามวามหานามไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน
พระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหาเจาศากยะพระนามวาโคธา ไดกลาวถามวา
ดูกอนโคธา พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการวาเปน
พระโสดาบัน ...
[๑๕๑๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อหมอมฉันกลาวถามอยางนี้แลว
เจาโคธาศากยะไดตรัสตอบหมอมฉันวา ดูกอนมหานาม หมอมฉันยอมทราบ
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการวาเปนพระโสดาบัน... ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน. อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... หมอมฉัน
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ยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล วาเปนพระโสดาบัน ...
ก็พระองคเลา ยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ วาเปน
พระโสดาบัน.
[๑๕๑๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเจาโคธาศากยะตรัสถามอยางนี้
แลว หมอมฉันตอบวา ดูกอนโคธา หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการ วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ . . . ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล วาเปนพระโสดาบัน...
[๑๕๒๐] เมื่อหมอมฉันกลาวตอบอยางนี้แลว เจาโคธาศากยะไดตรัส
กะหมอนฉันวา จงรอกอน มหานาม จงรอกอน มหานาม พระผูมีพระภาคเจา
เทานั้นจะพึงทรงทราบเรื่องนี้วา บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้หรือมิใช
ที่เปนพระโสดาบัน.
[๑๕๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง
ประการพึงบังเกิดขึ้นไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาคเจา
(ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปน
ผูเลื่อมใสอยางนี้.
[๑๕๒๒] ...ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาคเจา (ตรัส) และฝายหนึ่ง
เปนภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคเจาตรัส หมอม
ฉันเปนฝายนั้น...
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[๑๕๒๓] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาคเจา (ตรัส) และฝายหนึ่ง
เปนภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ และอุบาสกทั้งหลาย (กลาว) ฝายใด พระผูมี
พระภาคเจาตรัส หมอมฉันเปนฝายนั้น ...
[๑๕๒๔] ... ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาคเจา (ตรัส) และฝายหนึ่ง
เปนภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ อุบาสกทั้งหลาย และอุบาสิกาทั้งหลาย (กลาว)
ฝายใด พระผูมีพระภาคเจาตรัส หมอมฉันเปนฝายนั้น ...
[๑๕๒๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง
ประการ พึงบังเกิดขึ้นไดในธรรมวินัยนี้ คือ ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาคเจา
(ตรัส) และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ ภิกษุณีสงฆ อุบาสกทั้งหลาย และอุบาสิกา
ทั้งหลาย โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูส ัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปน
ผูเลื่อมใสอยางนี้.
[๑๕๒๖] พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร
ผูมีวาทะอยางนี้ ยอมตรัสอะไรกะพระเจามหานามศากยราช เจาโคธาศากยะ
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันผูมีวาทะอยางนี้ มิไดพูดอะไร
กะพระเจามหานามศากยราช นอกจากกัลยาณธรรม นอกจากกุศล.
จบโคธาสูตรที่ ๓
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อรรถกถาโคธาสูตร
พึงทราบอธิบายในโคธาสูตรที่ ๓.
เจาศากยะนั้น ตรัสคํานี้วา พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น จะพึง
ทรงทราบเรือ่ งนี้วา บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลานี้ หรือมิใช
ดวยประสงควา พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น ทรงทราบความที่บุคคลประกอบ
ดวยธรรม ๓ ประการ เปนพระโสดาบัน หรือความที่บุคคลประกอบดวยธรรม
๔ ประการ เปนพระโสดาบัน. บทวา ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง
ประการพึงบังเกิดขึ้น ความวา พึงเกิดเหตุไรนั่นแหละ บทวา ฝายหนึ่ง
เปนพระผูมีพระภาคเจา ฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ ความวา เมื่อเหตุใด
เกิดขึ้นแลว พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีลัทธิตางจากภิกษุสงฆ ตรัสวาทะ
อยางหนึ่ง แมฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ กลาววาทะอยางหนึ่ง ฝายหนึ่ง. บทวา
เตเนวาห ความวา ทานนั่นแหละใหวาทะใด ขาพเจาจะพึงถือเอาวาทะ
นั้นนั่นแหละ. ก็ความแปรเปนอยางอื่นโดยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ยอม
ไมมีแกพระอริยสาวกมิใชหรือ เพราะเหตุไร เจาศากยะนั้นจึงตรัสอยางนี้.
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู. ก็เจาศากยะนั้น ยอมมีความ
คิดอยางนี้วา ภิกษุสงฆ แมไมรูพึงกลาว เพราะตนมิใชสัพพัญู สวน
พระศาสดาขึ้นชื่อวาไมทรงทราบไมมี เพราะเหตุนั้น จึงกลาวไวอยางนี้แล.
บทวา นอกจากกัลยาณธรรม นอกจากกุศล ความวา เรายอมกลาว
กัลยาณธรรมและกุศลนัน้ แล. อีกอยางหนึ่ง ไดแก พนแลวจากกัลยาณธรรมและกุศลหามิได เพราะเหตุนั้น เจามหานามจึงมีธรรมที่หาโทษมิได.
จบอรรถกถาโคธาสูตรที่ ๓
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๔. ปฐมสรกานิสูตร
ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต
[๑๕๒๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนั้น เจาศากยะพระนามวาสรกานิ
สิ้นพระชนม พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวา เปนพระโสดาบัน มี
ความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา
พวกเจาศากยะมากดวยกันมารวมประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียน
บนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ
บัดนี้ ในทีน่ ี้ ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้น
พระชนมแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน...
เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผูทุรพลดวยสิกขา เสวยน้ําจัณฑ.
[๑๕๒๘] ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม พระผูม ีพระภาคเจาทรง
พยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน ... ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน
มาประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทาน
ผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในที่นี้ ใครเลาจักไมเปน
พระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน ... เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผู
ทุรพลดวยสิกขา เสวยน้ําจัณฑ.
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[๑๕๒๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกผูถ ึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไรจะ
พึงไปสูวินิบาต ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสกผู
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน บุคคล
เมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสก
ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะตลอดกาลนาน อยางไร
จะพึงไปสูวินิบาต.
[๑๕๓๐] ดูกอนมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ...
มีปญญา ราเริง เฉียบแหลม และประกอบดวยวิมุตติ เขายอมกระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๑] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ...
มีปญญา ราเริง เฉียบแหลม แตไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชนอัน
เปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป เขาเกิดเปนอุปปาติกะ จักปรินิพพานในภพที่เกิด
นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๒] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม...ในพระสงฆ...
ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม และไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชน
๓ สิ้นไป (และ) เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาไดเปนพระ-
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สกทาคามี มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น จะกระทําที่สุดแหงทุกขได บุคคล
แมนี้ก็พนจากนรก... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๓] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ...
ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม และไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชน
๓ สิ้นไป เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๔] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ใน
พระสงฆ. . . ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม และไมประกอบดวยวิมุตติ
แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย
ปญญินทรีย ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซึ่งการเพงดวย
ปญญาของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินบิ าต.
[๑๕๓๕] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ใน
พระสงฆ ... ไมมีปญญาราเริง ไมเฉียบแหลม และไมประกอบดวยวิมุตติ
แตวาเขามีธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย และเขามีศรัทธา
มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก... อบาย
ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๓๖] ดูกอนมหาบพิตร ถาแมตนไมใหญเหลานี้พึงรูทั่วถึง
สุภาษิต ทุพภาษิตไซร อาตมภาพก็พึงพยากรณตนไมใหญเหลานี้วา เปน
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พระโสดาบัน ... จะตรัสรูในเบื้องหนา จะปวยกลาวไปไยถึงเจาสรกานิศากยะ
เจาสรกานิศากยะสมาทานสิกขาในเวลาสิ้นพระชนม ขอถวายพระพร.
จบปฐมสรการนิสูตร ๔
อรรถกถาปฐมสรกานิสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมสรกานิสูตรที่ ๔.
คําวา อิธ มหานาม เอกจฺโจ ปุคฺคโล ความวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงปรารภเพื่อจะทรงแสดงวา เจาศากยะชื่อวา สรกานิ
นั่นแหละ พนจากอบายอยางเดียวหามิได แมคนเหลานี้ก็พนแลว.
บทวา ยอมทนซึ่งการเพงดวยปญญา (ยิ่ง) กวาประมาณ
ความวา ยอมทนซึ่งการตรวจดูโดยประมาณ. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
บุคคลผูดํารงอยูในมรรค ชื่อวา ธัมมานุสารี ดวยบทนี้. บทวา ไมไปสูนรก
ความวา ก็การกลาววา บุคคลผูดํารงอยูในมรรคเปนผูพนแลว หรือวาจัก
พนจากอบาย ดังนี้ ก็ควร. ก็บุคคลยอมพนโดยรอบ เพราะเหตุใด เพราะ
เหตุนั้น ขึน้ ชื่อวาบุคคลไปแลว ยอมไมมี เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
ไมไปแลว อธิบาย ยอมไมไป. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบุคคลผูดํารง
อยูในมรรค ชื่อวา สัทธานุสารี ผูมีศรัทธาพอประมาณ มีความรักพอประมาณ
ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงตนไมมีแกนใหญ ๔ ตน ซึ่งตั้ง
อยูใกลกัน จึงตรัสในบทวา มหาสาลา ดังนี้. ในคําวา เจาสรกานิ
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ศากยะสมาทานสิกขาในเวลาจะสินพระชนม นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงวา ไดเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขาสามในเวลาจะสิ้นพระชนม.
จบอรรถกถาปฐมสรกานิสูตรที่ ๔
๕. ทุติยสรกานิสูตร
ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต
[๑๕๓๗] กบิลพัสดุนิทาน. ก็สมัยนั้น เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะ
มากดวยกัน มารวมประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียนบนวา นาอัศจรรยหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลวหนอ ทานผูเจริญ บัดนี้ ในทีน่ ี้
ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทาน วาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา เจาสรกานิศากยะมิไดกระทํา
ใหบริบูรณในสิกขา.
[๑๕๓๘] ครั้งนั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานพระวโรกาส เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ดังไดยินมา พวกเจาศากยะมากดวยกัน มารวม
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ประชุมพรอมกันแลว ยอมยกโทษติเตียนบนวา... เจาสรกานิศากยะมิได
กระทําใหบริบูรณในสิกขา.
[๑๕๓๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกผูถ ึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน จะพึงไปสู
วินิบาตอยางไรเลา ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก พึงกลาวอุบาสกนั้นวา อุบาสก
ผูถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน เมื่อจะ
กลาวใหถูก พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกผูถึง
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ วาเปนสรณะตลอดกาลนาน เจาสรกานิ
ศากยะนั้นจะพึงไป สูวินิบาตอยางไร.
[๑๕๔๐] ดูกอนมหาบพิตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่ง
แนวแนในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ ... มีปญ
 ญาราเริง
เฉียบแหลม และประกอบดวยวิมุตติ เขายอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ
ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๑] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิง่
แนวแน ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีปญญาราเริง
เฉียบแหลม แตไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕
สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี อสังขาร
ปรินิพพายี สสังขารปรินิพพายี อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี บุคคลแมนี้ก็พน
จากนรก... อบาย ทุคติ วินิบาต.
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[๑๕๔๒] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิ่ง
แนวแน ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา
ราเริง ไมเฉียบแหลม ไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
เพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง เขาไดเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลก
นี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลแมนี้ก็พนจาก
นรก ... อบาย ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๓] ดูกอนมหาบพิต ร บุคคลบางคนในโลกนี้ เลื่อมใสยิง่
แนวแน ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา
ราเริง ไมเฉียบแหลม ทั้งไมประกอบดวยวิมุตติ เพราะสังโยชน ๓ สิน้ ไป
เขาไดเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก .... อบาย ทุคติ วินบิ าต.
[๑๕๔๔] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลื่อมใส
ยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา
ราเริง ไมเฉียบแหลม ทัง้ ไมประกอบดวยวิมุตติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ
สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ธรรมทั้งหลาย
ที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมทนซึง่ การเพงดวยปญญาของเขา (ยิ่ง) กวา
ประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย
ทุคติ วินิบาต.
[๑๕๔๕] ดูกอนมหาบพิตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเลื่อมใสยิง่
แนวแน ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา
ราเริง ไมเฉียบแหลม ทัง้ ไมประกอบดวยวิมุตติ แตเขามีธรรมเหลานี้ คือ
สตินทรีย... ปญญินทรีย และเขามีศรัทธา มีความรักในพระตถาคตพอ
ประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก.. อบาย ทุคติ วินิบาต.
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[๑๕๔๖] ดูกอนมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาที่ไมราบเรียบ มีพื้น
ไมดี ยังมิไดกนหลักตอออก และพืชเลาก็แตกราว เสีย ถูกลมและแดดกระทบ
แลวไมแข็ง (ลีบ) เก็บไวไมดี ถึงฝนจะหลั่งสายน้ําลงมาเปนอยางดี พืชเหลา
นั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม พระเจามหานามศากยราชกราบ
ทูลวาหามิไดพระเจาขา.
พ. ขอนี้ฉันใด ดูกอนมหาบพิตร ในขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ธรรม
ที่กลาวไมดี ประกาศไมดี ไมเปนนิยยานิกธรรม ไมเปนไปเพื่อความสงบ
มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศ อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไมราบ
เรียบและสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตาม
ธรรมในธรรมนั้น อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี.
[๑๕๔๗] ดูกอนมหาบพิตร เปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบ มีพื้นดี
กนหลักตอออกหมดแลว และพืชเลาก็ไมแตกราว ไมเสีย ลมและแดดมิได
กระทบ แข็งแกรง เก็บไวดีแลว ฝนพึงหลั่งสายน้ําลงมาเปนอยางดี พืชเหลา
นั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม.
ม. ได พระเจาขา.
พ. ขอนั้นฉันใด ดูกอนมหาบพิตร ในขอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ธรรมที่กลาวดีแลว ประกาศดีแลว เปนนิยยานิกธรรม เปนไปเพื่อความสงบ
พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบ
และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ ประพฤติตามธรรม
ในธรรมนั้น อาตมาภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี จะปวยกลาวไปไยถึง
เจาสรกานิศากยะ เจาสรกานิศากยะไดกระทําใหบริบูรณในสิกขาในเวลาจะสิ้น
พระชนม.
จบทุติยสรกานิสูตรที่ ๕
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อรรถกถาทุติยสรกานิสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยสรกานิสูตรที่ ๕.
บทวา นาที่ไมราบเรียบ ไดแกนาที่ไมเสมอกัน. บทวา มีพื้นไมดี
ไดแก มีพื้นกระดาง ประกอบดวยความเค็ม. บทวา แตกราว ไดแก แตก
ทั่วไป. บทวา เสีย ไดแก ชุมน้ําแลวก็เปอยเนา. บทวา ถูกลมและแดด
กระทบแลว ความวา ถึงความไมมีรส เพราะลมและแดดกระทบแลว บทวา
ไมแข็ง ไดแก ไมถือเอาแกน คือยังไมเกิดแกน. บทวา เก็บไวไมดี
ความวา ใสไวในฉางเปนตนเก็บไวดีหามิได. บทวา เก็บไวดีแลว
ความวา ไมงอกตลอด ๔ เดือนจากที่ ที่เก็บไว.
จบอรรถกถาทุติยสรกานิสูตรที่ ๕
๒. ปฐมทุสีลยสูตร
จําแนกโสดาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐
[๑๕๔๘] สาวัตถีนิทาน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้นทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคน
หนึ่งมาสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเถิด จงเขาไปหาทานพระสารีบุตร
ครั้นแลวจงไหวเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา
ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขา
ขอกราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยาง
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นี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ
อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคํา
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู อภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ทาน
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทาทั้งสอง
ของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และทานสั่งมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ
ไดโปรดเถิด ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
[๑๕๔๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและ
จีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดีวา ดูกอนคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปได
หรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอมปรากฎ ความ
กําเริบไมปรากฏแลหรือ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ
กระผมอดทนไมไดยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบ
หนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลาไมปรากฎ.
[๑๕๕๐] สา. ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวย
ความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจาเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น
ยอมไมมีแกทานสวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ก็
เมื่อทานเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน เวทนา
จะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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[๑๕๕๑] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไม
เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ความไมเลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ก็เมื่อทานเห็นความเลื่อม
ใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๒] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไม
เลื่อมใสในพระสงฆเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ความไมเลื่อมใสในพระสงฆเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน
สวนทานมีความเลื่อมใสในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนี าบุญอื่นยิ่งกวา ก็เมื่อทาน
เห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบ
ระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๓] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปน
ผูทุศีลเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ความเปนผูทุศีลเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ก็เมื่อทานเห็นศีลที่พระอริยเจาใคร
แลวอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๔] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาทิฏฐิ ก็เมื่อ
ทานเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
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[๑๕๕๕] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉา.
สังกัปปะ เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาสังกัปปะ
ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๖] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวาจา
เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาวาจา ก็เมื่อทาน
เห็นสัมมาวาจานั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๗] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉา.
กัมมันตะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก มิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมากัมมันตะ
ก็เมื่อทานเห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๘] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาอาชีวะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาอาชีวะ ก็เมือ่
ทานเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๙] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวายามะเห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาวายามะ ก็เมื่อ
ทานเห็นสัมมาวายามะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๐] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาสติ
เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก
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มิจฉาสติเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสันมาสติ ก็เมื่อทานเห็น
สัมมาสตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๑] ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉา
สมาธิ เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาสมาธิ ก็
เมื่อทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๒] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉา.
ญาณะ เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก มิจฉาญาณะเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาญาณะ ก็
เมื่อทานเห็นสัมมาญาณะนั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๓] ดูกอนคฤหบดี ปุถชุ นผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉา
วิมุตติ เห็นปานใด เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก มิจฉาวิมุตติเห็นปานนั้น ยอมไมมีแกทาน สวนทานมีสัมมาวิมุตติ ก็
เมื่อทานเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยูในตน เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๔] ครั้งนั้น เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับ
แลวโดยพลัน ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาสทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทดวยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตน ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี
เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว จึงถือเอาอาสนะต่ําอัน
หนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวยคาถา
เหลานี้
[๑๕๖๕]
ผูใดมีศรัทธา ตั้งมั่นไมหวัน่ ไหว
ในพระตถาคต มีศีลอันงามที่พระอริยเจา
ใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใส
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ในพระสงฆ และมีความเห็นอันตรง บัณฑิตทั้งทลายเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน
ชีวิตของผูนั้น ไมเปลาประโยชน.
เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญ
 ญา เมื่อ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
พึงประกอบตามซึง่ ศรัทธา ศีล ความ
เลื่อมใสและความเห็นธรรม.
[๑๕๖๖] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้
แลวจึงลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๑๕๖๗] ลําดับนัน้ ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทวา ดูกอ น
อานนท เธอมาจากไหนแตยังวัน ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทานพระสารีบุตรกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท สารีบุตรเปนบัณฑิต สารีบุตรมี
ปญญามาก ไดจําแนกโสดาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐ อยาง.
จบปฐมทุสีลยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปฐมสีลยสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมทุสีลยสูตรที่ ๖.
คําวา เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน ไดแก เวทนาพึงระงับ
ในขณะ. คําวา ดวยมิจฉาญาณะ ไดแก ดวยการพิจารณาที่ผิด. คําวา
ดวยมิจฉาวิมุตติ ไดแก ดวยการหลุดพนที่ไมนําออกจากทุกข. คําวา
ตสฺมา สทฺธฺจ สีลฺจ ทานไดกลาวไวในคาถาแลวทีเดียว. คําวา
ยตฺร หิ นาม เทากับ โย นาม.
จบอรรถกถาปฐมสีลยสูตรที่ ๖
๗. ทุติยทุสีลยสูตร
กลัวความตายเพราะไมมีธรรม ๔ ประการ
[๑๕๖๘] สาวัตถีนทิ าน. ก็สมัยนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย
ไดรับทุกข เปนไขหนัก ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่ง
มาสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเถิด จงเขาไปหาทานพระอานนท
ครั้นแลวจงไหวเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา
ขาแตทานผูเจริญ อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก
ขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และทานจงเรียนอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด บุรุษนั้นรับคําของ
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ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย ไดรบั ทุกข เปนไขหนัก ทานขอกราบเทา
ทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา และทานสั่งมาอยางนี้วา ขาแต
ทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยัง
นิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด ทานพระอานนทรับนิมนตดวย
ดุษณีภาพ.
[๑๕๖๙] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรเเละ
จีวรเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่เขา
ปูลาดไว ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา
[๑๕๗๐] ดูกอนคฤหบดี ทานพออดทนไดหรือ พอยังอัตภาพให
เปนไปไดแลหรือ ทุกขเวทนาคลายลง ไมกําเริบขึ้นแลหรือ ความทุเลายอม
ปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ กระผมอดทนไมได ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนา
ของกระผมกําเริบหนัก ไมทุเลาลงเลย ความกําเริบยอมปรากฏ ความทุเลา
ไมปรากฏ.
[๑๕๗๑] อ. ดูกอ นคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการ ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงใน
ภายหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้ ประกอบ
ดวยความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา ก็เมื่อเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจานั้น อยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงใน
ภายหนา.
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อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลื่อมใส
ในพระธรรม ก็เมื่อเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระธรรมนัน้ อยูในตน ยอม
มีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไมเลื่อมใส
ในพระสงฆ ก็เมื่อเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมมี
ความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปนผูทุศีล
ก็เมื่อเขาเห็นความเปนผูทุศีลนั้นอยูในตน ยอมมีความสะดุงหวาดเสียวกลัว
ความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
ดูกอนคฤหบดี ปุถุชนผูไมไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา
[๑๕๗๒] ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม
๔ ประการ ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงใน
ภายหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกผูไดสดับในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ก็เมื่อเขาเห็นความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุง
หวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรมวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ใน
พระธรรมนัน้ อยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะ
มาถึงในภายหนา.
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อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไ ดสดับ ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผู
ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ก็เมื่อเขาเห็นความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว
ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ก็เมื่อเขาเห็นศีลที่พระอริยเจาใครแลวนั้น
อยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกผูไดสดับ ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
[๑๕๗๓] ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี กลาววา ขาแตทานอานนทผูเจริญ กระผมไมกลัว กระผมจักพูดแกทานได ดวยวากระผมประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ ... อนึ่ง สิกขาบทเหลาใดซึ่งสมควรแกคฤหัสถ อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงแลว กระผมยังไมแลเห็นความขาดอะไร ๆของสิกขาบทเหลานั้น
ในตนเลย.
อ. ดูกอนคฤหบดี เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผล
ทานพยากรณแลว.
จบทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาทุติยทุสีลยสูตร
พึงทราบอธิบายใน ทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗
บทวา สมฺปรายิก มรณภย ไดแก ไมกลัวความตายที่จะมาถึง
ในภายหนาเปนเหตุ. บทวา สมควรแกคฤหัสถ ไดแก เหมาะแกคฤหัสถ
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
จบทุติยทุสีลยสูตรที่ ๗
จบสรกานิวรรควรรณนาที่ ๓
๘. ปฐมเวรภยสูตร
วาดวยภัยเวร ๕ ประการ
[๑๕๗๔] สาวัตถีนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี ผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนคฤหบดี ภัยเวร
๕ ประการของอริยสาวกสงบระงับแลว อริยสาวกประกอบแลวดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการ และญายธรรมอันประเสริฐ อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเอง
ไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินิบาต
สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา.
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[๑๕๗๕] ภัยเวร ๕ ประการอันสงบระงับไปเปนไฉน ดูกอนคฤหบดี
บุคคลผูมีปกติฆาสัตว ยอมประสบภัยเวรอันใด ที่เปนไปในปจจุบันก็มี ที่เปน
ไปในสัมปรายภพก็มี ไดเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางใจก็มี ก็เพราะการฆาสัตว
เปนปจจัย เมื่ออริยสาวกเวนจากการฆาสัตวแลว ภัยเวรอันนั้นเปนอันสงบ
ระงับ ไปดวยประการฉะนี้บุคคลผูลักทรัพย... บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ...
บุคคลผูพูดเท็จ บุคคลผูดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาท ยอมประสบภัยเวรอันใด ที่เปนไปในปจจุบันก็มี ที่เปนไปใน
สัมปรายภพก็มี ไดเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางใจก็มี ก็เพราะดื่มน้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนปจจัย เมื่ออริยสาวกงดเวน
จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยเปนที่ตั้งแหงความประมาท ภัยเวรอันนัน้
เปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้ สงบระงับแลว.
[๑๕๗๖] อริยสาวกประกอบดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน
ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวก
ประกอบดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้.
[๑๕๗๗] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เปนไฉน ดูกอนคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ยอมกระทําไวในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาทอยางเดียว โดยอุบายอันแยบคายเปน
อยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี สิง่ นี้ยอมมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้ยอมเกิด ดวยประการ
ดังนี้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนีย้ อมไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ยอมดับ ดวยประการ
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ดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมี
วิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี ดวยประการฉะนี้
ก็เพราะอวิชชาดับ ดวยการสํารอกโดยหาสวนเหลือมิได สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี ดวย
ประการฉะนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา.
[๑๕๗๘] ดูกอนคฤหบดี เมือ่ ใด ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวก
สงบระงับแลว อริยสาวกประกอบแลวดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้
และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว
ดวยปญญา เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา
เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย อบาย ทุคติ วินบิ าต สิ้นแลว
เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน
เบื้องหนา.
จบปฐมเวรภยสูตรที่ ๘
๙. ทุติยเวรภยสูตร
ระงับภัยเวร ๕ พยากรณตนเองได
[๑๕๗๙] สาวัตถีนิทาน ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภัยเวร
๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบระงับแลว อริยสาวกประกอบแลวดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้ และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้น
เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นหวังอยู พึง

