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                                   พระสุตันตปฎก 
 
                                    สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค 
 
                                      เลมท่ี  ๕  ภาคท่ี  ๒ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 
                                            อินทริยสังยุ 
 
                                           สุทธิกวรรคที่  ๑ 
 
                                        ๑. สุทธิกสูตร 
 
                                         วาดวยอินทรีย  ๕ 
 
           [๘๔๓]  สาวัตถีนทิาน. ณ ที่นัน้แล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ- 
พุทธพจนนี้ วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย  ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปนไฉน 
คือ สัทธินทรีย  ๑  วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย  ๑  ปญญินทรีย ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ีแล. 
                                          จบสุทธิกสตูรที่  ๑         
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                            อินทริยสังยุตตวรรณนา 
 
                                    สทุธิกวรรคท่ี   ๑ 
 
                                  อรรถกถาสุทธิสูตร 
 
           อินทริยสังยุต  สทุธิกสูตรท่ี   ๑.อินทรีย ๓ อยางนี้ คือ สัทธิน- 
ทรีย  สตินทรีย   ปญญินทรีย   ยอมได   ทั้งในกุศลและวิบากที่เปนไปในภูมิ 
๔  ทั้งในกิรยิา.  วิริยินทรีย   สมาธินทรีย   ยอมไดในจิตทุกดวงคือ  ในกุศล 
ที่เปนไปในภูมิ  ๔   ในอกุศลวิบาก    ในกิริยา.    พึงทราบวา    พระสูตรนี้  
พระผูมีพระภาคเจา   ไดตรัสดวยอํานาจการกําหนดธรรม  ทีร่วมเขาไวทั้งส่ีภูมิ. 
                               จบอรรถกถาสุทธิกสูตรที่  ๑ 
  
                                ๒.  ปฐมโสตาสูตร* 
 
                รูคุณโทษของอนิทรีย  ๕  เปนพระโสดาบัน 
 
           [๘๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย  ๕ ประการนี้  ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ๑  วิริยินทรีย ๑  สตินทรีย ๑  สมาธินทรีย  ๑  ปญ- 
ญินทรีย ๑  เมื่อใดแล  อรยิสาวกรูชัดซึง่  (ความเกิด  ความดับ)  คุณ โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการน้ี  ตามความเปนจริง เมื่อนั้น 
เราเรียกอริยสาวกน้ีวา  เปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปน 
ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                        จบปฐมโสตาสูตรที่   ๒    
 *ตั้งแตสูตรท่ี   ๒-๖  ไมมีอรรถกถา  
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                               ๓.  ทุติยโสตาสูตร 
       
             รูความเกิดดับของอินทรย   ๕  เปนพระโสดาบัน 
 
           [๘๔๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปน 
ไฉน. ฯลฯเมือ่ใดแล  อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ และ 
อุบายเครื่องสลัดออก... เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปน 
ผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                        จบทุติยโสตาสูตรที่   ๓ 
                            
                                    ๔. ปฐมอรหัตสูตร 
 
                รูความเกิดดับของอินทรีย  ๕  เปนพระอรหันต 
 
           [๘๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการน้ี  ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑  วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญ- 
ญินทรีย ๑  เม่ือใดแล.  ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ   โทษ   และ 
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย  ๕ ประการนี้   ตามความเปนจริงแลว    เปน 
ผูหลุดพนเพราะไมยึดมั่น   เมื่อน้ัน     เราเรียกภิกษุนั้นวา   เปนพระอรหันต- 
ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระลงแลว   บรรล ุ
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   ปญ- 
ญินทรีย ๑   เมื่อใดแล  ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด   ความดับ  คุณ   โทษ   และ 
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้   ตามความเปนจริงแลว   เปน 
ผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน    เมื่อน้ัน  เราเรียกภิกษุนั้นวา  พระอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว   บรรลุประโยชน 
ของตนแลว   สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ. 
                                    จบทุติยอรหันตสูตรที่  ๕ 
    
                              ๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร 
  
ผูไมรูความเกิดดับของอินทรีย    ๕  ไมนับวาสมณะหรือพราหมณ. 
 
           [๘๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย  ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน คือ สัทธินทรีย ๑  วิริยินทรีย ๑  สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญ-    
ญินทรีย ๑   ก็สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง    ไมรูชัดซึง่ความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย  ๕ ประการนี้   ตาม 
ความเปนจริง   สมณะหรอืพราหมณพวกนั้น     เราไมนับวาเปนสมณะในพวก 
สมณะ   หรอืเปนพราหมณในพวกพราหมณ   เพราะทานเหลาน้ันยังไมกระทํา  
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ใหแจง   ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  หรือของความเปนพราหมณ  ดวย 
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู. 
           [๘๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสมณะหรือพรหมณเหลาใดรูชัด 
ซึ่ง  ความเกิด ความดับ  คุณ  โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย 
๕ ประการนี้  ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  เรานับวาเปน 
สมณะในพวกสมณะ    หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ   เพราะทานเหลา 
นั้นกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                              จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่   ๖ 
 
                                  ๗.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
    ผูรูชัดถึงความเกิดของอินทรีย  ๕  นับวาเปนสมณพราหมณ 
 
           [๘๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูชัดซึ่งสัทธินทรีย    ความเกิดแหงสัทธินทรีย     ความดับแหงสัทธินทรีย 
และปฏิปทา    อันใหถึงความดับแหงสัทธินทรีย    ไมรูชัดซึ่งวิริยินทรีย ฯลฯ 
สตินทรีย ฯลฯ สมาธินทรีย ฯลฯ ไมรูชดัซึ่งปญญินทรีย    ความดับแหงปญ- 
ญินทรีย ปฏปิทาอันใหถึงความดับแหงปญญินทรีย  สมณะหรือพราหมณเหลา 
นั้น   เราไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ 
เพราะทานเหลาน้ันยังไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะหรือ 
ของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู.  
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           [๘๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงรูชัดซึ่งสัทธินทรีย    ความเกิดแหงสัทธินทรีย    ความดับแหงสัทธินทรีย 
และปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัทธินทรีย    รูชดัซึ่งวิริยินทรีย...   สติน- 
ทรีย...   สมาธินทรีย...   รูชัดซึ่งปญญนิทรีย   ความเกิดแหงปญญินทรีย 
ความดับแหงปญญินทรีย  และปฏิปทาใหถึงความดับแหงปญญินทรีย   สมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ัน  เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ  หรอืเปนพราหมณ 
ในพวกพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ันกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปน 
สมณะและของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู. 
                               จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่ ๗ 
 
                        อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตร 
   
           สูตรท่ี  ๗. คําวา  ไมรูชัดซ่ึงสัทธินทรีย คือไมเขาใจดวยอํานาจ 
แหงทุกขสัจ.  คําวา  ไมรูชัดซ่ึงความเกิดขึ้นแหงสัทธินทรีย    คือไมเขา 
ใจชัดดวยอํานาจสมุทัยสัจ   ไมเขาใจชัดนิโรธดวยสามารถแหงนิโรธสัจ  ไมเขา 
ใจชัดทางปฏิบัติ    ดวยอํานาจมรรคสัจ    อยางนี้แล.     แมในคําท่ีเหลือก็นัย 
นี้แหละ. 
           สวนในฝายขาว  การเกิดข้ึนพรอมแหงสัทธินทรีย   ยอมมีไดดวยการ 
เกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจอธิโมกข    (การนอมใจเชื่อ).   การ 
เกิดข้ึนพรอมแหงวิริยินทรีย   ยอมมีไดดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณา 
ดวยอํานาจการประคับประคองจิตไว  การเกิดข้ึนพรอมแหงสตินทรีย  ยอมมีได  
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ดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจการเขาไปต้ังจิตใจ       (การ 
ปรากฏ)    การเกิดข้ึนพรอมแหงสมาธินทรีย    ยอมมีไดดวยการเกิดข้ึนพรอม 
แหงการพิจารณาดวยอํานาจความไมซัดสาย   (ไมฟุงซาน)   การเกิดข้ึนพรอม 
แหงปญญินทรีย   ยอมมีไดดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ 
ทรรศนะ  (ความเห็น). 
           อีกอยางหนึ่ง    การเกิดข้ึนพรอมแหงสัทธินทรีย    ยอมมีไดดวยการ 
เกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจฉันทะ   (ความพอใจ).    การเกิดข้ึน 
พรอมแหงวิริยินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย   และปญญินทรีย   ยอมมีได 
ดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจฉันทะ.     การเกิดข้ึนพรอม 
แหงสัทธินทรีย      ยอมมีไดดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ 
มนสิการ (การใสใจ). การเกิดข้ึนพรอมแหงวิริยินทรีย สตินทรยี สมาธินทรยี 
และปญญินทรีย     ยอมมีไดดวยการเกิดข้ึนพรอมแหงการพิจารณาดวยอํานาจ 
มนสิการ.  พึงทราบใจความแมดวยประการฉะน้ี.  ใน ๖ สูตรตามลําดับเหลาน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงเกี่ยวกับสัจจะส่ีประการนั่นเอง. 
                        จบอรรถกถาทุติยสมรพรหมณสูตรที่  ๗  
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                                    ๘.  ทัฏฐัพพสูตร 
 
                    วาดวยการเห็นอินทรีย  ๕ ในธรรมตาง ๆ 
 
           [๘๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      อินทรีย  ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย. 
           [๘๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรียในธรรมไหนเลา. 
ในโสตาปตติยังคะ ๔  พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมน้ี. 
           [๘๕๔]  ก็จะพึงเห็นวิริยินทรยีในธรรมไหนเลา.   ในสมัมัปปธาน ๔ 
พึงเห็นวิริยินทรียในธรรมน้ี. 
           [๘๕๕]  ก็จะพึงเห็นสตินทรียในธรรมไหนเลา.     ในสติปฏฐาน  ๔ 
พึงเห็นสตินทรียในธรรมน้ี. 
           [๘๕๖]  ก็จะพึงเห็นสมาธินทรียในธรรมไหนเลา. ในฌาน ๔ พึงเห็น 
สมาธินทรียในธรรมนี.้                                        
           [๘๕๗]  ก็จะพึงเห็นปญญินทรียในธรรมไหนเลา. ในอริยสัจ  ๔ พึง 
เห็นปญญินทรียในธรรมน้ี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย  ๕ ประการนี้แล. 
                                         จบทัฏฐัพสูตรที่  ๘  
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                                อรรถกถาทัฏฐัพพสูตร 
  
           สูตรท่ี ๘.  คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็จะพึงเห็นสัทธินทรีย 
ในธรรมไหนเลา     ความวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําเปนตน วา  ใน 
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ  เพ่ือทรงชี้ความท่ีอินทรียเหลาน้ีสําคัญท่ีสุดใน 
วิสัย  (อารมณ)  ของตน. 
           เหมือนอยางวา   ลกูชายเศรษฐี ๔ คน  ในเมื่อกลุมเพ่ือนซ่ึงมีพระราชา 
ธิราชเปนที่ ๕ หยั่งลงสูถนน  ดวยคิดวา  พวกเราจะเลนงานนักษัตรฤกษ  เวลา 
ไปถึงเรือนลูกชายเศรษฐีคนหน่ึง  นอกน้ี  ๔ คนกน็ั่งน่ิง.  เจาของเรือนเทานั้น 
ที่ไดเที่ยวส่ังงานในเรือนวา   จงใหของเค้ียว   ของกิน   แกทานเหลาน้ี   จงให 
เครื่องแตงตัวมีของหอมและพวงมาลัยเปนตนแกทานเหลาน้ี.   ครั้นเวลาไปถึง 
เรือนคนท่ี ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ อีก   คนนอกน้ี  ก็นั่งน่ิง.  เจาของเรือนเทาน้ัน 
ที่ไดเที่ยวส่ังงานในเรือนวา    จงใหของเค้ียว    ของกินแกทานเหลาน้ี    จงให 
เครื่องแตงตัวมีของหอมและพวงมาลัยเปนตนแกทานเหลาน้ี  ฉันใด   ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน        แมเม่ืออินทรียที่มีศรทัธาเปนที่  ๕  ซึ่งเกิดข้ึนในอารมณอัน 
เดียวกันเหมือนเมื่อพวกเพ่ือนเหลาน้ัน      หยั่งลงสูถนนไปดวยกัน     เมื่อไปถึง 
โสดาปตติยังคะ   (สวนประกอบแหงการถึงกระแส)   สัทธินทรียซึ่งมีการนอมลง 
เชื่อเปนลักษณะเทาน้ัน     ยอมเปนใหญ   เปนหัวหนา   อินทรียที่เหลือตางก็ 
คลอยไปตามสัทธินทรียนั้น    เหมือนในเรือนของคนแรก  อีก ๔ คน  นั่งนิง่ 
เจาของเรือนเทานั้นเที่ยวสั่งงาน       ฉะน้ัน      เมื่อมาถึงความเพียรชอบ 
วิริยินทรียซึ่งมีความประคับประคองเปนลักษณะเทาน้ัน   ที่มาเปนใหญ  เปน 
หัวหนา   อินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามวิริยินทรียนั้น    เหมือนในเรือนคน 
ที่ ๒ อีก ๔ คนน่ังน่ิง      ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวส่ังงาน     ฉะน้ัน  
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ครั้นมาถึงสติปฏฐาน    สตินทรียซึ่งมีการเขาไปปรากฎเปนลักษณะเทาน้ัน 
ที่เปนใหญ เปนหัวหนาอินทรียที่เหลอืตางก็คลอยไปตามสตินทรียนั้นเหมือน 
ในเรือนคนท่ี ๓   อีก ๔ คนนั่งน่ิง   ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวส่ังงาน 
ฉะน้ัน. ครั้นถึงเรื่องฌาน และวิโมกข สมาธินทรียที่มีลักษณะไมซัดสายเทานั้น 
เปนใหญเปนหัวหนาอินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามสมาธินทรียนั้น เหมือน 
ในเรือนคนท่ี  ๔ อีก ๔ คนนั่งน่ิง     ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวส่ังงาน 
ฉะน้ัน.  แตทายสุดเม่ือถึงอริยสัจ ปญญินทรียที่มีลกัษณะรูชัดเทานั้น    ยอมเปน 
ใหญเปนหัวหนาอินทรียที่เหลือตางก็คลอยไปตามปญญินทรยีนั้น  เหมือนเวลา 
ไปถึงพระราชวัง ๔ คนนอกน้ี  นั่งนิ่ง  พระราชาเทานั้น   ยอมทรงเที่ยวส่ังงาน 
ในพระตําหนัก   ฉะน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
                                   จบอรรถกถาทัฏฐัพพสูตรที่   ๘ 
 
                                     ๙.  ปฐมวิภังคสูตร 
 
                            วาดวยความหมายของอินทรีย 
  
           [๘๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย. 
           [๘๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัทธินทรียเปนไฉน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศรัทธา   เชื่อพระปญญาตรัสรูของ 
พระตถาคตวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปน 
พระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไป  
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ดีแลว   ทรงรูแจงโลก    เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปน 
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    ทรงเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกธรรม 
นี้เรียกวา  สทัธินทรีย. 
           [๘๖๐]  ก็วิรยิินทรยีเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้   ปรารภความเพียร   เพ่ือละอกุศลธรรม   เพ่ือความถึงพรอมแหง 
กุศลธรรม  มีกําลัง  มีความบากบ่ันมั่นคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
นี้เรียกวา   วิริยินทรีย. 
           [๘๖๑]  ก็สตินทรียเปนไฉน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง  ระลึกได 
ตามระลึกได   ซึ่งกิจท่ีกระทําและคําท่ีพูดแมนานได  นี้เรียกวา   สตินทรีย. 
           [๘๖๒]  ก็สมาธินทรียเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้   กระทําซ่ึงนิพพานใหเปนอารมณ  แลวไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต 
นี้เรียกวา  สมาธินทรีย. 
           [๘๖๓]  ก็ปญญินทรียเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้     เปนผูมีปญญา     ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิด 
ความดับ   อันประเสริฐ   ชําแรกกิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  นี้เรยีกวา 
ปญญินทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล. 
                                        จบปฐมวิภังคสูตรที่  ๙  
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                                  อรรถกถาปฐมวิภังคสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๙. ในบทวา  สติเนปกฺเกน  นี้   หมายถึง  ความเปน คือ 
ปญญาเครื่องรักษาตัว.  คําวา ปญญาเคร่ืองรักษาตัว นี้  เปนชื่อของปญญา. 
ถามวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเรียกปญญา ในภาชนะ (ที่รองรับ) แหง 
สติเลา.  ตอบวา  เพ่ือทรงแสดงถึงสติที่มีกําลัง   จริงอยางนั้น ในที่นี้ พระองค 
ทรงหมายเอาแตสติที่มีกําลังเทาน้ัน.     ก็เม่ือจะทรงแสดงถึงสติที่ประกอบดวย 
ปญญาวา  สติที่ประกอบดวยปญญานั้น  เปนสติที่มีกําลัง   ที่ไมประกอบดวย 
ปญญายอมไมมีกําลัง   จึงไดตรัสอยางนี้.   คําวา  จิรกต    คือ  ทาน   ศลี 
หรืออุโบสถกรรมที่ไดทาํมาสิ้นกาลนานแลว.   คําวา  จิรภาสิต    ความวา ใน 
ที่โนน   ไดพูดคําชื่อโนนเทาน้ัน.   คําพูดอันบุคคลพึงพูดในเวลาที่นานอยางนี้. 
คําวา  โวสฺสคฺคารมฺมณ   กริตฺ วา  คือ  ทํานิพพานเปนอารมณ.  คําวา 
อุทยตฺถคามินิยา    คือ   ถึงความเกิดข้ึน   และความดับไป   หมายความวา 
ที่กําหนดถือเอาทั้งความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป.   ในสูตรนี ้ พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแตโลกุตระที่ใหเกิดสัทธินทรีย   สตินทรีย  ปญญินทรีย   อันเปน 
สวนเบื้องตน   สมาธินทรียที่เจือกับวิริยินทรียไวเทาน้ัน. 
                                         จบปฐมวิภังคสูตรที่  ๙  
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                               ๑๐. ทติุยวิภังคสูตร 
 