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 355

พยากรณตนดวยตนเองไดวา เรามีนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ปตติวิสัย
อบาย ทุคติ วินิบาต สิ้นแลว เราเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบทุติยเวรภยสูตรที่ ๙
๑๐. ลิจฉวีสูตร
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๕๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ในปามหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งนั้น มหาอํามาตยของเจาลิจฉวี ชื่อ นันทกะเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะมหาอํามาตย
ของเจาลิจฉวีชื่อ นันทกะ วา
[๑๕๘๑] ดูกอนนันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่ตรัสรูใน
เบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบ
ดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ใน
พระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด... เปนไปเพื่อ
สมาธิ ดูกอนนันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๘๒]ดูกอนนันทกะ อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้ เปนผูประกอบแลวดวยอายุทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนมนุษย
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เปนผูประกอบดวยวรรณะทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบ
ดวยสุขทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยยศทั้งที่เปนทิพย
ทั้งที่เปนของมนุษย เปนผูประกอบดวยความเปนใหญทั้งที่เปนทิพย ทั้งที่
เปนของมนุษย ดูกอนนันทกะ ก็เราไดฟงแตสมณะหรือพราหมณอื่น จึงกลาว
เรื่องนั้น หามิได ความจริง เรารูเอง เห็นเอง ทราบเอง จึงกลาวเรื่องนั้น.
[๑๕๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว บุรุษคนหนึ่งได
กลาวกะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะวา ถึงเวลาอาบน้ําแลว ทาน
ผูเจริญ นันทกะมหาอํามาตยกลาววา ดูกอนพนาย บัดนี้ยังไมตองการอาบน้ํา
ภายนอก ตองการจักอาบน้ําภายใน คือ ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา.
จบลิจฉวีสูตรที่ ๑๐
จบสรกานิวรรคที่ ๓

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมมหานามสูตร ๒. ทุติยมหานามสูตร ๓. โคธาสูตร ๔. ปฐม
สรกานิสูตร ๕. ทุติยสรกานิสูตร ๖. ปฐมทุสีลยสูตร ๗. ทุตยิ ทุสีลยสูตร
๘. ปฐมเวรภยสูตร ๙. ทุติยเวรภยสูตร ๑๐. ลิจฉวีสูตร และอรรถกถา.
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ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
๑. ปฐมอภิสันทสูตร
วาดวยหวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๔] สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวก
ในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา
แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีก
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีก
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ
หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
จบปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑
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อรรถกถาปฐมอภิสันทสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑
บทวา หวงบุญ หวงกุศล ไดเเก แมน้ําคือบุญ แมน้ําคือกุศล.
บทวา นํามาซึ่งความสุข ไดแก เปนปจจัยแหงความสุข.
จบอรรถกถาปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑
๒. ทุติยอภิสันทสูตร*
วาดวยหวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะ
เหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม นี้เปน
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน นี้เปน
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว ในพระสงฆวา พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมี
* สูตรที่ ๒-๓ ไมมีอรรถกถาแก.
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นาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข
ประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีใจปราศจากความตระหนี่อันเปน
มลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ
ยินดีในการจําแนกทาน อยูครอบครองเรือน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อัน
เปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวง
กุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
จบทุติยอภิสันทสูตรที่ ๒
๓. ตติยอภิสันทสูตร
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๕๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรม
วินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม
นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีก
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม
วา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะ
ตน นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกปรกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว ฯลฯ
เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา นี้เปนหวงบุญ หวงกุศล อันเปน
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ปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีปญญา คือ
ประกอบดวยปญญาอันเปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกิด เละความดับ เปน
อริยะ เปนไปเพื่อความชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เปน
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนีแ้ ล
จบตติยอภิสันทสูตรที่ ๓
๔. ปฐมเทวปทสูตร
วาดวยเทวบท ๔ ประการ
[๑๕๘๗] สาวัตถีนิทาน. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวบท ( ขอปฏิบัติ
ของเทวดา) ของพวกเทพ ๔ ประการนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย
ผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว เทวบท
๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความ
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลาย
ผูยังไมผองแผว ประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประการ
ที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระสงฆ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อ
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สมาธิ นี้เปนเทวบทของพวกเทพ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไม
บริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผวประการที่ ๔
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล เพื่อความบริสุทธิ์
ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไม
ผองแผว.
จบปฐมเทวปทสูตรที่ ๔
อรรถกถาปฐมเทวปทสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมเทวปทสูตรที่ ๔.
คําวา ขอปฏิบัติของเทวดา ไดแก ขอปฏิบัติที่ทําโดยเคารพดวย
ความรูของเทวดาทั้งหลาย คือดวยญาณของเทพ. คําวา เพื่อความบริสุทธิ์
คือ เพื่อความหมดจด. คําวา เพื่อความผองแผว คือเพื่อประโยชนแกความ
ผองใส คือ เพื่อประโยชนโชติชวง. บุคคลผูดํารงอยูในผล แมทั้ง ๔ ชื่อวา
เทพ เพราะอรรถวา หมดจด ในสูตรนี้.
จบอรรถกถาปฐมเทวปทสูตรที่ ๔
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๕. ทุติยเทวปทสูตร*
วาดวยเทวบท ๔ ประการ
[๑๕๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้
เพื่อความบริสุทธิ์ ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตว
ทั้งหลายผูยังไมผองแผว เทวบท ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัย
นี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุ
นี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกนั้น
ยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกนั้นยอมรูชัด
อยางนี้วา เราไดฟงในบัดนี้แลววา เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียนเปน
อยางยิ่ง อนึ่ง เรามิไดเบียดเบียนใคร ๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือมั่นคง เราประกอบ
ดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นี้เปนเทวบทของเทพ เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผอง
แผวประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประการที่ ๒ อีก
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ
นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด... เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวก
นั้นยอมรําพึงในใจวา อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ อริยสาวกนั้นยอม
รูชัดอยางนี้วา เราไดฟงในบัดนี้แลวา เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียน
เปนอยางยิ่ง อนึ่ง เรามิไดเบียดเบียนใคร ๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือมั่นคง เรา
* สูตรที่ ๕-๗ ไมมีอรรถกถาแก
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ประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประ
การที่ ๔ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล เพื่อ
ความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์ เพื่อความผองแผวของสัตวทั้ง
หลายผูยังไมผองแผว.
จบทุติยเทวปทสูตรที่ ๕
๖. สภาคตสูตร
เทวดาสรรเสริญผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
[๑๕๘๙] ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุม
แลว กลาวถึงบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ธรรม ๔ ประการเปน
ไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปน
ผูจําแนกธรรม เทวดาเหลาใดประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา จุติจากอัตภาพนั้นแลว ไปบังเกิดในภพนั้นเทวดาเหลานั้น ยอมมี
ความคิดอยางนี้วา พวกเราประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระ
พุทธเจาเห็นปานใด จุติจากอัตภาพนั้นแลว มาบังเกิดในที่นี้ แมอริยสาวกผู
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น ก็ยอม
เกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดังนี้ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ...
อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ
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เปนไปเพื่อสมาธิ เทวดาเหลาใดประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว จุติ
จากอัตภาพนั้น แลว ไปบังเกิดในภพนั้น เทวดาเหลานั้นยอมมีความคิดอยางนี้
วา พวกเราประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด จุติจากอัตภาพ
นั้นแลว มาบังเกิดในที่นี้ แมอริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร
แลว เห็นปานนั้น ก็ยอมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา มาเถิด ดัง
นี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุมแลว กลาวถึงผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล.
จบสภาคสูตรที่ ๖
๗. มหานามสูตร
วาดวยสมบัติของอุบาสก
[๑๕๙๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
ใกลกรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้นแล พระเจามหานามศากยราช เสด็จ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะชื่อวาอุบาสก พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนมหาบพิตร บุคคลผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงพระธรรมเปนสรณะ
ถึงพระสงฆเปนสรณะ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะชื่อวา เปนอุบาสก
[๑๕๙๑] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสก
จึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล
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พ. ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต เปนผูงด
เวน จากอทินนาทาน เปนผูงดเวน จากกาเมสุมิจฉาจาร เปนผูงดเวนจากมุสา
วาท เปนผูงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสก
จึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศีล.
[๑๕๙๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสก
จึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา คือ
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ดวยเหตุเพียงเทานี้แล อุบาสกจึงจะ
ชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา.
[๑๕๙๓] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสก
จึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ.
พ. ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากความ
ตระหนี่ อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยินดีในการ
สละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนก อยูครอบครองเรือน ดวยเหตุเพียง
เทานี้ อุบาสกจึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ.
[๑๕๙๔] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ดวยเหตุเพียงเทาไร อุบาสก
จึงจะชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยปญญา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีปญญา คือ
ประกอบดวยปญญาเปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกิดความดับ เปนอริยะ
เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดวยเหตุเพียงเทานี้แล
อุบาสก จึงชื่อวา เปนผูถึงพรอมดวยปญญา.
จบมหานามสูตรที่ ๗
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๘. วัสสสูตร
ธรรมที่เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ
[๑๕๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญตกลง
บนภูเขา น้ํานั้นไหลไปตามที่ลุม ยอมยังซอกเขา ลําธาร ลําหวย ใหเต็ม
ซอกเขา ลําธาร ลําหวย เต็มแลว ยอมยังหนองใหเต็ม หนองเต็มแลว ยอม
ยังบึงใหเต็มแล บึงเต็มแลวยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม แมน้ํานอยเต็มแลว ยอม
ยังแมน้ําใหญใหเต็ม แมน้ําใหญเต็มแลว ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม ฉัน
ใด ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ
อันใด และศีลที่พระอริยเจาใครแลว เหลาใด ของอริยสาวก ธรรมเหลานี้
เมื่อไหลไปถึงฝง ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบวัสสสูตรที่ ๘
อรรถกถาวัสสสูตร
พึงทราบอธิบายในวัสสสูตรที่ ๘.
คําวา ถึงฝง คือ นิพพาน ทานเรียกวา ฝง อธิบายวาถึงฝงนั้น
ก็ในคําวา เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ทานทําเทศนาไวอยางนี้วา ถึงพระ
นิพพานกอนแลว เปนไปในภายหลังหามิได เมื่อจะไปก็เปนไปพรอมกัน.
จบอรรถกถาวัสสสูตรที่ ๘
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๙. กาฬิโคธาสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๕๙๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโคราราม
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนัน้ แล เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของ
เจาสากิยานีนามวา กาฬิโคธา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายพระนางกาฬิโคธาสากิยานีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสกะพระนางกาฬิโคธาสากิยานีวา
[๑๕๙๗] ดูกอนพระนางโคธา อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ... มีใจปราศจากความตระหนี่อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด
มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแกการขอ ยินดีในการจําแนกทาน
อยูครอบครองเรือน ดูกอ นพระนางโคธา อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๕๙๘] พระนางกาฬิโคธา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด ที่พระองคทรงแสดงไว ธรรมเหลานั้น
* สูตรที่ ๙ ไมมีอรรถกถาแก.
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มีอยูในหมอมฉัน และหมอมฉันก็เห็นชัดในธรรมเหลานั้น เพราะวาหมอมฉัน
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ... อนึ่ง ไทยธรรมอยางใดอยางหนึ่งที่มีอยูในสกุล หมอมฉัน
เฉลี่ยไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับทานที่มีศีล มีกลั ยาณธรรม.
พ. ดูกอนพระนางโคธา เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว โสดาปตติผลทานพยากรณแลว.
จบกาฬิโคธาสูตรที่ ๙
๑๐. นันทิยสูตร
อยูดวยความประมาทและไมประมาท
[๑๕๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ครั้งนั้น เจาศากยะพระนามวา นันทิยะ เสด็จ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลว ประทับนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
[๑๖๐๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อริยสาวกใด ไมมีโสตาปตติยังคธรรม ๔ ประการโดยประการทั้งปวง ในกาลทุกเมื่อ อริยสาวกนั้นหรือหนอ
ที่พระองคตรัสเรียกวา อยูดวยความไมประมาท พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนนันทิยะ อริยสาวกใดไมมีโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ เราเรียกอริยสาวก
นั้นวา เปนคนภายนอก ตั้งอยูในฝายปุถุชน อนึง่ อริยสาวnเปนผูอยูดวย
ความประมาท และอยูดว ยความไมประมาท โดยวิธีใด ทานจงพึงวิธีนั้น
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จงใสใจใหดี เราจักกลาว นันทิยศากยะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา
[๑๖๐๑] ดูกอนนันทิยะ ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท
อยางไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น...
เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกนั้นพอใจแลวดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพุทธเจานั้น ไมพยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อ
หลีกเรนในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูประมาทอยูอยางนี้ ยอมไมมี
ปราโมทย เมื่อไมมีปราโมทย ก็ไมมีปติ เมื่อไมมีปติ ก็ไมมปี สสัทธิ เมือ่ ไมมี
ปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกขยอมไมเปนสมาธิ เมื่อจิตไมเปน
สมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ อริยสาวกนั้น
ยอมถึงความนับวา อยูดว ยความประมาท อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกนั้น
พอใจแลว ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมพยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความ
สงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูประมาท
อยูอยางนี้ ยอมไมมีปราโมทย เมื่อไมมีปราโมทย ก็ไมมีปต ิ เมื่อไมมีปติ
ก็ไมมีปสสัทธิ เมื่อไมมีปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข จิตของผูมีความทุกขยอม
ไมมีสมาธิ เมื่อจิตไมเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรม
ทั้งหลายไมปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา อยูด วยความประมาท
ดูกอนนันทิยะ อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้แล.
[๑๖๐๒] ดูกอนนันทิยะ ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความไมประมาท
อยางไร อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
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ในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ
เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกนั้นยังไมพอใจดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจานั้น พยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรน
ในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย
เมื่อเกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ เมื่อมีใจกอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูม ี
กายสงบ ยอมไดเสวยสุข จิตของผูมีความสุขยอมเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ
ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ อริยสาวกนั้นยอมถึง
ความนับวา อยูดวยความไมประมาท อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกนั้น
ยังไมพอใจดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว พยายามใหยิ่งขึ้นไป เพื่อความสงัด
ในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาท
อยูอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อเกิดปราโมทย ยอมเกิดปติ เมื่อมีใจ
กอปรดวยปติ กายยอมสงบ ผูมีกายสงบ ยอมไดเสวยสุข จิตของผูมีความสุข
ยอมเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิ ธรรมทั้งหลายยอมปรากฎ อริยสาวกนั้นยอม
ถึงความนับวา อยูดวยความไมประมาท ดูกอนนันทิยะ อริยสาวกเปนผูอยู
ดวยความไมประมาทอยางนี้แล.
จบนันทิยสูตรที่ ๑๐
จบปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔
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อรรถกถาอานันทิยสูตร
พึงทราบอธิบายในนันทิยสูตรที่ ๑๐.
คําวา เพื่อความสงัดในกลางวัน เพื่อหลีกเรนในกลางคืน
ความวา กลางวันสงัด กลางคืนหลีกเรน. คําวา ธรรมทั้งหลาย ยอมไม
ปรากฏ ไดแกธรรมคือสมถะและวิปสสนา ยอมไมเกิดขึ้น. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวงมีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถานันทิยสูตรที่ ๑๐
จบปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอภิสันทสูตร ๒. ทุติยอภิสันทสูตร ๓. ตติยอภิสันทสูตร
๔. ปฐมเทวปทสูตร ๕. ทุติยเทวปทสูตร ๖. สภาคตสูตร ๗. มหานามสูตร ๘. วัสสสูตร ๙. กาฬิโคธาสูตร ๑๐. นันทิยสูตร และอรรถกถา.
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สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕
๑. ปฐมอภิสันทสูตร
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล อันเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม
นี้เปนหวงบุญหวงกุศล อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปน
หวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวก
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ นี้เปนหวงบุญ
หวงกุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวง
กุศลอันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของอริย
สาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศลอันเปน
ปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับประมาณมิได.
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[๑๖๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จะนับจะประมาณน้ําในมหาสมุทรวา ประมาณเทานี้ อาฬหกะ* หรือวารอยอาฬหกะ พันอาฬหกะ
แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท น้ํายอมถึงความนับวาเปนกอง
น้ําใหญ จะนับจะประมาณมิได แมฉันใด ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของ
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท
หวงบุญหวงกุศล ยอมถึงความนับวาเปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได
ฉันนั้นเหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
[๑๖๐๖]
แมน้ําเปนอันมาก ทีห่ มู คือคณะ
นรชนอาศัยแลว ไหลไปยังสาครทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได เปนที่ขังน้ํา
อยางใหญ มีสิ่งทีน่ ากลัวมาก เปนที่อยูของ
หมูร ัตนะ ฉันใด สายธารแหงบุญยอม
ใหไปสูน รชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาวน้ํา
ผา ทีน่ อน ที่นั่งและเครื่องปูลาดเหมือน
แมน้ําไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑
* อาฬหกะ เทากับ ๔ ทะนาน
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สคาถกปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาปฐมอภิสันทสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑ แหง สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕.
คําวา อสเขยฺโย คือ ไมสิ้นไปดวยการนับตามสลาก. ก็การนับ
กองบุญนี้ ยอมไมมีดวยอํานาจการประกอบ. คําวา มีสิ่งที่นากลัวมาก คือ
มีสิ่งที่นากลัวมาก ดวยอํานาจอารมณที่นากลัว ทั้งที่มีวิญญาณและไมมี
วิญญาณ. คําวา ปุถู คือมาก. คําวา ไหลไป คือหลั่งอยู. คําวา อุปยนฺติ
ไดแก เขาไปอยู.
จบปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑
๒. ทุติยอภิสันทสูตร
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศลอันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม นีเ้ ปนหวงบุญหวง
กุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 375

ดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม ... นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอัน
นํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ ... นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่ง
ความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกมีใจปราศจากความตระหนี่
อันเปนมลทิน มีจาคะอันไมติดขัด มีฝามืออันชุม ยินดีในการสละ ควรแก
การขอ ยินดีในการจําแนกทาน อยูค รอบครองเรือน นี้เปนหวงบุญหวงกุศล
อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศลอัน
เปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของ
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได.
[๑๖๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหานทีเหลานี้ คือ แมน้ําคงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลเรือ่ ยไปที่ปากน้ําใด จะนับจะประมาณ
น้ําที่ปากน้ํานั้นวา ประมาณเทานี้อาฬหกะ หรือรอยอาฬหกะ พันอาฬหกะ
แสนอาฬหกะ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท แมน้ํายอมถึงความนับวาเปน
กองน้ําใหญจะนับจะประมาณมิได แมฉันใด ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญ
ของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ที่แท
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได
ฉันนั้นเหมือนกัน พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
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[๑๖๑๐]

แมน้ําเปนอันมากที่หมูคือคณะนรชน
อาศัยแลว ยอมไหลไปสูสาครทะเลหลวง
ซึ่งจะประมาณมิได เปนที่ขังน้ําอยางใหญ
มีสิ่งทีน่ ากลัวมาก เปนที่อยูของรัตนะ
ฉันใด สายธารแหงบุญยอมไหลไปสู
นรชนผูเปนบัณฑิต ผูใหขาว น้ํา ผา
ที่นอน ที่นั่งและเครื่องปูลาด เหมือน
แมนํา้ ไหลไปสูสาคร ฉันนั้นเหมือนกัน.
จบทุติยอภิสันทสูตรที่ ๒
อรรถกถาทุติยอภิสันทสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยอภิสันทสูตรที่ ๒.
คําวา มหานที ยอมไหลเรื่อยไปที่ปากน้ําใด ความวา ที่ปาก
น้ําใด แมนา้ํ ใหญเหลานี้ รวมเปนอันเดียวกัน ไมมีระหวาง.
จบอรรถกถาทุติยอภิสันทสูตรที่ ๒
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๓. ตติยอภิสันทสูตร
หวงบุญกุศล ๔ ประการ
[๑๖๑๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศลอันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุข ๔ ประการนี้ ๔ ประการนี้ไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม นี้เปนหวงบุญหวง
กุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบ
ดวยความเลื่อมในอันไมหวั่นไหวในพระธรรม... นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอัน
นํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ... นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่ง
ความสุขประการที่ ๓ อีกประการหนึ่ง อริยสาวกเปนผูมีปญญา คือ ประกอบ
ดวยปญญา อันเปนเหตุใหถึงความเกิดและความดับเปนอริยะ เปนไปเพื่อ
ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันเปน
ปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หวงบุญหวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๑๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของ
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการนี้วา หวงบุญหวงกุศล
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข มีประมาณเทานี้ มิใชกระทําไดโดยงาย ทีแ่ ท
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา เปนกองบุญใหญ จะนับจะประมาณมิได
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา
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[๑๖๑๓]

ผูใดตองการบุญ ตั้งมั่นในกุศล
เจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตธรรม ผูนั้น
บรรลุธรรมที่เปนสาระ ยินดีในธรรมเปน
ที่สิ้นไป (แหงอาสวะ) ยอมไมหวั่นไหว
ในเมื่อมัจจุราชมาถึง.
จบตติยอภิสันทสูตรที่ ๓
อรรถกถาตติยอภิสันทสูตร