                             วาดวยหนาท่ีของอนิทรีย  ๕ 
 
           [๘๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อินทรีย  ๕  ประการน้ี  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย. 
           [๘๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สัทธินทรียเปนไฉน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศรัทธา  เชื่อพระปญญาตรัสรูของ 
พระตถาคตวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เปน 
พระอรหันต...   เปนผูจําแนกธรรม   นีเ้รียกวา   สัทธินทรีย. 
           [๘๖๖]  ก็วิรยิินทรยีเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้   ปรารภความเพียร   เพ่ือละอกุศลธรรม   เพ่ือความถึงพรอมแหง 
กุศลธรรม   มีกําลัง  มีความบากบ่ัน   มั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย 
อริยสาวกน้ันยังฉันทะใหเกิด   พยายาม    ปรารภความเพียร    ประคองจิตไว 
ต้ังจิตไวมั่น   เพ่ือความไมบังเกิดข้ึนแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมบังเกิดข้ึน 
เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว  เพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงกุศลธรรม 
ที่ยังไมบังเกิดข้ึน   เพ่ือความถึงพรอม   เพ่ือความไมหลงลืม    เพ่ือเจริญยิ่งข้ึน 
เพ่ือความไพบูลย   เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีบังเกิด 
ข้ึนแลว   นี้เรียกวา   วิริยนิทรีย. 
           [๘๖๗]  ก็สตินทรียเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้   เปนผูมีสติ   ประกอบดวยสติเครื่องรักษาตัวอยางยิ่ง   ระลึกได   ตาม 
ระลึกได       ซึ่งกิจท่ีกระทําและคําพูดแมนานได       อริยสาวกน้ันยอม 
พิจารณาเห็นกายในกายอยู   มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ    มีสติ  กําจัดอภิชฌา  
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และโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . .  ยอมพิจารณา 
เห็นจิตในจิตอยู ...    ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู     มีความเพียร   ม ี
สัมปชัญญะ  มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   นี้เรยีกวา   สตินทรีย. 
           [๘๖๘]  ก็สมาธินทรียเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้     กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ     ไดเอกัคคตาจิต 
อริยสาวกน้ัน   สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน    มวิีตก 
มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดเเตวิเวกอยู  บรรลุทุติยฌาน   มีความผองใสแหงจิตใน 
ภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป 
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เธอมีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ     เสวยสุขดวย 
นามกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน    ที่พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญ 
วา   ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   เธอบรรลุจตุตถฌาน  ไมมี 
ทุกข    ไมมสีุข    เพราะละสุขและทุกขและดับโทมนัสโสมนัสกอน ๆ ได    ม ี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   นี้เรียกวาสมาธินทรีย. 
           [๘๖๙]  ก็ปญญินทรียเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้   เปนผูมีปญญา  ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความ 
ดับ   อันประเสริฐ   ชําแรกกิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ    อริยสาวกน้ัน  
ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นีทุ้กขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา นี้เรยีกวา  ปญญนิทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการนี้แล. 
                                      จบทุติยวิภังคสูตรที่    ๑๐                                 
                                               จบสุทธิกวรรคท่ี  ๑  
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           แมในพระสูตรท่ี  ๑๐  มีการกําหนดธรรมนีเ้หมือนกัน 
                                       

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ  

           ๑. สทุธิกสูตร   ๒. ปฐมโสตาสูตร   ๓. ทติุยโสตาสูตร    ๔.  ปฐม 
อรหันตสูตร    ๕.   ทุติยอรหันตสูตร    ๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร    ๗. 
ทุติยสมณพราหมณสูตร   ๘. ทฏัฐัพพสูตร   ๙. ปฐมวิภังคสูตร    ๑๐. ทุติย- 
วิภังคสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                    มทุุตรวรรคที่  ๒ 
 
                                     ๑. ปฏิลาภสูตร 
  
                                     วาดวยอินทรีย  ๕ 
  
           [๘๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรยี.                                        
           [๘๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัทธินทรยีเปนไฉน   อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้    เปนผูมีศรัทธา    เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แม 
เพราะเหตุนี้  ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต...  เปน 
ผูต่ืนแลว   เปนผูจําแนกธรรม   นี้เรียกวา   สัทธินทรีย. 
           [๘๗๒]  ก็วิริยินทรียเปนไฉน อริยสาวกปรารภสัมมัปธาน ๔ ยอม 
ไดความเพียร   นี้เรียกวา  วิริยินทรีย. 
           [๘๗๓]  ก็สินทรยีเปนไฉน  อริยสาวกปรารภสติปฏฐาน ๘ ยอมได 
สติ   นี้เรียกวา  สตินทรีย. 
           [๘๗๔]  ก็สมาธินทรียเปนไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยึดหนวง 
นิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต   นี้เรียกวา  สมาธินทรีย. 
           [๘๗๕] ก็ปญญินทรียเปนไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   เปนผูมี 
ปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดและความดับ  อันประเสริฐ 
ชําแรกกิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   นี้เรียกวา   ปญญนิทรีย   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย ๕ ประการนี้แล.                                       
                                         จบปฏิลาภสูตรที่   ๑  
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                                      มทุุตรวรรคที่  ๒ 
 
                                   อรรถกถาปฎิลาภสูตร 
 
           ปฏิลาภสูตรท่ี 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  สทัธินทรีย ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการนี้ แล. 
           [๘๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลเปนพระอรหันตเพราะอินทรีย 
๕  ประการน้ีเต็มบริบูรณ   เปนพระอนาคามี   เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา 
อินทรียของพระอรหันต    เปนพระสกทาคามี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา 
อินทรียของพระอนาคามี    เปนพระโสดาบัน    เพราะอินทรี  ๕ ยังออนกวา 
อินทรียของพระสกทาคามี   เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี   เพราะอินทรีย ๕ 
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน   เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี   เพราะ 
อินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี. 
                                   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  ที่ออนกวาวิปสสนินทรียของอรหัตมรรคเหลาน้ัน   ชื่อวาเปน 
วิปสสนินทรียของอนาคามิมรรค.  ที่ออนกวาน้ัน   ก็เปนของสกทาคามิมรรค.  
ที่ออนกวาน้ัน     ชื่อวา    เปนวิปสสนินทรียของโสดาปตติมรรค.    ออนกวา 
นั้น   ก็เปนของธัมมานุสาริมรรค  ที่ออนกวาน้ัน    ชื่อวา   เปนวิปสสนินทรีย 
ของสัทธานุสาริมรรค.    ปญญินทรียที่สมบูรณเต็มที่อยางนั้น    ชื่อวา   เปน 
อินทรียของอรหัตมรรคและอรหัตผล.    ที่ออนกวาน้ัน   ชื่อวา   เปนอินทรีย 
ของอนาคามิมรรค   สกทาคามิมรรคและโสดาปตติมรรค.   ที่ออนกวาน้ัน   ก็ 
เปนของธัมมานุสาริมรรค.    ที่ออนกวาน้ัน    ชื่อวา   เปนอินทรียของสัทธา- 
นุสาริมรรค.   อินทรียทั้งหา    ที่สมบรูณเต็มที่    ชือ่วา    เปนอินทรียของ 
อรหัตผล.  ทีอ่อนกวาน้ัน   ก็เปนของอนาคามิผล.  ที่ออนกวาน้ัน  ก็เปนของ 
สกทาคามิผล.    ที่ออนกวาน้ัน     ชื่อวา    เปนอินทรียของโสดาปตติผล. 
สวนธัมมานุสารีและสัทธานุสารี  แมทั้งสอง  ก็คือบุคคลผูดํารงอยูในโสดาปตติ  
มรรค     ดวยอํานาจแหงบุคคลผูดํารงอยูในมรรคแลว    จะทราบความแตกตาง 
ของบุคคลท้ังสองน้ัน ไมได  เพราะดวยการบรรลบุาง  ดวยมรรคบาง  สัทธานุ 
สารีบุคคล   ที่กําลังใหเรียนอุเทศ  สอบถามอยู    ยอมจะบรรลุมรรคโดยลําดับ. 
ธัมมานุสารีบุคคล    ยอมบรรลุมรรคดวยการฟงเพียงครั้งเดียว     หรือสองครั้ง 
เทาน้ัน  พึงเขาใจความแตกตางในการบรรลุของธัมมานุสารีบุคคลและสัทธานุ-  
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สารีบุคคลเหลาน้ัน   อยางนี้กอน.   สําหรับของธัมมานุสารีบุคคล   มรรคเปน 
ของกลาแข็ง   ยอมนําไปสูญาณที่แกลวกลา    ยอมตัดกิเลส   ดวยไมตองมีใคร 
มากระตุน    ไมตองใชความเพียร   เหมือนใชคมดาบท่ีคมกริบ   ตัดตนกลวย 
ฉะน้ัน.   สวนมรรคของสัทธานุสารีบุคคลไมกลาแข็งเหมือนธัมมานุสารีบุคคล 
ไมนําไปสูญาณที่แกลวกลา  ยอมตัดกเิลสโดยไมตองใหใครมากระตุนไมตองใช 
ความเพียร เหมือนใชดาบท่ีทื่อตัดตนกลวยฉะน้ัน. แตในเรื่องการส้ินกิเลสแลว 
ทานเหลาน้ัน ไมมีความแตกตางกันเลย.   และเหลากิเลสที่เหลือ  ก็ยอมจะส้ินไป 
(เหมือนกัน). 
                                จบอรรถกถาปฐมสังขิตตสูตร 
 
                                 ๓. ทุติยสังขิตตสูตร 
 
                 ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย 
 
           [๘๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้  ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรยี  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  ยงัออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี   ดังพรรณนามา 
ฉะน้ี   ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย     ความตางแหง 
บุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล. 



                                           จบทุติยสังขิตตสูตรที่  ๓  
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                             อรรถกถาทุติยสังขิตตสูตร 
 
           สูตรท่ี ๓.  คําวา  ตโต   คือ  พึงทราบความคละปนกันดวยอํานาจ 
ผล.  จริงอยู   อินทรียทั้งหาท่ีสมบูรณเต็มที่แลว   กย็อมชื่อวาเปนอินทรียของ 
อรหัตผล.   บุคคลท่ีประกอบดวยอรหัตผล  ก็เปนพระอรหันต  ที่ออนกวาน้ัน 
ก็ยอมชื่อวาเปนอินทรียของอนาคามิผล ฯลฯ   ที่ออนกวาน้ัน     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  ประการนี ้๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ   สัทธินทรยี  ฯลฯ   ปญญินทรีย  ๑   อินทรีย ๕  ประการนี้แล. 
           [๘๘๑ ]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูเปนพระอรหันต    เพราะ 
อินทรีย ๕ ประการน้ีเต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามี  เพราะอินทรีย  ๕  ยังออน 
กวาอินทรียของพระอรหันต....เห็นพระโสดาบันผูสัทธานุสารี  เพราะอินทรีย  ๕ 
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี   ดังพรรณนามาฉะน้ีแล 
บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ  ยอมไดชมอรหัตผล    บุคคลผูบําเพ็ญ  
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มรรค ๓ ที่เหลือใหบริบรูณ     ยอมไดชมผลท้ัง ๓   เรากลาวอินทรีย ๕ วาไม 
เปนหมันเลย.                
                                     จบตติยสังขิตตสูตรที่   ๔ 
 
                                 อรรถกถาตติยสังขิตตสูตร 
 
           สูตรท่ี ๔.   คําวา  ปริปูร   ปรปูิรการี อาราเธติ   คือ  ผูกระทํา 
อรหัตมรรคใหบริบูรณ    ยอมสําเร็จอรหัตผล.    คําวา  ปเทส  ปเทสการี 
คือ  ผูกระทํามรรคบางสวน ที่เหลืออีกสาม   ก็ยอมสําเร็จผลสามเปนบางสวน 
เทาน้ัน. 
           ใน  ๔ สูตรนี ้  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอินทรียคละกันไป   ดวย  
ประการฉะน้ี. 
                               จบอรรถกถาตติยสังขิตตสูตรที่  ๔                                   
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                                     ๕. ปฐมวิตถารสูตร 
 
                   ความเปนพระอริยบุคคลระดับตาง  ๆ 
 
           [๘๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการนี ้๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการน้ีแล  
           [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 ยงั 
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   เปนพระโสดาบัน 
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี     เปนพระโสดาบันผู 
ธัมมานุสารี    เพราะอินทรีย  ๕  ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน    เปน 
พระโสดาบันผูสัทธานุสารี       เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระ- 
โสดาบันผูธัมมานุสารี. 
                                   จบปฐมวิตถารสูตรที่   ๕  
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                               อรรถกถาปฐมวิตถารสูตร 
 
          สูตรท่ี ๕.  คําวา  ตโต มุทุตเรหิ  คือ พึงทราบความเจือกันดวย 
อํานาจวิปสสนา   จริงอยู   อินทรียทัง้หาท่ีเต็มที่แลว   ยอมเปนวิปสสนินทรีย 
ของอรหัตมรรค.    ที่ออนกวาน้ัน      เปนวิปสสนินทรียของอันตราปรินิพพายี 
ที่ออนกวาน้ันก็เปนของอุปหัจจปรินิพพายี  ที่ออนกวาน้ัน   กเ็ปนของอสังขาร 
ปรินิพพายี   ที่ออนกวาน้ัน   ก็เปนของสสังขารปรินิพพายี.   ทีอ่อนกวาน้ัน 
ก็ยอมชื่อวา  เปนวิปสสนินทรียของอุทธังโสตอกนิฏฐคามี.  สาํหรับในฐานะนี้ 
พึงชักเอาแตความเจือปนกันทั้งหาอยางที่ต้ังอยูในอรหัตมรรคเทาน้ันออกมา. 
คือวา  วิปสสนินทรียของอันตราปรินิพพายี  อันแรก  ออนกวาวิปสสนินทรีย 
ของอรหัตมรรค ที่ออนกวาน้ัน ก็เปนของอันตราปรินิพพายีอันที่สอง  ที่ออน 
กวาน้ัน   ก็เปนของอันตราปรินิพพายีชนิดที่สาม   ที่ออนกวาน้ัน   ก็เปนของ 
อุปหัจจปรินิพพายี   ที่ออนกวาน้ัน  ก็เปนวิปสสนินทรียของอุทธังโสตอกนิฏฐ 
คามี    ของอสังขารปรินิพพายี    และของสสังขารปรินิพพายี    ชน ๕ พวก 
เหลาน้ีแหละ.  สวนความเจือปนอีก ๓ อยาง  เปนอินทรียของสกทาคามิมรรค. 
                           จบอรรถกถาปฐมวิตถารสูตรที่  ๕  
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                                  ๖.ทุติยวิตถารสูตร 
 
              ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย 
 
           [๘๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการนี ้๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการน้ีแล. 
           [๘๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเปนพระอรหันต  เพราะอินทรีย 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี เพราะอินทรีย 
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต...  เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี 
เพราะอินทรีย  ๕  ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี    ดัง 
พรรณนามาฉะน้ี   ความตางแหงผลยอมมีไดเพราะความตางแหงอินทรีย  ความ 
ตางแหงบุคคลยอมมีไดเพราะความตางแหงผล. 
                                     จบทุติยวิตถารสูตรที่  ๖ 
 
           สูตรท่ี ๖ และที ่๗  นี้นัยอันทานกลาวไวเสร็จแลว. แตใน ๓ สูตรนี ้ 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดงวิปสสนินทรีย  อันเปนสวนเบื้องตนไวเลย.  
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                               ๗. ตติยวิตถารสูตร 
 
                               อินทรีย   ๕   ไมเปนหมัน 
 
           [๘๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการน้ีแล. 
           [๘๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปนพระอรหันต  เพราะอินทรีย 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ  เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี  เพราะอินทรีย 
ทั้ง ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต...  เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี 
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูธัมนานุสารี  ดังพรรณนามาฉะน้ีแล 
บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ   ยอมไดชมอรหัตผล   บคุคลผูบําเพ็ญ 
มรรค ๓ ที่เหลือใหบริบรูณ     ยอมไดชมผลท้ัง ๓ เรากลาวอินทรีย ๕ วาไม 
เปนหมันเลย. 
                                        จบตติยวิตถารสูตรที่  ๗ 
    
                                        ๘. ปฏิปนนสูตร 
  
                                       ผูปฏิบัติอินทรีย   ๕ 
 
           [๘๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการน้ีแล.  
           [๘๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนพระอรหันต เพราะอินทรีย 
๕ ประการนี้เต็มบริบูรณ  เปนผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง  เพราะอินทรีย  
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๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอรหันต    เปนอนาคามี    เพราะอินทรีย ๕ ยัง 
ออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง       เพราะอินทรีย ๕ ยัง 
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามี   เปนพระสกทาคามี    เพราะอินทรีย ๕ ยงั 
ออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง       เปนผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
สกทาคามิผลใหแจง     เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี 
เปนพระโสดาบัน    เพราะอินทรีย  ๕  ยังออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพ่ือทํา 
สกทาคามิผลใหแจง   เปนผูปฏิบัติเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง    เพราะอินทรีย 
๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อินทรีย  ๕ 
ประการนี้   ไมมีแกผูใดเสียเลยโดยประการท้ังปวง   เราเรียกผูนั้นวา   เปนคน 
ภายนอก  ต้ังอยูในฝายปุถุชน.                                     
                                               จบปฏิปนนสูตรที่  ๘ 
 
                           อรรถกถาปฏิปนนสูตร 
 
           สูตรท่ี ๘.  คําวา  ตโต มุทุตเรหิ คือ พึงทราบความคละปะปนกัน 
ดวยอํานาจมรรคและผลนั่นเอง.  ความคละปะปนกันนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไวในบาลีเสร็จแลว.   คําวา   ภายนอก  คือ  เปนคนท่ีนอกจากบุคคล 
ทั้ง ๘ เหลาน้ี.   คําวา    ต้ังอยูในฝายเปนปุถุชน  คือ  ดํารงอยูในสวนของ 
คนกิเลสหนา.    ในสูตรนี้     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแตอินทรียที่เปน 
โลกุตระเทานั้น. 
                                   จบอรรถกถาปฏิปนนสูตรท่ี    ๘  
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                                       ๙.  อุปสมสูตร 
  
                             วาดวยผูถึงพรอมดวยอินทรีย   ๕ 
 
           [๘๙๐]   ครั้งน้ันแล    ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้น 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ที่เรียกวา   ผูถึง 
พรอมดวยอินทรียอ่ืน ๆ  ดังน้ี  ดวยเหตุเพียงเทาใดหนอ   ภิกษุจึงชื่อวาเปนผู 
ถึงพรอมดวยอินทรีย. 
           [๘๙๑]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมเจริญสัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย   สมาธินทรีย  ปญญินทรีย  อัน 
ใหความสงบ  ใหถึงความตรัสรู  ดูกอนภิกษุ  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  ภิกษุจึงจะ 
ชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย. 
                                             จบอุปสมสูตรที่  ๙ 
 
                                         อรรถกถาอุปสมสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๙.  คําวา ผูถึงพรอมดวยอินทรีย   คือ ผูมีอินทรียเต็มที่. 
                                        จบอรรถกถาอุปสมสูตรที่   ๙  
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                                 ๑๐. อาสวักขยสตูร 
 
                               ผลของการปฏิบัติอินทรีย   ๕ 
 
           [๘๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรยี  อินทรีย ๕ ประการนี้แล. 
           [๘๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อินทรีย ๕ ประการน้ี  ภิกษุจึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหา 
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน    เขา 
ถึงอยู.                                                                                
                                        จบอาสวักขยสูตรที่   ๑๐ 
                                            จบมุทุตรวรรคท่ี  ๒ 
 
                                   อรรถกถาอาสวักขยสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๑๐ ต้ืนทั้งน้ันแล. ใน ๒ สูตรนี้   (สูตรที่ ๙-๑๐)   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอินทรียเจือกัน. 
                                                

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. ปฏิลาภสูตร  ๒. ปฐมสังขิตตสูตร  ๓. ทุติยสังขิตตสูตร  ๔. ตติย- 
สังขิตตสูตร  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 ประการน้ี ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรยี. 
           [๘๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด   ความดับ 
คุณ   โทษ   และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการน้ีตามความเปน 
จริง เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก   ในหมูสัตว    พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น. 
           [๘๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใด   เรารูทั่วถึงความเกิด   ความ 
ดับ  คุณ   โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการน้ีตามความ 
เปนจริง  เมื่อนั้น  เราจึงปฏิญาณตนวา  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลก   พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก   พรหมโลก   ในหมูสัตว   พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ    เทวดาและมนุษย     ก็แลญาณทัสสนะไดบังเกิดข้ึนแกเราวา 
วิมุตติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด  บัดนี้    ความเกิดอีกไมมี. 
                                             จบปุนัพภวสูตรที่   ๑ 
*   ปุนัพภวสูตรท่ี  ๑  ไมมีอรรถกถาแก.  
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                             ๒.  ชีวติินทริยสูตร 
 
                              วาดวยอินทรีย  ๓ 
 
           [๘๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย   ๓  ประการน้ี  ๓ ประการ 
เปนไฉน  คือ  อิตถินทรยี   ๑  ปรุิสินทรีย  ๑   ชีวิตินทรีย  ๑   อินทรีย ๓ 
ประการนี้แล. 
                                    จบชีวิตินทริยสูตรที่  ๒ 
    
                      ฉฬินทริยวรรควรรณนาที่   ๓ 
 
                             อรรถกถาชีวิตินทริยสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๒.  ในคําเปนตนวา   อิตถินทรีย     พึงทราบวิเคราะหดัง 
ตอไปนี้.   ทีช่ื่อวา  อิตถินทรีย  เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปน 
หญิง.  ทีช่ื่อวา ปุริสินทรีย  เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปนชาย. 
ที่ชื่อวา ชีวิตินทรีย  เพราะยอมกระทําอรรถวาใหญในความเปนอยู.   เลากัน 
มาวา  พระสูตรนี้มีเหตุเกิดแหงเน้ือความวา ก็แลในทามกลางสงฆ  เกิดถอยคํา 
วา อินทรียที่เปนวัฏฏะมีเทาไรหนอแล.  ลําดับนั้น   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรง 
เห็นอินทรียที่เปนวัฏฏะอยูจึงตรัสคําเปนตนวาภิกษุทั้งหลาย อินทรียสามเหลาน้ี. 
                                  จบอรรถกถาชีวิตินทริยสูตรที่   ๒  
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                               ๓. อญัญาตาวินทริยสูตร 
  
                                  อินทรีย ๓ อีกอยางหนึ่ง 
 
           [๘๙๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย ๓ ประการนี้ ๓ ประการเปน 
ไฉน  คือ  อนัญญาตัญญสัสามีตินทรีย ๑ อัญญินทรีย ๑  อัญญาตาวินทรีย ๑ 
อินทรีย ๓ ประการน้ีแล. 
                                 จบอัญญาตาวินทริยสูตรที่   ๓ 
 
                            อรรถกถาอัญญาตาวินทริยสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๓.   อินทรียที่เกิดข้ึนในขณะแหงโสดาปตติมรรคของผู 
ปฏิบัติ ที่คิดวา   เราจักรูสิ่งท่ียังไมเคยรูในสงสารท่ีมีที่สุดเบ้ืองตนอันไมมีใครรู 
ได  ชื่อวา   อนัญญาตัญญัสสามีตินทรีย.  อินทรียทีเ่กิดข้ึนในฐานะทั้ง  ๖ 
มีโสดาปตติผลเปนตน    ดวยอาการคือรูสิ่งท่ีรูทั่วถึงแลวเหลาน้ันแหละ   ชื่อวา 
อัญญินทรีย.    ทีช่ื่อวา   อัญญาตาวินทรีย     ไดแก  อินทรยีที่เกิดข้ึนใน 
ธรรมทั้งหลาย      ในอรหัตผล  ที่รูทั่วถึงแลวเปนตน.    คําวา   อินทรีย    นี ้
เปนชื่อของญาณท่ีเกิดข้ึนดวยอาการนั้น ๆ ในมรรคผลน้ัน ๆ แมสูตรนี้     ก็มี 
เหตุเกิดข้ึนแหงเนื้อความเหมือนกัน     คือในทามกลางสงฆเกิดถอยคําข้ึนวา 
อินทรียที่เปนโลกุตระ  มีเทาไรหนอแล.  ลําดับนัน้  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะ 
ทรงแสดงอินทรียเหลาน้ัน     จึงตรัสคําเปนตนวา  ภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๓ 
อยางเหลาน้ี   ดังน้ี. 
                            จบอรรถกถาอัญญาตาวินทริยสูตรที่    ๓  
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                               ๔.  เอกาภิญญาสูตร 
 
                       ความเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ 
 
           [๘๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย   ๕ ประการน้ี ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สทัธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรยี  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 ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี เปนพระ- 
อนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี      เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของ 
พระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี    เปนพระสกทาคามี    เพราะอินทรีย ๕ ยงั 
ออนกวาอินทรียของพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  เปนพระโสดาบันผู 
เอกพีชี     เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี    เปนพระ- 
โสดาบันผูโกลังโกละ    เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน 
ผูเอกพีชี  เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ    เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวา 
อินทรียของพระโสดาบันผูโกลังโกละ   เปนพระโสดาบันผูธัมมานุสารี   เพราะ 
อินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ    เปนพระ- 
โสดาบันผูสัทธานุสารี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน 
ผูธัมมานุสารี.                                         
                                       จบเอกาภิญญาสูตรที่  ๔  
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                            อรรถกถาเอกาภิญญาสูตร 
 
           สูตรท่ี  ๔.  พึงทราบความคละปนกันโดยวิปสสนาดวยคําวา   ตโต 
มุทุตเรหิ.  คือ อินทรียทั้ง ๕ อยางที่สมบูรณแลว   ก็ยอมชื่อวาวิปสสนินทรีย 
ของอรหัตมรรค.    ที่ออนกวาน้ัน    ก็เปนของอันตราปรินิพพายี  ฯลฯ  ชือ่วา 
เปนวิปสสนินทรีย  ของอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี.   แมในฐานะน้ี  ก็พึงชักเอาแต 
ความเจือปนกันทั้งหาอยางที่ต้ังอยูในอรหัตมรรคออกตามนัยกอนเหมือนกัน.  
และในที่นี้ตองชักเอาความเจือปนหาอยางออกมาเหมือนท่ีต้ังอยูในสกทาคามิ 
มรรค   ตองชักเอาความเจือปนสามอยางออกมาตามนัยกอนน่ันแหละ.   กวิ็ปส- 
สนินทรียแหงโสดาปตติมรรคออนกวาวิปสสนินทรียของสกทาคามิมรรค   และ 
วิปสสนินทรียของมรรคของเอกพีชีเปนตน   ก็ออนกวาวิปสสนินทรียเหลาน้ัน 
ของโสดาปตติมรรค.   และก็พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   เอกพีชี  มีพืชเดียว 
นี้ตอไป   บุคคลใดไดเปนพระโสดาบันแลว   ละเพียงอัตภาพเดียวเทาน้ัน   แลว 
สําเร็จเปนพระอรหันต  บุคคลน้ี   ชื่อ   เอกพีชี.   สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา 
           ก็แล  เอกพีชีบุคคล  เปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี    เพราะ 
สังโยชน ๓ หมดไปอยางสิ้นเชิง     จึงเปนพระโสดาบัน      ซึ่งไมมีความตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เที่ยงแท  มุงหนาแตจะตรัสรู ทองเท่ียวไปสูภพมนุษยอีกครั้งเดียว 
เทาน้ันแลว   ก็จะทําท่ีสุดแหงทุกขได   บุคคลน้ีเรียกวา   เอกพีช.ี 
           สวนบุคคลใด    ทองเท่ียวไปสองสามภพแลว     จึงจะทําที่สุดทุกขได 
บุคคลน้ี   ชื่อโกลังโกละ    ผูออกจากตระกูลไปสูตระกูล.    สมดงัท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา                                                                      
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           ก็แล  โกลังโกลบุคคล  เปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี 
เพราะสังโยชน ๓ หมดไปอยางส้ินเชิง จึงเปนพระโสดาบัน  ซึ่งไมมี  
ความตกตํ่าเปนธรรมดา  แนนอนมุงหนาแตจะตรัสรู  เขาเท่ียวว่ิงไป 
อีกสองหรือสามตระกูลแลว     จึงจะทําท่ีสุดแหงทุกขได    บคุคลนี้ 
เรียกวา  โกลงัโกละ. 
           พึงทราบวา ตระกูล ในพระพุทธดํารัสนั้น ไดแก ภพ.  และคําวา 
สองหรือสาม  นี้  สักวาเปนการแสดงในท่ีนี้เทาน้ัน      เพราะผูทองเที่ยวไป 
จนถึงภพที่  ๖  ก็ยังเปนโกลังโกละอยูนั่นเอง. 
           ผูที่เกิดข้ึนอีกอยางมากก็แคเจ็ดครั้ง     ไมถอืเอาภพท่ีแปด     นี้ชื่อ 
สัตตักขัตตุปรมะ  มีเจ็ดครั้งเปนอยางยิ่ง  สมดังที่พระพุทธเจาตรัสไววา 
           ก็แล  สัตตักขัตตุปรมบุคคล   เปนไฉน   บคุคลบางคนใน 
โลกนี้  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไปอยางส้ินเชิง   จึงเปนพระโสดาบัน 
ที่ไมมีความตกตํ่าเปนธรรมดาเปนผูแนนอน มุงหนาแตจะตรัสรู เขา 
ทองเท่ียวไปสูเทพและมนุษย อีก ๗ ครั้งแลว จึงจะทําท่ีสุดแหงทุกข 
ได  บุคคลนี้เรียกวา  สัตตักขัตตุปรมะ. 
           ก็แล  ฐานะของทานเหลาน้ัน  ยอมมีไดดวยอํานาจชื่อท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงถือเอาแลว    คือ   พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาชื่อของทานเหลาน้ี 
วา   ผูถึงฐานะเทาน้ี    เปนเอกพีชี    เทาน้ีเปนโกลังโกละ    เทาน้ีเปนสัตตัก- 
ขัตตุปรมะ    สวนท่ีกําหนดตายตัวลงไปวา   นี้เปนเอกพีชี   นี้เปนโกลังโกละ 
นี้เปนสัตตักขัตตุปรมะ  ไมมี. 
           ถามวา  ก็ใครกําหนดประเภทเทาน้ันเทาน้ีของทานเหลาน้ัน 
ลงไป.  
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           ตอบวา  ก็พระเถระบางทานกลาววา  บุรพเหตุ  กําหนดลงไป  บาง 
ก็วา   ปฐมมรรค   บางก็วา   มรรค ๓ ขางบน   บางก็วา   วิปสสนาแหงมรรค 
ทั้ง ๓ กําหนดลงไป  ในวาทะที่วา  บุรพเหตุ  กําหนดลงไปน้ัน   อุปนิสัยแหง 
ปฐมมรรค  ยอมชื่อเปนอันทานไดกระทําไวแลว   ยอมพองกับคําวา   มรรค ๓ 
ขางบน  ก็เปนอุปนิสัยที่เกิดแลว.   ในวาทะที่วา   ปฐมมรรค   กําหนดลงไป 
ก็จะไปติดกับขอท่ีวามรรค ๓ ขางบนหาประโยชนอะไรไมได.    ในวาทะท่ีวา 
มรรค ๓ ขางบน   กําหนดลงไป   ก็จะไปพองกับขอวา    เม่ือปฐมมรรคยังไม 
เกิดข้ึนเลย   มรรค ๔ ขางบนก็เกิดข้ึนแลว.     สวนวาทะท่ีวา     วิปสสนาแหง 
มรรคท้ังสาม   ยอมกําหนดลงไป  ถกู.   เพราะวา   หากวิปสสนาแหงสามมรรค 
ขางบนมีกําลังพอ   ก็ยอมชื่อวาเปนเอกพีชี. ที่ออนกวาน้ัน  ก็เปนโกลังโกละ. 
ที่ออนกวาน้ันอีก  ก็เปนสัตตักขัตตุปรมะ    ดวยประการฉะน้ี.     จริงอยู 
พระโสดาบันบางทานยังมีอัธยาศัยในวัฏฏะ  ชอบวัฏฏะจึงทองเที่ยวอยูในวัฏฏะ 
นั่นแหละอยูร่ําไป.   อนาถปณฑิกเศรษฐี   วิสาขาอุบาสิกา   จุลลรถเทพบุตร 
มหารถเทพบุตร   อเนกวรรณเทพบุตร  ทาวสักกเทวราช  นาคทัตตเทพบุตร 
ทานเหลาน้ีเทาน้ีแหละ.   ยังมีอัธยาศัยในวัฏฏะ  ชอบวัฏฏะ   ตองชําระเทวโลก 
หกชั้นต้ังแตตน    แลวดํารงอยูในชั้นอกนิฏฐพรหมโลก     จึงจะปรินิพพาน 
ทานเหลาน้ี  ไมถือเอาในกรณีนี้.   ไมใชแตทานเหลาน้ีเทาน้ัน    ผูที่ทองเที่ยว 
อยูในมนุษยเทาน้ัน    ครบเจ็ดครั้งแลว  จึงสําเร็จเปนพระอรหันตก็ดี    ผูที่เกิด 
ในเทวโลกแลวเที่ยวไปเท่ียวมาแตในเทวโลกเทาน้ันจนครบเจ็ดครั้ง    แลวจึง 
จะสําเร็จเปนพระอรหันตก็ดี  แมทานพวกน้ี  ก็ไมถือเอาในท่ีนี้   แตในที่นี้ถอื 
เอาแตผูที่บางทีก็ทองเท่ียวไปในมนุษย    บางทีก็ในเทวดาแลวสําเร็จเปนพระ- 
อรหันตเทานั้น   เพราะฉะนั้น    คําวา  สัตตักขัตตุปรมะ  นี ้  พึงทราบวา  
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ในที่นี้ทรงแสดงชื่อของพระโสดาบันประเภทสุกขวิปสสกท่ีปะปนอยูในพระอริย 
บุคคลท้ัง  ๘  หมวด. 
           สําหรับในบทวา  ธมฺมานุสาร ี ผูไปตามธรรม  สทฺธานุสารี 
ผูไปตามความเชื่อถือ  นี ้ หมายความวา  ในศาสนานี้  มีธุระสองอยางคือ 
ศรัทธาธุระ  ปญญาธุระ  มีความต้ังม่ันสองอยางคือ  ต้ังมั่นในศรัทธา  ต้ังมั่น 
ในปญญา  สาํหรับผูที่จะใหโลกุตรธรรมเกิดข้ึน.  ในธุระและความต้ังม่ัน 
เหลาน้ัน  ภิกษุใด  ถาอาจใหเกิดข้ึนดวยศรัทธาได  แลวทําศรัทธาธุระวา 
เราจะใหโลกุตรธรรมเกดิข้ึน  แลวยังโสดาปตติมรรคใหเกิดข้ึนมาได  ภิกษุนั้น 
ยอมเปนผูชื่อวา  สัทธานุสารี  ผูไปตามความเชื่อถือในขณะแหงมรรค.  สวน 
ในขณะแหงผลก็ชื่อวา  สทัธาวิมุต  เปนผูหลุดพนดวยความเชื่อถือ  แบง 
เปนสามพวกคือ  เอกพีช ี เปนผูมีพืช  (การเกิด)  ครั้งเดียว   โกลังโกละ 
ผูจากตระกูลสูตระกูล  สตัตักขัตตุปรมะ  ผูอยางมากก็เจ็ดครั้ง.  ในบุคคล 
เหลาน้ี  บุคคลแตละคนยอมถึงส่ีพวกดวยอํานาจแหงทุกขาปฏิปทาเปนตน  ฉะน้ัน 
ดวยศรัทธาธุระจึงมีอยู  ๑๒  พวก.  สวนภิกษุใด  ถาอาจใหเกิดดวยปญญาได 
แลวทําปญญาธุระวา  เราจะใหโลกุตรธรรมเกิดข้ึน  แลวยังโสดาปตติมรรค 
ใหเกิดข้ึนมาได  ภิกษุนั้น  ในขณะแหงมรรค  ยอมเปนผูชื่อวา  ธัมมานุสาร ี
ผูไปตามธรรม.  สวนในขณะแหงผล     กช็ื่อวา    ปญญาวิมุต  เปนผูหลุดพน 
ดวยความรูแจมชัด  ซึ่งแบงเปน  ๑๒  พวกตางดวยพระอริยบุคคลมีเอกพีชีเปนตน 
ดวยประการฉะน้ี  พระโสดาบันที่ดํารงอยูในมรรค  ๒  กร็วมเปน  ๒๔  พวก 
ไปในขณะแหงผล. 
           เลากันมาวา  พระติสสเถระผูชํานาญพระไตรปฏก  คิดวา  เราจะ 
ชําระปฏกท้ังสาม  จึงไปสูฝงอ่ืน.  มีกฏุมพีคนหน่ึง  บํารุงทานดวยปจจัย  ๔ 
พระเถระกลาววา  อุบาสก  เราจะไปในเวลามา.  
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           กุฎมพี.  ที่ไหนครับ. 
           เถระ.     สํานักอาจารยและอุปชฌาย   ของอาตมา. 
           กุฏมพี.   กระผมไปดวยไมไดหรอกครับ กแ็ล กระผมรูคุณพระศาสนา 
ได  ก็เพราะอาศัยพระคุณทาน   ลับหลังทานแลวกระผมจะเขาไปหาภิกษุแบบ 
ไหนไดเลา. 
           ลําดับนั้น     พระเถระไดบอกเขาวา     ภิกษุใดท่ีสามารถเพ่ือจะชี้พระ- 
โสดาบัน  ๒๔ พวก  พระสกทาคามี ๑๒ พวก  พระอนาคามี ๔๘ พวก   พระ 
อรหันต  ๑๒  พวก   แลวแสดงธรรมได    ทานควรบํารุงภิกษุเห็นปานน้ันเถิด 
ดังท่ีกลาวมาน้ี    จึงเปนอันวาในพระสูตรนี้   พระองคไดทรงแสดงวิปสสนาไว 
ดวยประการฉะน้ี. 
                           จบอรรถกถาเอกาภิญญาสูตรที่    ๔  
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                                ๕.  สทุธกสูตร 
 