พึงทราบอธิบายในตติยอภิสันทสูตรที่ ๓.
คําวา ปฺุญกาโม คือ ผูตองการบุญ. คําวา ผูตั้งมั่นในกุศล คือ
ผูตั้งอยูในมรรคกุศล. คําวา เจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตธรรม คือ เจริญ
อรหัตมรรค เพื่อบรรลุนพิ พาน. ในบทวา ผูบรรลุธรรมที่เปนสาระ มี
วิเคราะหวา ธรรมที่เปนสาระคือ อริยผล ทานเรียกวา ธรรมที่เปนสาระ การ
บรรลุธรรมที่เปนสาระของบุคคลนั้น มีอยู เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา ผูบรรลุ
ธรรมที่เปนสาระ อธิบายวา ผูบรรลุผล. คําวา ยินดีในธรรมเปนที่สิ้นไป
คือ ยินดีในความสิ้นกิเลส.
จบอรรถกถาตติยอภิสันทสูตรที่ ๓
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๔. ปฐมมหัทธนสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง
[๑๖๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
เราเรียกวา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม
หวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด
ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบดวยธรรม
๔ ประการนีแ้ ล เราเรียกวา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ.
จบปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔
อรรถกถาปฐมมหัทธนสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔.
คําวา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก คือ ผูมั่งคั่ง และมีทรัพยมาก
ดวยอริยทรัพยเจ็ดอยาง. ผูมีโภคะมากดวยโภคะนั้นนั่นแหละ คําที่เหลือใน
ที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปฐมมหัทธนสูตรที่ ๔
จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่ ๕
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๕. ทุติยมหัทธนสูตร*
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง
[๑๖๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ เราเรียกวา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม ประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความ
สิ้นทุกขโดยชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการนี้แล เราเรียกวา เปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก มียศใหญ.
จบทุติยมหัทธนสูตรที่ ๕
๒. ภิกขุสูตร
องคคุณของพระโสดาบัน
[๑๖๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่
จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป
* สูตรที่ ๕-๑๐ ไมมีอรรถกถาแก
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เพื่อสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา.
จบภิกขุสูตรที่ ๖
๗. นันทิยสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๗] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาศากยะ
นันทิยะ ผูประทับนั่ง ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนนันทิยะ อริยสาวกผู
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนนันทิยะ อริยสาวก
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบนันทิยสูตรที่ ๗
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๘. ภัททิยสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๘] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาศากยะ
ภัททิยะ ผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนภัททิยะ อริยสาวก
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา ... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนพระ
โสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบภัททิยสูตรที่ ๘
๙. มหานามสูตร
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๑๙] กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจามหานามศากยราชผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกอนมหาบพิตร อริย
สาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตก
ต่ําเปนธรรมดา... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปน
พระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบมหานามสูตรที่ ๙
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๑๐. โสดาปตติยังคสูตร
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ
[๑๖๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเปนไฉน คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ การทํา
ไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
โสตปตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.
จบโสตาปตติยังคสูตรที่ ๑๐
จบสคถกปุญญภิสนั ทวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมอภิสันทสูตร ๒. ทุติยอภิสันทสูตร ๓. ตติยอภิสันทสูตร
๔. ปรมมหัทธนสูตร ๕. ทุติยมหัทธนสูตร ๖. ภิกขุสูตร ๗. นันทิยสูตร
๘. ภัททิยสูตร ๙. มหานามสูตร ๑๐. โสตาปตติยังคสูตร และอรรถกถา.
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สัปปญญวรรคที่ ๖
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน
[๑๖๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะ
ตรัสรูในเบื้องหนา ธรรม ๔ ประการเปนไฉน อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว .. . ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเ ที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา
[๑๖๒๒]
ผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น ไมหวั่นไหว
ในพระตถาคต มีศลี อันงาม ทีพ่ ระอริยเจาใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อม
ใสในพระสงฆ และมีความเห็นตรง บัณฑิตเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน ชีวิต
ของเขาไมเปลาประโยชน เพราะฉะนั้น
บุคคลผูมีปญญา เมื่อระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจา พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา
ศีล ความเลื่อมใส และความเห็นธรรม.
จบสคาถกสูตรที่ ๑
* สูตรที่ ๑ ไมมีอรรถกถาแก
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๒. วัสสวุตถสูตร
วาดวยพระอริยบุคคลมีนอยกวากันโดยลําดับ
[๑๖๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ก็สมัยนั้น ภิกษุรปู
หนึ่งอยูจําพรรษาในกรุงสาวัตถีแลว ไปโดยลําดับ ถึงกรุงกบิลพัสดุ ดวย
กรณียบางอยาง พวกเจาศากยะชาวกรุงกบิลพัสดุไดทราบขาววา ภิกษุรูปหนึ่ง
อยูจําพรรษาในกรุงสาวัตถี มาถึงกรุงกบิลพัสดุแลว จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุรูป
นั้นถึงที่อยู ทรงอภิวาทภิกษุนั้นแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว ไดตรัสถามภิกษุนั้นวา
[๑๖๒๔] ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาไมประชวร และยัง
มีพระกําลังหรือ.
ภิกษุนั้นทูลวา พระผูมีภาคเจาไมประชวรและยังมีพระกําลัง ขอถวาย
พระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมปวยไข
และยังมีกําลังหรือ.
ภิ. แมพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง
ขอถวายพระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุสงฆไมปวยไข และยังมีกําลังหรือ.
ภิ. แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง ขอถวายพระพร.
ศ. ขาแตทานผูเจริญ ระหวางพรรษานี้ อะไร ๆ ที่ทา นไดฟงมา
ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา มีอยูหรือ.
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ภิ. ขอถวายพระพร เรื่องนี้อาตมภาพไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระ
พักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสาวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู มีนอย ทีแ่ ท ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป จักนิพพานในภพที่เกิดนั้น มี
อันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพ
ไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป จักนิพพาน
ในภพที่เกิดนั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา มีนอย ที่แท ภิกษุผู
เปนสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง กลับมาสูโลกนีอ้ ีกคราวเดียวเทานั้นแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขได
มีมากกวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพไดฟงมารับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนสกทาคามี เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะ เบาบางกลับมาสูโลกนี้อีกคราวเดียว
เทานั้นแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขได มีนอย ที่แท ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา มีมากกวา.
จบวัสสวุตถสูตรที่ ๒
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สัปปญญวรรควรรณนาที่ ๖
อรรถกถาวัสสวุตถสูตร
พึงทราบอธิบายในวัสสวุตถสูตรที่ ๒ แหง สัปปญญวรรคที่ ๖.
มีอธิบายดังตอไปนี้ ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน ไมถึงการปลงลงดวย
เหตุเทานี้ ตั้งประชุมองคแหงการตรัสรูคืออินทรียและพละ เจริญวิปสสนา ก็
จักบรรลุพระสกทาคามิมรรค. พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอาเนื้อความนี้
วา สกทาคามิมรรค อนาคานิมรรค อรหัตมรรค แลวตรัสเชื้อสายประเพณีใน
ศาสนาในพระสูตรนี้.
จบอรรถกถาวัสสสูตรที่ ๒
๓. ธรรมทินนสูตร
ธรรมทินนะอุบาสกพยากรณโสดาปตติผล
[๑๖๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ครั้งนั้น อุบาสกชื่อวาธรรมทินนะ พรอมดวย
อุบาสก ๕๐๐ คน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขอใดจะพึงมีประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข แกขา
พระองคทั้งหลาย ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสสอน โปรดทรงพร่ําสอน
ขอนั้นแกขาพระองคทั้งหลายเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนธรรม
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ทินนะ เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา พระสูตรเหลาใด
ที่พระตถาคตตรัสแลว อันลึกซึ้งมีเนื้อความอันลึก เปนโลกุตระ ประกอบ
ดวยความวาง เราจักเขาถึงพระสูตรเหลานั้นตลอดกาลเปนนิตยอยู ดูกอ น
ธรรมทินนะ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
[๑๖๒๖] ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยังครอง
เรือนนอนกกลูกอยู ยังทาจันทนแควนกาสี ยังใชมาลาของหอมและเครื่องลูบ
ไล ยังยินดีทองและเงินอยู จะเขาถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแลว อันลึกซึ้ง
มีเนื้อความอันลึก เปนโลกุตระ ประกอบดวยความวาง ตลอดนิตยกาลอยู
มิใชกระทําไดโดยงาย ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมอันยิ่ง แก
ขาพระองคทั้งหลายผูตั้งอยูแลวในสิกขาบท ๕ เถิด.
พ. ดูกอนธรรมทินนะ เพราะฉะนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... จักเปนผูประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ ดูกอนธรรมทินนะ
ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
ธ. ขาแตพระองคผูเจริญ โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด ที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองคทั้งหลาย
และขาพระองคทั้งหลายเห็นชัดในธรรมเหลานั้น เพราะวาขาพระองคทั้งหลาย
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...
ในพระสงฆ ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ฯลฯ เปนไป
เพื่อสมาธิ.
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พ. ดูกอนธรรมทินนะ เปนลาภของทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายได
ดีแลว โสดาปตติผลอันทานทั้งหลายพยากรณแลว.
จบธรรมทินนสูตรที่ ๓
อรรถกถาธรรมทินนสูตร
พึงทราบอธิบายในธรรมทินนสูตรที่ ๓.
คําวา ธรรมทินนะ ความวา เปนอุบาสกคนหนึ่งในบรรดาเจ็ดคน.
ความพิสดารวา ในครั้งพุทธกาล คนเจ็ดคนเหลานี้ คือ ธรรมทินนอุบาสก ๑
วิสาขอุบาสก ๑ อุคคคฤหบดี ๑ จิตตคฤหบดี ๑ หัตถกะ ๑ อาฬวกะ ๑ จุลลอนาถปณฑิกะ ๑ เปนผูมีอุบาสกหารอยเปนบริวาร. ธรรมทินนะอุบาสกเปนคน
ใดคนหนึ่งบรรดาคนเจ็ดคนเหลานั้น. บทวา ลึกซึ้ง ไดเเก คัมภีรธรรมมี
สัลลสูตรเปนตน. บทวา มีเนื้อความอันลึก ไดแก มีอรรถอันลึกซึ้งมีเปตวาสูตรเปนตน. บทวา เปนโลกุตระ ความวา อันแสดงอรรถที่เปนโลกุตระ
มีอสังขตสังยุตเปนตน. บทวา ประกอบดวยความวาง ความวา อัน
แสดงความวางเปลาแหงสูตร มีขัชชนิกสูตรเปนตน. บทวา จักเขาถึงอยู
ความวาจักไดเฉพาะอยู. บทวา ดูกอนธรรมทินนะทาน ทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้ ความวา เธอทั้งหลายพึงบําเพ็ญ จันโทปมปฏิปทา รถวินีตปฏิปทา
โมเนยยปฏิปทา มหาอริยวังสปฏิปทา ศึกษาอยู อยางนี้.
พระศาสดา ทรงบอกภาระที่ไมสามารถทนไดแกอุบาสกเหลานี้. ดวย
ประการฉะนี้. ไดยินวา อุบาสกเหลานั้น ดํารงอยูในภูมิของตนแลว ทูลขอ
โอวาท. ก็อุบาสกเหลานั้น เปนเหมือนสามารถยกภาระทั้งปวงขึ้นโดยไมแปลกกัน
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ออนวอนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงโอวาทพวก
ขาพระองคเถิด ดังนี้บาง เพราะเหตุนั้น พระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกภาระที่ทน
ไมไดแกพวกอุบาสกเหลานั้น จึงตรัสแลวอยางนี้. คําวา น โข ปเนต
ตัดบทเปน น โข เอต แปลวา นั่นหามิไดแล. ก็ น อักษรในคําวา นโข
ปเนต นั้น พึงทราบวาเปนเพียงพยัญชนะสนธิเทานั้น. คําวา ตสฺมา
ความวา เพราะฉะนั้น บัดนี้ ทานทั้งหลาย พึงขอโอวาทในภูมิของตนเถิด.
จบอรรถกถาธรรมทินนสูตรที่ ๓
๔. คิลายนสูตร
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการ
[๑๖๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม
กรุงกบิลพัสดุ แควนสักกะ ก็สมัยนั้น ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทําจีวรสําเร็จแลว จัก
เสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน พระเจามหานามศากยราช ไดทรง
สดับขาววา ภิกษุมากรูปการทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา
พระมีพระภาคเจาทรงทําจีวรเสร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง
๓ เดือน ครัง้ นั้น พระเจามหานามศากยราช เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดยิน
มาวา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา พระผูมี
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พระภาคเจาทรงทําจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน
ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องนี้หมอมฉันยังไมไดฟง ยังไมไดรับมา เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา อุบาสกผูมีปญญาพึงกลาวสอนอุบาสก ผูมี
ปญญาผูปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก.
[๑๖๒๘] พ. ดูกอ นมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญาพึงปลอบอุบาสก
ผูมีปญญาผูปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ
๔ ประการวา ทานจงเบาใจเถิด ทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มีศีลที่พระอริยเจาใครแลว
ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพื่อสมาธิ.
[๑๖๒๙] ดูกอนมหาบพิตร อุบาสกผูมีปญญา ครั้นปลอบอุบาสก
ผูมีปญญา ผูปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก ดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ
๔ ประการนีแ้ ลว พึงถามอยางนี้วา ทานมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยู
หรือถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยู อุบาสก
นั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ทานผูเชนกับเรา ซึ่งมีความตายเปนธรรมดา
ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไป ถาแมทา น
จักไมกระทําควานหวงใยในมารดาและบิดา ก็จักตายไปเหมือนกัน ขอทาน
จงละความหวงใยในมารดาและบิดาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา
เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราแลว.
[๑๖๓๐] อุบาสกนัน้ พึงถามเขาอยางนี้วา ก็ทานยังมีความหวงใยใน
บุตรและภริยาอยูหรือ ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความหวงใยในบุตรและ
ภริยาอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขา อยางนี้วา ทานผูเชนกับเรา ซึ่งมีความ
ตายเปนธรรมดา ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในบุตรและภริยา ก็จักตายไป
ถาแมทานจักไมกระทําความหวงใยในบุตรและภริยา ก็จักตายไปเหมือนกัน
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ขอทานจงละความหวงใย ในบุตรและภริยาของทานเสียเถิด ถาเขากลาวอยางนี้
วา เราละความหวงใยในบุตรและภริยาของเราแลว.
[๑๖๓๑] อุบาสกนั้นพึงถามเขาอยางนี้วา ทานยังมีความหวงใยใน
กามคุณ ๕ อันเปนของมนุษยอยูหรือ ถาเขากลาวอยางนี้วา เรายังมีความ
หวงใยในกามคุณ ๕ อัน เปนของมนุษยอยู อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา
กามอันเปนทิพยดีกวาประณีตกวากามอันเปนของมนุษย ขอทานจงพรากจิต
ใหออกจากกามอันเปนของมนุษย แลวนอมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราช
เถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากกามอันเปนของมนุษยแลว
จิตของเรานอมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว.
[๑๖๓๒] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา พวกเทพชั้นดาวดึงส
ดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นจาตุมหาราช ขอทานจงพรากจิตใหออกจาก
พวกเทพชั้นจาตุมหาราช แลวนอมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสเถิด ถาเขา
กลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจตุมหาราชแลว จิตของเรา
นอมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา พวก
เทพชั้นยามาดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นดาวดึงส... พวกเทพชั้นดุสิต
ดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นยามา... พวกเทพชั้นนิมมานรดีดีกวาประณีต
กวาพวกเทพชั้นดุสิต... พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีดีกวาประณีตกวา
พวกเทพชั้นนิมมานรดี... พรหมโลกดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นปรนิม
มิตวสวัตตี ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี แลว
นอมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา จิตของเราออกจากพวกเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแลว จิตของเรานอมไปในพรหมโลกแลว.
[๑๖๓๓] อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา ดูกอนทานผูมีอายุ
แมพรหมโลกก็ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ยังนับเนื่องในสักกายะ ขอทานจงพรากจิต
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ใหออกจากพรหมโลก แลวนําจิตเขาไปในความดับสักกายะเถิด ถาเขากลาว
อยางนี้วา จิตของเราออกจากพรหมโลกแลว เรานําจิตเขาไปในความดับ
สักกายะแลว ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพไมกลาวถึงความตางอะไรกันของ
อุบาสก ผูมีจิตพนแลวอยางนี้ กับภิกษุผูพนแลวตั้งรอยป คือ พนดวย
วิมุตติเหมือนกัน.
จบคิลายนสูตรที่ ๔
อรรถกถาคิลายนสูตร
พึงทราบอธิบายในคิลายนสูตรที่ ๔.
คําวา น โข ปเนต ความวา เหตุนั้น อันขาพระองคทั้งหลาย
หามิไดแล. พระโสดาบัน พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาวา อุบาสก
ผูมีปญญา. คําวา ดวยธรรม เปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ความวา ดวยธรรม
ทั้งหลายที่ทําความเบาใจ. คําวา อสฺสาสตายสฺมา แปลวา ทานจงเบาใจ.
คําวา ทานผูเชนกับเรา ไดแก ผูเนื่องเฉพาะความตาย. คําวา มีความตาย
เปนธรรมดา ไดแก มีความตายเปนสภาพ. คําวา ขอทานจงละ ไดแก
จงเวน คําวา ละแลว ไดแก หยุดแลว
คําวา ผูมีจิตพนแลวอยางนี้ ความวา ผูมีจิตอันพนแลว ดวย
การพนคืออรหัตผลอยางนี้. คําวา พนดวยวิมุตติเหมือนกัน ความวา
ความตางกันแหงวิมุตติ เพราะปรารภจิตที่พนแลวนี้ใด อันจะพึงกลาว เราไม
กลาวความตางกันนั้น. ขึ้นชื่อวา ประมาณในคุณเปนที่มา คือ ในวัตรที่ลาน

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 394

พระเจดีย และลานโพธิ์ และในวัตร ๘๐ ขันธกะ ของภิกษุสงฆ
ยอมไมมี. ก็เมื่อแทงตลอดมรรคหรือผล อุบาสกและภิกษุทั้งหลาย ยอม
ไมมีเหตุทําใหตางกัน.
จบอรรถกถาคิลานยนสูตรที่ ๔
๕. ปฐมผลสูตร*
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล
[๑๖๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ธรรม
๔ ประการเปนไฉน คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟงสัทธรรม ๑ การกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ยอมเปนไป เพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
จบปฐมผลสูตรที่ ๕
* สูตรที่ ๕-๗ ไมมีอรรถกถาแก
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๖. ทุติยผลสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล
[๑๖๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล...
จบทุติยผลสูตรที่ ๖
๗. ตติยผลสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล
[๑๖๓๖] ...ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล...
จบตติยผลสูตรที่ ๗
๘. จตุตถผลสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทําใหแจงอรหัตผล
[๑๖๓๗] ...ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ...
จบจตุตถผลสูตรที่ ๘
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๙. ปฏิลาภสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อไดปญญา
[๑๖๓๘] ... ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา...
จบปฏิลาภสูตรที่ ๙
อรรถกถาปฏิลาภสูตร
พึงทราบอธิบายในปฏิลาภสูตรที่ ๙.
ในคําวา ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา นี้ พระเสขบุคคล
๗ จําพวก พึงทราบวา ชื่อวา ผูไดเฉพาะซึ่งปญญา พระขีณาสพพึงทราบวา
ชื่อวา ผูไดปญญาแลว. แมในคําเปนตนวา เพื่อความเจริญแหงปญญา
ขางหนา ก็นัยนี้นั่นแหละ. คําที่เหลือในบททั้งปวง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล
จบอรรถกถาปฏิลาภสูตรที่ ๙
๑๐. วุฒิสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อปญญาเจริญ
[๑๖๓๙] ...ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา.. .
จบวุฒิสูตรที่ ๑๐
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๑๑. เวปุลลสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อปญญาไพบูลย
[๑๖๔๐] ...ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญา...
จบเวปุลลสูตรที่ ๑๑
จบสัปปญญวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สคาถกสูตร ๒. วัสสวุตถสูตร ๓. ธรรมทินนสูตร
๔. คิลายนสูตร ๕. ปฐมผลสูตร ๖. ทุติยผลสูตร ๗. ตติยผลสูตร
๘. จตุตถผลสูตร ๙. ปฏิลาภสูตร ๑๐. วุฒิสูตร ๑๑. เวปุลลสูตร.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 398

มหาปญญวรรคที่* ๗
๑. มหาปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญามาก
[๑๖๔๑] ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก...
จบมหาปญญสูตรที่ ๑
๒. ปุถุปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาแนนหนา
[๑๖๔๒] ...ยอมเปนเพื่อความเปนผูมีปญญาแนนหนา ...
๓. วิปุลลปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาไพบูลย
[๑๖๔๓] ..ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไพบูลย...
จบวิปุลลปญญสูตรที่ ๓
* อรรถกถาวรรคที่ ๗ แกไวทายวรรคนี้.
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๔. คัมภีรปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาลึกซึ้ง
[๑๖๔๔] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง ...
จบคัมภีรปญญสูตรที่ ๔
๕. อัปปมัตตปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาหาประมาณมิได
[๑๖๔๕] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาประมาณมิได ...
จบอัปปมัตตปญญสูตรที่ ๕
๖. ภูริปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาดังแผนดิน
[๑๖๔๖] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเพียงดังแผนดิน ...
จบภูริปญญสูตรที่ ๖
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๗. พาหุลปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญามาก
[๑๖๔๗] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ...
จบพาหุลปญญสูตรที่ ๗
๘. สีฆปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาเร็ว
[๑๖๔๘] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว...
จบสีฆปญญสูตรที่ ๘
๙. ลหุปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาเบา
[๑๖๔๙] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเบา ...
จบลหุปญญสูตรที่ ๙
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๑๐. หาสปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาราเริง
[๑๖๕๐] ... ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง ...
จบหาสปญญสูตรที่ ๑๐
๑๑. ชวนปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาไว
[๑๖๕๑] ... ยอมเปนไปเพื่อความมีปญญาไว ...
จบชวนปญญสูตรที่ ๑๑
๑๒. ติกขปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญากลา
[๑๖๕๒] ... ยอมเปนไปเพื่อความมีปญญาคมกลา ...
จบติกขปญญสูตรที่ ๑๒
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๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร
เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อมีปญญาชําแรกกิเลส
[๑๖๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญ
แลว วาระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญา เปนเครื่อง
ชําแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ การคบสัตบุรุษ ๑. การฟงสัทธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๑ ประการนี้แล อันบุคคลเจริญแลว กระทํา
ใหมากแลว ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องชําแรกกิเลส.
จบนิพเพธิกปญญสูตรที่ ๑๓
จบมหาปญญวรรคที่ ๗
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มหาปญญวรรควรรณนาที่ ๗
พึงทราบอธิบายในมหาปญญวรรคที่ ๗.
พึงทราบเนื้อความในทุกบท ตามนัยที่กลาวในปฏิสัมภิทาโดยนัยเปน
ตนวา ชื่อวาผูมีปญญามาก เพราะอรรถวา กําหนดเอาในเนื้อความมาก ใน
บทเปนตนวา ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก ดังนีน้ ั่นเทียว.
คําที่เหลือในทุก ๆ บทตืน้ ทั้งนั้นแล.
จบมหาปญญวรรควรรณนาที่ ๗
จบโสตาปตติสังยุตที่ ๑๑

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. มหาปญญสูตร ๒. ปุถุปญ
 ญสูตร ๓. วิปุลลปญญสูตร ๔. คัมภีรปญญสูตร ๕. อัปปมัตตปญญสูตร ๖. ภูริปญ
 ญสูตร ๗. พาหุลปญญสูตร
๘. สีฆปญญสูตร ๙. ลหุปญญสูตร ๑๐. หาสปญญสูตร ๑๑.ชวนปญญสูตร
๑๒. ติกขปญญสูตร ๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร.
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สัจจสังยุต
สมาธิวรรคที่ ๑
๑. สมาธิสูตร
ผูมใี จตั้งมัน่ ยอมรูตามความเปนจริง
[๑๖๕๔] สาวัตถีนิทาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญ
สมาธิ ภิกษุผูมีใจตั้งมั่นแลว ยอมรูต ามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความ
เปนจริง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมีใจตั้งมั่นแลว
ยอมรูตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกข
นิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบสมาธิสูตรที่ ๑
สัจจสังยุตตาวรรณนา
สมาธิสูตร
พึงทราบอธิบายในสมาธิสูตรที่ ๑ แหงอรรถกถาสัจจสังยุต.
คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย... สมาธิ ความวา ไดยินวา ภิกษุ
เหลานั้น ยอมเสื่อม จากเอกัคคตาจิต (สมาธิ) ลําดับนั้น พระศาสดาทรง
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ปรารภเทศนานี้ แกภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุเหลานั้น ไดความที่จิตมีอารมณ
เลิศเปนหนึ่งอยางนี้ เจริญกรรมฐานแลว ก็จักบรรลุคุณวิเศษได. พึงทราบ
การตัดเหตุ ดวยอํานาจเหตุตามที่เปนจริง เปนตน ในบทนีว้ า ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย พึงทําความเพียรวา นี้ทุกข.
ก็มีคําอธิบายที่พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวแลวนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุ
มีจิตตั้งมั่น ยอมรูทั่วสัจจะ ๔ ตามความเปนจริง เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น
เธอทั้งหลายมีจิตตั้งมั่น พึงทําความเพียรวา นี้ทกุ ข ดังนี้ เพื่อตองการรู
สัจจะ ๔ ตามความเปนจริง. สัจจะ ๔ ยอมเปนธรรมชาติปรากฏแจมแจงแก
พระตถาคตเจานั่นเทียว พระตถาคตเจาทรงจําแนกไวดีแลว ในสัจจะ ๔
เหลานั้น การกลาวสรรเสริญไมมีประมาณ บทและพยัญชนะไมมีประมาณ
และวัฏฏะยอมเจริญ เพราะสัจจะ ๔ เหลานั้น อันเธอทั้งหลายมิไดแทงตลอด
จําเดิมแตกาลแทงตลอดสัจจะ ๔ เหลานั้น วัฏฏะก็ไมเจริญ เหตุใด เพราะ
เหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงทําความเพียรวา นี้ทกุ ข ดังนี้ ดวยความหวังวา
วัฏฏะจักไมเจริญอยางนี้.
จบอรรถกถาสมาธิสูตรที่ ๑
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๒. ปฏิสัลลานสูตร
ผูหลีกเรนอยูยอมรูตามความเปนจริง
[๑๖๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงถึงความประกอบใน
การหลีกออกเรนอยู ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรู
อะไรตามความเปนจริง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เธอทั้งหลายจงถึงความประกอบใน
การหลีกออกเรนอยู ภิกษุผูหลีกออกเรนอยู ยอมรูตามความเปนจริง ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฏิสัลลานสูตรที่ ๒
อรรถกถาปฏิสัลลานสูตร
ปฏิสลั ลานสูตรที่ ๒ ทานกลาวไวแลว เพื่อประโยชนแกการได
เฉพาะความสงัดกาย แหงภิกษุผูมีความไมปกติทางกายวิเวก.
จบอรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมกุลปุตตสูตร
ผูออกบวชโดยชอบเพื่อรูอริยสัจ ๔
[๑๖๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด ออกบวชแลวเพื่อรู
อริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จัก
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด จักออกบวชเพื่อรู
อริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ออก
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหลานั้นทั้งหมดออกบวชอยู เพื่อรูอริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัย
อริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็กลุ บุตรเหลาใด
เหลาหนึ่งในอดีตกาล... ในอนาคตกาล... ในปจจุบันกาล ออกบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเกลานั้นทั้งหมดออnบวชเพื่อรูอริยสัจ ๔ นี้แล
ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูความความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบปฐมกุลปุตตสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปฐมกุลปุตตสูตร
พึงทราบอธิบายในกุลปุตตสูตรที่ ๓.
คําวา เพื่อรูยิ่ง คือ เพื่อประโยชนแกการรูยิ่ง. ก็พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประสงคเอา ผูประพฤติลงในศาสนา ในบทนีว้ า สมณะหรือพราหมณ.
จบอรรถกถากุลปุตตสูตรที่ ๓
๔. ทุติยกุลปุตตสูตร
ผูอ อกบวชโดยชอบรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง
[๑๖๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ รูแลวตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้น
ทั้งหมดรูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อนาคตกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ จักรูตามความเปนจริง กุลบุตร
เหลานั้นทั้งหมดจักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในปจจุบันกาล ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ยอมรูตามความเปนจริง
กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมดยอมรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔
เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิบทาอริยสัจ ก็กุลบุตร
เหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล . . . ในอนาคตกาล . . . ในปจจุบันกาล ออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบ รูตามความเปนจริง กุลบุตรเหลานั้น ทั้งหมดรูซึ่ง
อริยสัจ ๔ เหลานี้ ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
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เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยกุลปุตตสูตรที่ ๔
อธิบายความในทุติยกุลปุตตสูตรที่ ๔ ก็เหมือนกัน.
๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร
สมณพราหมณรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง
[ ๑๖๕๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สรณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล รูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมด รูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักรูตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมด จักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ยอมรูตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ
เหลานั่นทั้งหมด ยอมรูอ ริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน
คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล...ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล รูตาม
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ความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด รูซึ่งอริยสัจ ๔ เหลานั้น
ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕
อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ตรัสสัจจะ ๔ เหลานั้น ตามอธัยาศัยของผูจะ
ตรัสรู ดวยพระสูตร ดวยการตรัสแกภิกษุเหลานั้น.
จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕
๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร
สมณพราหมณประกาศอริยสัจ ๔ ที่ตนรู
[๑๖๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ประกาศแลวซึ่งสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทั้งหมด ประกาศแลวซึ่งอริยสัจ ๔ วาเปนสิ่งที่ตนรูแลวตาม
ความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักประกาศ
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สิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด จัก
ประกาศอริยสัจ ๔ วาเปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล ประกาศอยูซึ่งสิ่งที่ตนรูแลวตามความ
เปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ประกาศอยูซ ึ่งอริยสัจ ๔ วา
เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อดีตกาล... ในอนาคตกาล ... ในปจจุบันกาล ประกาศสิ่งที่ตนรูแลวตาม
ความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด ประกาศอริยสัจ ๔
เหลานี้ วาเปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๖
อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยสมณพราหมสูตรที่ ๖.
คําวา ประกาศแลวซึ่งสิ่งที่ตนรูแลว ความวา ประกาศสิ่งที่ตนรู
เฉพาะแลวอยางนี้วา เราเปนผูรูพรอมเฉพาะแลว. ก็ในพระสูตรนี้ พระผูมี
พระภาคเจา ทรงถือเอาพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลาย ดวยสมณศัพท.
จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๖
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๗. วิตักกสูตร*
วาดวยการตรึกในอริยสัจ ๔
[๑๖๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาตรึกถึงอกุศลวิตก
อันลามก คือ กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ขอนั้น เพราะเหตุไร
เพราะวิตกเหลานี้ ไมประกอบดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอม
ไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง
ความตรัสรู นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะตรึก พึงตรึกวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะความตรึกเหลานั้น
ประกอบดวยประโยชนเปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย
ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบวิตักกสูตรที่ ๗
* สูตรที่ ๗-๘-๙ ไมมีอรรถกถา.
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๘. จินตสูตร
วาดวยการคิดในอริยสัจ ๔
[๑๖๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอัน
สามกวา โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็
อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปน
อีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได
ยอมไมเปนอีกก็หามิได ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะความคิดนี้ไมประกอบ
ดวยประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย...
นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด พึงคิดวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะความคิดนี้ประกอบ
ดวยประโยชน เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย...
นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความ
เพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบจินตสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 414