                               วาดวยอินทรีย   ๖ 
 
           [๙๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย  ๖  ประการนี้  ๖  ประการ 
เปนไฉน.  คือ  จักขุนทรยี ๑  โสตินทรีย ๑  ฆานินทรีย  ๑  ชิวหินทรีย ๑ 
กายินทรีย ๑  มนินทรีย ๑  อินทรีย ๖ ประการน้ีแล. 
                               จบสุทธกสูตรที่  ๕ 
 
              อรรถกถาสุทธกสูตรท่ี  ๕  เปนตน 
 
           สูตรท่ี ๕  จักษุและธรรมที่ชือ่วา อินทรีย เพราะอรรถวาใหญ  คือ 
เปนอธิบดีของธรรมทั้งหลายท่ีเกิดในจักขุทวารน้ันชื่อวา  จักขุนทรีย.    แมใน 
โสตินทรียเปนตน  ก็เปนนัยเดียวกันนี้แหละ. คําท่ีเหลือทุกแหงต้ืนทั้งนั้น.  สูตร 
ทั้ง  ๖ สูตร   คือสูตรที่ ๑  ในวรรคนี้   และอีก  ๕    สูตร  มีสูตรท่ี  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  จักขุนทรยี.. .มนินทรยี. 
           [๙๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อใด   อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด 
ความดับ    คุณ    โทษ    และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย  ๖  ประการน้ี  
ตามความเปนจริง เมื่อน้ัน เราเรียกอรยิสาวกน้ีวา เปนพระโสดาบัน มีความไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                                  จบโสตาปนนสูตรที่  ๖ 
 
                               ๗.  ปฐมอรหันตสูตร 
 
                      การรูอินทรยี  ๖  ของพระอรหันต 
 
           [๙๐๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย  ๖  ประการน้ี   ๖  ประการ 
เปนไฉน  คือ  จักขุนทรยี...มนินทรีย. 
           [๙๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด  ความ 
ดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ีตามความ 
เปนจริงแลว     เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น   เมื่อน้ัน    ภิกษุนีเ้ราเรียกวา 
เปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย   ทาํกิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลง 
ภาระลงแลว  บรรลุประโยชนของตนแลว  สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพ  หลุดพน 
แลวเพราะรูโดยชอบ.                                 
                                   จบปฐมอรหันตสูตรที่   ๗    



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 40 

                                ๘.  ทุติยอรหันตสูตร 
 
                     การรูอินทรยี   ๖  ของพระพุทธเจา 
 
           [๙๐๖ ]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๖  ประการน้ี   ๖  ประการ 
เปนไฉน  คือ  จักขุนทรยี...มนินทรีย. 
           [๙๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด    ความดับ 
คุณ  โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖  ประการนีต้ามความเปน 
จริง   เพียงใด   เราก็ยังไมปฏิญาณตนวา  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณในโลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก  ในหมูสตัว   พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น.                  
           [๙๐๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  เรารูทั่วถึงความเกิด  ความดับ 
คุณ   โทษ   และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี    ตามความ 
เปนจริง เมื่อนั้น   เราจึงปฏิญาณตนวา ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก   พรหมโลn   ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณ- 
พราหมณ เทวดาและมนุษย ก็แหละญาณทัสสนะไดบังเกิดข้ึนแกเราวา วิมุตติ 
ของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด  บัดนี ้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 ประการน้ี  ตามความเปนจริง   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  เรา 
ไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  เพราะ 
ทานเหลาน้ันไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะหรือของความ 
เปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน    เขาถึงอยู. 
           [๙๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงรูชัดซึ่งความเกิด   ความดับ   คุณ    โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหง 
อินทรีย ๖ ประการน้ี  ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    เรา 
นับวาเปนสมณะในหมูสมณะ    และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ    เพราะ 
ทานเหลาน้ันกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน 
พราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                                จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๙  
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                         ๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
                                  วาดวยการรูอินทรีย   ๖ 
     
           [๙๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูชัดซึ่งจักขุนทรีย  ความเกิดแหงจักขุนทรีย  ความดับแหงจักขุนทรีย   และ 
ปฎิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงจักขุนทรีย ไมรูชัดซ่ึงโสตินทรีย... ฆานินทรีย 
. . .ชิวหินทรยี ...กายินทรยี ....มนินทรยี  ความเกิดแหงมนินทรีย  ความดับ 
แหงมนินทรีย      และปฏปิทาท่ีจะใหถึงความดับแหงมนินทรีย     สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน    เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ   หรอืวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ เพราะทานเหลาน้ันไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปน 
สมณะ หรือของความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู. 
           [๙๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงรูชัดซึ่งจักขุนทรีย    ความเกิดแหงจักขุนทรีย    ความดับแหงจักขุนทรีย 
และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงจักขุนทรีย     รูชัดซึ่งโสตินทรีย. . . ฆานิน- 
ทรีย...ชิวหินทรีย..กายินทรีย..มนินทรยี  ความเกิดแหงมนินทรีย  ความ 
ดับแหงมนินทรีย   แสะปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงมนินทรีย    สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน  เรานบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ   และวาเปนพราหมณใน 
หมูพราหมณ    เพราะทานเหลาน้ันกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปน 
สมณะและของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                         จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่   ๑๐ 
                                      จบฉฬินทริยวรรคที่   ๓  
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                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้    คือ 
           ๑.  ปนุัพภวสูตร    ๒.  ชีวิตินทริยสูตร    ๓.  อัญญาตาวินทริยสูตร 
๔. เอกาภิญญาสูตร  ๕. สุทธกสูตร  ๖. โสตาปนนสูตร  ๗. ปฐมอรหันตสูตร 
๘. ทุติยอรหันตสูตร   ๙. ปฐมสมณพราหมณสูตร   ๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
และอรรถกถา                                                                      
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                                 สุขนิทริยวรรคที่ ๔ 
 
                                       ๑.  สุทธกสูตร 
 
                                       วาดวยอินทรีย  ๕ 
 
           [๙๑๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย   ๕  ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ สุขินทรีย ๑  ทุกขินทรยี ๑  โสมนัสสินทรีย ๑  โทมนัสสินทรีย ๑ 
อุเบกขินทรีย ๑   อินทรีย ๕ ประการนี้แล  
                                       จบสุทธกสูตรที่   ๑ 
 
                           สุขินทรยิวรรควรรณนาที่     ๔ 
 
                                   อรรถกถาสุทธกสูตร 
 
           สุขินทริยวรรคที่ ๔ สุทธกสูตรท่ี ๑. ความเปนสุขและเปนอินทรีย 
เพราะอรรถวาใหญ    กลาวคือ  เปนอธิบดีแหงธรรมทั้งหลายท่ีเกิดรวมกันนั้น 
เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา สุขินทรีย.   แมในทุกขินทรียเปนตนก็นัยนี้แหละ. 
และในอินทรียเหลาน้ัน สุขินทรีย ทกุขินทรีย   และโทมนัสสนิทรียเปนกามาวจร 
อยางเดียว อรูปาวจร*  รปูาวจร เวนโสมนัสสินทรียที่เหลือ เปนไปในสามภูมิ  
อุเปกขินทรียเปนไปในสี่ภูมิ.                                                        
                                     จบอรรถกถาสุทธกสูตรที่   ๑ 
 ๑.   อรูปาวจรฌานและรูปาวจรฌาน    (เฉพาะจตุตถฌาน)    ไมประกอบดวย โสมนัสสินทรีย  
รูปาวจรฌานท่ีเหลือ  ประกอบดวยโสมนัสสินทรีย.  
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                                ๒. โสตาปนนสูตร 
 
                    รูการเกิดดับแหงอินทรีย ๕  เปนโสดาบัน 
 
           [๙๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย   ๕  ประการนี้ ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สุขินทรีย....อุเบกขินทรีย. 
           [๙๑๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อใด     อริยสาวกรูชัดซ่ึงความเกิด 
ความดับ   คุณ   โทษ    และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย  ๕  ประการน้ี  
ตามความเปนจริง  อริยสาวกน้ีเรียกวา  เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา 
                                  จบโสตาปนนสูตรที่   ๒ 
 
                     อรรถกถาโสตาปนนสูตรที่   ๒ เปนตน 
 
           สูตร ๔ สูตรม ี สตูรท่ี 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 ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด ความดับ 
คุณ    โทษ    และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการน้ี    ตามความ 
เปนจริง   เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือม่ัน   เมื่อน้ัน   ภิกษุนี้เรียกวา  เปน 
พระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระลง 
แลว   บรรลปุระโยชนของตนแลว   สิ้นสังโยชนที่จะนําไปสูภพ   หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ. 
                                       จบอรหันตสูตรที่   ๓ 
 
                          ๔.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
          รูความเกิดดับแหงอินทรีย  ๕ นับวาเปนสมณพราหมณ 
 
           [๙๑๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕  ประการน้ี  ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สขิุนทรีย...อุเบกขินทรีย. 
           [๙๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูชัดซึ่งความเกิด    ความดับ     คุณ    โทษ    และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
อินทรีย ๕ ประการนี้   ตามความเปนจริง   สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    เรา  
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ไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  เพราะ 
ทานเหลาน้ันไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ  หรือของความ 
เปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
           [๙๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงรูชัดซึ่งความเกิด   ความดับ   คุณ   โทษ   และอุบายเครื่องสลัดออกแหง 
อินทรีย ๕ ประการน้ี   ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     เรา 
นับวาเปนสมณะในหมูสมณะ    และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ    เพราะ 
ทานเหลาน้ันกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะและของความเปน 
พราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                           จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๔ 
 
                              ๕.  ทติุยสมณพราหมณสูตร 
 
                    รูความเกิดดับแหงอินทรยี  ๕ เปนสมณพราหมณ 
 
           [๙๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕  ประการนี้  ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สขิุนทรีย...อุเบกขินทรีย. 
           [๙๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ไมรูชัดซึ่งสุขินทรีย ความเกิดแหงสุขินทรีย ความดับแหงสุขินทรีย และปฏปิทา 
ที่จะใหถึงความดับแหงสุขินทรีย  ไมรูชัดซึ่งทุกขินทรีย...โสมนัสสินทรีย... 
โทมนัสสินทรีย...อุเบกขินทรีย ความเกิดแหงอุเบกขินทรียความดับแหงอุเบก-  
ขินทรียและปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงอุเบกขินทรีย   สมณะหรือพราหมณ  
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เหลาน้ัน     เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ    หรือวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณเพราะทานเหลาน้ัน  ไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ 
หรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  
           [๙๒๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงรูชัดซึ่งสุขินทรีย   ความเกิดแหงสุขินทรีย   ความดับแหงสุขินทรีย    และ 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสุขินทรีย รูชัดซึ่งทุกขินทรีย...โสมนัสสินทรีย 
.... โทมนัสสนิทรีย...  อุเบกขินทรีย  ความเกิดแหงอุเบกขินทรีย   ความดับ 
แหงอุเบกขินทรีย และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงอุเบกขินทรีย  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน  เรานบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ    เพราะทานเหลานั้น  กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ 
และของความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน    เขาถึงอยู. 
                            จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๕ 
                
                                   ๖.   ปฐมวิภังคสตูร 
 
                                 วาดวยการจําแนกอินทรีย 
 
           [๙๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย  ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปน 
ไฉน  คือ  สขิุนทรีย...  อุเบกขินทรีย. 
           [๙๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สขิุนทรียเปนไฉน   ความสุขทางกาย 
ความสําราญทางกาย     เวทนาอันเปนสุขสําราญเกิดแตกายสัมผัส    นี้เรียกวา 
สุขินทรีย.  
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           [๙๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทุกขินทรยีเปนไฉน  ความทุกขทาง 
กาย  ความไมสําราญทางกาย   เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ   เกิดแตกายสัมผัส 
นี้  เรียกวา   ทุกขินทรีย. 
           [๙๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กโ็สมนัสสนิทรียเปนไฉน    ความสุข 
ทางใจ ความสําราญทางใจ  เวทนาอันเปนสุขสําราญเกิดแตมโนสัมผัส  นี้ เรียก 
วา  โสมนัสสินทรีย. 
           [๙๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กโ็ทมนัสสนิทรียเปนไฉน  ความทุกข 
ทางใจ  ความไมสําราญทางใจ  เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ  เกิดแตมโนสัมผัส 
นี้เรียกวา   โทมนัสสินทรีย. 
           [๙๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อุเบกขินทรียเปนไฉน    เวทนาอัน 
สําราญก็ไมใช     ไมใชความสําราญก็ไมใช     ทางกายหรือทางใจ     นี ้เรียกวา 
อุเบกขินทรีย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย ๕ ประการนี้แล. 
                                    จบปฐมวิภังคสูตรที่  ๖ 
                         
                             อรรถกถาปฐมวิภังคสูตร 
  
           ปฐมวิภังคสูตรท่ี  ๖.  คําวา  กายิก  ทางฺกาย  ไดแก สุขทีม่ีกาย 
ประสาทเปนท่ีต้ัง   นี้เปน   คําแสดงสรุปของสุขนั้น   ดวยประการฉะน้ี.   คําวา 
สาตะ   (ความสําราญ)   กเ็ปนคําใชแทนคําวาสุขนั้นเอง.    นี้อธบิายวาอรอย. 
คําวา  กายสมฺผสฺสช เกิดแตกายสัมผัส  ก็มีทํานองที่กลาวแลววา  ความสุข 
ความสําราญท่ีเกิดจากกายสัมผัส.  คําวา  เวทยิต  นี้เปนคําแสดงสภาวะท่ีวิเศษ 
ของธรรมขออ่ืนจากเวทนาที่ทั่วไปทั้งหมดของสุขน้ัน.   แมในขอที่เหลือท้ังหลาย  
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ก็พึงทราบใจความตามน้ี.   สวนในคําวา   ทางกาย   หรือทางใจ  นี้   ทาน 
กลาววาทางกายดวยอํานาจการเกิดข้ึน   เพราะทํากายประสาทท้ัง ๔ มีตาเปนตน 
ใหเปนที่ต้ัง.  สวนท่ีชื่อวาอทุกขมสุขท่ีมีกายประสาทเปนที่ต้ัง   ไมมี.  
                                    จบอรรถกถาปฐมวิภังคสูตร 
 
                                          ๗.ทุติยวิภังคสูตร* 
 
                   วาดวยอินทรีย   ๕   เปนสุขทุกขและอทุกขมสุข 
  
           [๙๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อินทรีย  ๕  ประการนี้  ๕ ประการ 
เปนไฉน  คือ  สุขินทรีย...  อุเบกขินทรีย.               
           [๙๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สุขินทรียเปนไฉน     ความสุขทาง 
กาย ...นี้ เรียกวา   สุขินทรีย. 
           [๙๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ทุกขินทรียเปนไฉน    ความทุกข 
ทางกาย. . .นีเ้รียกวา   ทุกขินทรีย. 
           [๙๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กโ็สมนัสสนิทรียเปนไฉน   ความสุข 
ทางใจ ...นี้ เรียกวา  โสมนัสสินทรีย. 
           [๙๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็โทมนัสสนิทรียเปนไฉน  ความทุกข 
ทางใจ  ...นี ้เรียกวา  โทมนัสสินทรีย. 
           [๙๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อุเบกขินทรียเปนไฉน   เวทนาอัน 
สําราญก็ไมใช    ไมใชความสําราญก็ไมใช     ทางกายหรือทางใจ     นี้เรียกวา 
อุเบกขินทรีย. 
*  สูตรท่ี ๗-๙  ไมมีอรรถกถาแก.        
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           [๙๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอินทรีย ๕  ประการน้ัน  สุขินทรยี 
และโสมนัสสินทรีย  พึงเห็นวาเปนสุขเวทนา. 
           [๙๓๘]  ในอินทรีย ๕ ประการน้ัน    ทกุขินทรียและโทมนัสสินทรีย 
พึงเห็นเปนทุกขเวทนา. 
           [๙๓๙]  ในอินทรยี ๕ ประการน้ัน    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   กโ็สมนัสสนิทรียเปนไฉน   ความสุข  
ทางใจ...นี้เรียกวา  โสมนสัสินทรีย. 
           [๙๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็โทมนัสสนิทรียเปนไฉน  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] ในอินทรยี ๕ ประการน้ัน   อุเบกขินทรีย    พึงเห็นวาเปน 
อทุกขมสุขเวทนา  อินทรียมี ๕ ประการน้ี  เปน ๕ แลวยนเขาเปน ๓ เปน ๓ 
แลว ขยายออกเปน ๕ ก็ได   โดยปรยิายดวยประการดังน้ีแล. 
                                  จบตติยวิภังคสูตรที่  ๘ 
 
                                   ๙.  อรหันตสูตร 
 
                      อินทรีย  ๕  อาศัยผัสสะเกิดเวทนา 
 
           [๙๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย  ๕ ประการน้ี  ๕ ประการนี้ 
เปนไฉน  คือ  สุขินทรีย...  อุเบกขินทรีย.            
           [๙๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงสุขเวทนาเกิดข้ึน    ภิกษุนั้นสบายกาย    กร็ูชดัวาสบายกาย    ยอมรูชัดวา 
เพราะผัสสะเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาน้ันแหละดับไป   เวทนาซ่ึงเกิดแตผัสสะนั้น 
คือ  สุขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาเกิดข้ึนน้ัน      ยอมดับไป 
สงบไป.  
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           [๙๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงทุกขเวทนาเกิดข้ึน   ภิกษุนั้นไมสบายกาย   กร็ูชัดวาเราไมสบายกาย   ยอม 
รูชัดวา    เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนานั้นแหละดับไป    เวทนาซ่ึง 
เกิดแตผัสสะน้ัน     คือ     ทุกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงทุกขเวทนา 
เกิดข้ึนนั้น  ยอมดับไป  สงบไป. 
           [๙๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โสมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอัน เปน 
ที่ต้ังแหงโสมนัสเวทนาเกิดข้ึน   ภิกษุนั้นสบายใจ   กร็ูชัดวาเราสบายใจ   ยอม 
รูชัดวา   เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงโสมนัสสเวทนาน้ันแหละดับไป    เวทนา 
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น     คือ  โสมนัสสินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนท่ีต้ังแหงโสมนัส- 
เวทนาเกิดข้ึนนั้น    ยอมดับไป  สงบไป.                                              
           [๙๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โทมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน 
ที่ต้ังแหงโทมนัสสเวทนาเกิดข้ึน   ภิกษุไมสบายใจ   กร็ูชัดวา   เราไมสบายใจ 
ยอมรูชัดวา        เพราะผัสสะอันเปนท่ีต้ังแหงโทมนัสสเวทนานั้น  แหละดับไป 
เวทนาซ่ึงเกิดแตผัสสะน้ัน     คือ   โทมนัสสินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหง 
โทมนัสเวทนาเกิดข้ึนนั้น   ยอมดับไป  สงบไป. 
           [๙๕๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อุเบกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน 
ที่ต้ังแหงอุเบกขาเวทนาเกิดข้ึน   ภิกษุนั้นรูสืกเฉย ๆ กร็ูชัดวา   เรารูสึกเฉย ๆ 
ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขาเวทนาน้ันแหละดับไป  เวทนา 
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น     คือ   อุเบกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา 
เวทนาเกิดข้ึนนั้น   ยอมดับไป  สงบไป. 
           [๙๕๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนไม ๒ อันเสียดสีกันจึง 
เกิดความรอน     เกิดไฟข้ึน     เพราะแยกไม  ๒   อันนั่นเองใหออกจากกันเสีย  
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ความรอนท่ีเกิดเพราะความเสียดสี   ยอมดับสงบไป   ฉันใด   สุขินทรียยอม 
อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาเกิดข้ึน     ภิกษุนั้นสบายกาย    กร็ูชดัวา 
เราสบายกาย    ยอมรูชัดวา    เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงสุขเวทนาน้ันแหละ 
ดับไป    เวทนาซ่ึงเกิดแตผัสสะ   คือ   สุขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหง 
สุขเวทนาเกิดข้ึนนั้น    ยอมดับไป  สงบไป  ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปน 
ที่ต้ังแหงทุกขเวทนาเกิดข้ึน ฯลฯ    โสมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงโสมนัสเวทนาเกิดข้ึน  ฯลฯ    โทมนัสสินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงโทมนัสเวทนาเกิดข้ึน ฯลฯ    อุเบกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ัง 
แหงอุเบกขาเวทนาเกิดข้ึน  ภิกษุนั้นรูสึกเฉย ๆ กร็ูชัดวา  เรารูสกึเฉย ๆ ยอม 
รูชัดวา    เพราะผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขาเวทนาน้ันแหละดับไป    เวทนา 
ซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น    คือ    อุเบกขินทรียที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ต้ังแหงอุเบกขา 
เวทนาเกิดข้ึนนั้น    ยอมดับไป  สงบไป  ฉันนั้นเหมือนกัน.   
                                         จบอรหันตสูตรที่   ๙ 
  
                                     อรรถกถาอรหนัตสูตร 
 
           อรหนัตสูตรท่ี  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.  อุปปฏิกสตูร 
 
             อินทรีย ๕ มีนมิติ มีเหตุ มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย 
 
           [๙๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  ประการน้ี  ๕ ประการ 
เปนไฉน   คือ   ทกุขินทรยี  ๑   โทมนสัสินทรีย ๑   สุขินทรีย   ๑  โสมนัส- 
สินทรีย ๑  อุเบกขินทรีย ๑.                                                       
           [๙๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท 
มีความเพียร     มีใจเด็ดเด่ียว     ทกุขินทรียเกิดข้ึน     เธอยอมรูชดัอยางนี้วา 
ทุกขินทรียนี้   เกิดข้ึนแลวแกเรา   และทุกขินทรียนั้นมีนิมิต    มีเหตุ   มีเครื่อง 
ปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  ทุกขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต  ไมมีเหตุ 
ไมมีเครื่องปรุงแตง    ไมมีปจจัย    จักเกิดข้ึนได   ดังน้ี     มิใชฐานะที่จะมีได 
เธอยอมรูชัดทุกขินทรีย   เหตุเกิดแหงทุกขินทรีย   ความดับทุกขินทรีย    และ 
ขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงทุกขินทรียที่เกิดข้ึนแลว      ก็ทุกขินทรียที ่
เกิดข้ึนแลว     ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู.    ทุกขินทรียที่เกิดข้ึนแลว     ยอมดับไปไมมีเหลือ 
ในที่นี้   ภิกษุนี้เรากลาววา   ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงทุกขินทรีย   และนอมจิต 
เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น.  
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           [๙๕๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมประมาท 
มีความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียว    โทมนัสสินทรียเกิดข้ึน    เธอยอมรูชัดอยางนี้วา 
โทมนัสสินทรียเกิดข้ึนแลวแกเรา    และโทมนัสสนิทรียนั้นมีนมิิต   มีเหตุ   มี 
เครื่องปรุงแตง    มีปจจัย    แตจะอนุมานเอาวา    โทมนัสสินทรียนั้นไมตองมี 
นิมิต    ไมมีเหตุ   ไมมีเครื่องปรุงแตง   ไมมีปจจัย   จักเกิดข้ึนได   ดังน้ี   มิใช 
ฐานะที่จะมีได    เธอยอมรูชัดโทมนัสสินทรีย      เหตุเกิดแหงโทมนัสสินทรีย 
ความดับแหงโทมนัสสินทรีย   และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโทมนัส 
สินทรียที่เกิดข้ึนแลว     ก็โทมนัสสินทรียที่เกิดข้ึนแลว    ยอมดับไปไมมีเหลือ 
ในที่ไหน   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เขาทุติยฌาน   อันม ี
ความผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน    ไมมีวิตก    ไมมีวิจาร 
เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสขุเกิดแตสมาธิอยู    โทมนัสสินทรียทีเ่กิด 
ข้ึนแลว     ยอมดับไปไมมีเหลือในที่นี้     ภิกษุนี้เรากลาววา   ไดรูแลวซ่ึงความ 
ดับแหงโทมนัสสินทรียและนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น. 
           [๙๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมประมาท 
มีความเพียร    มีความเด็ดเด่ียว     สุขินทรียเกิดข้ึน    เธอยอมรูชดัอยางนี้วา 
สุขินทรียนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา     และสุขินทรียนั้นมีนิมิต      มีเหตุ     มีเครือ่ง 
ปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา   สุขินทรียนัน้ไมตองมีนิมิต  ไมมีเหตุ 
ไมมีเครื่องปรุงแตง    ไมมีปจจัย    จักเกิดข้ึนได   ดังน้ี     มิใชฐานะที่จะมีได 
เธอยอมรูชัดสุขินทรีย   เหตุเกิดแหงสุขินทรีย   ความดับแหงสุขินทรีย   และ 
ขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงสุขินทรียที่เกิดข้ึนแลว      ก็สุขินทรียที่เกิด 
ข้ึนแลว   ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    มีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติ 
สิ้นไป    เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา    ผูไดฌานน้ีเปนผูมี  
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อุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข    สุขินทรยีเกิดข้ึนเเลว    ยอมดับไปไมเหลือในที่นี้  
ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงสุขินทรีย   และนอมจิตเขาไปเพ่ือ 
ความเปนอยางนั้น. 
           [๙๖๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมประมาท 
มีความเพียร     มีใจเด็ดเด่ียว     โสมนสัสินทรียเกิดข้ึน     เธอรูชัดอยางนี้วา 
โสมนัสสินทรียนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา      และโสมนัสสินทรียนัน้มีนิมิต     มเีหตุ 
มีเครื่องปรุงแตง     มีปจจัย     แตจะอนุมานเอาวา     โสมนัสสนิทรียนั้นไม 
ตองมีนิมิต    ไมมีเหตุ   ไมมีเครื่องปรุงแตง   ไมมีปจจัย   จักเกิดข้ึนได   ดังนี้  
มิใชฐานะที่จะมีได  เธอยอมรูชัดโสมนัสสินทรีย   เหตุเกิดแหงโสมนัสสินทรีย 
ความดับแหงโสมนัสสินทรีย   และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโสมนัส- 
สินทรียที่เกิดข้ึนแลว   กโ็สมนัสสินทรียที่เกิดข้ึนแลว   ยอมดับไปไมมีเหลือใน 
ที่ไหน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เขาจตุตถฌานไมมีทุกข 
ไมมีสุข   และละทุกขละสุขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขาเปน 
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   โสมนัสสินทรียที่เกิดข้ึนแลว   ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ 
นี้   ภิกษุนี้เรากลาววา   ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงโสมนัสสินทรีย   และนอมจิต 
เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น.                  
           [๙๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้   ไมประมาท 
มีความเพียร    มีใจเด็ดเด่ียว    อุเบกขินทรียเกิดข้ึน    เธอยอมรูชัดอยางนี้วา 
อุเบกขินทรีย   นี้เกิดข้ึนแลวแกเรา   และอุเบกขินทรียนั้นมีนิมติ   มีเหตุ   ม ี
เครื่องปรุงแตง   มีปจจัย   แตจะอนุมานเอาวา   อุเบกขินทรียนั้นไมตองมีนิมิต 
ไมมีเหตุ  ไมมีเครื่องปรุงแตง  ไมมีปจจัย  จักเกิดข้ึนได  ดังนี้   มิใชฐานะที่ 
จะมีได   เธอยอมรูชัดอุเบกขินทรีย   เหตุเกิดแหงอุเบกขินทรีย   ความดับแหง 
อุเบกขินทรีย     และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอุเบกขินทรียที่เกิดข้ึน  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 58 

แลว   ก็อุเบกขินทรียที่เกิดข้ึนแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนโดยประการท้ังปวง 
แลว    เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    อุเบกขินทรียที่เกิดข้ึนแลว     ยอมดับไปไม 
เหลือในที่นี้   ภิกษุนี้เรากลาววา  ไดรูแลวซ่ึงความดับแหงอุเบกขินทรีย   และ 
นอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้น. 
                                             จบสูตรที่  ๑๐          
                                        จบสุขินทริยวรรคที่   ๔ 
                           
                                    อรรถกถาอุปปฏิกสูตร 
  
           อุปปฏิกสูตรท่ี   ๑๐.  ยถาธรรมเทศนาที่ไมจําเปนตองแสดงพึงทราบ 
วา  ชื่อวาเปนสูตรที่นอกเหนือไปจากลําดับ    (ไมเขาลําดับ)   เหมือนอยางสูตร 
ที่เหลือในอินทริยวิภังคแมที่กลาวแลวตามลําดับนี้. 
           ในสตูรที่  ๑๐ นัน้ คําท้ังหมดเปนตน วา  นิมิต  เปนคําใชแทนปจจัย 
นั่นเอง.  คําวา  และยอมรูชัดทุกขินทรยี  คือ ยอมรูดวยอํานาจทุกขสัจนั่น 
เอง.    คําวา  ทุกฺขินฺ ทริยสมุทย  คือวิญาณที่สหรคตดวยทุกข    ยอม 
เกิดข้ึนแกผูที่ถูกหนามตําเอา   ถกูเรือดกัด  หรือถกูรอยยนที่ปนูอนกระทบ 
ยอมรูชัดสิ่งน้ันวาเปนเหตุใหเกิดข้ึนพรอมของทุกขินทรียนั้น.  พึงทราบสมุทัย 
ดวยอํานาจเหตุแหงอินทรียเหลาน้ันแมในบทเปนตนวา    โทมนสฺสินทริย- 
สมุทย   ขางหนา.    โทมนัสสินทรียยอมเกิดข้ึนดวยอํานาจความฉิบหาย 
แหงสังขารขางนอกมีบาตรและจีวรเปนตน       หรอืแหงเหลาสัตวมีสัทธิวิหาริก 
เปนตน     ดวยประการฉะน้ี     ยอมรูชัดความฉิบหายแหงสังขารและสัตว  
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เหลาน้ันวาเปนสมุทัยแหงโทมนัสสินทรียนั้น.     ผูที่กินอาหารอยางดีแลว 
นอนบนท่ีนอนอยางประเสริฐ      ยอมเกิดสุขินทรียข้ึนดวยการสัมผัสมีการ 
นวดมือและเทาและลมที่เกิดจากพัดใบตาลเปนตน      ยอมรูชดัผัสสะน้ันวาเปน 
เหตุของสุขินทรียนั้น.  สวนโสมนัสสินทรียอันเกิดข้ึนดวยอํานาจการไดเฉพาะ 
สัตวและสังขารที่นาชื่นใจมีประการที่กลาวมาแลว      ยอมรูชัดการไดเฉพาะนั้น 
วาเปนเหตุแหงโสมนัสสินทรียนั้น.   สวนอุเบกขินทรียยอมเกิดข้ึนดวยอาการท่ี 
เปนกลาง  ๆ  ยอมรูชัดอาการท่ีเปนกลาง  ๆ  ในสัตวและสังขารน้ันวาเปนเหตุ 
แหงอุเบกขินทรียนั้น.  กแ็หละคําชี้ขาดไปพรอม ๆ กันในคําวา  ทุกขินทรียที่ 
เกิดข้ึนแลว  ยอมดับสิ้นไปโดยไมมีเหลือในที่ใด  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  สงัดแลวจากกามท้ังหลายเปนตน      ดังตอไปนี้     แทจริง   ทกุขินทรีย 
ยอมดับสิ้นไปในขณะอุปจาระแหงฌานที่ ๑ ทีเดียว   ทุกขินทรียยอมเปนอันละ 
ไดแลว.    โทมนัสเปนตน ยอมดับสิ้นไปในอุปจารขณะแหงฌานที่ ๒ เปนตน 
แมเม่ือเปนอยางนี้     ความดับสิ้นไปในฌานท้ังหลายน่ันเองน้ีแล     (ก็ยอมมี) 
เพราะความท่ีโทมนัสเปนตนเหลาน้ันดับสิ้นไปเปนอยางยิ่ง  จริงอยู   ความดับ 
สิ้นไปเปนอยางยิ่งแหงโทมนัสเปนตนเหลาน้ัน     ก็คือความดับสิ้นไปในฌานท่ี 
๑ เปนตนนั่นเอง  ก็แหละความดับสิ้นไปน่ันเอง   ก็คือความดับสิ้นไปอยางยิ่ง 
ดวยอุปจารขณะ.  จริงอยางนั้น  ความเกิดข้ึนแหงทุกขินทรียแมที่ดับสิ้นไปแลว 
ในอุปจาระแหงฌานที่  ๑  ซึ่งมีอาวัชชนจิตตาง  ๆ  ดวยสัมผัสแหงเหลือบยุง 
และลมเปนตน   ดวยความอบอาวที่ไมคงที่  หรือดวยมีดพรา  หรือวาทุกขินทรีย 
ที่ดับสิ้นไปแลวในอุปจาระในภายในอัปปนาก็ไมใช      และทุกขินทรียนั้นก็ไม 
ใชดับหมดไปอยางดีดวย.     แตกายยอมเปนสุข    นาใครอยางทั่วถึงดวยการแผ 
ปติไปภายในอัปปนา   เพราะไมถูกส่ิงท่ีเปนฝายตรงกันขามกําจัดได  ชื่อวาเปน 
สุขแมเพราะความเปนของท่ีนาใคร   ทุกขินทรีย   จึงชื่อวายอมดับลงไปอยางดี  
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เพราะถูกฝายตรงกันขามกําจัดไป.   และเพราะเมื่อโทมนัสสินทรียถูกละในอุป- 
จาระแหงฌานที่ ๒ ซึ่งมีอาวัชชนจิตแตกตางกันนั่นแหละ    ฉะน้ัน   โทมนัส 
สินทรียนั้น     เมื่อมีความลําบากกาย  และใจถูกเบียดเบียนเพราะความตรึกตรอง 
เปนปจจัย   ก็เกิดข้ึน   เพราะไมมีความตรึกตรองนั่นแหละสุขินทรียจึงเกิดข้ึน 
ก็และเกิดข้ึนในที่ใด   ในท่ีนั้น    ก็เปนอัปปนาเพราะไมมีความตรึกตรอง.   ก ็
ความตรึกตรองยอมเกิดข้ึนในอุปจาระแหงฌานที่  ๒  อยางนี้.     หากจะพึง 
มีการเกิดข้ึนแหงสุขินทรียนั้นในอุปจาระแหงฌานที่ ๒ ก็ไมใชเกิดในฌานที่สอง 
เลยเพราะละปจจัยไดแลว     แมเม่ือสุขินทรียถูกละในอุปจาระแหงฌานที่ ๓ ก ็
อยางนั้น   พึงมีการเกิดข้ึนแหงกายที่รูปอันประณีตซึ่งมีปติเปนสมุฎฐานถูกตอง 
แลว   แตหาใชเกิดข้ึนในฌานที่ ๓ ไม.    เพราะปติอันเปนปจจัยแหงสุขดับไป 
หมดแลวดวยฌานท่ีสาม  ในอุปจาระแหงฌานที่ ๔ ก็เหมือนกนั  เพราะยังไมมี 
อุเบกขาที่ถึงอัปปนา เหตุวาอยูใกลโสมนัสสินทรียที่แมจะละไดแลว   ก็อาจจะมี 
การเกิดข้ึนได   เพราะยังกาวลวงไมไดอยางถูกตอง    แตก็ไมใชเกิดข้ึนในฌาน 
ที่  ๔ เลย  เพราะฉะน้ัน ในฌานที่ ๔ นี้  ทุกขินทรยีที่เกิดข้ึนแลวจึงดับไปโดย 
ไมเหลือ การถือเอาโดยไมเหลือในฌานน้ัน  ๆ ทานไดทําแลว ดังท่ีวามานี้.  ก็คํา 
ใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในท่ีนี้วา  ยอมนอมจิตไปเพ่ือความเปนอยางนั้น 
ในคําน้ันพึงทราบใจความอยางนี้วา   บุคคลเปนผูที่ยังไมได   ยอมนอมจิตไป 
เพ่ือประโยชนการเกิดข้ึน    ฉะน้ัน    บุคคลเปนผูได    ก็ยอมนอมจิตไปเพ่ือ 
ประโยชนการเขาถึง.   ก็แลวาระการพิจารณาในสองสูตรนี้    พระองคไดตรัสไว 
ดังท่ีกลาวมาน้ี. 
                                 จบอรรถกถาอุปปฏิกสูตรที่    ๑๐ 
                                  จบสุขินทริยวรรควรรณนาท่ี    ๔  
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                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้   คือ 
           ๑. สทุธกสูตร  ๒. โสตาปนนสูตร  ๓. อรหันตสูตร  ๔. ปฐมสมณ- 
พราหมณสูตร   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  ปราสาทของนางวิสาขา-  
มิคารมารดา ในบุพพาราม ใกลกรุงสาวัตถี   ก็สมยันั้น พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น    แลวประทับนั่งผินพระปฤษฎางคผิงแดด 
ในที่มีแสงแดดสองมาจากทิศประจิมอยู    ครั้งน้ัน     ทานพระอานนทเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   บีบนวด 
พระกายของพระผูมีพระภาคเจาดวยฝามือพลางกราบทูลวา. 
           [๙๖๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ   นาอัศจรรย  ไมเคยมีมาแลว  เวลาน้ี 
พระฉวีวรรณของพระผูมีพระภาคเจาไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเมื่อกอน  พระ- 
สรีระก็หยอนยนเปนเกลียว    พระกายก็คอมไปขางหนา    และความแปรปรวน 
ของอินทรีย  คือ  พระจักษุ  พระโสตะ  พระฆานะ  พระชิวหา  พระกาย  ก ็
ปรากฏอยู.                                                    
           [๙๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   ขอน้ีเปนอยาง 
นั้น   ชราธรรมยอมมีในความเปนหนุมสาว  พยาธิธรรมยอมมีในความไมมีโรค 
มรณธรรมยอมมีในชีวิต   ผิวพรรณไมบริสุทธิ์ผุดผองเหมือนเม่ือกอน   สรรีะ 
ก็หยอนยนเปนเกลียวกาย ก็คอมไปขางหนา   และความแปรปรวนแหงอินทรีย 
คือ  จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย   ก็ปรากฏอยู.  
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           [๙๖๕]  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
จบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา                  
                            ถึงทานจะติความแกอันเลวทราม  ถึง 
              ทานจะติความแกอันทําใหผิวพรรณทราม 
              ไป   รูปอันนาพึงใจก็คงถูกความแกย่ํายีอยู 
              นั่นเอง    แมผูใดพึงมีชีวิตอยูไดรอยป    (ผู 
              นั่นเองก็ไมพนความตายไปได) สัตวทั้งปวงมี 
               ความตายเปนเบื้องหนา   ความตายยอมไม 
               ละเวนอะไร ๆ ยอมยํ่ายีทั้งหมดทีเดียว. 
                            จบชราสูตรที่   ๑ 
 