๙. วิคคาหิกกถาสูตร
วาดวยการพูดที่ไมเปนประโยชน
[๑๖๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาพูดถอยคําแกงแยง
กันวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ทานจักรูทั่วถึงธรรม
วินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก สิ่งที่ควรพูดกอน ทานพูด
เสียทีหลัง สิ่งที่ควรพูดทีหลัง ทานพูดเสียกอน เปนประโยชนแกเรา ไม
เปนประโยชนแกทาน ความเปนไปอยางอื่นที่คลาดเคลื่อน ทานประพฤติแลว
ทานยกวาทะขึ้นแลวเพื่อเปลื้องวาทะของผูอื่น ทานถูกขมขี่แลว ทานจงชําแรก
ออก ถาทานอาจ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะถอยคํานี้ไมประกอบดวย
ประโยชน ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย...
นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะถอยคํานี้ประกอบดวยประโยชน เปน
พรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย ... นิพพาน ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบวิคคหิกกถาสูตรที่ ๙
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๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร
วาดวยการพูดติรัจฉานกถา
[๑๖๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอยาพูดติรัจฉานกถา
ซึ่งมีหลายอยาง คือ พูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอมาตย เรื่องกอง
ทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอก
ไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร
เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องบุรุษ เรือ่ งคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา
เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความ
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะถอยคําที่ไม
ประกอบดวยประโยชน ไมเปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความ
หนาย... นิพพาน ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด พึงพูดวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะถอยคํานี้ประกอบดวยประโยชน
เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความหนาย... นิพพาน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบติรัจฉานกถาสูตรที่ ๑๐
จบสมาธิวรรคที่ ๑
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อรรถกถาติรัจฉานกถาสูตร
พึงทราบอธิบายในติรัจฉานกถาสูตรที่ ๑๐.
บทวา อเนกวิหิต ไดแก มีหลายอยาง. คําวา ติรัจฉานกถา
คือ ถอยคําที่เปนเดรัจฉาน นอกทางสวรรคและนิพพาน เพราะไมเปนการนํา
ออกจากทุกข.ในคําวา เรื่องพระราชา ดังนี้เปนตน ถอยคําที่ปรารภพระราชา
แลว เปนไปโดยนัยเปนตนวา พระเจามหาสมมต พระเจามันธาตา พระเจา
ธรรมาโศก มีอานุภาพมากอยางนี้ ชือ่ วา เรื่องพระราชา. แมในเรื่องโจร
เปนตนก็นัยนี้. ก็เรื่องความรักอาศัยเรือนโดยนัยเปนตนวา บรรดาพระราชา
เหลานั้น พระราชาพระองคนั้น มีรูปงาม นาดู ชือ่ วา ติรัจฉานกถา. ก็ถอ ย
คําที่เปนไปแลวอยางนี้วา แมผูมีชื่อนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ ไดถึงความสิ้น
ไป เสื่อมไปแลว ตั้งอยูในความเปนกรรมฐาน แมในหมูโ จร การกลาวคํา
แสดงความรักอาศัยเรือนวา คําเหลานั้น ไดมีแลว เพราะอาศัยกรรมของพวก
โจรนั้นวา มูลเทพเปนผูมีอานุภาพมากอยางนี้ ชื่อวา ติรัจฉานกถา. ในการ
รบ ถอยคําดวยอํานาจความใครและความยินดีวา คนโนน ถูกคนโนน แทง
ในการรบเปนตนอยางนี้วา ถูกฆาแลวอยางนี้นั่นเทียว ชื่อวา ติรัจฉานกถา.
ก็ถอยคําที่เปนไปแลวอยางนี้วา ขึ้นชื่อวา แมพวกนั้นก็ถึงความสิ้นไปจัดเปน
กรรมฐานในที่ทุกแหงนั่นเทียว. อีกอยางหนึ่ง แมในเรื่องขาวเปนตน การ
กลาวดวยอํานาจความใครและความยินดีวา พวกเราจะเคี้ยว บริโภค ดื่มขาว
เปนตนที่มีสีมีกลิ่น ถึงพรอมดวยรสและผัสสะ ยอมไมควร. สวนการกลาว
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เรื่องที่มีประโยชนกอนวา พวกเราไดถวายขาว น้ําดื่ม ผา ยาน ที่นอน
ดอกไม ของหอม เครื่องลูบไลที่ถึงพรอมดวยสีเปนตน แกผูมีศีลทั้งหลาย
พวกเราไดทําการบูชาที่เจดีย ดังนี้ ก็ควร. แมในพวกญาติเปนตน การ
กลาวดวยอํานาจความยินดีวา ญาติทั้งหลายของพวกเรา เปนผูแกลวกลา
สามารถ หรือวา พวกเราเที่ยวดวยยานอันงดงามอยางนี้ในกาลกอน ดังนี้
ยอมไมควร.
ก็ควรกลาวถอยคําวา ญาติทั้งหลายของพวกเราแมเหลานั้น ทําสิ่งมี
ประโยชนแลวถึงความสิ้นไป หรือวา ครั้งกอนพวกเราไดถวายยานเห็นปาน
นี้แกพระสงฆ. แมในเรือ่ งบานเปนตน การกลาวดวยอํานาจบานที่อยูแลวดี
อยูไมดีและหาอาหารงายยากเปนตน หรือดวยความยินดีอยางนี้วา ผูที่อยูบาน
โนนแกลวกลาสามารถ ดังนี้ ไมควร. ก็การกลาวถึงเรื่องบานนั้นวา คนทั้ง
หลาย ทําสิ่งใหประโยชน มีศรัทธา เลื่อมใสแลว หรือวา คนเหลานั้นถึง
ความสิ้นไปเสื่อมไป ดังนี้ ไมควร. แมในการกลาวเรื่องอําเภอ นครและชนบท ก็นัยนี้ แมการกลาวเรื่องผูหญิงอาศัยผิวและทรวดทรงเปนตนแลว ไม
ควรเพื่อจะกลาวดวยอํานาจความยินดีเปนตน. การกลาวอยางนี้วา คนพวกนี้
มีศรัทธาเลื่อมใสแลวถึงความสิ้นไป ดังนี้เทียว ก็ควร. แมการกลาวเรื่องคน
กลา ไมควรเพื่อจะกลาว ดวยอํานาจความยินดีวา นักรบชือ่ วา นันทมิต
เปนผูแกลวกลา. การกลาวอยางนี้วา ผูนี้เปนผูมีศรัทธา เลื่อมใสแลวถึงความ
สิ้นไป ดังนี้เทียว ก็ควร. ปาฐะวาสูรกถา ดังนี้บาง การกลาวถึงผูกลาหาญแม
นั้น ยอมไมควรดวยอํานาจความยินดีวา ขึ้นชื่อวา หญิงเห็นปานนี้ เปนผูมี
บิดา ชื่อวา สูระ มีมารดาชื่อวา ฤดี ดังนี้นั่นเทียว. สวนการกลาวดวย

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 418

อํานาจโทษนั่นแหละ ยอมควรโดยนัย เปนตนวา ผูประพฤติวัตรของผูเปนบา.
แมการกลาวเรื่องตรอก ยอมไมควรเพื่อจะกลาว ดวยอํานาจความยินดีวา
ตรอกโนน สรางไวดีแลว หรือวา พวกตนที่อยูตรอกโนนแกลวกลา มีความ
สามารถดังนี้. การกลาวอยางนี้วา พวกเขาเปนผูมีศรัทธา เลือ่ มใสแลวถึงความ
สิ้นไป ดังนี้ ก็ควร. ถอยคําวาดวยเรื่องที่ตั้งหมอ ถอยคําวาดวยเรื่องทาน้ํา
ทานเรียกวา เรื่องทาน้ํา. หรือวาดวยเรื่องนางทาสีตักน้ําดวยหมอ . การกลาว
ดวยอํานาจความยินดีวา แมนางเปนผูนาเลื่อมใส ฉลาดที่จะฟอนขับ ดังนี้
ไมควร. การกลาวโดยนัยเปนตนวา มีศรัทธา เลือ่ มใสแลว ดังนี้เทียว ก็ควร.
คําวา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว ไดแก เรื่องญาติที่ลวงลับไปแลว.
การวินิจฉัยในเรื่องญาติที่ลวงลับไปแลวนั้น ก็เหมือนกับเรื่องญาติที่ยังมีชีวิต
อยูนั่นแหละ.
คําวา เรื่องเบ็ดเตล็ด ไดแก เรื่องที่หาประโยชนมิได พนจาก
เรื่องเกิดกอนและหลัง ที่เหลือมีสภาพตาง ๆ.
คําวา กลาวเรื่องโลก คือการกลาวเลน ๆ วาดวยเรื่องโลกเปนตน
อยางนี้วา โลกนี้ใครสราง คนชื่อโนนสราง กาขาว เพราะมีกระดูกขาว นก
ตะกรุมแดง เพราะมีโลหิตแดง. การกลาวเรื่องทะเลอัน ไมมีประโยชนเปนตน
อยางนี้วา เพราะเหตุไร ทะเลจึงชื่อวา สาคร ชื่อวา สมุทร เพราะรูไดดวยปลายมือ
วา ชื่อวาสาครที่เคาขุดแลว เพราะสาครเทพขุดแลว ชื่อวา กลาวเรื่องทะเล.
การกลาวเรื่องที่ไมมีประโยชนทั่ว ๆ ไปวา เจริญ เสื่อม แลวกลาวเรื่องที่เปนไป
ชื่อวา กลาวเรื่องความเจริญและความเสื่อม. ก็ในเรื่องกลาวความเจริญและ
ความเสื่อมนี้ ความเที่ยงชื่อวา ความเจริญ ความขาดสูญชื่อวา ความเสื่อม
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ความกาวหนาชื่อวา ความเจริญ ความหายนะชื่อวา ความเสื่อม กามสุข
ชื่อวา ความเจริญ การทําตนใหลําบาก ชื่อวา ความเสื่อม รวมกับความ
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ ๖ อยางเหลานี้ จึงเปนการกลาวเรื่อง
เดรัจฉาน ๓๒ ดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือในบททั้งปวง ตืน้ ทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาติรัจฉานกถาสูตรที่ ๑๐
จบสมาธิวรรควรรณนาที่ ๑

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมาธิสูตร ๒. ปฎิสัลลานสูตร ๓. ปฐมกุลปุตตสูตร ๔. ทุติยกุลปุตตสูตร ๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร ๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร ๗.
วิตักกสูตร ๘. จินตสูตร ๙. วิคคหิกกถาสูตร ๑๐. ติรัจฉานกถาสูตร และ
อรรถกถา.
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ธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
๑. ปฐมตถาคตสูตร
ทรงแสดงพระธรรมจักร
[๑๖๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
กรุงพาราณสี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลว
ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สวนสุดสองอยางนี้ อันบรรพชิตไมควรเสพ
สวนสุดสองอยางนั้นเปนไฉน คือ การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขใน
กามทั้งหลาย เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ
ไมประกอบดวยประโยชน ๑ การประกอบความลําบากแกตน เปนทุกข ไม
ประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน ๑ ขอปฏิบตั ิอัน เปนสายกลาง ไมเขาไป
ใกลสวนสุด ๒ อยางเหลานั้น อันตถาคตไดตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทําญาณ
ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน
ก็ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนั้น... เปนไฉน คือ อริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ นี้แหละ. ซึ่งไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ
การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ขอปฏิบัติ
อันเปนสายกลางนี้แล อันตถาคตไดตรัสรูแลว กระทําจักษุ กระทําญาณ
ยอมเปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๑๖๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี้แล คือ ความเกิด
ก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข
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ความประจวบดวยสิ่งอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งอันเปน
ที่รักก็เปนทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดแมสิ่งนี้ ก็เปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้แล คือ ตัณหา ตัณหาใหมีภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักใน
อารมณนั้น ๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภววัตหา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจ
นี้แล คือ ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ
ความวาง ความปลอย ความไมอาลัย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้แล
คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซึ่งไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
[๑๖๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นเรากําหนดรูแลว .
[๑๖๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เรา ไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยั อริยสัจ ฯลฯ
ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแลว.
[๑๖๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ
ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําใหแจง ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําให
แจงแลว.
[๑๖๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ ญาณ
ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ในธรรมที่เราไมเคยไดฟง
มากอนวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแลว.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 422

[๑๖๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณทัสสนะ (ความรูความเห็น)
ตามความเปนจริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒ ในอริยสัจ ๔ เหลานี้
ของเรา ยังไมบริสุทธิ์เพียงใด เราก็ยงั ไมปฏิญาณตนวาเปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูส ัตว
พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนั้น ก็เมื่อใด ญาณทัสสนะ
(ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง มีวนรอบ ๓ อยางนี้ มีอาการ ๑๒
ในอริยสัจ เหลานี้ของเรา บริสุทธิ์ดแี ลว เมื่อนัน้ เราจึงปฏิญาณตนวา
เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหม
โลก ในหมูส ัตว พรอมทั้งสมณะพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็ญาณทัสสนะ
ไดบังเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้
ภพใหมไมมี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุปญจวัคคีย
ปลื้มใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา.
[๑๖๗๑] ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ดวงตา
เห็นธรรมอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแกทานโกณฑัญญะวา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับ
เปนธรรมดา ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรแลว พวกภุมม
เทวดาไดประกาศวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
ประกาศแลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณเทวดา
มารพรหมหรือใครๆ ในโลกประกาศไมได พวกเทพชั้นจาตุมหาราชไดฟงเสียง
ของพวกภุมมเทวดาแลว... พวกเทพชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้น
จาตุมหาราชแลว.. พวกเทพชั้นยามาไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว...
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พวกเทพชั้นดุสิตไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นยามาแลว ... พวกเทพชั้นนิมมานร
ดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแลว ... พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีไดฟง
เสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแลว... พวกเทพที่นับเนื่องในหมูพรหมไดฟง
เสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแลว ไดประกาศวา นั่นธรรมจักร
อันยอดเยี่ยม อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศแลว ณ ปาอิสิปตนมฤทายวัน
กรุงพาราณสี อันสมณะพราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ โนโลก
ประกาศไมได.
[๑๖๗๒] โดยขณะนั้น โดยครูนั้น เสียงไดระบือขึ้นไปจนถึงพรหม
โลกดวยประการฉะนี้ ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว ทั้งแสงสวาง
อันยิ่ง หาประมาณมิได ไดปรากฎแลวในโลกลวงเทวานุภาพของพวกเทพดา
ทั้งหลาย.
[๑๖๗๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเปลงอุทานวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ เพราะเหตุนั้น คําวา
อัญญาโกณฑัญญะ จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ ดวยประการฉะนี้แล.
จบตถาคตสูตรที่ ๑
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อรรถกถาธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
อรรถกถาปฐมตถาคตสูตร
คําวา กรุงพาราณสี ไดแก พระนคร ที่มชี ื่อ อยางนี้.
คําวา อิสิปตนมิทายวัน ไดแก ในปาที่ไดชื่ออยางนี้ ดวยอํานาจการตก
ไปแหงฤๅษีทั้งหลาย. ในอารามกลาวคือปาที่ชื่อวามิคทาย เพราะใหอภัยแก
เนื้อทั้งหลาย ดวยอํานาจการใหอภัย. อธิบายวา ก็ฤๅษีทั้งหลายที่เปนสัพพัญู
เกิดขึ้นแลว ๆ ยอมตกไป คือ นั่งในปานั้น เพื่อใหธรรมจักรเปนไป. แมฤๅษีผู
เปนพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ลวงไป ๗ วันออกจากสมาบัติ ทํากิจมีการ
ลางหนาเปนตน ที่สระอโนดาต มาทางอากาศจากเงื้อมเขาชื่อวานันทมูลกะ
แลวตกลงไปดวยอํานาจการหยั่งลงทีปานั้น ยอมประชุมกันทําอุโบสถ และอนุอุโบสถ มุงไปภูเขาคันธมาทนบาง และเหาะมาจากเขาคันธมาทนนั้นบาง ดวย
คําตามที่กลาวมาแลวนี้แล ปานั้นทานจึงเรียกวา อิสิปตนะ ดวยการตกและการ
เหาะขึ้นแหงฤาษีทั้งหลาย.
คําวา อามนฺเตสิ ความวา บําเพ็ญบารมี ตั้งแตทําอภินิหารที่ใกล
พระบาทของพระทีปงกรพุทธเจา และเสด็จออกผนวชในพระชาติสุดทายโดย
ลําดับ ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังกที่ปานั้น ทรงทําลายมารและกําลังมาร
ปฐมยามทรงระลึกถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณได มัชฌิมยามทรงชําระทิพยจักษุ
ใหบริสุทธิ์ มัชฉิมยามสุดทาย ทรงยังหมุนโลกธาตุใหกึกกองหวั่นไหวอยู ทรง
บรรลุพระสัพพัญุตญาณ แลวทรงใหลวงไปเจ็ดวันที่ควงไมโพธิ์ มีการแสดง
ธรรมที่ทาวมหาพรหมออนวอนแลว ทรงตรวจดูโลกดวยทิพยจักษุ แลวเสด็จ
ไปเมืองพาราณสี ดวยการสงเคราะหสัตวโลก ทรงใหพระปญจวัคคียยินยอม
แลว ทรงประสงคจะประกาศธรรมจักร จึงตรัสเรียกมาแลว.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 425

คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสุดทั้งสองอยางนี้ ความวา
ภิกษุทั้งหลาย สวนลามกสองเหลานั้น ก็พรอมกับการตรัสถึงบทนี้ เสียง
กึกกองแหงการตรัส เบื้องลางตอเวจี เบื้องบนจดถึงภวัคคพรหม แผไปทัว่
หมื่นโลกธาตุตั้งอยู. สมัยนั้นเอง พรหมนับได ๑๘ โกฏิ มาประชุมกันแลว.
ดวงอาทิตยตกลงทางทิศตะวันตก ดวงจันทรเต็มดวงประกอบดวยหมูดาว
นักษัตรแหงเดือนอาฬหะลอยขึ้นไปอยูทางทิศตะวันออก. สมัยนั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อทรงเริ่มธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย สวนสุดทั้งสองอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อันบรรพชิต ความวา ผูตัดสังโยชน
แหงคฤหัสถแลวเขาถึงการบวช.
คําวา ไมควรเสพ คือไมพึงใชสอย. คําวา การประกอบตนให
พัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย ความวา การตามประกอบกามสุข
ในวัตถุกาม กิเลสกาม. คําวา เปนของเลว ไดแกลามก. คําวา เปนของ
ชาวบาน. คือเปนของมีอยูแหงชาวบานทั้งหลาย. คําวา เปนของปุถุชน
ไดแก ที่คนอันธพาลประพฤติเนือง ๆ แลว. คําวา ไมประเสริฐ ไดแก
ไมบริสุทธิ์ คือไมใชของสูงสุด อีกอยางหนึ่ง มิใชของพระอริยะทั้งหลาย. คําวา
ไมประกอบดวยประโยชน คือประกอบดวยประโยชนหามิได อธิบายวา
ไมอาศัย เหตุที่นําประโยชนเกื้อกูลแสะความสุขมาให.
คําวา การประกอบความลําบากแกตน คือการตามประกอบความ
ลําบากใหตน อธิบายวา ทําทุกขแกตน. คําวา เปนทุกข ไดแก นําทุกขมา
ใหดวยการฆาตน มีการนอนหงายบนหนามเปนตน . พระองคทรง ทําจักษุคือ
ปญญา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กระทําจักษุ. บทที่ ๒ เปนไวพจนบทนั้นนั่นเอง
คําวา เพื่อความสงบ คือเพื่อประโยชนแกการสงบกิเลส. คําวา เพื่อความ
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รูยิ่ง คือเพื่อประโยชนแกการรูยิ่งซึ่งสัจจะทั้ง ๔. คําวา เพื่อความจรัสรู
ไดแก เพื่อประโยชนแกการตรัสรูสจั จะ ๔ เหลานั้นนั่นเอง. คําวา เพือ่
นิพพาน ไดแก เพื่อประโยชนแกการทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน. ในบทนี้
คําใดที่เหลือเปนของพึงกลาวไว คํานั้น ทานกลาวไวในบทนั้น ๆ ในหนหลัง
แมสัจจกถาทานก็ใหพิสดารแลวในปกรณวิเศษวิสุทธิมรรค โดยประการ
ทั้งปวงนั้นแล.
คําวา มีวนรอบ ๓ คือวน ๓ รอบ ดวยอํานาจวนรอบ ๓ กลาว
คือ สัจญาณ กิจญาณ และกตญาณ. ก็ในวนรอบ ๓ นี้ ญาณตามความ
เปนจริงในสัจจะ ๔ อยางนี้ คือ นีท้ ุกขอริยสัจจะ นี้ทุกขสมุทัย ชื่อวา
สัจญาณ ญาณที่เปนเครื่องรูกิจที่ควรทําอยางนี้วา ควรกําหนดรู ควรละ
ในสัจจะเหลานั้นเที่ยว ชื่อวา กิจญาณ. ญาณเปนเครื่องรูภาวะเเหงกิจนั้น
ที่ทําแลวอยางนี้วา กําหนดรูแลว ละไดแลว ดังนี้ ชื่อวา กตญาณ. คําวา
มีอาการ ๑๒ ความวามีอาการ ๑๒ ดวยอํานาจอาการสัจจะละ ๓ นั้น
คําวา ญาณทัสสนะ คือ การเห็น กลาวคือญาณที่เกิดขึ้นแลวดวยอํานาจ
วนรอบ ๓ อยาง อาการ ๑๒ อยางเหลานี้. คําวา ดวงตาเห็นธรรม ไดแก
มรรค ๓ และผล ๓ ในทีอ่ ื่น ชื่อวา เปนธรรมจักษุ. ในบทนี้ ไดแก ปฐม
มรรคทีเดียว. คําวา ธรรมจักร ไดแก ญาณ เปนเครื่องแทงตลอด และ
ญาณเปนเครื่องแสดง. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนโพธิบัลลังก
ปฏิเวธญาณ มีอาการ ๑๒ เกิดขึ้นแลวในสัจจะ ๔ ก็ดี ประทับนั่งแมในปา
อิสิปตนะ เทศนาญาณ ที่เปนไปแลว เพื่อแสดงสัจจะมีอาการ ๑๒ ก็ดี ชือ่ วา
ธรรมจักร. ก็ญาณแมทั้งสองนั้น ชือ่ วา ญาณที่ที่เปนไปแลวในพระอุระของ
พระทศพลนั่นเที่ยว ธรรมจักรนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงประกาศ
ดวยเทศนาน ชื่อวา ทรงใหเปนไปแลว. ก็ธรรมจักรนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงใหเปนไป ตราบจนถึงพระอัญญาโกณฑัญญเถระ กับพรหม ๑๘ โกฏิ
ดํารงอยูในโสดาปตติผล และเมื่อใหธรรมจักรเปนไปแลว จึงชื่อวาใหเปนไป
แลว. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงใหธรรมจักรเปนไปแลว ทานหมายเอา
คํานั้น จึงกลาวคําเปนตนวา ภุมมเทวดาทั้งหลาย ประกาศใหไดยินเสียง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภุมมฺ า ไดแก เทวดาผูดํารงอยูบน
พื้นดิน. คําวา ประกาศใหไดยินเสียง ความวา เทวดาทั้งหลายใหสาธุการ
พรอมกันทีเดียว กลาวคําเปนตนวา นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม อันพระผูมี
พระภาคเจา . . . ดังนี้ ประกาศใหไดยินแลว. คําวา แสงสวาง ไดแก แสง
สวางคือ พระสัพพัญุตญาณ. จริงอยู แสงสวาง คือพระสัพพัญุตญาณนั้น
ไพโรจนลวงเทวานุภาพของพวกเทพ. คําวา โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ
ความวา เสียงกึกกองอยางโอฬารแหงพระอุทานนี้ แผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ
แลวตั้งอยู.
จบอรรถกถาปฐมตถาคตสูตรที่ ๑
๒. ทุติยตถาคตสูตร
จักษุญาณปญญาวิชชาแสงสวางเกิดแกพระตถาคต
[๑๖๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวางไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้
ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ฯลฯ ทุกขอริยสัจนั้น พระตถาคตทั้งหลายกําหนดรูแลว.
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[๑๖๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจ นั้นควรละ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจนั้น
พระตถาคตทั้งหลายละไดแลว.
[๑๖๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง
ไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้ทกุ ขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําใหแจง ฯลฯ ทุกขนิโรธ
อริยสัจนั้น พระตถาคตทั้งหลายกระทําใหแจงแลว.
[๑๖๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสง
สวาง ไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้งหลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควร
เจริญ จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้ง
หลาย ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น
พระตถาคตทั้งหลายเจริญแลว.
จบทุติยตถาคตสูตรที่ ๒
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๓. ขันธสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔
[๑๖๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔ เปน
ไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน ควรจะกลาว
ไดวาอุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน ไดแกอุปาทานขันธคือรูป
อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ นี้เรียกวาทุกขอริยสัจ.
[๑๖๘๐] ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน ตัณหาอันทําใหมีภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ
นั้น ๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้ เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
[๑๖๘๑] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความดับดวยการสํารอกโดย
ไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ ความวาง ความปลอย ความไมอาลัย
ตัณหานั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ.
[๑๖๘๒] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุนั้น
แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบขันธสูตรที่ ๓
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๔. อายตนสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔
[๑๖๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้ อริยสัจ ๔
เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน ควรจะกลาววา
อายตนะภายใน ๖. อายตนะภายใน ๖ เปนไฉน คือ อายตนะคือตา ฯลฯ
อายตนะคือใจ นี้เรียกวา ทุกขอริยสัจ.
[๑๖๘๖] ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน ตัณหาอันทําใหมีภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความพอใจ เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ
นั้น ๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา นี้เรียกวา ทุกขสมุทยอริยสัจ.
[๑๖๘๗] ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ความดับดวยการสํารอกโดย
ไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ ความสละ. ความวาง ความปลอย ความไม
อาลัยตัณหานั้น นี้เรียกวา ทุกขนิโรธอริยสัจ.
[๑๖๘๘] ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ นีแ้ หละ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้เรียกวา
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ เหลานี้แล เพราะเหตุ
นั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบอายตนสูตรที่ ๔
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๕. ปฐมธารณสูตร
วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔
[๑๖๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เรา
แสดงแลวไวเถิด.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําซึ่งอริยสัจที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอที่ ๒ ทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอที่ ๓ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําอริยสัจ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แลว อยางนี้แล.
[๑๖๙๑] พ. ดูกอ นภิกษุ ดีละ ๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดง
แลวไดถูกตอง เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ เธอทรงจําได เราแสดง
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอที่ ๒ เธอก็ทรงจําได เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเปน
ขอที่ ๓ เธอก็ทรงจําได เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔
เธอก็ทรงจําได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ
เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมธารณสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยธารณสูตร
วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔ อยางถูกตอง
[๑๖๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เรา
แสดงไวแลวเถิด เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําได ซึง่ อริยสัจ ๔ ที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว.
พ. ดูกอนภิกษุ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวไดอยางไร.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึง
กลาวอยางนี้วา นี้ไมใชทุกขอริยสัจขอที่ ๑ ทีพ่ ระสมณโคดมทรงแสดงไว
เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอที่ ๑ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขอริยสัจขอที่ ๑
อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ ขาพระองคทรงจําทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ก็สมณะ
หรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นีม้ ิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจขอที่ ๔ ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่ ๔
อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ทรงจําอริยสัจ ๔ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้แล.
[๑๖๙๓] พ. ดูกอนภิกษุ ดีละ ๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดง
แลวไดถูกตอง เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะ
หรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นี้มิใชทุกขอริยสัจขอที่ ๑ ที่
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พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอที่ ๑ นั้นเสีย แลว
บัญญัติทุกขอริยสัจขอที่ ๑ อยางอื่นใหม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ เรา
แสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔ เธอก็ทรงจําได ก็สมณะ
หรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา นีม้ ิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจขอที่ ๔ ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔ นั้นเสีย แลวบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจขอที่ ๔ อยางอื่นใหม ขอนี้มใิ ชฐานะที่จะมีได เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔
ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล ดูกอนภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยธารณสูตรที่ ๖
๗. อวิชชาสูตร
วาดวยอวิชชา
[๑๖๙๔] ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชา ๆ ดังนี้ อวิชชา
เปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะชื่อวาตกอยูในอวิชชา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภิกษุ ความไมรูในทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ใน
ความดับทุกข ในทางที่จะใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา และดวยเหตุ
เพียงเทานี้ บุคคลยอมชื่อวา ตกอยูในอวิชชา ดูกอ นภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ
เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา.
จบอวิชชาสูตรที่ ๗
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๘. วิชชาสูตร
วาดวยวิชชา
[๑๖๙๕] ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา วิชชา ๆ ดังนี้ วิชชา
เปนไฉน และดวยเหตุเพียงเทาไร บุคคลจึงจะชื่อวาถึงวิชชา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ความรูใ นทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ในความ
ดับทุกข ในทางที่ใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวา วิชชา และดวยเหตุเพียง
เทานี้ บุคคลยอมชื่อวาถึงวิชชา ดูกอนภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบวิชชาสูตรที่ ๘
๙. สังกาสนสูตร
วาดวยบัญญัติแหงอริยสัจ ๔
[๑๖๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราบัญญัตวิ า นี้เปนทุกขอริยสัจ
อักขระ พยัญชนะ การจําแนกในทุกขอริยสัจนั้น หาประมาณมิไดวา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ นี้เปนทุกขอริยสัจ ฯลฯ เราบัญญัติวา นี้เปนทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจ อักขระ พยัญชนะ การจําแนกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจนั้น หาประมาณมิไดวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ นี้เปนทุกขนิโรธคามินี-
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ปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบสังกาสนสูตรที่ ๙
อรรถกถาสังกาสนสูตร
พึงทราบอธิบายในสังกาสนสูตรที่ ๙.
คําวา อปริมาณา วณฺณา ไดแก อักขระ ไมมีประมาณ. คําวา
พยัญชนะ ดังนี้ เปนไวพจนของคําวา อักขระหาปริมาณมิไดเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง เอกเทศหนึ่ง. เเหงอักขระ ก็คือชื่อวา พยัญชนะ คําวา
การจําแนก คือ การแยก. จริงอยู เมื่อสัจจะหนึ่ง ๆ ทานแสดงให
พิสดารอยู โดยอาการทั้งปวง อักขระเปนตน ก็ชื่อวา ไมมีที่สุด เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแลวอยางนี้.
จบอรรถกถาสังกาสนสูตรที่ ๙
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๑๐. ตถสูตร
วาดวยของจริงแท ๔ อยาง
[๑๖๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่ง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท ไม
แปรผัน ไมเปนอยางอื่น สิ่ง ๔ อยางเปนไฉน สิง่ นี้วา นี้ทุกข นี้เหตุให
เกิดทุกข นีค้ วามดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข เปนของจริงแท ไม
แปรผัน ไมเปนอยางอื่น สิ่ง ๔ อยางนี้ เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไม
เปนอยางอื่น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทกุ ขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบตถสูตรที่ ๑๐
จบธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒
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อรรถกถาสูตร
พึงทราบอธิบายในตถสูตรที่ ๑๐
ก็ทุกข ชื่อวา เปนของจริงแท เพราะอรรถวาไมมีอยูโดยภาวะของตน
ทานเรียกวา ทุกขนั่นแล ชื่อวา ไมแปรผัน เพราะสภาวะไมวางเปลา.
เพราะวาทุกข ชื่อวา มิใชทุกขหามิได. ชื่อวา ไมเปนอยางอื่น เพราะไมเขา
ถึงสภาวะอื่น. ก็ทุกขเขาถึงการกลาวในทุกขสมุทัยเปนตนหามิได. แมในสมุทัย
เปนตน ก็นัยนี้แล
จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๐
จบอรรถกถาธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมตถาคตสูตร ๒. ทุติยตถาคตสูตร ๓. ขันธสูตร ๔. อายตนสูตร ๕. ปฐมธารณสูตร ๖. ทุติยธารณสูตร ๗. อวิชชาสูตร ๘. วิชชา
สูตร ๙. สังกาสนสูตร ๑๐. ตถสูตรและอรรถกถา.
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โกฏิคามวรรคที่ ๓
๑. ปฐมวัชชีสูตร
วาดวยการตรัสรูและไมตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๖๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โกฏิคาม ใน
แควนวัชชี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดอริยสัจ ๔ เรา
ดวย เธอทั้งหลายดวย จึงแลนไป ทองเที่ยวไปยังสังสารวัฎนี้ตลอดกาลนาน
อยางนี้ อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ เพราะไมไดตรัสรู ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ ๑ ทุกขสมุทยอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจ ๑ เราดวย เธอทั้งหลายดวย จึงแลนไป ทองเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้
ตลอดกาลนานอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ เราดวย เธอทั้ง
หลายดวย ตรัสรูแลว แทงตลอดแลว ทุกขสมุทยอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธอริยสัจ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ เราดวย เธอทั้งหลายดวย ตรัสรู
แลว แทงตลอดแลว ตัณหาในภพขาดสูญแลว ตัณหาที่จะนําไปสูภพสิ้นแลว
บัดนี้ ภพใหมไมมี พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณ
ภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๖๙๙ ]
เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง
เราและเธอทั้งหลายไดทองเที่ยวไปในชาติ
นั้น ๆ ตลอดกาลนาน อริยสัจ ๔ เหลานี้
เราและเธอทั้งหลายเห็นแลว ตัณหาที่จะ
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นําไปสูภพถอนขึ้นไดแลว มูลแหงทุกข
ตัดขาดแลว บัดนีภ้ พใหมไมมี.
จบปฐมวัชชีสูตรที่ ๑
อรรถกถาโกฏิคามรรคที่ ๓
อรรถกถาวัชชีสูตร
พึงทราบอธิบายในวัชชีสูตรที่ ๑ แหง โกฏิคามวรรคที่ ๓.
คําวา เพราะไมไดตรัสรู ไดเเก เพราะไมรูตาม. คําวา ไมได
แทงตลอด คือ เพราะไมมีการแทงตลอด.
จบอรรถกถาวัชชีสูตรที่ ๑
๒. ทุติยวัชชีสูตร
วาดวยการรูชัดและไมรูชัดอริยสัจ ๔
[๑๗๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเลา
หนึ่ง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข.... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือวาเปน
พราหมณในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่ง
เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู.
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[๑๗๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ
หรือพราหมณพวกนั้น นับวาเปนสมณะในพวกสมณะ และนับวาเปนพราหมณ
ในพวกพราหมณ และทานเหลานั้นกระทําใหแจงแลวซึ่งประโยชนแหงความ
เปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ปจจุบัน เขาถึงอยู พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
[๑๗๐๒]
ชนเหลาใดยอมไมรูชัดซึ่งทุกข เหตุ
เกิดแหงทุกข ความดับทุกข โดยประการ
ทั้งปวงไมมีเหลือ และไมรูชัดซึ่งทางให
ถึงความสงบทุกข ชนเหลานั้นเสื่อมแลว
จากเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ ไมควร
เพื่อกระทําที่สุดทุกข เขาถึงชาติและชรา
โดยแท.
สวนชนเหลาใด ยอมรูชัดซึ่งทุกข
เหตุเกิดแหงทุกข ความดับทุกข โดย
ประการทั้งปวงไมมีเหลือ และรูช ัดซึ่งทาง
ใหถึงความสงบทุกข เหลานั้นถึงพรอม
แลวดวยเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตติ
ควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข ไมเขาถึงชาติ
และชรา.
จบทุติยวัชชีสูตรที่ ๒
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อรรถกถาวัชชีสูตร
พึงทราบอธิบายใน วัชชีสูตรที่ ๒.
คําวา เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนชื่อแหงผลสมาบัติและ
ผลปญญา.
จบอรรถกถาวัชชีสูตรที่ ๒
๓. สัมมาสัมพุทธสูตร
วาดวยความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
[๑๗๐๓] กรุงสาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔
ประการเปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการนี้แล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ ประการ
นี้แล ตามความเปนจริง ตถาคต เขาจึงกลาววา เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายกระทํา
ความเพียร เพื่อรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบสัมมาสัมพุทธสูตรที่ ๓
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๔. อรหันตสูตร
วาดวยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
[๑๗๐๔] สาวัตถี. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้น ตรัสรูแ ลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง ถึง
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักตรัสรูตาม
ความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้น จักตรัสรูอริยสัจ ๔
ตามความเปนจริง ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน
ตรัสรูอยูตามความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้น ตรัสรู
อยูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ...
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ตรัสรูแลวตามความเปนจริง... จักตรัสรู.. . ตรัสรูอยูตาม
ความเปนจริง พระอรหันตสัมมาสัมมาพุทธเจาทั้งหมดนั้น ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ
๔ ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุnข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบอรหันตสูตรที่ ๔
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๕. อาสวักขยสูตร
วาดวยความสิ้นอาสวะ
[๑๗๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นอาสวะของผูรู ผู
เห็น ไมกลาวความสิ้นอาสวะของผูไมรูไมเห็น ก็ความสิ้นอาสวะของผูรูอะไร ผู
เห็นอะไร ความสิ้นอาสวะของผูรูเห็นวา นี้ทุกข. . . นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นอาสวะของผูรูอยางนี้ ผูเห็นอยางนี้แล ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบอาสวักขยสูตรที่ ๕
๖. มิตตสูตร
วาดวยการอนุเคราะหมิตร
[๑๗๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชน
เหลาใดเหลาหนึ่งและชนเหลาใดจะเปนมิตร อมาตย ญาติหรือสายโลหิตก็ตาม
จะพึงสําคัญถอยคําวาเปนสิ่งที่ตนควรเชื่อฟงชนเหลานั้น เธอทั้งหลายพึงให
สมาทาน ใหตั้งมั่นใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอ ริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง
อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ก็
เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง.. . ชนเหลานั้น เธอทั้งหลาย
พึงใหสมาทาน ใหตั้งมั่นใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ ๔ เหลานี้แล
ตามความเปนจริง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
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กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบมิตตสูตรที่ ๖
๗. ตถสูตร
วาดวยอริยสัจ ๔ เปนของจริงแท
[๑๗๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ ทุกขอริยสัจ .. . ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔ ประการ
นี้แล เปนของจริงแท ไมแปรผัน ไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้น จึงเรียก
วา อริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบตถสูตรที่ ๗
อรรถกถาตถสูตร
พึงทราบอธิบายในตถสูตรที่ ๗.
คําวา ตสฺมา อริยาน สจฺจานิ ความวา สัจจะทั้งหลาย เหลานั้น
เปนของแท ไมเปนโดยประการอื่น เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น ทานจึง
เรียกวา สัจจะของพระอริยะทั้งหลาย. ก็พระอริยะทั้งหลายยอมไมแทงตลอด
สัจจะทั้งหลายที่แปรผันเปนอยางอื่น โดยความจริงของพระอริยะ.
จบอรรถกถาตถสูตรที่ ๗
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๘. โลกสูตร
พระตถาคตเปนอริยะในโลกทั้งปวง
[๑๗๐๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการเปน
ไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตถาคตเปนอริยะ
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณะ
พราหมณ เทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา อริยสัจ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบโลกสูตรที่ ๘
อรรถกถาโลกสูตร
พึงทราบอธิบายในโลกสูตรที่ ๘.
คําวา ตถาคโต อริโย ตสฺมา อริยสจฺจานิ ความวา อริยสัจ
ทั้งหลายนั้น ชื่อวา เปนของพระอริยะ. เพราะพระตถาคตผูพระอริยะ ทรง
แทงตลอดและแสดงแลว เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อริยสัจ
เพราะเปนความจริงของพระอริยะ.
จบอรรถกถาโลกสูตรที่ ๘
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๙. ปริญเญยยสูตร *
วาดวยหนาที่ในอริยสัจ ๔
[๑๗๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ อริยสัจ ๔
ประการนี้แล บรรดาอริยสัจ ๔ ประการนี้ อริยสัจที่ควรกําหนดรู ที่ควรละ
ที่ควรกระทําใหแจง ที่ควรใหเกิดมี มีอยู ก็อริยสัจที่ควรกําหนดรูเปนไฉน
ทุกขอริยสัจ ควรกําหนดรู ทุกขสมุทัยอริยสัจ ควรละ ทุกขนิโรธอริยสัจ
ควรกระทําใหแจง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ควรใหเกิดมี ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปริญเญยยสูตรที่ ๙
๑๐. ควัมปติสูตร
ผูเห็นทุกข ชื่อวา เห็นในสมุทัย นิโรธมรรค
[๑๗๑๐] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากรูปอยู ณ เมืองสหชนิยะ
แควนเจดีย ก็สมัยนั้น เมื่อภิกษุผูเถระมากรูปกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต นั่งประชุมกันในโรงกลม เกิดสนทนากันขึ้นในระหวางประชุมวา
ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ผูใดหนอแลยอมเห็นทุกข ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกขสมุทัย แมทกุ ขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
* สูตรที่ ๙ ไมมีอรรถกถาแก.
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[๑๗๑๑] เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว ทานพระวัมปติเถระ ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นผูมีอายุทั้งหลาย ผมไดฟงมา ไดรับ
มาในที่เฉพาะพระพักตรผูมีพระภาคเจาวา ผูใดยอมเห็นทุกข ผูนั้นชื่อวา
ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผูใด
ยอมเห็นทุกขสมุทัย ผูน ั้นชื่อวา ยอมเห็นแมทุกข แมทุกขนิโรธ แม
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธ ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข
แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ผูใ ดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ผูนนั้ ชื่อวา ยอมเห็นแมทุกข แมทุกขสมุทัย แมทุกขนิโรธ.
จบควัมปติสูตรที่ ๑๐
จบโกฏิคามวรรคที่ ๓
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อรรถกถาควัมปดีสูตร
พึงทราบอธิบายในควัมปติสูตรที่ ๑๐
คําวา สหชนิยะ ไดแก ในพระนครที่มีชอื่ วา สหชนิยะ. คํา
เปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดยอมเห็นทุกข ผูนั้นชื่อวา ยอมเห็นแม
ทุกขสมุทัย ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ดวยอํานาจการแทงตลอด
อยางเดียว. ก็ในพระสูตรนี้ ไดตรัสการแทงตลอดอยางเดียวเทานั้นแล.
จบอรรถกถาควัมปติสูตรที่ ๑๐
จบโกฏิคามวรรควรรณนาที่ ๓