                                  ชราวรรคท่ี   ๕ 
     
                            อรรถกถาชราสูตร 
 
           ชราวรรคท่ี  ๕  สตูรท่ี   ๑.  คําวา  ปจฺฉาตปเก   (มีแดดอยูทาง 
หลัง)     คือมีแดดอยูทางทิศตะวันตกเเหงปราสาท     เพราะเงาปราสาทบังทิศ- 
ตะวันออก   อธิบายวา  เสด็จประทับนั่งบนพระบวรพุทธอาสนที่ปูไวในท่ีนั้น. 
คําวา    ผินพระปฤษฎางคผิงแดด    ความวา    เพราะในพระสรีระที่เปน 
อุปาทินนกสังขารแทของพระสัมพุทธเจา    ในเวลารอนก็รอน    ในเวลาเย็นก็ 
เย็น     ก็สมยันี้เปนสมัยหนาวมีน้ําคางตก     ฉะน้ัน     ในเวลาน้ันจึงทรงเอา 
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     จึงทูลอยางน้ีวา 
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา   หาไดหมดจดเหมือนเม่ือกอนไม  พระเจาขา.  จริง 
เมื่อเวลาที่พระตถาคตเจา    ยังทรงหนุมอยู    พระวรกายไมมีรอยยน    เหมือน 
หนังโคที่เขาเอาขอต้ังรอยเลม    มาดึงขึงใหเทากัน   ดวยประการฉะน้ี.     ฝุน- 
ละอองท่ีมาต้ังไวในพระหัตถนั้น   กต็กหลนไป   คางอยูไมไดเลย   เหมือนถึง 
อาการเช็ดดวยนํ้ามัน     แตในยามแกเฒา    (สําหรบัคนท่ัวไป)    เปลวท่ีศีรษะ 
ก็เห่ียวหอไป    แมแตขอตอก็หางกันออกไป    เนื้อก็ไมเกาะกระดูกสนิท    ถึง 
ความหยอนยานหอยยอยไปในที่นั้น ๆ. แตของพระพุทธเจาท้ังหลาย    หาเปน 
อยางนั้นไม    อาการดังท่ีมาน้ี    หาไดปรากฏแกคนเหลาอ่ืนไม   ปรากฏแตแก 
พระอานนทเถระเทานั้น    เพราะทานอยูใกลชิด   ฉะน้ัน   ทานจึงทูลอยางนั้น. 
คําวา    พระสรีระหยอนยน  คือ  เกลยีวยนปรากฏในท่ีนั้น ๆ  คือ ที่หนา  
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ที่ระหวางจะงอยบา   ของคนเหลาอ่ืน   แตสิ่งน้ันหามีแกพระศาสดาไม   แตพระ 
เถระมองเห็นขดรอยยนระหวางปลายพระอังสะท้ังสองขาง     จึงไดทูลอยางน้ัน. 
แมคําวา    สณัฐานเกิดเปนเกลียวนี้ ทานก็กลาวดวยอํานาจท่ีปรากฎแกตน 
เทาน้ัน.     แตรอยยนเหมือนของคนเหลาอ่ืนหามีแกพระศาสดาไม.     คําวา 
พระวรกายก็คอมไปขางหนา  คือ พระศาสดาทรงมีพระกายตรงเหมือนกาย 
พรหม    คือ  พระกายของพระองคสูงตรงข้ึนไป    เหมือนเสาหลักทองคําท่ีปก 
ไวในเทพนคร   แตเมื่อทรงพระชราแลว   พระกายก็คอมไปขางหนา  และทาน 
วา  พระกายที่คอมไปขางหนาน้ี  หาปรากฏแกคนเหลาอื่นไม 
ปรากฏแตแกพระเถระเทาน้ัน    เพราะทานอยูใกลชิด    ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาวอยางนั้น.  คําวา และความแปรปรวนแหงอินทรียทั้งหลายก็ 
ปรากฏ  คือ ที่ชื่อวาอินทรียทั้งหลาย หาใชอินทรียที่ตองรูแจงดวยตาไม เพราะ 
โดยปกติ    พระฉวีวรรณก็หมดจดอยูแลว     แตบัดนี้หาไดหมดจดอยางนั้นไม 
รอยยนปรากฏท่ีระหวางปลายพระอังสะ    พระกายท่ีตรงเหมือนกายพรหม    ก ็
โกงไปขางหนา  ดวยเหตุนี้แล   ทานจึงกลาวอยางน้ีดวยการถือเอานัยวา   กแ็ล 
ความท่ีอินทรียมีตาเปนตนแปรปรวนไปตองมี. 
           คําวา ธิ  ต  ชมมฺีชเร  อตฺถุ    ความวา โธ ความแกลามก  จงมีกะเจา 
คือแกเจา.  ธ ิ  อักษรคือ   ความติเตียนจงถูกตองเจา.   อัตภาพ  ชือ่วา   พิมพ. 
                                           จบอรรถกถาชราสูตรที่   ๑ 
*   พมาเปน  สพฺพานิ  ฉบับอรรถกถาไทยเปน  สณฺานิ  
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                           ๒.  อุณณาภพราหมณสูตร 
 
                             อินทรยี  ๕  มีอารมณตางกัน 
  
           [๙๖๖]  สาวัตถีนิทาน.  ครั้งน้ัน   อุณณาภพราหมณเขาไปเฝาพระผู- 
มีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   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   อะไรเปนที่ยึดเหน่ียวของอินทรีย  ๕  ประการนี้     ซึ่งมีอารมณ 
ตางกัน  มีโคจรตางกัน ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน   และอะไร 
ยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการน้ี. 
           [๙๖๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณ    อินทรีย ๕ 
ประการนี้    มีอารมณตางกัน    มโีคจรตางกัน   ไมเสวยอารมณอันเปนโคจร 
ของกันและกัน   อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน  คือ  จักขุนทรีย ๑ โสตินทรีย ๑ 
ฆานินทรีย ๑  ชิวหินทรีย ๑  กายินทรีย ๑  ใจเปนที่ยึดเหน่ียวของอินทรีย  ๕ 
ประการนี้  ซึง่มีอารมณตางกัน  มีโคจรตางกัน   ไมเสวยอารมณอันเปนโคจร 
ของกันและกัน   และใจยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการน้ี. 
           [๙๖๙]  อุ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหน่ียวแหงใจเลา. 
           พ.  ดกูอนพราหมณ  สติเปนที่ยึดเหน่ียวแหงใจ. 
           [๙๗๐]  อุ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็อะไรเปนที่ยึดเหน่ียวแหงสติเลา.  
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           พ.  ดกูอนพราหมณ  วิมุตติเปนที่ยึดเหน่ียวแหงสติ. 
           [๙๗๑]   อุ.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ก็อะไรเปนที่ยึดเหน่ียวแหง 
วิมุตติเลา. 
           พ.  ดกูอนพราหมณ  นิพพานเปนที่ยึดเหน่ียวแหงวิมุตติ. 
           อุ.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   กอ็ะไรเปนที่ยึดเหน่ียวแหงนิพพานเลา. 
           พ.   ดกูอนพราหมณ    ทานลวงเลยปญหาไปเสียแลว    ไมอาจถือเอาท่ี 
สุดแหงปญญาได  ดวยวาพรหมจรรยที่บุคคลอยูจบแลว    มีนพิพานเปนที่หยั่ง 
ลง  มีนิพพานเปนเบื้องหนา  มีนิพพานเปนที่สุด. 
           [๙๗๒]  ครั้งน้ัน   อุณณาภพราหมณชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     กระทํา 
ประทักษิณแลวหลีกไป. 
           [๙๗๓]  ครั้นอุณณาภพราหมณหลีกไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา 
           [๙๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เรือนยอดหรือศาลาคลายเรือนยอด  มี 
หนาตางในทิศเหนือหรือทิศตะวันออก    เมื่อพระอาทิตยข้ึนไปแสงสองเขาไป 
ทางหนาตางต้ังอยูที่ฝาดานไหน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ต้ังอยูที่ฝาดาน 
ตะวันตก  พระเจาขา. 
          พ.  อยางนั้น เหมือนกัน    ภิกษุทั้งหลาย   ศรัทธาในพระตถาคตของ 
อุณณาภพราหมณมั่นคงแลว  มรีากเกิดแลว   ต้ังอยูมั่นแลว   อันสมณพราหมณ 
เทวดา  มาร   พรหม   หรอืใคร ๆ ในโลกจะพึงชักนําไปไมได   ถาอุณณาภ- 
พราหมณ  พึงทํากาละในสมัยนี้ไซร   ยอมไมมีสังโยชนซึ่งเปนเครื่องประกอบ 
ใหอุณณาภพราหมณตองมายังโลกนี้อีก. 
                            จบอุณณาภพราหมณสูตรที่   ๒  
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                         อรรถกถาอุณณาภพราหมสูตร 
 
           อุณณาภพราหมณสูตรท่ี  ๒.   คําวา  โคจรวิสย  ไดแกอารมณ 
อันเปนที่เที่ยวไป  (ของจิต).  คําวา  ของกันและกัน   คือ อินทรียอยางหน่ึง 
ยอมไมเสวยอารมณอีกอยางหน่ึง   เชนตาจะเสวยอารมณแทนหูไมได   หรอืหู 
จะเสวยอารมณแทนตา  (ก็ไมได)   จริงอยู   หากจะเอาอารมณคือรูปที่แตกตาง 
กันดวยสีเขียวเปนตน      มารวมกันแลวก็ปอนเขาไปใหโสตินทรียวา     เอาสิ 
แกลองชี้แจงมันมาใหแจมแจงทีวา   นี่มันชื่ออารมณอะไรกัน  ?   จักษุวิญญาณ 
แมจะยกเอาปากออกแลว      ก็จะตองพูดโดยธรรมดาของตนอยางนี้วา    เฮย ! 
ไอบอดโง   ตอใหแกว่ิงวุนต้ังรอยป   พันปก็ตาม   นอกจากขาแลว     แกจะได 
ผูรูอารมณนี้ที่ไหน    แกลองนําเอามันมาปอนเขาไปที่จักษุประสาทสิ     ขาจะ 
รูจักอารมณ     ไมวามันเปนสีเขียวหรือสีแดง     เพราะนี่มันมิใชวิสัยของผูอ่ืน 
แตมันเปนวิสัยของขาเองเทาน้ัน  . แมในทวารที่เหลือก็ทํานองนี้แหละ   อินทรีย 
เหลาน้ี    ชื่อวาไมเสวยอารมณของกันและกันดังท่ีวามานี้. 
           คําวา  กึ  ปฏิสรณ     คือ   ทานถามวา   อะไรเปนที่พ่ึงอาศัยของ 
อินทรียเหลาน้ี   คืออินทรียเหลาน้ีพ่ึงอะไร.    คําวา  มโน  ปฏิสรณ  คือใจ 
ที่เปนชวนะ  (แลนไปเสพอารมณ)  เปนที่พ่ึงอาศัย.  คําวา  มโน  จ  เนส 
ความวา   ใจน่ันแล   ที่แลนไปตามมโนทวารนั่นแหละ   ยอมเสวยอารมณของ 
อินทรียเหลาน้ัน     ดวยอํานาจความรักเปนตน.   จริงอยู   จักษุวิญญาณ   เห็น 
แตรูปเทาน้ันเอง      ความรักความโกรธหรือความหลงในความรูแจงทางตาน้ี 
หามีอยูไม    แตชวนะในทวารหน่ึง    ยอมรัก    โกรธ    หรือหลง.    แมใน 
โสตวิญญาณเปนตน   ก็นยันี้แหละ.   ในเรื่องนั้นมีขอเปรียบเทียบดังน้ี.    
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           เลากันวา  มีกํานันทุรพล ๕ คน   ดวยความยากลําบาก  คบพระราชา 
ไดสวยเล็กนอยในหมูบาน  ๕   ตระกลูแหงหนึ่ง    ในหมูบานนั้น     พวกเขาได 
รับของเพียงเทาน้ีเองคือ    สวนปลา    สวนเนื้อ     กหาปณะพอซ้ือเชือกได 
กหาปณะก่ึงเดียว   กหาปณะมีคาหนึ่งมาสก    กหาปณะแปดเหรียญ   กหาปณะ 
๑๖ เหรียญ  กหาปณะ ๖๘ เหรียญ  และการปรับ   (หรือลงโทษสถานเบา ๆ). 
พระราชาเทาน้ัน  ทรงรับเอาสวยใหญโต   มีวัตถุต้ังรอยอยาง  หารอยอยาง  พัน 
อยาง.  ในเรือ่งเปรียบเทียบนั้น พึงเห็นประสาทท้ัง ๕  เหมือนหมูบานของ ๕ 
ตระกูล   วิญญาณท้ัง  ๕  เหมือนกํานันทุรพล ๕ คน  ชวนะเหมือนพระราชา 
หนาที่สักวา     เห็นรูปเปนตนของจักขุวิญญาณเปนตน     เหมือนการรับสวย 
เล็กนอยของพวกกํานันทุรพล      แตความกําหนัดเปนตนไมมีในจักษุวิญญาณ 
เปนตน นี้  พึงทราบวาความกําหนัดเปนตนเปนเรื่องของชวนะในทวารเหลานั้น 
เหมือนการทรงรับเอาสวยใหญโตของพระราชา.  ชวนะท้ังที่เปนกุศลและอกุศล 
ทานเรียกวาใจ ในที่นี้  ดังท่ีวามานี้.  คําวา   สติ ปฏสิรณ  ไดแก ความ 
ระลึกในมรรค  เปนที่พ่ึงอาศัย.   จริงอยู   ใจท่ีเปนชวนะ   ยอมพ่ึงอาศัยความ 
ระลึกในมรรค.    คําวา   วมิุตฺติ    คือ  ความหลุดพนดวยอํานาจผล.   คําวา 
นิพพาน  คือนิพพานเปนท่ีพ่ึงอาศัยของความหลุดพนดวยอํานาจผล   เพราะ 
ความหลุดพนนั้นยอมอาศัยนิพพานน้ัน.    คําวา  ไมอาจถือเอาท่ีสุดของ 
ปญหาได    คือ  ไมสามารถถือเอาประมาณอันเปนข้ันตอนของปญหาได 
ทานถามส่ิงซึ่งหาท่ีพ่ึงพาอาศัยมิไดวา   มีที่พ่ึงพาอาศัย     ธรรมดาวานิพพานนี้  
ไมเปนที่พ่ึงพาอาศัย  คือ  ไมพ่ึงพาอาศัยอะไร ๆ   ดวยประการฉะน้ี.    คําวา 
นิพฺพาโนคธ    คือ  หยั่งลงไปภายในนิพพาน   เขาไปตามนิพพาน.   คําวา 
พรหมจรรย  หมายถึงมรรคพรหมจรรย.  คําวา มีนิพพานเปนเบื้องหนา 
คือนิพพานเปนที่ไปขางหนา      คือเปนคติเบ้ืองหนาของพรหมจรรยนั้น   
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หมายความวา   นอกจากนิพพานน้ัน    พรหมจรรยนั้นไมไปท่ีอ่ืน    (อีกแลว). 
ที่ชื่อวา     มนีิพพานเปนท่ีสุด    ก็เพราะนิพพานเปนที่ลงทายคือเปนที่สุดของ 
พรหมจรรยนั้น.                                                           
           ทานเรียกความเชื่อท่ีมาดวยกันกับมรรควา  รากต้ังมั่นแลว     พระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาอะไร  จึงตรัสวา ภิกษทุั้งหลาย  หากในสมัยน้ี 
ทรงหมายเอาความเปนอนาคามีที่ประกอบดวยฌาน.  จริงอยางนั้น   ในสมยันั้น 
จิตท่ีเปนอกุศลทั้ง ๕ ดวงเปนสภาพท่ีพราหมณละไดแลว      ดวยมรรคแรก 
นิวรณทั้ง ๕ ก็ละไดแลวดวยฌานท่ี ๑  เพราะฉะนั้น     พราหมณนั้นต้ังอยูใน 
ตําแหนงอนาคามีที่ประกอบดวยฌาน     ไมเสื่อมจากฌาน    ตายไปก็ตอง 
ปรินิพพานในท่ีนั้นนั่นแหละ   แตถาเมื่อพราหมณปกครองลูกเมีย   จัดการจัด 
งานอยู  ฌานหายไป เมื่อฌานหายไปแลว  คติก็ไมเกี่ยวเนื่องกัน    แตเมื่อฌาน 
ไมหาย   คติจึงจะเกี่ยวเนื่องกัน    เพราะฉะนั้น    จึงตรัสหมายเอาความเปน 
อนาคามีที่ประกอบดวยฌานน้ี  อยางนี้. 
                     จบอรรถกถาอุณณาภพราหมณสูตรที่   ๒ 
 
                                    ๓. สาเกตสูตร 
  
                        วาดวยอินทรีย  ๕   พละ    ๕ 
 
           [๙๗๕]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปาอัญชนมิคทายวัน 
ใกลเมืองสาเกต ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว 
ตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปรยิายท่ีอินทรีย  ๕ อาศัยแลว    ยอมเปน 
พละ ๕ ที่พละ  ๕ อาศัยแลว  ยอมเปนอินทรีย ๕ มอียูหรือหนอ  ภิกษุทั้งหลาย  
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กราบทูลวา ๔ ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย   มีพระผูมี 
พระภาคเจาเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง  มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนที่พ่ึง  ขอประทานวโรกาส   ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจมแจงกะพระผูมี 
พระภาคเจาเถิด   ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวจักทรงจําไว. 
           [๙๗๖]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ปริยายท่ีอินทรีย ๕  อาศัยแลว 
เปนพละ ๕  ที่พละ ๕ อาศัยแลว  เปนอินทรีย ๕ มอียู   ปริยายที่อินทรีย ๕ 
อาศัยแลว   เปนพละ ๕  ที่พละ ๕ อาศัยแลว   เปนอินทรีย ๕ เปนไฉน ?  
           [๙๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งใดเปนสัทธินทรีย     สิ่งน้ันเปน 
สัทธาพละ  สิ่งใดเปนสัทธาพละ  สิ่งน้ันเปนสัทธินทรีย   สิ่งใดเปนวิริยินทรีย 
สิ่งน้ันเปนวิริยพละ    สิ่งใดเปนวิริยพละ    สิ่งน้ันเปนวิริยินทรยี    สิ่งใดเปน 
สตินทรีย  สิง่น้ันเปนสติพละ  สิ่งใดเปนสติพละ  สิ่งน้ันเปนสตินทรีย  สิ่งใด 
เปนสมาธินทรีย    สิ่งน้ันเปนสมาธิพละ    สิ่งใดเปนสมาธิพละ    สิ่งน้ันเปน 
สมาธินทรีย  สิ่งใดเปนปญญินทรีย  สิง่น้ันเปนปญญาพละ   สิ่งใดเปนปญญา 
พละ  สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย. 
           [๙๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนแมน้ํา   ซึง่ไหลไปทาง 
ทิศตะวันออก  หลั่งไปทางทิศตะวันออก  บาไปทางทิศตะวันออก  ที่ตรงกลาง 
แมน้ํานั้นมีเกาะ    ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ําน้ันอาศัยแลว      ยอมถึงซ่ึงความ 
นับวากระแสเดียวมีอยู  อนึ่ง  ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ําน้ันอาศัยแลว    ยอมถึง 
ซึ่งความนับวา   สองกระแสท่ีมีอยู.               
           [๙๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้น    อาศัย 
แลว ยอมถึงซ่ึงความนับวากระแสเดียวเปนไฉน คือ น้ําในท่ีสุดดานตะวันออก 
และในที่สุดดานตะวันตกแหงเกาะนั้น     ปริยายนี้แล      ทีก่ระแสแหงแมน้ํานั้น 
อาศัยแลว   ยอมถึงซ่ึงความนับวากระแสเดียว.  
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           [๙๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ปริยายท่ีกระแสแหงแมน้ํานั้น   อาศัย  
แลว    ยอมถงึซ่ึงความนับวาสองกระแสเปนไฉน   คือ    น้ําในที่สุดดานเหนือ 
และในที่สุดดานใตแหงเกาะนั้น    ปรยิายน้ีแล  ที่กระแสแหงแมน้ําน้ันอาศัยแลว 
ยอมถึงซ่ึงความนับวา  สองกระแสฉันใด. 
           [๙๘๑]  ฉันนั้นเหมือนกัน     ภิกษุทั้งหลาย     สิ่งใดเปนสัทธินทรีย 
สิ่งน้ันเปนสัทธาพละ  สิ่งใดเปนสัทธาพละ  สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย   สิ่งใดเปน 
วิริยินทรีย    สิ่งน้ันเปนวิริยพละ   สิ่งใดเปนวิริยพละ    สิ่งน้ันเปนวิริยินทรยี 
สิ่งใดเปนสตินทรีย สิ่งน้ันเปนสติพละ  สิ่งใดเปนสติพละ  สิ่งนั้นเปนสตินทรีย 
สิ่งใดเปนสมาธินทรีย  สิ่งนั้นเปนสมาธิพละ  สิ่งใดเปนสมาธิพละ   สิ่งน้ันเปน 
สมาธินทรีย  สิ่งใดเปนปญญินทรีย  สิง่น้ันเปนปญญาพละ   สิ่งใดเปนปญญา 
พละ  สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย. 
           [๙๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะความท่ีอินทรีย ๕  อันตน 
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ภิกษุจึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  
อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ใน 
ปจจุบัน   เขาถึงอยู. 
                                           จบสาเกตสูตรที่  ๓ 
 
                                    อรรถกถาสาเกตสูตร 
 
           สาเกตสูตรท่ี ๓.   คําวา   ในปาอัญชัน    คือในปาท่ีปลูกตนไม 
มีดอกสีเหมือนดอกอัญชนั.   คําวา  ภกิษุทั้งหลาย    สิ่งใดเปนสัทธินทรีย 
สิ่งน้ันเปนสัทธาพละ คือ ก็ที่ชื่อวา สทัธินทรีย เพราะอรรถวาใหญ ในส่ิง  
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ที่มีความนอมเชื่อไปเปนลักษณะ  ชื่อวาเปนสัทธาพละ  เพราะไมหว่ันไหวใน 
อินทรียที่ไมพึงเชื่อ    ความที่คุณธรรมนอกน้ีเปนอินทรีย     ก็เพราะอรรถวา 
ใหญในลักษณะคือความประคับประคอง   ความปรากฏ   ความไมฟุงซานและ 
ความรูชัด.  พึงทราบความเปนพละเพราะไมหว่ันไหวในเพราะความเกียจคราน 
ความลืมสติ    ความซัดสายและความไมรู.    พึงทราบเหตุที่ทําใหอินทรียและ 
พละเหลาน้ัน  ไมแตกตางกันดวยอํานาจ  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  และปญญา 
เหมือนกระแสน้ําสายหน่ึงของแมน้ําน้ัน  ดวยคําวา  เอวเมว  โข.    พึงทราบ 
เหตุที่ทําใหแตกตางกัน  ดวยอํานาจอินทรียและพละ   ดวยอรรถวาใหญและไม 
หว่ันไหวเหมือนกระแสน้ําสองสาย  ฉะน้ัน. 
                                   จบอรรถกถาสาเกตสูตรที่ ๓ 
 
                                   ๕.   ปุพพโกฏฐกสูตร 
 
                            พระสารีบุตรไมเชื่อพระพุทธเจา 
 
           [๙๘๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ปุพพโกฎฐกะ   ใกล 
กรุงสาวัตถี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลว 
ตรัสวา 
           [๙๘๔]  ดกูอนสารีบุตร   เธอเชื่อหรือวา   สัทธินทรียทีบุ่คคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว   ยอมหยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปนเบ้ืองหนา   มีอมตะ 
เปนที่สุด  วิรยิินทรีย ฯลฯ  ปญญินทรยี  ที่บุคคลเจริญแลว    กระทําใหมาก 
แลว   ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา   มีอมตะเปนท่ีสุด.  
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           [๙๘๕]  ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ   ใน 
เรื่องนี้    ขาพระองคไมถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาคเจาวา   สัทธินทรยี ฯลฯ 
ปญญินทรีย    อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมจิตหยั่งสูอมตะ 
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา   มีอมตะเปนที่สุด   ดวยวาอมตะน้ัน   ชนเหลาใดยังไมรู 
ไมเห็น ไมทราบ  ไมกระทําใหแจง  ไมพิจารณาเห็นดวยปญญา  ชนเหลาน้ัน 
พึงถึงความเชื่อตอชนเหลาอ่ืนในอมตะนั้นวา   สัทธินทรีย ฯลฯ   ปญญินทรีย 
อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหลั่งลงสูอมตะ     มีอมตะเปน 
เบื้องหนา    มีอมตะเปนท่ีสุด    ก็แลอมตะน้ัน    ชนเหลาใดรูเเลว     เห็นแลว 
ทราบแลว     กระทําใหแจงแลว    พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา    ชนเหลาน้ัน 
หมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา    สทัธินทรีย ฯลฯ    ปญญินทรีย 
อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหลั่งลงสูอมตะ    มีอมตะเปน 
เบื้องหนา   มีอมตะเปนท่ีสุด   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็อมตะน้ัน   ขาพระองค 
รูแลว   เห็นแลว   ทราบแลว    กระทําใหแจงแลว    พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา 
ขาพระองคจึงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา      สัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย    อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหลั่งลงสูอมตะ 
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา   มีอมตะเปนที่สุด.                                     
           [๙๘๖]  พ.  ดลีะ ๆ สารีบุตร  ดวยวาอมตะนั้น  ชนเหลาใดยังไมรู 
ไมเห็น  ไมทราบ   ไมกระทําใหแจง   ไมพิจารณาเห็นแลวดวยปญญา    ชน- 
เหลาน้ันพึงถึงความเชื่อตอชนเหลาอ่ืนในอมตะนั้นวา     สัทธนิทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย    อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหลั่งลงสูอมตะ 
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา    มีอมตะเปนท่ีสุด    ก็แลอมตะน้ัน     ชนเหลาใดรูแลว 
เห็นแลว     ทราบแลว     กระทําใหแจงแลว      พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา  
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ชนเหลาน้ันหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นวา     สทัธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย    อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหย่ังลงสูอมตะ 
มีอมตะเปนเบ้ืองหนา   มีอมตะเปนที่สุด. 
                                       จบปุพพโกฏฐกสูตรที่ ๔ 
 
                                อรรถกถาปุพพโกฏฐกสูตร 
 
           ปุพพโกฏฐกสูตรท่ี ๔. คําวา หย่ังลงสูอมตะ คือสูภายในอมฤต. 
คําวา  มีอมตะเปนเบื้องหนา    คือ ที่เกดิจากอมตะสําเร็จจากอมตะ.  คําวา 
มีอมตะเปนที่สุด  คือส้ินสุดที่อมตะ.  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    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะความ  
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ที่อินทรียเทาไรหนอ    อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว    ภิกษุผูขีณาสพ 
ยอมพยากรณอรหัตผลไดวา   เรารูชดัวา   ชาติสิน้แลว   พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค    ม ี
พระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง ฯลฯ 
           [๙๘๘]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรียประการหนึ่ง 
อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา  เรารูชดัวา  ชาติสิ้นแลว . . . กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   อินทรยี 
อยางหน่ึงเปนไฉน  คือปญญินทรีย. 
           [๙๘๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัทธา  วิริยะ  สติ   สมาธิ   อันไปตาม 
ปญญาของพระอริยสาวกผูมีปญญา  ยอมต้ังม่ัน. 
           [๙๙๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรียประการหนึ่งนี้แล 
อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว . . .กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
                              จบปฐมปุพพารามสูตรที่    ๕  
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                          อรรถกถาปฐมปุพพารามสูตร 
 
           ปฐมปุพพารามสูตรท่ี  ๕.  คําวา   ตทนฺวยา  คือไปตามปญญาน้ัน 
หมายความวา  หมุนไปตาม  (ปญญาน้ัน ).  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําสวน 
เบื้องตนใหเปนตนแลว  ตรัสแตอินทรียในผลเทาน้ัน   ใน  ๖ สูตรตามลําดับ. 
                       จบอรรถกถาปฐมปุพพารามสูตรที่  ๕ 
 
                             ๖. ทุติยปุพพารามสูตร* 
 
                                   วาดวยอินทรีย  ๒ 
 
           [๙๙๑]  นิทานน้ันเหมือนกัน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะความท่ีอินทรียเทาไรหนอ    อันตนเจริญแลว     กระทํา 
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้น 
แลว...กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค     มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนแบบอยาง ฯลฯ 
           [๙๙๒]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๒ ประการ 
อันตนเจริญแลว    กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว...กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
 *  สูตรท่ี ๖-๗-๘  ไมมีอรรถกถาแก  
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           [๙๙๓]  อินทรีย ๒ ประการเปนไฉน.    คือ  ปญญาอันเปนอริยะ ๑ 
วิมุตติอันเปนอริยะ  ๑    ก็ปญญาอันเปนอริยะของภิกษุนั้น เปนปญญินทรยี 
วิมุตติอันเปนอริยะของภิกษุนั้น    เปนสมาธินทรีย. 
           [๙๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะความท่ีอินทรีย ๒ ประการน้ีแล 
อันตนเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว . .. กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
                                   จบทุติยปุพพารามสูตรที่   ๖ 
 
                                 ๗.  ตติยปุพพารามสูตร 
 
                                      วาดวยอินทรีย   ๔ 
 
            [๙๙๕]  นิทานน้ันเหมือนกัน.       พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะความท่ีอินทรียเทาไรหนอ    อันตนเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา     เรารูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว ....กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนแบบอยาง  ฯลฯ 
           [๙๙๖]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๔ ประการ 
อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา  เรารูชดัวา   ชาติสิน้แลว.... กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๙๙๗]  อินทรีย ๔ ประการเปนไฉน คือ วิริยินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ 
สมาธินทรีย ๑  ปญญินทรีย ๑.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 79 

           [๙๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๔ ประการน้ีแล 
อันตนเจริญแลว   กระทาํใหมากแลว    ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว .. .กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                                 จบตติยปุพพรามสูตรที่   ๗ 
  
                             ๘. จตุตถปุพพารามสูตร 
                                                                        
                                      วาดวยอินทรีย    ๕ 
 
           [๙๙๙]  นิทานน้ันเหมือนกัน.       พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เพราะความท่ีอินทรียเทาไรหนอ      อันตนเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา     เรารูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว...กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนแบบอยาง ฯลฯ                                                 
           [๑๐๐๐]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๕ ประการ 
อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว ...กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๑๐๐๑]  อินทรีย ๕ ประการเปนไฉน.    คือ  สัทธินทรยี ๑   วิร-ิ 
ยินทรีย ๑  สตินทรีย ๑  สมาธินทรีย ๑  ปญญินทรยี  ๑   
           [๑๐๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย  ๕ ประการนี้แล 
อันตนเจริญแลว   กระทาํใหมากแลว   ภิกษุผูขีณาสพ   ยอมพยากรณอรหัตผล 
ไดวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว . .. กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
                               จบจตตุถปุพพารามสูตรที่   ๘  
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                            ๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร 
 
                                    วาดวยอินทรีย    ๓ 
 
           [๑๐๐๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ โฆสิตาราม  ใกลกรุง 
โกสัมพี   ก็สมัยนั้น   ทานพระบิณโฑลภารทวาชะ   ไดพยากรณอรหัตผลวา 
เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว....กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๑๐๐๔ ] ครั้งน้ัน    ภิกษุมากรปูเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   จึงนั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ทานพระบิณโฑล- 
ภารทวาชะพยากรณอรหัตผลวา   เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว . . . กิจอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๑๐๐๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ      ทานพระบิณโฑลภารทวาชะเห็น 
อํานาจประโยชนอะไรหนอ    จึงพยากรณอรหัตผลวา    เรารูชดัวา    ชาติสิ้น 
แลว . .  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๑๐๐๖]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะ 
ความท่ีอินทรีย  ๓  ประการ    อันตนเจริญเเลว     กระทําใหมากแลว     ภิกษุ 
บิณโฑลภารทวาชะ   จึงพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว.... 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมิไดมี. 
           [๑๐๐๗]  อินทรยี ๓ ประการเปนไฉน  คือ  สตินทรีย ๑   สมาธิน- 
ทรีย ๑  ปญญินทรีย ๑.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 81 

           [๑๐๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๓ ประการนี้แล 
อันตนเจริญแลว     กระทําใหมากแลว      ภิกษุบณิโฑลภารทวาชะจึงพยากรณ 
อรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา   ชาติสิ้นแลว.. .กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           [๑๐๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อินทรยี ๓ ประการนี้    มีอะไรเปน 
ที่สุด  มีความสิ้นเปนที่สุด   มีความส้ินแหงอะไรเปนที่สุด   มคีวามส้ินแหงชาติ 
ชราและมรณะเปนที่สุด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุบิณโฑลภารทวาชะเห็นวา 
ความส้ินแหงชาติ   ชราและมรณะดังนี้แล   จึงพยากรณอรหัตผลวา  เรารูชดัวา 
ชาติสิ้นแลว . . .กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                               จบปณโฑลภรทวาชสูตรที่    ๙ 
    