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐมวัชชีสูตร ๒. ทุติยวัชชีสูตร ๓. สัมมาสัมพุทธสูตร
๔. อรหันตสูตร ๕. อาสวักขยสูตร ๖. มิตตสูตร ๗. ตถสูตร ๘.
โลกสูตร ๙. ปริญเญยยสูตร ๑๐. ควัมปติสูตร และอรรถกถา
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สีสปาปณณวรรคที่ ๔
๑. สีสปาสสูตร
เปรียบสิ่งที่ตรัสรูมมี ากเหมือนใบไมบนตน
[๑๗๑๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สีสปาวัน
กรุงโกสัมพี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงถือใบประดูลาย ๒-๓ ใบดวย
ฝาพระหัตถ แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย มาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ใบประดูลาย ๒-๓ ใบ
ที่เราถือดวยผามือกับใบที่บนตน ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ใบประดูลาย ๒-๓ ใบที่พระผูมีพระภาคเจาทรงถือดวย
ฝาพระหัตถมีประมาณนอย ที่บนตนมากกวา พระเจาขา.
พ. อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สิง่ ที่เรารูแลวมิไดบอกเธอ
ทั้งหลายมีมาก ก็เพราะเหตุ ไร เราจึงไมบอก. เพราะสิ่งนั้นไมประกอบดวย
ประโยชน มิใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความ
คลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู นิพพาน
เพราะเหตุนั้น เราจึงไมบอก
[๑๗๑๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งอะไรเราไดบอกแลว เราไดบอก
แลววา นี้ทกุ ข... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เพราะเหตุไร เราจึงบอก
เพราะสิ่งนั้น ประกอบดวยประโยชน เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไป
เพื่อความหนาย... นิพพาน เพราะฉะนั้น เราจึงบอก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบสีสปาสูตรที่ ๑
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สีสปาปณณวรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาสีสปาสูตร
พึงทราบอธิบายในสีสปาสูตรที่ ๑ แหงสีสปาปณณวรรคที่ ๔.
คําวา ยทิท อุปริ คือ ใบประดูเหลานี้ เหลาใด. . . ในเบื้องบน.
คําวา สีสปาวเน ไดแก บนตนไมประดูลาย.
จบอรรถกถาสีสปาสูตรที่ ๑
๒. ขทิรสูตร
วาดวยการทําที่สุดแหงทุกขเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๗๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมได
ตรัสรู ทุกขอริยสัจ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริงแลว
จัก กระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือน
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง หรือใบมะขามปอม
หอน้ําหรือตาลปตรนําไป ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ มิใชฐานะที่
จะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๗๑๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา เราได
ตรัสรูทุกขอริยสัจ ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตามความเปนจริงแลว จัก
กระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ เปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใด
พึงกลาวอยางนี้วา เราจักเอาใบบัว ใบทองกวาว หรือใบยานทราย หอน้ํา
หรือตาลปตรนําไป ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา
เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ. ..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ตามความเปนจริง
แลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ เปนฐานะที่จะมีได ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบขทิรสูตรที่ ๒
อรรถกถาขทิรสูตร
พึงทราบอธิบายในขทิรสูตรที่ ๒.
คําวา ไมไดตรัสรูแลว คือไมบรรลุแลว และไมแทงตลอดแลว
ดวยญา
จบอรรถกถาขทิรสูตรที่ ๒
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๓. ทัณฑสูตร
ผูท องเที่ยวไปในโลกเพราะไมเห็นอริยสัจ
[๑๗๑๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนทอนไมที่บุคคลขวาง
ขึ้นไปบนอากาศแลว บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี บางคราวเอาตอนกลาง
ตกลงมาก็มี บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี ฉันใด สัตวทั้งหลาย ผูมีนิวรณ
คืออวิชชา มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ ไดแลนไปอยู ทองเที่ยวไปอยู
บางคราวจากโลกนี้ไปสูป รโลกก็มี บางคราวจากปรโลกมาสูโลกนี้กม็ ี ฉันนั้น
เหมือนกัน ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน
คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทัณฑสูตรที่ ๓
อรรถกถาทัณฑสูตร
พึงทราบอธิบายในทัณฑสูตรที่ ๓.
คําวา จากโลกนี้ไป สูปรโลก ความวา จากโลกนี้ไปโลกอื่น คือ
นรกบาง กําเนิดสัตวเดรัจฉานบาง เปรตวิสัยบาง มนุษยโลกบาง เทวโลก
บาง. อธิบายวา เกิดในวัฏฏะนั่นแหละบอย ๆ.
จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่ ๓
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๔. เจลสูตร *
ใหรีบเพียรเพือ่ ตรัสรู เหมือนรับดับไฟบนศีรษะ
[๑๗๑๗] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว จะควรกระทําอยางไร ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว
ควรจะกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไมยนยอ
ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อดับผาหรือศีรษะนั้น.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงวางเฉย ไมใสใจถึงผาหรือศีรษะ
ที่ถูกไฟไหม เเลวพึงกระทําความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความ
ไมยนยอ ความไมทอถอย สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา เพื่อตรัสรูอริยสัจ ๔
ที่ยังไมตรัสรู ตามความเปนจริง อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบเจลสูตรที่ ๔
* สูตรที่ ๔ ไมมีอรรถกถาแก.
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๕. สัตติสตสูตร
วาดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔
[๑๗๑๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป
พึงกลาวอยางนี้กะผูมีชีวิตอยูรอยปวา มาเถิด บุรุษผูเจริญ ชนทั้งหลายจัก
เอาหอกรอยเลมทิ่มแทงทาน ในเวลาเชา . .. ในเวลาเที่ยง ... ในเวลาเย็น
ทานนั้นถูกเขาเอาหอกสามรอยเลมทิ่มแทงอยูทุกวัน ๆ มีอายุรอยป มีชีวติ อยู
รอยป จักตรัสรูอริยสัจ ที่ยังไมไดตรัสรูโดยลวงรอยปไป กุลบุตรผูเปน
ไปในอํานาจแหงประโยชนควรจะรับเอา ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวาสงสาร
นี้มีเบื้องตนที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมไดแลว เบื้องตนที่สุดแหงการประหาร
ดวยหอก ดาบ หลาว และขวานยอมไมปรากฏ ฉันใด ก็ขอนี้พึงมีได
ฉันนั้นวา ก็เราไมกลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยทุกข โทมนัส แตเรา
กลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยสุข โสมนัส อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ
ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้น แหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบสัตติสตสูตรที่ ๕
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อรรถกถาสัตติสตสูตร
พึงทราบอธิบายในสัตติสตสูตรที่ ๕.
คําวา เอวฺเจต ภิกฺขเว อสฺส ความวา ภิกษุทั้งหลาย ถา
เหตุนี้พึงมีอยางนี้ไซร เมื่อทุกขโทมนัสนั่นเทียวกระทบอยูไมขาดระยะ ก็จะพึง
บรรลุสัจจะนั้นพรอมกันทีเดียว.
จบอรรถกถาสัตติสตสูตรที่ ๕
๖. ปาณสูตร
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพนจากอบายใหญ
[๑๗๑๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญา ไม
กิ่งไมและใบไม ในชมพูทวีปนี้ แลวรวบรวมเขาดวยกัน ครัน้ แลวกระทําให
เปนหลาว ครั้นกระทําใหเปนหลาวแลว พึงรอยสัตวขนาดใหญในมหาสมุทร
ในหลาวขนาดใหญ สัตวขนาดกลางในหลาวขนาดกลาง สัตวขนาดเล็กในหลาว
ขนาดเล็ก ก็สัตวขนาดเขื่องในมหาสมุทรยังไมทันหมด หญา ไม กิ่งไม และ
ใบไมในชมพูทวีปพึงถึงความสิ้นไปหมดไปโดยแท การที่จะเอาหลาวรอยสัตว
ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกวาสัตวขนาดเขื่องนั้น มิใชกระทําไดงาย ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะตัวมันเล็ก ฉันใด อบายก็โตใหญ ฉันนั้น บุคคล
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ พนจากอบายที่ใหญโตอยางนี้แลว ยอมรูตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
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ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้
ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปาณสูตรที่ ๖
๗. ปฐมสุริยปู มสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนนิมิตมากอนการตรัสรูอ ริยสัจ
[๑๗๒๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น สิ่งที่จะขึ้น
กอน สิ่งที่เปนนิมิตมากอน คือ แสงเงินแสงทอง ฉันใด สิ่งทีเ่ ปนเบื้องตน
เปนนิมิตมากอนแหงการตรัสรูอริยสัจ ตามความเปนจริง คือ สัมมาทิฏฐิ
ฉะนั้นเหมือนกัน อันภิกษุผูมีความเห็นชอบ พึงหวังขอนี้ไดวา จักรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมสุรยิ ูปมสูตรที่ ๗
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๘. ทุติยสุริยูปมสูตร
พระตถาคตอุบัติความสวางยอมปรากฏ
[๑๗๒๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระจันทรและพระอาทิตยยังไมเกิด
ขึ้นในโลกเพียงใด ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น
เวลานั้นมีแตความมืดมิด มีแตความมัวเปนหมอก กลางคืนกลางวันไมปรากฏ
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ไมปรากฏ ฤดูและปก็ไมปรากฏ เมือ่ ใด พระจันทร
และพระอาทิตยเกิดขึ้นในโลก เมื่อนัน้ ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยาง
มากก็ยอมมี เวลานั้น ไมมีความมืดมิด ไมมีความมัวเปนหมอก กลางคืน
กลางวันปรากฏ เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปกป็ รากฏ ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไม
อุบัติขึ้นในโลกเพียงใด ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยังไมมี
เพียงนั้น เวลานั้น มีแตความมืดมิด มีแตความมัวเปนหมอก การบอก
การแสดง การบัญญัติ การแตงตั้ง การเปดเผย การจําแนก การกระทําให
งาย ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยังไมมี เมื่อใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติ
ขึ้นในโลก เมื่อนั้น ความปรากฎแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยอมมี เวลา
นั้นไมมีความมือมิด ไมมีความมัวเปนหมอก การบอก การแสดง.. . การกระ
ทําใหงาย ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยอมมี อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ
ทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูต ามความเปนจริงวา นีท้ ุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยสุริยูปมสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 458

๙. อินทขีลสูตร
ผูรูตามเปนจริง ยอมรูผ ูอื่นวารูหรือไมรู
[๑๗๒๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่น
วา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแ น เมื่อเห็น ยอมเห็นแน เปรียบเหมือนปุยนุนหรือ
ปุยฝาย เปนของเบา คอยจะลอยไปตามลม บุคคลวางไวที่ภาคพื้นอันราบเรียบ
แลว ลมทิศบูรพา พึงพัดปุยนุนหรือปุยฝายนั้น ไปทางทิศประจิมได ลมทิศ
ประจิมพึงพัดเอาไปทางทิศบูรพาได ลมทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได
ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศอุดรได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะปุยนุน
หรือปุยฝายนั้นเปนของเบาฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือ
พราหมณอื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแ น เมื่อเห็น ยอมเห็นแน ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๗๒๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง ยอมรูต ามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณ
อื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแน เมื่อเห็น ยอมเห็นแน เปรียบเหมือนเสา
เหล็กหรือเสาหินมีรากลึก เขาฝงไวดีแลว ไมหวั่นไหว ไมเอนเอียง ถึงแม
ลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา... ทิศประจิม... ทิศอุดร... ทิศทักษิณ
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ก็ไมสะเทือนสะทานหวั่นไหว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรากลึก เพราะเสาหิน
เขาฝงไวดีแลว ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้น ไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา ทานผูนี้ เมื่อรู ยอมรูแ น
เมื่อเห็น ยอมเห็นแน ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว ฉัน
นั้นเหมือนกัน อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น แหละ เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทกุ ขนิโรธคามินี
ปฏิปทา.
จบอินทขีลสูตรที่ ๙
อรรถกถาอินทขีลสูตร
พึงทราบอธิบายในอินทขีลสูตรที่ ๙.
คําวา ยอมตองมองดูหนา ไดแก ตรวจดูอัธยาศัย. อัธยาศัย
พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาในคําวา หนา ในบทนี.้
จบอรรถกถาอินทขีลสูตรที่ ๙
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๑๐. วาทีสูตร
ผูรชู ัดตามเปนจริง ไมหวั่นไหวตอผูยกวาทะ
[๑๗๒๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือ
พราหมณผูมีความตองการวาทะ ผูแสวงหาวาทะ พึงมาจากทิศบูรพา... ทิศ
ประจิม... ทิศอุดร... ทิศทักษิณ ดวยประสงควา. จักยกวาทะของภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหวตอสมณะหรือพราหมณโดยสหธรรม ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนเสาหิน ๑๖ ศอก เสาหินนั้นมี
รากลึกไปขางลาง ๘ ศอก ขางบน ๘ ศอก ถึงแมลมฝนอยางแรงจะพัดมา
แตทิศบูรพา... ทิศประจิม... ทิศอุดร...ทิศทักษิณ ก็ไมสะเทือนสะทาน
หวั่นไหว ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะรากลึก เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว
ฉันใด ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถึงแมสมณะหรือพราหมณตองการวาทะ ผูแสวงหาวาทะ
พึงมาจากทิศบูรพา... ทิศประจิม... ทิศอุดร... ทิศทักษิณ ดวยประสงค
วา จักยกวาทะของภิกษุนั้น ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหวตอสมณะ
หรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม ขอนั้นมิใชฐานะที่จะมีได ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว ฉันนั้นเหมือนกัน อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ
ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้
ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบวาทีสูตรที่ ๑๐
จบสีสปาปณณวรรคที่ ๔

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 461

อรรถกถาวาทีสูตร
พึงทราบอธิบายในวาทีสูตรที่ ๑๐.
คําวา สิลายูโป ไดแก เสาหิน. คําวา โสฬสกุกฺกุโก แปลวา
๑๖ ศอก. บาลีวา โสฬสุกุกฺกุ แปลวา ๑๖ ศอก ก็มี. คําวา มีรากลึกไป
ขางลาง ความวา เขาไปสูหลุมขางลาง. คําวา ขางบน ๘ ศอก คือ
พึงสูงพนหลุมมา ๘ ศอก. คําวา อยางแรง ไดแก มีกําลัง. คําที่เหลือใน
บททั้งปวง ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรรถกถาวาทีสูตรที่ ๑๐
จบสีสปาปณณวรรควรรณนาที่ ๔

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้คือ
๑. สีสปาสูตร ๒. ขทิรสูตร ๓. ทัณฑสูตร ๔. เจลสูตร ๕. สัตติ
สตสูตร ๖. ปาณสูตร ๗. ปฐมสุริยปู มสูตร ๘. ทุติยสุริยูปมสูตร ๙.
อินทขีลสูตร ๑๐ วาทีสูตร และอรรถกถา.
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ปปาตวรรคที่ ๕
๑. จินตสูตร
การคิดเรื่องตายแลวเกิดขึ้นหรือไม ไมมีประโยชน
[๑๗๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ พระ
วิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ณ ที่นั้น แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมา
แลว บุรุษคนหนึ่งออกจากกรุงราชคฤห เขาไปยังสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา
ดวยประสงควา จักคิดเรื่องโลก ครั้นแลว นั่งคิดเรื่องโลกอยู ชอบสระโบกขรณี ชื่อ สุมาคธา เขาไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค เขาไปสูกานบัว
ที่ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา ครั้นแลว ไดมีความคิดวา เราชื่อวาเปนคน
บา ชื่อวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว เราเห็นสิ่งที่ไมมีในโลก ครั้งนั้น บุรุษ
นั้นเขาไปยังนครบอกแกหมูมหาชนวา ทานผูเจริญทั้งหลาย เราชื่อวาเปนคน
ถามวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาไดอยางไร ทานมีจิตฟุงซานอยางไร
สิ่งอะไรที่ไมมีในโลกซึ่งทานเห็นแลว.
บุ. ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย จะบอกใหทราบ เราออกจากกรุงราชคฤหเขาไปยังสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา ดวยประสงควา จักคิดเรื่องโลก
ครั้น แลวนัง่ คิดเรื่องโลกอยู ณ ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา เราไดเห็นกอง
ทัพประกอบดวยองค ๔ เขาไปสูกานบัวที่ขอบสระโบกขรณีชอื่ สุมาคธา เรา
เปนบาไดอยางนี้ เรามีจิตฟุงซานอยางนี้ ก็สิ่งนี้ ไมมีในโลก เราเห็นแลว.
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มหา. ดูกอนบุรุษผูเจริญ ทานเปนบาแน ทานมีจิตฟุงซานแน ก็
สิ่งที่ทานเห็นแลวไมมีในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นไดเห็นสิ่งที่เปน
จริง ไมใชไดเห็นสิ่งที่ไมเปนจริง.
[๑๗๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว สงครามเทวดากับ
อสูรประชิดกัน ก็ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ ก็พวกอสูร
ที่แพกลัวแลว ยังจิตของพวกเทวดาใหงวยงงอยู เขาไปสูบุรีอสูรโดยทาง
กานบัว เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงอยาคิดเรื่องโลกวา โลกเที่ยง
โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีทสี่ ุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพ
เปนอื่น สรีระก็เปนอื่น สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมไมเปนอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี ยอมไม
เปนอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีก
ก็หามิได ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความคิดนั้นไมประกอบดวยประโยชน
ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด
ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู เพื่อนิพพาน.
[๑๗๒๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด พึงคิดวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความคิด
นั้นประกอบดวยประโยชน เปนพรหมจรรยเบื้องตน ยอมเปนไปเพื่อความ
หนาย... เพื่อนิพพาน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นีท้ ุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา.
จบจินตสูตรที่ ๑
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ปปาตวรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาจินตสูตร
พึงทราบอธิบายในจินตสูตรที่ ๑ แหงปปาตวรรคที่ ๕.
คําวา สระโบกขรณี ชื่อวา สุมาคธา ไดแก สระโบกขรณีที่มี
ชื่ออยางนี้. คําวา คิดเรื่องโลก ความวา นั่งคิดเรื่องโลกอยางนี้วา ใคร
หนอแล สรางดวงจันทรดวงอาทิตย ใครสรางแผนดินใหญ ใครสรางมหาสมุทร
ใครสรางสัตวผูอุปปาติกะ ใครสรางภูเขา ใครสรางมะมวง ตาล และมะพราว
เปนตน. คําวา วิเจโต ไดแก เปนผูมีจิตฟุงไปหรือวา มีจิตซานไป. คําวา
ภูตเยว อทฺทส ความวา ไดยินวา พวกอสูรนั้นยังสัมพริมายา (มายาของ
จอมอสูร)ใหเปนไปแลวอธิษฐาน โดยประการที่บุรุษนั้นเห็นเขาเหลานั้น ผูขึ้น
บนชางและมาเปนตน แลวยกขึ้นเขาไปทางชองกานบัว พระศาสดาทรงหมาย
เอาอสูรนั้น จึงตรัสวา ไดเห็นสิ่งที่เปนจริงแลวเทียว. คําวา ยังจิตของ
พวกเทวดาใหงวยงง คือ ยังจิตของพวกเทวดาใหหลงอยู. คําวา เพราะ
ฉะนั้น ความวา เพราะเมื่อคิดเรื่องโลก ก็เปนคนบา.
จบอรรถกถาจินตสูตรที่ ๑
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๒. ปปาตสูตร
วาดวยเหว คือ ความเกิด
[๑๗๒๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
กรุงราชคฤห ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มาเถิด เราจักเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักกลางวัน
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคเจาพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดน
ภิกษุรูปหนึ่งไดเห็นเหวใหญบนยอดเขากั้นเขตแดน ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เหวนี้ใหญ เหวนี้ใหญเเท ๆ เหว
อื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้ มีอยูหรือ พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสตอบวา เหวอื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหวอื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้
เปนไฉน.
[๑๗๒๙] พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไป
เพื่อความเกิด. . . เพื่อความแก.. . เพื่อความตาย .. . เพื่อความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกข ความโทมนัสและความคับแคนใจ ยินดีแลว ยอมปรุงแตง
สังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิดบาง. .. และความคับแคนใจบาง
ครั้นปรุงแตงแลว ยอมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง... และความคับแคน
ใจบาง เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นไมพนไปจากความเกิด
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ความแก ความตาย ความเศราโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส
ความคับแคนใจ ยอมไมพนไปจากทุกข
[๑๗๓๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อ
ความเกิด... และความคับแคนใจ ไมยินดีแลว ยอมไมปรุงแตงสังขาร
ทั้งหลาย ซึง่ เปนไปเพื่อความเกิด... และความคับแคนใจ ครั้นไมปรุงแตง
แลว ยอมไมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง... และความคับแคนใจบาง เรา
กลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมพนจากความเกิด และความ
คันแคนใจ ยอมพนจากทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปปาตสูตรที่ ๒
อรรถกถาปปาตสูตร
พึงทราบอธิบายในปาปตสูตรที่ ๒.
คําวา ยอดเขากั้นเขตแดน ความวา เขากั้นเขตแดน เชนกับ
ภูเขาใหญลูกหนึ่ง.
จบอรรถกถาปปาตสูตรที่ ๒
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๓. ปริฬาหสูตร
วาดวยความเรารอน
[๑๗๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นรกชื่อวามีความเรารอนมาก มีอยู
ในนรกนั้น บุคคลยังเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยนัยนตาได (แต) เห็นรูป
ที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว ไมเห็นรูปที่นาปรารถนา เห็นรูปที่ไมนาใคร
อยางเดียว ไมเห็นรูปที่นาใคร เห็นรูปที่ไมนาชอบใจอยางเดียว ไมเห็นรูป
ที่นาชอบใจ ไดฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยหูได. . . ไดสูดกลิ่นอยางใด
อยางหนึ่งดวยจมูกได ... ไดลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่งดวยลิ้นได. . . ไดถูกตอง
โผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวยกายได. . . ไดรแู จงธรรมารมณอยางใดอยาง
หนึ่งดวยใจได (แต) รูแจงรูปที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว ไมรูแจงรูปที่นา
ปรารถนา รูแ จงรูปที่ไมนาใครอยางเดียว ไมรูแจงรูปที่นาใคร รูแจงรูปที่
ไมนาพอใจอยางเดียว ไมรูแจงรูปที่นาพอใจ.
[๑๗๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความเรารอนมาก ความ
เรารอนมากแท ๆ ความเรารอนอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความเรารอนนี้
มีอยูหรือ.
พ. ดูกอนภิกษุ ความเรารอนอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความ
เรารอนนี้มีอยู.
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเรารอนอื่นที่มากกวาและนากลัว
กวาความเรารอนนี้ เปนไฉน.
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[๑๗๓๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึ่งเปนไปเพื่อ
ความเกิด ฯลฯ ยินดีแลว ยอมปรุงแตง ครั้นปรุงแตงแลว ยอมเรารอน
ดวยความเรารอนเพราะความเกิดบาง ความแกบาง ความตายบาง ความ
เศราโศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจบาง
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมพนไปจากความเกิด...ความ
คับแคนใจ ยอมไมพนไปจากทุกข.
[๑๗๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึง่ เปน
ไปเพื่อความเกิด ฯลฯ ไมยินดีแลว ยอมไมปรุงแตง ครั้งไมปรุงแตงแลว
ยอมไมเรารอน ดวยความเรารอนเพราะความเกิด . . . และความคับแคนใจ
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากความเกิด ... ความ
คับแคนใจ ยอมพนจากทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น แหละ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯ ล ฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปริฬาหสูตรที่ ๓
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อรรถกถาปริฬาหสูตร
พึงทราบอธิบายในปริฬาหสูตรที่ ๓.
คําวา รูปที่ไมนาปรารถนา ไดแก สภาวะที่ไมนาปรารถนา.
จบอรรถกถาปริฬาหสูตรที่ ๓
๔. กูฏสูตร
วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได
[๑๗๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมตรัสรู
ทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้
มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมไดกระทํา
เรือนชั้นลาง แลวจักยกเรือนชั้นบนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนี้มิใชฐานะที่จะ
มีได ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความ
เปนจริงแลว ฯลฯ ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริง
แลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๑๗๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรู
ทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว ฯลฯ ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
อริยสัจตามความเปนจริงแลว จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ ขอนี้
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เปนฐานะที่จะมีได เปรียบเหมือน ผูใดพึงกลาว อยางนี้วา เรากระทําเรือน
ชั้นลางแลว จักยกเรือนชั้นบนแหงเรือนยอด ดังนี้ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได
ฉันใด ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว
ฯลฯ. ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว จักกระทํา
ที่สุดแหงทุกขโดยชอบ ดังนี้ อัน เปนฐานะที่จะมีได ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบกูฏสูตรที่ ๔
อรรถกถากูฏสูตร
พึงทราบอธิบายในกูฏสูตรที่ ๔.
คําวา ไมไดทําเรือนชั้นลาง ความวา ไมทําสวนชั้นลางของเรือน
ดวยใบไมเปนตน แหงเสาและเชิงฝา.
จบอรรถกถากูฏสูตรที่ ๔
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๕. วาลสูตร
วาดวยการแทงตลอดตามความเปนจริงยาก
[๑๗๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเขาไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลี ทานพระอานนทไดเห็นลิจฉวีกุมารมาก
ดวยกัน กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ ยิงลูกศรใหเขาไป
ติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตที่ไกลไดไมผิดพลาด ครั้นแลวไดมีความคิด
วา พวกลิจฉวีกุมารเหลานี้ ที่ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก
แตที่ไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศึกษาแลว ศึกษาดีแลว.
[๑๗๓๘] ครั้งนัน้ ทานพระอานนท ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุง
เวสาลีแลว เวลาปจฉาภัต กลับจากบิณฑบาต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อ
เวลาเชา ขาพระองคนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลี
ไดเห็นลิจฉวีกุมารมากดวยกัน กําลังทําการยิงอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ
ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ กัน โดยชองดาลอันเล็ก แตที่ไกลไดไมผิดพลาด
ครั้นแลว ขาพระองคไดมีความคิดวา พวกลิจฉวีกุมารเหลานี้ที่ยิงลูกศรให
เขาไปติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก แตที่ไกลไดไมผิดพลาด เปนผูศึกษาแลว
ศึกษาดีแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน อยางไหนจะทําไดยากกวากัน หรือจะใหเกิดขึ้นไดยากกวา
กัน คือ การที่ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็กแตที่ไกลไดไม
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ผิดพลาด กับการแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลวเปน
๗ สวน.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ การแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทราย
ที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน กระทําไดยากกวา และใหเกิดขึ้นไดยากกวา
พระเจาขา.
พ. ดูกอนอานนท ชนเหลาใดยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ชนเหลานัน้ ยอมแทงตลอดไดยากกวา
โดยแท เพราะฉะนั้นแหละ อานนท เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ
เปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบวาลสูตรที่ ๕
อรรถกถาวาลสูตร
พึงทราบอธิบายในวาลสูตรที่ ๕.
คําวา สณฺ ฐาคาเร ไดแกในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ. คําวา อุปาสน
กโรนฺเต ไดแกฝกศิลป คือ การยิงลูกธนู. คําวา ไมผิดพลาด ไดแก
ไมยิงลูกศรใหเลยไป. คําวา โปขานุโปข ความวา พระเถระไดเห็น กุมาร
เจาลิจฉวีทั้งหลาย ผูยิงลูกศรลูกหนึง่ ใหเขาไปติดๆ อยางนี้ คือ ลูกศรอื่นยอม
แทงลูกศรทีต่ ิดปลายขนนกของลูกศรนั้นฉันใด ขึ้นชื่อวา ลูกศรที่ติดขนนกที่
ปลายลูกศรอืน่ ยอมแทงลูกศรที่มีขนนกติดปลายลูกศรของลูกศรที่ ๒ อีก ลูกศร
ที่ติดปลายขนนกตามมาอื่นอีก ก็ยอ มแทงลูกศรที่ขนนกติดปลายลูกศรอืน่ ของ
ลูกศรนั้นอีกมาก ฉันนั้น. คําวา ยตฺร หิ นาม ตัดบทเปน เย หิ นาม
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แปลวา ก็ชื่อวาเหลาใด. คําวา ใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน คือ ทําไดยากกวา.
คําวา แทงปลายขนทราย ดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน
ความวา พึงแบงขนทรายเสนหนึ่งเปน ๗ สวน แลวถือเอาสวนที่แบงหนึ่งสวน
แหงขนทรายที่แบงนั้น แลวผูกกลางผลมะเขือ ผูกขนทรายที่แบงแลวเสนอื่น
อีกเขาที่ปลายสุดแหงลูกธนู แลวจึงยืนที่ทางประมาณอุสภะหนึ่ง แทงจําเพาะ
ปลายขนทรายที่ผูกผลมะเขือนั้น ดวยปลายที่ผูกไวที่ลูกธนู. คําวา เพราะเหตุ
นั้น ความวา เพราะสัจจะ ๔ แทงตลอดไดยากอยางนี้.
จบอรรถกถาวาลสูตรที่ ๕
๖. อันธการีสูตร
ผูรูตามความเปนจริงไมตกไปสูที่มืด
[๑๗๓๙] ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โลกันตนรกมีแตความทุกข
มืดคลุมมัวเปนหมอก สัตวในโลกันตนรกนั้น ไมไดรับรัศมีพระจันทรและ
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้.
[๑๗๔๐] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความมืดนั้นมาก
ความมืดนั้นมากแท ๆ ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้
มีอยูหรือ.
พ. ดูกอนภิกษุ ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้
มีอยู.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 474

ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวา
ความมืดนี้ เปนไฉน.
[๑๗๔๑] พ. ดูกอ นภิกษุ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย ซึง่ เปนไปเพื่อความ
เกิด ฯลฯ ยินดีแลวยอมปรุงแตง ครั้นปรุงแตงแลว ยอมตกไปสูความมืด
คือความเกิด... และความคับแคนใจ เรากลาววา สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นยอมไมพนไปจากความเกิด... และความคับแคนใจ ยอมไมพนไป
จากทุกข.
[๑๗๔๒] ดูกอนภิกษุ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด
ฯลฯ ไมยินดีแลว ยอมไมปรุงแตง ครั้นไมปรุงแตงแลว ยอมไมตกไปสู
ความมืดคือความเกิดบาง ... และความคับแคนบาง เรากลาววา สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ยอมพนไปจากความเกิด... และความคับแคนใจ ยอมพน
ไปจากทุกข ดูกอนภิกษุ เพราะฉะนั้นแหละ เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู
ตามความจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบอันธการีสูตรที่ ๖

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 475

๗. ปฐมฉิคคฬสูตร
วาดวยความเปนมนุษยแสนยาก
[๑๗๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีชอง
เดียวลงไปในมหาสมุทร เตาตาบอดมีอยูในมหาสมุทรนั้น ตอลวงรอยป ๆ
มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่ง ๆ เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนนั้นเปนไฉน เตา
ตาบอดนั้น ตอลวงรอยป ๆ มัน จะโผลขึ้นคราวหนึ่ง ๆ จะสอดคอใหเขาไป
ในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน ไดบางหรือหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ถาลวงกาลนานไปบางครั้งบางคราว เตาจะสอดคอใหเขาไป
ในแอกนั้นไดบาง.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เตาตาบอด ตอลวงรอยป ๆ มันจะโผลขึ้น
คราวหนึ่ง ๆ สอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน ยังจะเร็วกวา เรา
ยอมกลาวความเปนมนุษยเพราะคนพาลผูไปสูวินิบาตแลวคราวเดียวก็หามิได
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาในวินิบาตนี้ ไมมกี ารประพฤติธรรม การ
ประพฤติชอบ การกระทํากุศล การกระทําบุญ มีแตการเคี้ยวกินกันและกัน
การเคี้ยวกินผูมีกําลังนอยกวา ยอมเปนไปในวินิบาตนี้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร
เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมฉิคคฬสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปฐมฉิคคฬสูตร
พึงทราบอธิบายในปฐมฉิคคฬสูตรที่ ๗.
คําวา มีแตการเคี้ยวกินกันและกัน ไดแก การเคี้ยวกินซึ่งกัน
และกัน. คําวา การเคี้ยวกินผูมีกําลังนอย ไดแก ปลาเปนตนที่มีกําลัง
เคี้ยวกินปลาเปนตน ตัวที่นอยกําลังกวา.
จบอรรถกถาปฐมฉิคคฬสูตรที่ ๗
๘. ทุติยฉิคคฬสูตร
วาดวยการไดความเปนมนุษยแสนยาก
[๑๗๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้มีน้ําเปน
อันเดียวกัน บุรุษโยนแอกซึ่งมีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น ลมทิศบูรพา
พัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา ลมทิศ
อุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร เตาตาบอด
มีอยูในมหาปฐพีนั้น ตอลวงรอยป ๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่ง ๆ เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เตาตาบอดนั้น ตอลวงรอยป ๆ มันจะโผลขึ้น
คราวหนึ่ง ๆ จะสอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน ไดบางหรือหนอ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่เตาตาบอด ตอลวง
รอยป ๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่ง ๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน
เปนของยาก.
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พ. ฉันนั้น ภิกษุทั้งหลาย การไดความเปนมนุษย เปนของยาก
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลกเปนของยาก ธรรมวินัยที่
พระตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองใน โลก ก็เปนของยาก ความเปนมนุษยนี้
เขาไดแลว พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติแลวในโลก และธรรม
วินัยที่ตถาคตประะกาศแลว ก็รุงเรืองอยูในโลก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะ
ฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยฉิคคฬสูตรที่ ๘
อรรถกถาทุติยฉิคคฬสูตร
พึงทราบอธิบายในทุติยฉิคคฬสูตรที่ ๘.
คําวา มหาปฐพี ไดแก แผนดินใหญระหวางจักรวาล.
คําวา อธิจฺจมิท ความวา ถาวาแอกนั้นไมพึงเนา น้ําในทะเลจะ
ไมแหง และเตานั้นยังไมตาย เหตุนั้นก็จะพึงมีดวยอํานาจตามความปรารถนา
ไดบาง. ในคําวา ภิกษุทงั้ หลาย การไดความเปนมนุษยเปนของยาก
อยางนี้ นี้พระมหาสีวเถระไดแสดงยุตทั้ง ๔ คือการไดความเปนมนุษย ชือ่ วา
ไดยากอยางยิ่ง เหมือนการทําเตาตาบอดนั้น สอดคอเขาไปทางชองแอก ที่บุรุษ
ยืนอยูที่ขอบปากจักรวาลดานทิศตะวันออกโยนใสเขาไป.
ก็การเกิดขึ้นแหงพระตถาคตเจา ชื่อวาเปนเหตุใหถึงฝงก็ยากอยางยิ่ง
เหมือนการที่เตาตาบอดตัวที่บุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาลดานทิศใต โยนใส
เขาไปแลวหมุนไปรอบๆ อยู ถึงเเอกอันแรกแลว ขึ้นไปสูชองขางบนโดยทาง
ชองสอดคอเขาไปทางชองอยู.
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ก็การแสดงธรรมและวินัย ที่พระตถาคตเจาทรงประกาศแลวชื่อวาเปน
เหตุเกิดที่ยากยิ่งกวา เหมือนการที่เตาตาบอดตัวที่บุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาล
ดานทิศตะวันตกโยนใสเขาไปแลว หมุนไปรอบ ๆ แลวถึงแอก ๒ อันขางบน
แลวขึ้นสูชองขางบนโดยทางชอง แลวสอดคอเขาไปทางชองอยู.
ก็การแทงตลอดสัจจะ ๔ พึงทราบวา เปนเหตุเกิดที่ยากยิ่งกวาอยางยิ่ง
เหมือนการที่เตาตาบอดตัวที่บุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาลดานทิศเหนือ โยนใส
เขาไปแลวหมุนไปรอบ ๆ อยู ถึงแอก ๓ อันขางบนแลว ขึ้นไปสูชองขางบน
โดยทางชองแลวสอดคอเขาไปทางชองอยู. สูตรที่ ๘ เปนตน มีนัยตามที่กลาว
แลวในอภิสมยสังยุตนั่นเทียวแล.
จบอรรถกถาทุติยฉิคคฬสูตรที่ ๘
จบปปาตวรรควรรณนาที่ ๕
๙. ปฐมสิเนรุสตู ร*
ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ
[๑๗๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนแหงขุนเขาสิเนรุราช เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่บรุ ษุ เก็บแลวกับขุน
เขาสิเนรุราช อยางไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗
กอนที่บุรุษเก็บแลว นอยกวา เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชแลว กอนหิน
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่บรุ ุษนั้นเก็บไวแลว ยอมไมถึงซึ่งการนับ
การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.

* สูตรที่ ๙ - ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก.
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พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก สมบูรณ
ดวยทิฏฐิตรัสรูแลว ผูรตู ามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาที่สิ้นไป หมดไปแลว มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไม
ถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมี
ในกอนที่สิ้นไปหมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมสิเนรุสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยสิเนรุสูตร
ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ
[๑๗๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึง
ความสิ้นไป หมดไป เวนกอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอน เธอทั้ง
หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป หมดไป กับ
กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนทั้งเหลืออยู อยางไหนจะมากกวา
กัน ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป
หมดไป นี้แหละมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลือ
อยู นอยกวา เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป หมดไป กอนหินประมาณ
เทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ
หรือแมสวนเสี้ยว.
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พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ผูสมบูรณ
ดวยทิฏฐิตรัสรูแลว ผูรตู ามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นีท้ ุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาที่สิ้นไป หมดไปแลว มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณนอย ยอมไมถึง
ซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสว นเสี้ยว เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีใน
กอนที่สิ้นไปหมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขน โรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยสิเนรุสูตรที่ ๑๐
จบปปาตวรรคที่ ๕

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จินตสูตร ๒. ปปาตสูตร ๓. ปริฬาหสูตร ๔. กูฎสูตร ๕.
วาลสูตร ๖. อันธการีสูตร ๗. ปฐมฉิคคฬสูตร ๘. ทุติยฉิคคฬสูตร ๙.
ปฐมสิเนรุสูตร ๑๐. ทุตยิ สิเนรุสูตร และอรรถกถา.
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อภิสมยวรรคที่ ๖
๑. นขสิขาสูตร
วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับฝายที่ปลายเล็บ
[๑๗๔๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอย ไว
ที่ปลายพระนขาแลว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่ปลายเล็บที่
เราชอนขึ้นนี้กับมหปฐพีนี้ อยางไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีมากกวา ฝุนเล็กนอยที่ปลายพระนขาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชอนขึ้นนี้ มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแลว
ฝุนเล็กนอยที่ปลายพระนขาที่พระผูมีพระภาคเจาชอนขึ้นแลว ยอมไมถึงซึ่งการ
นับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. อยางนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปน
อริยสาวกผูสมบูรณดวยทิฏฐิ ผูตรัส รู ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่สิ้นไป หมดไป มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณ
นอย ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว เมื่อเทียบ
กับกองทุกขอันมีในกอนที่สิ้นไป หมดไปแลว อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบนขสิขาสูตรที่ ๑
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๒. โปกขรณีสูตร
วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับน้ําปลายหญาคา
[๑๗๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณี โดยยาว
๕๐ โยชน โดยกวาง ๕๐ โยชน สูง ๕๐ โยชน เต็มดวยน้ําเปยมฝง กาดื่ม
กินได บุรุษเอาปลายหญาคาจุมน้ําขึ้นจากสระนั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน น้ําที่เขาเลาปลายหญาคาจุมขึ้น กับน้ําในสระโบกขรณี ไหน
จะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีมากกวา น้ําที่เขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้นมีประมาณนอย เมื่อเทียบกับน้ํา
ในสระโบกขรณีแลว น้าํ ที่เขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้น ยอมไมถึงซึ่งการนับ การ
เปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบโปกขรณีสูตรที่ ๒
๓. ปฐมสัมเภชชสูตร
เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับหยดน้ํา
[๑๗๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ
แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด บุรษุ ตัก
น้ํา ๒-๓ หยดขึ้นจากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน น้ํา
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๒-๓ หยดทีเ่ ขาตักขึ้น กับน้ําที่ไหลไปประจบกัน ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําที่ไหลไปประจบกันมากกวา
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้นมีประมาณนอย เมื่อเทียบกับน้ําที่ไหลไปประจบกัน.
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น ยอมไมถึงซึง่ การนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสว น
เสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทงั้ หลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมสัมเภชชสูตรที่ ๓
๔. ทุติยสัมเภชชสูตร
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับน้ําในแมน้ํา
[๑๗๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลานี้ คือ
แมน้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด
น้ํานั้นพึงถึงความสิ้นไป หมดไป ยังเหลือน้ํา ๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเทียบน้ําที่ไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไป หมดไป
กับน้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ น้าํ ที่ไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไป หมดไป มากกวา
น้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลืออยู นอยกวา เมื่อเทียบกับน้ําที่ไหลไปประจบกัน
ซึ่งสิ้นไปหมดไปแลว น้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การ
เปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
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พ. ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยสัมเภชชสูตรที่ ๔
๕. ปฐมปฐวีสตู ร
เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับกอนดิน
[๑๗๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนดิน
ประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนจากเเผนดินใหญ เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน ที่เขาเก็บไว
กับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ แผนดินใหญมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่เขาเก็บไว
มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา
๗ กอนที่เขาเก็บไว ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทงั้ หลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมปฐวีสูตรที่ ๕
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๖. ทุติยปฐวีสูตร
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับแผนดิน
[๑๗๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แผนดินใหญพึงถึงความสิ้นไปหมดไป
ยังเหลือกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน ความหมดไป สิ้นไป ของแผนดินใหญ กับกอนดินประมาณ
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยังเหลือ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้งั หลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป มากกวา กอนดิน
ประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยงั เหลืออยู มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับ
แผนดินใหญที่หมดไป สิน้ ไป กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยัง
เหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสว นเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติปฐวีสูตรที่ ๖
๗. ปฐมสมุททสูตร
เปรียบทุกขที่เหลือเทากับหยดน้ํา
[๑๗๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษตักน้ํามหาสมุทร
๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํา ๒-๓ หยดที่เขา
ตักขึ้นกับน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรมากกวา น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้นมี
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ประมาณนอย เมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทร น้ํา ๒-๓ หยดทีเ่ ขาตักขึ้น ยอม
ไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมสมุททสูตรที่ ๗
๘. ทุติยสมุททสูตร
เปรียบทุกขที่หมดเทากับมหาสมุทร
[๑๗๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความ
สิ้นไป หมดไป ยังเหลือน้ํา ๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน น้าํ ในมหาสมุทรที่สิ้นไป หมดไป กับน้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ
ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําใน
มหาสมุทรที่สิ้นไปหมดไปมากกวา น้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือมีประมาณนอย
เมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทรที่สิ้นไป หมดไป น้ํา ๒ - ๓ หยดที่ยังเหลือ ยอม
ไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยสมุททสูตรที่ ๘
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๙. ปฐมปพพตูปมสูตร
เปรียบทุกขที่เหลือเทากับกอนหิน
[๑๗๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน
ประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนแหงขุนเขาหิมวันต เธอทั้งหลายจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนที่เขาเก็บไว
กับขุนเขาหิมวันต ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด
๗ กอนที่เขาเก็บไว มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต กอนหิน
ประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนที่เขาเก็บไว ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบ
เทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบปฐมปพพตูปมสูตรที่ ๙
๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร
เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับขุนเขา
[๑๗๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนขุนเขาหิมวันตพึงถึง
ความสิ้นไป หมดไป ยังเหลือกอันหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป หมดไป กับ
กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนที่ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป
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หมดไป มากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนที่ยังเหลืออยู มี
ประมาณนอย เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป หมดไป กอนหินประมาณ
เทาเมล็ดผักกาด ๗ กอนที่ยังเหลืออยู ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ
หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ ผูตรัสรู ผูรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ที่สนิ้ ไป หมดไป มากกวา ที่ยังเหลือมีประมาณนอย
ยอมไมถึงซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ หรือแมสว นเสี้ยว เมื่อเทียบกับกองทุกข
อันมีในกอนที่สิ้นไปหมดไป อยางสูงเพียง ๗ ชาติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา
นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบทุติยปพพตูปมสูตรที่ ๑๐
จบอภิสมยวรรคที่ ๖
อรรถกถาอภิสมยวรรคที่ ๖
อภิสมยวรรค ทานใหพิสดารแลว ในอภิสมยสังยุต ในนิทาน
วรรคแล.
จบอรรถกถาอภิสมยวรรคที่ ๖

รวมพระสูตรที่มีในวรรคที่ คือ
๑. นขสิขาสูตร ๒. โปกขรณีสูตร ๓ . ปฐมสัมเภชชสูตร ๔
ทุติยสัมเภชชสูตร ๕. ปฐมปฐมวิสูตร ๖. ทุติยปฐวีสูตร ๗. ปฐมสมุททสูตร
๘. ทุติยสมุททสูตร ๙. ปฐมปพพตูปมสูตร ๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร
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อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค* ที่ ๗
๑. อัญญตรสูตร
วาดวยสัตวผูเกิดในมนุษยมีนอ ย
[๑๗๕๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวใน
ปลายพระนขา แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ ความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่เราชอนขึ้นไว
ในปลายเล็บกันแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ
ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงขอนั้นไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการ
นับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวกลับมาเกิดในหมู
มนุษยมีนอย โดยที่แท สัตวลับมาเกิดนอกจากมนุษยมีมากกวา ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะไมไดเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบอัญญตรสูตรที่ ๑.
* อามกธัญญเปยยาล วรรคที่ ๗-๘-๙-๑๐ มีอรรถกถาแกรวมกันไวตอนจบมหาวรรคสังยุต

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 490

๒. ปจจันตสูตร
วาดวยสัตวผูมาเกิดในปจจันตชนบทมาก
[๑๗๕๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวใน
ปลายพระนขา แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่เราชอนขึ้นไว
ในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ
ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขา ยอมไมถึงซึง่ การ
นับ การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว.
พ. ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุทั้งหลาย สัตวที่กลับมาเกิดในมัชฌิม
ชนบทมีประมาณนอย โดยที่แท สัตวที่กลับมาเกิดในปจจันตชนบทมีมากกวา
ที่กลับมาเกิดในพวกมิลักขะ ซึ่งเปนพวกที่ไมรูแจง ฯลฯ
จบปจจันตสูตรที่ ๒
๓. ปญญาสูตร
วาดวยสัตวผูมีปญญาจักษุนอย
[๑๗๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูประกอบ
ดวยปญญาจักษุ อันเปนอริยะ มีประมาณนอย โดยที่แท สัตวผูตกไปใน
อวิชชาเปนผูงมงาย มีมากกวา ฯลฯ
จบปญญาสูตรที่ ๓
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๔. สุราเมรัยสูตร
วาดวยสัตวผูงดเวนการดื่มน้ําเมามีนอย
[๑๗๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอัน เปนที่ตั้งแหงความประมาทมีนอย โดยที่
แท สัตวผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท มีมากกวา ฯลฯ
จบสุราเมรัยสูตรที่ ๔
๕. อุทกสูตร
วาดวยสัตวที่เกิดในน้ํามีมาก
[๑๗๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกิดบนบก
มีนอย โดยที่แท สัตวผูเกิดในน้ํา มีมากกวา ฯลฯ
จบอุทกสูตรที่ ๕
๖. มัตเตยยสูตร
วาดวยสัตวผูเกื้อกูลมารดามีนอย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกมารดา มี
นอย โดยทีแ่ ท สัตวผูไมเกื้อกูลแกมารดา มีมากกวา ฯลฯ
จบมัตเตยยสูตรที่ ๖
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๗. เปตเตยยสูตร
วาดวยสัตวผูเกื้อกูลบิดามีนอย
[๑๗๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแกบิดา
มีนอย โดยที่แท สัตวผไู มเกื้อกูลแกบิดา มีมากกวา ฯลฯ
จบเปตเตยยสูตรที่ ๗
๘. สามัญญสูตร
วาดวยสัตวผูเกื้อกูลสมณะมีนอย
[๑๗๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแก
สมณะมีนอย โดยที่แท สัตวผูไมเกื้อกูลแกสมณะ มีมากกวา ฯลฯ
จบสามัญญสูตรที่ ๘
๙. พราหมัญญสูตร
วาดวยสัตวผูเกื้อกูลพราหมณมีนอย
[๑๗๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเกื้อกูลแก
พราหมณมีนอย โดยที่แท สัตวผูไมเกื้อกูลแกพราหมณ มีมากกวา ฯลฯ
จบพราหมัญญสูตรที่ ๙
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๑๐. อปจายิกสูตร
วาดวยสัตวผูนอบนอมตอผูเจริญมีนอย
[๑๗๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูนอบนอม
ตอบุคคลผูเจริญในสกุล มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมนอบนอมตอบุคคลผูเจริญ
ในสกุล มีมากกวา ฯลฯ
จบอปจายิกสูตรที่ ๑๐
จบอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรคที่ ๗

รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. อัญญตรสูตร ๒. ปจจันตสูตร ๓. ปญญาสูตร ๔. สุราเมรัยสูตร
๕. อุทกสูตร ๖. มัตเตยยสูตร ๗. เปตเตยยสูตร ๘. สามัญญสูตร
๙. พราหมัญญสูตร ๑๐. อปจายิกสูตร.
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อามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘
๑. ปาณาติปาตสูตร
วาดวยสัตวผูเวนปาณาติบาตมีนอย
[๑๗๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูเวนจาก
ปาณาติบาตมีนอย โดยที่แท สัตวผไู มเวน จากปาณาติบาต มีมากกวาขอนั้น
เพราะเหตุไร ฯลฯ
จบปาณาติปาตสูตรที่ ๑
๒. อทินนาทานสูตร
วาดวยสัตวผูเวนอทินนาทานมีนอย
[๑๗๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
อทินนาทาน มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากอทินนาทาน มีมากกวา ฯลฯ
จบอทินนาทานสูตรที่ ๒
๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร
วาดวยสัตวผูเวนกาเมสุมิจฉาจารมีนอย
[๑๗๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มีมากกวา ฯลฯ

จบกาเมสุมิจฉาจารสูตรที่ ๓

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 495

๔. มุสาวาทสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากมุสาวาทมีนอย
[๑๗๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
มุสาวาท มีนอย โดยทีแ่ ท สัตวผูไมงดเวนจากมุสาวาท มีมากกวา ฯลฯ
จบมุสาวาทสูตรที่ ๔
๕. เปสุญญสูตร
วาดวยสัตวผูเวนคําสอเสียดมีนอย
[๑๗๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
คําสอเสียด มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากคําสอเสียด มีมากกวา ฯลฯ
จบเปสุญญสูตรที่ ๕
๖. ผรุสสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากคําหยาบมีนอย
[๑๗๗๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
คําหยาบมีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากคําหยาบมีมากกวา ฯลฯ
จบผรุสสูตรที่ ๖
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๗. สัมผัปปลาปสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการเพอเจอมีนอย
[๑๗๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
คําเพอเจอ มีนอย โดยที่แท สัตวผไู มงดเวนจากคําเพอเจอมีมากกวา ฯลฯ
จบสัมผัปปลาปสูตรที่ ๗
๘. พีชสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการพรากพืชคามมีนอย
[๑๗๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การพรากพืชคามและภูตคาม มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการ
พรากพืชคามและภูตคาม มีมากกวา ฯลฯ
จบพีชสูตรที่ ๘
๙. วิกาลโภชนสูตร
วาดวยสัตวผูเวนบริโภคในเวลาวิกาลมีนอย
[๑๗๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการ
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล มีมากกวา ฯลฯ
จบวิกาลโภชนสูตรที่ ๙
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๑๐. คันธวิเลปนสูตร
วาดวยสัตวผูเวนเครื่องลูบไลมีนอ ย
[๑๗๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การทัดทรง ประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอมและเครื่อง
ประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวน
จากการทัดทรง ประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ
เครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว มีมากกวา ฯลฯ
จบคันธวิเลปนสูตรที่ ๑๐
จบอามกธัญญเปยยาล ทุติยวรรคที่ ๘

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปาณาติปาตสูตร ๒. อทินนาทานสูตร ๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร
๔. มุสาวาทสูตร ๕. เปสุญญสูตร ๖. ผรุสสูตร ๗. สัมผัปปลาปสูตร
๘. พีชสูตร ๙ . กาลโภชนสูตร ๑๐. คันธวิเลปนสูตร.
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อามกธัญยเปยยาล ตติยวรรคที่ ๙
๑. นัจจสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากการฟอนรํามีนอ ย
[๑๗๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉั้นนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก มีนอย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวน จากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดู
การเลนอันเปนขาศึก มีมากกวา ขอนั้น เพราะเหตุ ไร ฯลฯ
จบนัจจสูตรที่ ๑
๒. สยนสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการนั่งนอนในที่นั่งนอนสูงใหญมีนอย
[๑๗๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจาก
การนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ มีมากกวา ฯลฯ
จบสยนสูตรที่ ๒
๓. รชตสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเงินทองมีนอย

[๑๗๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับทองและเงิน มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทองและเงิน
มีมากกวา ฯลฯ
จบรชตสูตรที่ ๓
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๔. ธัญญสูตร
วาดวยสัตวผูเวนจากการรับธัญญชาติดิบมีนอย
[ ๗๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับธัญญชาติดิบ มีนอ ย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับธัญญชาติดบิ
มีมากกวา ฯลฯ
จบธัญญสูตรที่ ๔
๕. มังสสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเนื้อดิบมีนอย
[๑๗๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับเนื้อดิบ มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับเนื้อดิบ มี
มากกวา ฯลฯ
จบมังสสูตรที่ ๕
๖. กุมาริกาสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับเด็กหญิงมีนอย
[๑๗๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับสตรีและกุมารี มีนอย โดยทีแ่ ท สัตวผูไมงดเวนจากการรับสตรีและ
กุมารีมีมากกวา ฯลฯ

จบกุมาริกาสูตรที่ ๖
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๗. ทีสีสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับทาสีและทาสมีนอย
[๑๗๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับทาสีและทาส มีนอ ย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับทาสีและทาส
มีมากกวา ฯลฯ
จบทาสีสูตรที่ ๗
๘. อเชฬกสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับแพะแกะมีนอย
[๑๗๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับแพะและแกะ มีนอ ย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับแพะและแกะ
มีมากกวา ฯลฯ
จบอเชฬกสูตรที่ ๘
๙. กุกกุฏสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับไกและสุกรมีนอ ย
[๑๗๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับไกและสุกร มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไกและสุกร
มีมากกวา ฯลฯ
จบกุกกุฏสูตรที่ ๙
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๑๐. หัตถีสูตร
วาดวยสัตวผูเวนการรับชางมีนอย
[๑๗๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับชาง โค มา และลา มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับ
ชาง โค มา และลา มีมากกวา ฯลฯ
จบหัตถีสูตรที่ ๑๐
จบอามกธัญญเปยยาล ตติยวรรคที่ ๙

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นัจจสูตร ๒. สยนสูตร ๓. รชตสูตร ๔. ธัญญสูตร ๕.
มังสสูตร ๖. กุมาริกาสูตร ๗. ทาสีสูตร ๘. อเชฬกสูตร ๙. กุกกุฏสูตร
๑๐. หัตถีสูตร.
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อามกธัญญเปยยาล จตุตถวรรคที่ ๑๐
วาดวยสัตวผูมีการกระทําตาง ๆ กัน
[๑๗๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับไรนาและที่ดิน มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการรับไรนา
และที่ดิน มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การซื้อและการขาย มีนอ ย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการซื้อและขาย
มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การประกอบทูตกรรมและการรับใช มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจาก
การประกอบทูตกรรมและการรับใช มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด
มีนอย โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของ
ปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การรับสินบน การลอลวง และการทําของปลอม มีนอย โดยที่แท สัตวผู
ไมงดเวนจากการรับสินบน การลอลวง และการทําของปลอม มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวผูงดเวนจาก
การตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก มีนอ ย
โดยที่แท สัตวผูไมงดเวน จากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน
และกรรโชก มีมากกวา ฯลฯ
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[๑๗๙๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนไวในปลายพระนขา แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่เราชอนไวในปลายเล็บ
กับแผนดินใหญนี้อยางไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แลมากกวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงชอนไวที่ปลายพระนขามีประมาณนอย เมือ่ เทียบกับแผนดินใหญ ฝุน
เล็กนอยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวที่ปลายพระนขา ยอมไมถึงซึ่งการนับ
การเปรียบเทียบ หรือแมสวนเสี้ยว ดูกอภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
สัตวที่จุติในพวกมนุษยแลวกลับมาเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตว
ที่จุติจากมนุษยไดแลว กลับไปเกิดในนรก มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจาก
มนุษยไปแลว จะกลับมาเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
มนุษยไปแลว กลับไปเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว
จะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว กลับ
ไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปติวิสยั มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจาก
เทวดาแลว จะกลับมาเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
เทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย
มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจาก
เทวดาแลว จะกลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
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เทวดาไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย
มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากนรก
ไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากนรก
ไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากนรก
ไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจากนรกไป
แลวกลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจาก
กําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว กลับไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตว
ที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๗๙๙] ดูกอนทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากกําเนิด
สัตวดิรัจฉานไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่
จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
ในปตติวิสัย มีมากกวา ฯลฯ
[๑๘๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจาก
ปตติวิสัยไปแลว จะกลับ ไปเกิดในพวกมนุษย มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติ
จากปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดในนรก ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน ในปตติวิสัย
มีมากกวา ฯลฯ
[๑๘๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติ
วิสัยไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
ปติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดในนรก มีมากกวา ฯลฯ
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[๑๘๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
ปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน มีมากกวา ฯลฯ
[๑๘๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สัตวที่จุติจากปตติ
วิสัยไปแลว จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา มีนอย โดยที่แท สัตวที่จุติจาก
ปตติวิสัยไปแลว กลับไปเกิดในปตติวิสัย มีมากกวา ขอนั้น เพราะเหตุไร
เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทย
อริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทยั นี้ทุกขนิโรธ นี้ทกุ ขนิโรธคามินีปฏิปทา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้น ชืน่ ชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบอามกธัญญเปยยาลจตุตถวรรคที่ ๑๐
จบจักกเปยยาล
จบสัจจสังยุต
จบมหาวารวรรคสังยุต
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อามกธัญญเปยยาลวรรควรรณนา
พึงทราบอธิบายในอามกธัญญเปยยาลวรรค.
คําวา สัตวผูประกอบดวยปญญาจักษุอันเปนอริยะ ความวา ผูมี
ปญญาจักษุเปนโลกิยะและโลกุตระ ตั้งตนแตวิปสสนา. ในคําวา ผูงดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
มีอธิบายวา ขึ้นชื่อวา สุรามี ๕ อยางคือ สุราทําดวยแปง ๑ สุราทําดวยขาว
สุก ๑ สุราทําดวยขนม ๑ สุราที่ใสดวยสาเหลา ๑ สุราประกอบจากเครื่อง
ปรุง ๑ น้ําดองอยางใดอยางหนึ่ง ทานกลาวไวอยางนี้วา น้ําดองดอกไม น้ํา
ดองผลไม ชื่อวาเมรัย. คําวา น้ําเมา ไดแก ทั้งสอง. อธิบายวา ก็อีกอยาง
หนึ่ง น้ําเมาชนิดใดแมอื่นที่พันแลวจากสุราและน้ําหมักดอง อันบุคคล
พึงเมา. คนทั้งหลาย ยอมดื่มสุราและเมรัยนั้น ดวยเจตนาใด เจตนานั้น
ชื่อวา เปนฐานะแหงความประมาท เพราะเปนเหตุแหงความประมาท เปน
ผูเวน แลวจากการดื่มสุราและเมรัยนั้น.
คําวา ผูเกื้อกูลแกมารดา คือ ผูมีประโยชนเกื้อกูลแกมารดา อธิบาย
วา ผูปฏิบัติชอบในมารดา.
พึงทราบอธิบายในคําเปนตนวา ผูเกื้อกูลแกบิดา. ผูมีประโยชนเกือ้
กูลตอบิดา ชื่อวา ผูเกื้อกูลแกบิดา. ผูมีประโยชนเกื้อกูลตอสมณะทั้งหลาย
ชื่อวา ผูเกื้อกูลแกสมณะ. ผูมีประโยชนเกื้อกูลตอพราหมณทั้งหลาย ชื่อวา
ผูเกื้อกูลแกพรหม. คําวา เปตเตยยะเปนตนนี้เปนของผูปฏิบัติชอบในบิดา
เปนตน เหลานั้น ๆ นั่นเทียว.
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คําวา ผูประพฤตินอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล ความวา
ผูประพฤตินอบนอม คือ ผูมีปกติประพฤติถอมตน ตอบุคคลผูเจริญที่สุดใน
สกุล.
คําวา จากการพรากพืชคามและภูตคาม ความวา เปนผูเวนแลว
จากการพรากพืชคาม ๕ อยาง คือ พืชเกิดจากราก พืชเกิดจากลําตน พืช
เกิดจากขอ พืชเกิดจากยอด พืชเกิดจากเมล็ด และภูตคาม อยางใดอยู
หนึ่งมีหญาสีเขียวและตนไมเปนตน จากการวิกัปโดยภาวะมีการตัดและตมเปน
ตน.
คําวา ผูงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ จากการ
บริโภคเกินเวลา. อธิบายวา จากการบริโภคไดชวั่ คราว ตั้งแตเลยเวลาเที่ยงไป.
พึงทราบอธิบาในดอกไมเปนตน. คําวา ดอกไม ไดแก ดอกไม
อยางใดอยางหนึ่ง. คําวา ของหอม ไดแก คันธชาติอยางใดอยางหนึ่ง. คําวา
เครื่องประเทืองผิว ไดแก เครื่องยอมผิวเปนตน ในคําเหลานั้น ชื่อวา
ทัดทรงอยู เพราะอรรถวาประดับอยู. ผูยังฐานะที่พรองใหเต็มอยู ชื่อวา
ประดับอยู. ผูยินดีดวยอํานาจของหอม และเครื่องยอมผิว ชื่อวา ตบแตงอยู
อธิบายวา เหตุทานเรียกวาฐานะ เพราะฉะนั้น มหาชนทําการทัดทรง
ดอกไมเปนตนเหลานั้นดวยเจตนาแหงความเปนผูทุศีลใด เวนจากเจตนานั้น.
การเห็นสิ่งที่ชื่อวาเปนขาศึก คือ เปนศัตรู เพราะไมอนุโลมตาม
คําสอน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เห็นสิ่งที่เปนขาศึก การฟอน การขับ
การประโคมดวยอํานาจการฟอนและการใหผูอื่นฟอนเปนตน และการดูซงึ่ การ
ฟอนเปนตนที่เปนไปแลว แมโดยที่สุดดวยอํานาจการฟอนของนกยูงเปนตน
อันเปนขาศึก เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา การดูฟอนรํา ขับรอง และประโคม
ดนตรีที่เปนขาศึก. ก็การประกอบการฟอนเปนตนดวยตนก็ดี การใหผูอื่น
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ประกอบการฟอนเปนตนก็ดี การดูการฟอนที่เขาประกอบแลวก็ดี ยอมไม
ควรแกทั้งภิกษุ และภิกษุณี.
ที่นอนที่เลยกําหนด ทานเรียกวา ที่นอนสูง. เครื่องลาดที่ไมสมควร
ชื่อวา ที่นอนใหญ. อธิบายวา ผูงดเวนจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ.
คําวา ชาตรูป คือทอง. คําวา เงิน ไดกหาปณะ คนเหลาใด
ถึงการกลาววา มาสกโลหะ มาสกยาง คนเหลานั้นเปนผูงดเวนจากการรับ
ทองและเงินแมทั้งสองนั้น ยอมไมถอื เอาทองและเงินนั้น ไมใหคนอื่นถือเอา
อธิบายวา ยอมไมถือทองและเงินที่เก็บไวแลว .
คําวา จากการรับธัญญชาติดิบ ความวา จากการรับธัญญชาติ
ดิบแม ๗ ชนิด คือ ขาวสาลี ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง
ลูกเดือย และหญากับแก. ก็การรับธัญญชาติดิบเหลานั้น ไมควรอยางเดียว
เทานั้นหามิได แมการถูกตองก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลายนั่นแหละ.
ในคําวา จากการรับเนื้อดิบ ความวา เวนจากการรับเนื้อที่ทรง
อนุญาตไวโดยเจาะจง การรับเนื้อและปลาดิบก็ไมควรแกภิกษุทั้งนั้น ถึงการ
ถูกตองก็ไมควร.
ในคําวา จากการรับสตรีและกุมารี นั้น หญิงที่ไปในระหวางชาย
ชื่อวา สตรี หญิงนอกนี้ ชื่อวา กุมารี. การรับสตรีและกุมารีเหลานั้นก็ดี
การถูกตองก็ดี ไมควรทั้งนั้น.
ในคําวาจากการรับทาสีและทาสนี้ การรับหญิงและชายเหลานั้น ดวย
ความเปนทาสีและทาสก็ไมควรทั้งนั้น. ก็เนื้อเขากลาววา ขาพเจาถวายกัปปย
การก ขาพเจาถวายคนวัด การรับนัน้ ยอมควร.
นัยทีส่ มควร และไมสมควร ในสิ่งของมีแพะและแกะเปนเบื้องตน
มีนาและสวนเปนที่สุด ก็พึงใครครวญดวยอํานาจวินัย. ปุพพัณณะ คือ ธัญญ-
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ชาติ ยอมงอกในที่ใด ทีน่ ั้น ชื่อวา นา อปรัณณชาติ คือ ถัว่ และงา ยอม
งอกในที่ใด ที่นั้น ชื่อวา สวน. อีกอยางหนึ่ง ปุพพัณณะและอปรัณณชาติ
ทั้งสองนั้นงอกในที่ใด ที่นั้น ชื่อวา นา ชื่อวา สวน เพราะเปนภูมิภาคที่ไมได
ทําไวแลว เพื่อตองการปุพพัณณะและอปรัณณชาตินั้น. ก็ในคํานี้ แมสระและ
บึงเปนตน ทานก็สงเคราะหเอาดวยหัวขอวานาและสวนนั่นเอง. คําวา การ
ซื้อและการขาย ไดแก ซือ้ ดวย ขายดวย.
ทูตกรรม ทานเรียกวา ความเปนทูต การรับหนังสือ หรือขาว
ของพวกคฤหัสถแลวไปที่นั้น ๆ ทานเรียกวา การรับใช. ขึ้นชื่อวาการไป
เล็กนอยของภิกษุที่เขาสงไปเรือนเล็กเรือนใหญ. การทําทั้งสองอยางนั้น ชือ่ วา
การประกอบ เพราะฉะนั้น พึงทราบเนื้อความในบทนี้วา การประกอบ
ทูตกรรมและการรับใช. การหลอกลวง ชื่อวา การโกง ในคําเปนตนวาโกง
ดวยตาชั่ง. ในคําวาโกงนั้น การโกงดวยตาชั่งมี ๔ อยาง คือ การโกงโดยรูป
การโกงโดยภาชนะ การโกงโดยการรับ การโกงโดยปกปด. บรรดาการโกง
เหลานั้น บุคคลทําตาชั่งสองอันใหเหมือนกัน เมือ่ ถือเอา ยอมถือเอาดวยตาชั่ง
ใหญ เมื่อจะใหก็ใหดวยตาชั่งเล็กนี้ ชื่อวา โกงโดยรูป เมื่อจะรับเอา ก็เอามือกด
ตาชั่งขางหลังไว เมื่อจะใหก็เอามือกดขางหนาไว นี้ ชื่อวา โกงโดยภาชนะ. เมื่อ
จะรับก็ยึดเชือกที่โคน เมือ่ จะใหก็ยึดเชือกขางปลาย นี้ ชื่อวา โกงโดยการรับ.
ทําตาชั่งใหกลวงแลวใสผงเหล็กขางใน เมื่อจะรับ ก็ทําตาชั่งนั้นไวขางหลัง
เมื่อจะให ก็เอาไวขางหนา นี้ ชื่อวาโกง โดยการปกปด.
ถาดทอง ทานเรียกวา ภาชนะ การหลอกลวงดวยถาดทองใด
นั้นชื่อวา การโกงโดยภาชนะ. อยางไร คือทําถาดทองใบหนึ่ง แลวทําถาด
โลหะอยางอื่น ๒-๓ ใบใหมีสีเหมือนทอง แตนั้นจึงไปชนบท แลวเขาไปหา
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ตระกูลที่มั่งคั่งไร ๆ นั่นเทียว กลาววา พวกทานจงถือเอาถาดทองเถิด
เมื่อพวกเขาสอบถามถึงราคา ก็ทําทีเปนเหมือนจะใหถาดใบที่มีคามากกวา
ลําดับนั้น เมื่อพวกเขากลาววา จะรูวาถาดเหลานี้เปนทองไดอยางไร จึงกลาววา
จงเลือกถือเอาเถิด แลวก็สีถาดทองลงที่หินใหถาดทั้งหมดแลวไป.
การโกงดวยเครื่องนับมี ๓ บระเภท ดวยอํานาจประเภทแหงหทยะ
ประเภทแหงยอด และประเภทแหงเชือก. การโกงเหลานั้น ประเภทแหง
หทยะ ยอมไดในเวลานับเนยใส และน้ํามันเปนตน ก็เมื่อจะถือวัตถุเหลานั้นก็
กลาววา จงคอยๆ หยอด เพราะเครื่องนับเปนรูขางลาง แลวจึงใหใหลเขาไป
ในภาชนะเปนอันมากถือเอา เมื่อจะใหก็ปดรูแลวใหเต็มอยางเร็วให. ประเภท
แหงยอด ยอมไดในเวลาตวงงาและขาวสารเปนตน ก็เธอจะถือเอางาและ
ขาวสารเปนตนเหลานั้น จึงคอย ๆ พูนใหสูงเปนยอดถือเอา เมื่อจะใหก็รีบ
ทําลายยอดเสียจึงให. ประเภทแหงเชือก ยอมไดในเวลาวัดนาและสวน
ก็เมื่อไมไดอะไร ๆ อยูนาที่ไมใหญก็วัดใหใหญ.
การทําเจาของมิใหเปนเจาของแลวรับสินบน ชื่อวา การรับสินบน
ใหเหตุมีการรับสินบนเปนตน การหลอกลวงคนพวกอื่นดวยอุบายเหลานั้น
ชื่อวา การหลอกลวง. ในขอนั้นมีเรื่องหนึ่งนี้เปนอุทาหรณ.
ไดยินวา นายพรานคนหนึ่ง จับเนื้อและลูกเนื้อไดมาอยู. นักเลงคน
หนึ่งจึงกลาวกับเขาวา ผูเจริญ เนื้อราคาเทาไร. ลูกเนื้อราคาเทาไร และ
เมื่อนายพรานกลาววา เนื้อสองกหาปณะ ลูกเนือ้ หนึ่งกหาปณะ จึงใหเงิน
หนึ่งกหาปณะ ถือเอาลูกเนื้อแลวกลับมากลาววา ผูเจริญ ขาพเจาไมตองการ
ลูกเนื้อ ทานจงใหเนื้อแกขาพเจา.
พราน. ถาอยางนั้น แกจงใหสองกหาปณะ.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 511

นักเลง. พอ ครั้งกอน ขาพเจาใหหนึ่งกหาปณะแลวมิใชหรือ.
พราน. เออ. ใหแลว.
นักเลง. เจาจงรับลูกเนื้อแมนี้ นั้นเปนกหาปณะหนึ่งอยางนี้ และ
ลูกเนื้อนี้มีคาหนึ่งกหาปณะ รวมแลวเปนสองกหาปณะ.
นายพรานนั้น กําหนดแลววา เขากลาวมีเหตุ จึงไดรับเอาลูกเนื้อ
แลว ใหเนื้อไปแล.
การทําของที่มิใชสังวาลวาเปนสังวาล มิใชแกวมณี วาเปนแกวมณี
มิใชทอง วาเปนทอง แลวหลอกลวงดวยของเทียม ดวยอํานาจการประกอบ
หรือดวยอํานาจมายา ชือ่ วา การโกง. การประกอบการโกง ชื่อวาทําปลอม
คําวา ทําปลอมนี้ เปนชื่อแหงการรับสินบนเปนตน เหลานั้นนั่นเอง.
เพราะฉะนั้น พึงทราบเนื้อความในบทนี้วา จากการรับสินบน จากการลอลวง
จากการทําของปลอม นัน่ แล. อาจารยบางพวก แสดงเหตุอื่นแลวยอมกลาววา
การเปลี่ยนแกผูอื่น ชื่อวา การทําปลอม. ก็คํานั้น ทานสงเคราะหเอาการลอลวง
นั่นเอง.
การตัดมือเปนตน ชื่อวา การตัด ในเหตุมีการตัดเปนตน. การใหตาย
ชื่อวา การฆา. การผูกดวยเครื่องผูกคือเชือกเปนตน ชื่อวา การผูก.
ชื่อวา การตีชิงมี ๒ อยาง คือ การตีชิงในเวลาหิมะตก ๑ การตีชิงดวยการ
ปกปดดวยกอไม ๑. เวลาหิมะตก โจรทั้งหลายปกปดดวยหิมะ แลวตีชิงคน
ที่หลงทาง นี้ ชื่อวา การตีชิงในเวลาหิมะตก. โจรทั้งหลายปกปดดวยกอไม
เปนตน แลวตีชิง นี้ ชื่อวา การตีชิงดวยการปกปดดวยกอไม. กระทํา
การปลนหมูบ านและนิคมเปนตน ทานเรียก การปลน. การทําอยางหยาบชา
คือการเขาไปในบานแลว ปกมีดที่อกของคนทั้งหลาย แลวถือเอาสิ่งของที่ตน
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ปรารถนา ชื่อวา กรรโชก. เวนจากการตัดและการกรรโชกนั้นอยางนี้แล.
คําที่เหลือ ในบททั้งปวง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้นแล.
ขยายความอามกธัญญเปยยาลวรรค ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย ชื่อ
สารัตถปกาสินี จบแลว.
และจบการขยายความอรรถกถามหาวรรคแล.

พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาที่ 513

นิคมกถา
ก็ดวยคํามีประมาณเทานี้ อรรถกถา ชื่อวา สารัตถปกาสินี ใด
อันละเอียดออน ที่ขาพเจาผูปรารถนาความตั้งมั่น แหงพระสัทธรรม ปรารภ
เพื่อทําการพรรณนาเนื้อความ แหงสังยุตตวรนิกาย ที่มีอุปการะมากแกนักบวช
ทั้งหลาย ผูมีความรูที่ละเอียดออนอันนําวิปสสนามาให. ก็อรรถกถาสารัตถปกาสินีนั้น ถือเอาสาระจากมหาอรรถกถาจบแลว อรรถกถาสารัตถปกาสินีนั้น
ขาพเจารจนาโดยภาณวาร โดยบาลีประมาณ ๗๘ คาถา แมปกรณวิเศษชื่อ
วิสุทธิมรรค มีประมาณ ๕๙ ภาณวาร ขาพเจารจนาใหเปนที่มาแหงพระสูตร
(อาคมาน) เพื่อตองการประกาศเนื้อความโดยภาณวารทั้งหลาย เพราะฉะนั้น
อรรถกถานี้ กับปกรณวิเศษวิสุทธิมรรคนั้น โดยนับตามภาณวารเปน ๑๓๗
หยอนนิดหนอย. ดวยบุญที่ขาพเจาผูถือเอาสาระแหงมูลัตถกถา ของพระเถระ
ทั้งหลายผูอยูในมหาวิหาร รจนาอรรถกถานี้ มีประมาณ ๑๓๗ โดยภาณวาร
ที่ประกาศลัทธิอยูอยางนี้ สั่งสมแลวนั้น ขอสัตวโลกทั้งปวง จงมีสุขเถิด. ดวย
บุญแมนั้นที่พระเถระ ชือ่ วา ภทันตโชติปาละ ผูมีศีลหมดจด ผูมีความรู
อันเอิบอิ่มในบาทแหงสุภาสิตวาร ผูใครเพื่อความแจมแจงในศาสนา เปน
ผูงดงามออนวอนขาพเจาอยู บรรลุแลวเพื่อรจนาอรรถถกานี้ ขอประชาชนจง
มีความสุขเถิด.
อรรถกถาสังยุตตนิกาย ทีช่ ื่อวา สารัตถปกาสินีนี้ พระเถระผูมีชื่อ
ที่ครูทั้งหลายขนานวา พุทธโฆสะ ผูป ระดับดวยความบริสุทธิ์ความเชื่อ ความ
รูและความเพียรอยางยิ่ง ผูมีคุณสมุทัยมีศีลมารยาท ความซื่อตรง และความ
ออนโยนใหเกิดขึ้นแลว ผูสามารถที่จะหยั่งลงสูชัฏคือลัทธิของตนและของผูอื่นได
ผูประกอบดวยปญญาและความฉลาด เปนนักไวยากรณใหญ โดยความเปนผู
มีความรูไมติดขัด ในศาสนาของพระศาสดา ตางดวยปริยัติคือพระไตร
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ปฎก พรอมทั้งอรรถกถา ผูประกอบดวยความสละสลวยแหงถอยคําที่กลาว
ไพเราะเปลงออกไดสบายใหเกิดกรณสมบัติ ผูเปนนักพูดที่พนจากผูคูควร
เปนนักพูดผูประเสริฐ ผูเ ปนมหากวี เปนผูประดับวงศ แหงพระเถระทั้งหลาย
ผูอยูในมหาวิหาร ผูมีความรูอันตั้งมั่นดีแลว ในอุตริมนุสสธรรมอันประดับ
ดวยคุณตางดวยอภิญญาหกเปนตน มีปฏิสัมภิทาญาณที่แตกฉานแลว เปน
บริวาร ผูเปนประทีปแหงวงศพระเถระ ผูมีความรูอันไพบูลยและบริสุทธิ์
รจนาแลว.
แมพระนามวา พุทธะ ดังนี้ ของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระทัยหมดจด ผู
คงที่ ผูเจริญที่สุดในโลก ผูแสวงหา
ประโยชนอันใหญ ยังเปนไปในโลกตราบ
ใด ขออรรถกถาชื่อวาสารัตถปกาสินีนี้
อันแสดงนัยอยู เพื่อความหมดจดแหงศีล
แกกุลบุตรทั้งหลาย ผูแสวงหาคุณเปน
เครื่องสลัดออกจากโลก จงดํารงอยูใน
โลกตราบนั้น เทอญ.
จบ อรรถกถามหาวารสังยุต
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