                                      ๑๐. สัทธาสูตร 
 
                           วาดวยศรัทธาของพระอริยสาวก  
 
           [๑๐๑๐]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นิคมของชาวอังคะชื่อ 
อาปณะ     ในแควนอังคะ  ณ  ที่นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทาน 
พระสารีบุตรมาแลวตรัสวา   ดูกอนสารีบุตร  อริยสาวกผูใดมีศรัทธามั่น   เลือ่ม 
ใสยิ่งในพระตถาคต   อรยิสาวกน้ันไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ 
ในศาสนาของตถาคต. 
           [๑๐๑๑]   พระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   อริยสาวก 
ใดมีศรัทธามั่น    เลื่อมใสยิ่งในพระตถาคต    อริยสาวกน้ันไมพึงเคลือบแคลง  
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หรือสงสัยในพระตถาคต   หรือในศาสนาของพระตถาคต   ดวยวาอริยสาวกผูมี 
ศรัทธา     พึงหวังขอน้ีไดวา    จักเปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม 
เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง  มีความบากบ่ัน    มั่นคง   ไมทอดธุระใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย. 
           [๑๐๑๒]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็ริยะของอริยสาวกน้ันเปนวิริยิน- 
ทรีย  ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา   ปรารภความเพียรแลว      พึงหวังขอน้ีไดวา 
จักเปนผูมีสติ.    ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง   จักระลึกถึง   ตาม 
ระลึกถึงกิจท่ีทําและคําท่ีพูดแมนานได.                                 
           [๑๐๑๓]  ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็สติของอริยสาวกน้ัน เปนสตินทรีย 
ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา   เราปรารภความเพียร   เขาไปต้ังสติไวแลว      พึงหวัง 
ขอน้ีไดวา  จักยึดหนวงนิพพานใหเปนอารมณ  ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต. 
           [๑๐๑๔]  ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็สมาธิของอริยสาวกน้ันเปนสมา- 
ธินทรีย  ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร  เขาไปต้ังสติไว   มีจิต 
ต้ังม่ันโดยชอบ  พึงหวังขอน้ีไดวา.    จักรูชัดอยางนี้วา  สงสารมีที่สุดและเบื้องตน 
อันบุคคลรูไมไดแลว   เบื้องตนที่สุดไมปรากฏแกเหลาผูมีอวิชชาเครื่องกั้น    ม ี
ตัณหาเปนเครื่องผูกไว   ผูแลนไปแลว   ทองเท่ียวไปแลว    ก็ความดับดวยการ 
สํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา    นั้นเปนบทอันสงบ    นั่นเปนบท 
อันประณีต  คือ  ความระงับสังขารท้ังปวง  ความสละคืนอุปธิทั้งปวง   ความ 
สิ้นตัณหา  ความสิ้นกําหนัด   ความดับ   นิพพาน. 
           [๑๐๑๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็ปญญาของอริยสาวกน้ันเปน 
ปญญินทรีย  อริยสาวกน้ันแลพยายามอยางนี้   ครั้นพยายามแลว    ระลกึอยางนี้  
ครั้นระลึกแลว    ต้ังม่ันอยางนี้      ครัน้ต้ังม่ันแลว   รูชัดอยางนี้   ครั้นรูชัดแลว  
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ยอมเชื่อม่ันอยางนี้วา   ธรรมเหลาน้ี     ก็คือธรรมที่เราเคยไดฟงมาแลวนั่นเอง 
เหตุนั้น  บัดนี้   เราถูกตองดวยนามกายอยู    และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา. 
           [๑๐๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ศรัทธาของสาวกเปนสัทธินทรียดัง 
นี้แล.                                                                                                  
           [๑๐๑๗]  พ.  ดีละ ๆ สารีบุตร  อริยสาวกใดมีศรัทธามั่น    เลื่อมใส 
ในตถาคต    อริยสาวกน้ันไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคตหรือใน 
ศาสนาของพระตถาคต    ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา    พึงหวังขอนี้ไดวา   จัก 
เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม   เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม   มี 
กําลัง  มีความบากบ่ันมั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย. 
           [๑๐๑๘]  ดกูอนสารีบุตร  ก็วิรยิะของอริยสาวกน้ัน     เปนวิริยินทรีย 
ดวยวาอริยสาวก  ผูมีศรัทธา  ปรารภความเพียรแลว    พึงหวังขอน้ีไดวา  จัก 
เปนผูมีสติ ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง  จักระลึกถึงตามระลึก 
ถึงกิจท่ีทําและคําท่ีพูดแมนานได.                   
           [๑๐๑๙]  ดูกอนสารีบุตร ก็สติของอริยสาวกน้ัน   เปนสตินทรีย  ดวย 
วาอริยสาวกผูมีศรัทธา   ปรารภความเพียร   เขาไปต้ังสติไวแลว    พึงหวังขอนี้  
ไดวา   ซึ่งทําความสละอารมณแลว     ก็ไดสมาธิ   จักไดเอกัคคตาจิต. 
           [๑๐๒๐]  ดกูอนสารีบุตร    ก็สมาธิของอริยสาวกน้ัน  เปนสมาธินทรีย 
ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา  ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว  ที่จิตต้ังม่ันโดย 
ชอบ  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักรูชัดอยางนี้วา  สงสารมีที่สุดและเบื้องตนอันบุคคล 
รูไมไดแลว   เบื้องตน   ทีสุ่ดไมปรากฏแกเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น   ม ี
ตัณหาเปนเครื่องผูกไว   ผูแลนไปแลว    ทองเท่ียวไปแลว   กค็วามดับดวยการ  
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สํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืดคืออวิชชา   นั่นเปนบทอันสงบ   นั่นเปนบทอัน 
ประณีต   คือ   ความระงับสังขารทั้งปวง   ความสละคืนอุปธิทั้งปวง    ความสิ้น 
ตัณหา  ความสิ้นกําหนัด  ความดับ  นิพพาน. 
           [๑๐๒๑]  ดูกอนสารีบุตร ก็ปญญาของอริยสาวกนั้น  เปนปญญินทรยี 
อริยสาวกน้ันแลพยายามอยางนี้ ครั้นพยายามแลว  ระลึกอยางนี้   ครั้นระลกึแลว 
ต้ังม่ันอยางนี้   ครั้นต้ังม่ันแลว  รูชัดอยางนี้   ครั้นรูชัดแลว   ยอมเชื่อม่ันอยางนี้  
วาธรรมเหลาน้ี   ก็คือธรรมท่ีเราเคยไดฟงมาแลวนั่นเอง   เหตุนั้น   บัดนี้   เรา 
ถูกตองดวยนามกายอยู   และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา. 
           [๑๐๒๒]  ดูกอนสารีบุตร  สิ่งใดเปนศรัทธาของอริยสาวกน้ัน   สิ่งน้ัน 
เปนสัทธินทรียของอริยสาวกน้ัน  ดังนี้แล. 
                                       จบสัทธาสูตรที่  ๑๐ 
                                          จบชราวรรคที่  ๕               
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                                    อรรถกถาสัทธาสูตร 
  
          สัทธาสูตรท่ี  ๑๐.  คําวา    อิเม โข เต  ธมมฺา    ไดแกมรรค ๓ 
เบื้องบนท่ีพรอมกับวิปสสนา.    คําวา   ธรรมเหลาใดท่ีขาพเจาฟงมากอน 
แลวเท่ียว   ไดแก   ธรรมเหลาใด  ของพวกทานท่ีกําลังกลาวอยูวา    อินทรีย 
แหงอรหัตผล    มีอยูทีเดียว    เปนธรรมท่ีขาพเจาไดฟงมากอนแลว.     คําวา 
และถูกตองดวยกาย   คือ   และถูกตอง   คือไดเฉพาะดวยนามกาย.   คําวา 
และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา     คือ   และเห็นแจงแทงตลอดอยางยิ่ง 
ดวยปญญาเครื่องพิจารณา.  คําวา พระเจาขา  ก็ศรัทธาอันใดของเขา  คือ 
ศรัทธาอันไหนน้ี   คือ   ศรัทธาที่ประกอบดวยอินทรียทั้ง ๔ อยางที่ตรัสไวใน 
หนหลังแลว.  ก็แหละ  ศรทัธา  เปนศรทัธาสําหรับพิจารณา จริงอยู  สัมปยตุต- 
ศรัทธา   เปนศรัทธาที่เจือกัน.   ปจจเวกขณศรัทธาเปนโลกิยะอยางเดียว.   คํา 
ที่เหลือทุกบท  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                จบอรรถกถาสัทธาสูตรที่    ๑๐ 
                                    จบชราวรรควรรณนาที่   ๕                                                              

                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้    คือ  

           ๑. ชราสูตร  ๒. อุณณาภพราหมณสูตร  ๓. สาเกตสูตร  ๔. ปุพพ- 
โกฏฐกสูตร  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]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก 
สีหมฤคราชโลกกลาววาเปนยอดของสัตวเหลาน้ัน     เพราะมีกําลัง    มีฝเทา   ม ี
ความกลา  ฉันใด  บรรดาโพธิปกขิยธรรมทุกอยาง  ปญญินทรยี  เรากลาววา 
เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้น 
เหมือนกัน.                                                              
           [๑๐๒๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน    คือ 
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม   ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู   วิริยินทรีย    
สตินทรีย...  สมาธินทรีย...  ปญญินทรยีเปนโพธิปกขิยธรรม   ยอมเปนไป 
เพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก 
สีหมฤคราชโลกกลาววาเปนยอดของสัตวเหลาน้ัน   เพราะมีกําลัง มีฝเทา มีความ 
กลา  ฉันใด บรรดาโพธปิกขิยธรรมทุกอยาง  ปญญินทรีย  เรากลาววาเปนยอด 
แหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน    เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู   ฉันนั้นเหมือน 
กัน.                           
                                      จบโกสลสูตรที่   ๑  
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                        สูกรขาตวรรควรรณนาท่ี    ๖ 
 
                                  อรรถกถาโกสลสูตร 
 
           สูกรขาตวรรคที่  ๖   โกสลสูตรท่ี  ๑.   คําวา  ดวยความกลา 
คือดวยความเปนผูกลาหาญ.    คําวา   เพ่ือความรู   คือประโยชนแกความรู. 
                                  จบอรรถกถาโกสลสูตรที่   ๑ 
                                                                                               
                                   ๒. มัลลกสูตร 
 
                                   วาดวยอินทรีย  ๔ 
 
           [๑๐๒๗]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นิคมของชาวมัลละ 
ชื่ออุรุเวลกัปปะ   ในแควนมัลละ  ณ   ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา 
           [๑๐๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อริยญาณยังไมเกิดข้ึนแกอริยสาวก 
เพียงใด   อินทรีย ๔ ก็ยังไมต้ังลงมั่นเพียงนั้น     เมื่อใดอริยญาณเกิดข้ึนแลวแก 
อริยสาวก  เมื่อน้ัน  อินทรีย ๔ ก็ต้ังลงมั่น.                
           [๑๐๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนเรือนยอด   เมื่อเขายัง 
ไมไดยกยอดข้ึนเพียงใด กลอนเรือนกย็ังไมชื่อวา ต้ังอยูมั่นคง เพียงนั้น     เม่ือ 
ใด เขายกยอดข้ึนแลว   เม่ือน้ันกลอนเรือนจึงเรียกวา     ต้ังอยูมั่นคง    ฉันใด  
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อริยญาณยังไมเกิดข้ึนแกอริยสาวกเพียงใด  อินทรยี ๔ ก็ยังไมต้ังลงมั่นเพียงนั้น 
เมื่อใด    อรยิญาณเกิดข้ึนแลวแกอรยิสาวก    เมื่อน้ัน    อินทรีย  ๔  ก็ต้ังลงม่ัน 
ฉันนั้นเหมือนกัน   อินทรีย  ๔  เปนไฉน  คือ  สัทธินทรีย  ๑  วิริยินทรีย  ๑ 
สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑. 
           [๑๐๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สัทธา  วิริยะ  สติ   สมาธิอันไปตาม 
ปญญาของอริยสาวกผูมีปญญา   ยอมต้ังม่ัน. 
                                    จบมัลลกสูตรที่    ๒ 
 
                                  อรรถกถามัลลกสูตร 
 
           มัลลกสูตรท่ี   ๒.  คําวา   ในแควนมัลละ  คือ ในชนบทท่ีมีชื่อ 
อยางนั้น  ในสูตรนี้   อินทรียทั้ง ๔ เจือกัน    อริยญาณเปนโลกุตระ.   แหละก็ 
อริยญาณแมนั้น    ก็ควรจําแนกวา   ทําใหอาศัยอินทรียทั้ง*  ๔ เปนของเจือกัน. 
                                 จบอรรถกถามัลละสูตรที่   ๒ 
 
                                     ๓.  เสขสูตร 
 
                       วาดวยพระเสขะและพระอเสขะ 
 
           [๑๐๓๑]  ขาพเจาไดสดับนาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ โฆสิตาราม  ใกลกรุง- 
โกสัมพี   ณ   ที่นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปรยิายท่ีภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว     ต้ังอยูในเสขภูมิ   พึง 
รูวา   เราเปนพระเสขะ  ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว ต้ังอยูในอเสขภูมิพึงรูวา 
เราเปนพระอเสขะ   มีอยูหรือ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 



 *   พมาเปนอาศัยอินทรียท่ี    ๔  
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ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบอยาง  ฯลฯ 
           [๑๐๓๒]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัย 
แลวต้ังอยูในเสขภูมิ   พึงรูวา   เราเปนพระเสขะ   ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว 
ต้ังอยูในอเสขภูมิ   พึงรูวา   เราเปนพระอเสขะมีอยู. 
           [๑๐๓๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปริยายท่ีภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว  ต้ัง 
อยูในเสขภูมิ   ยอมรูวา    เราเปนพระเสขะ     เปนไฉน     ภิกษุผูเปนเสขะใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปริยายแมนี้แล   ที่ภิกษุผูเปน 
เสขะอาศัยแลว    ต้ังอยูในเสขภูมิ   ยอมรูชัดวา   เราเปนพระเสขะ. 
           [๑๐๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุผูเปนเสขะ ยอม 
พิจารณาเห็นดังน้ี วา  สมณะหรือพราหมณอ่ืนภายนอกจากศาสนานี้  ซึ่งจะแสดง 
ธรรมที่จริงแทแนนอนเหมือนพระผูมีพระภาคเจา  มีอยูหรือ  พระเสขะน้ันยอม 
รูชัดอยางนี้วา  สมณะหรือพราหมณอ่ืนภายนอกจากศาสนานี้ ซึ่งจะแสดงธรรม 
ที่จริงแทแนนอนเหมือนพระผูมีพระภาคเจา  ไมมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริยาย 
แมนี้แล   ที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว   ต้ังอยูในเสขภูนิ  ยอมรูวา  เราเปนพระ- 
เสขะ. 
           [๑๐๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุผูเปนเสขะยอม 
รูชัด ซึ่งอินทรีย ๕ คือ สัทธินทรีย ๑ วิรยิินทรีย ๑ สตินทรีย ๑ สมาธินทรีย ๑  
ปญญินทรีย  ๑  อินทรีย  ๕  น้ัน  มีสิ่งใดเปนคติ  มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง   มีสิ่ง 
ใดเปนผล   มีสิ่งใดเปนที่สุด    ภิกษุผูเปนเสขะยังไมถูกตองสิ่งนั้นดวยนามกาย 
แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปริยายแมนี้แล  ที่ภิกษุ 
เปนเสขะอาศัยแลว     ต้ังอยูในเสขภูมิ    ยอมรูวา  เราเปนพระเสขะ.  
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           [๑๐๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ปริยายท่ีภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว 
ต้ังอยูในอเสขภูมิ   ยอมรูวา   เราเปนพระอเสขะ   เปนไฉน   ภิกษุผูเปนอเสขะ 
ในธรรมวินัยนี้    ยอมรูชดัซึ่งอินทรีย  ๕  คือ    สัทธินทรีย...  ปญญินทรีย 
อินทรีย ๕ มสีิ่งใดเปนคติ มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง มีสิ่งใดเปนผล มสีิ่งใดเปนที่สุด 
อริยสาวกผูเปนอเสขะถูกตองสิ่งน้ันดวยนามกาย      และเห็นแจงแทงตลอดดวย 
ปญญา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปริยายแมนี้แล   ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัย   และ 
ต้ังอยูในอเสขภูมิ   ยอมรูวา   เราเปนพระอเสขะ. 
           [๑๐๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุผูเปนอเสขะ 
ยอมรูชัดซึ่งอินทรีย ๖ คือ  จักขุนทรยี ๑ โสตินทรีย ๑ ฆานินทรีย ๑ ชิวหิน- 
ทรีย ๑ กายินทรีย ๑ มนินทรีย ๑ อริยสาวกผูเปนอเสขะยอมรูชัดวา    อินทรยี 
๖  เหลาน้ีจักดับไปหมดส้ินโดยประการทั้งปวง    ไมมีเหลือ    และอินทรีย  ๖ 
เหลาอ่ืน  จักไมเกิดข้ึนในภพไหน ๆ ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ปริยายแมนี้แล  ที ่
ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  ต้ังอยูในอเสขภูมิ  ยอมรูชัดวา  เราเปนพระอเสขะ.                                     
9 เ  ส.  ร     ๓ 
                                           จบเสขสูตรที่     ๓ 
 
                                 อรรถกถาเสขสูตร 
 
           เสขสูตรท่ี  ๓. คําวา  น เหวโข กาเยน ผุสิตฺวา วิหรติ  ไดแก 
ยอมไมถูกตอง  คือไดเฉพาะดวยนามกายแลวแลอยู   อธิบายวา ยอมไมอาจถูก 
ตองคือไดเฉพาะ.    คําวา  แตเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา    คือ  ก็แล 
ยอมรูชัดดวยปญญาเครื่องพิจารณาวา   ชื่อวาอินทรีย    คือ   อรหัตผลเบ้ือง 
บน   ยังมีอยู.     ในภูมิของอเสขะ   คําวา   ถูกตองแลวอยู    คือไดเฉพาะ 
แลวแลอยู.  คําวา    ดวยปญญา  คือ  ยอมรูชัดดวยปญญาเครื่องพิจารณาวา  
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ชื่อวาอินทรียคืออรหัตผล   ยังมีอยู.   แมคําทั้งสองวา  น  กหุิจฺิ  กิสมฺิฺจ 
ก็เปนคําท่ีใชแทนกันและกัน.     อธิบายวา  จะไมเกิดข้ึนในภพไรๆ.   ในสูตรนี้ 
อินทรียทั้งหาเปนโลกุตระ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสอินทรีย  ๖  ที่เปนโลกิยะ 
อาศัยวัฏฏะเทาน้ัน.                                                                                                                     
                                จบอรรถกถาเสขสูตรที่    ๓ 
 
                                  ๕.  ปทสูตร 
 
                 บทธรรมที่เปนไปเพ่ือความตรัสรู 
 
           [๑๐๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผน 
ดินชนิดใดชนิดหน่ึง  รอยเทาเหลาน้ันทั้งหมดยอมรวมลงในรอยเทาชาง  รอย 
เทาชาง   โลกกลาววาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้น      เพราะเปนรอยใหญ   แม 
ฉันใด   บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู บท  คือ 
ปญญินทรีย เรากลาววาเปนยอดแหงบทธรรมเหลาน้ัน เพราะเปนไปเพ่ือความ 
ตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๓๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บทแหงธรรมท้ังหลายเปนไฉน  ยอม 
เปนไปเพ่ือความตรัสรู ไดแกบทแหงธรรม คือ สทัธินทรีย . . .วิริยินทรีย ..... 
สตินทรีย...สมาธินทรีย  ..ปญญินทรีย  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
                                        จบปทสูตรที่  ๔ 
                     
                                อรรถกถาปทสูตร 
 
           ปทสูตรท่ี  ๔. คําวา บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมเปน 
ไปเพ่ือความตรัสรู  คือ   บทธรรมบทใดบทหนึ่ง  ไดแกสวนธรรมสวนใด 



สวนหนึ่งยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
                                  จบอรรถกถาปทสูตรที่   ๔  
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                                             ๕.   สารสูตร 
 
                           ปญญินทรียเปนยอดแหงบทธรรม 
 
           [๑๐๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผน 
ดินชนิดใดชนิดหน่ึง    รอยเทาเหลานั้นทั้งหมด    ยอมรวมลงในรอยเทาชาง 
รอยเทาชาง    โลกกลาววาเปนยอดของรอยเทาเหลาน้ัน     เพราะเปนรอยใหญ 
แมฉันใด   บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู   บท 
คือ   ปญญินทรีย   เรากลาววาเปนยอดของบทแหงธรรมเหลาน้ัน   เพราะเปน 
ไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๔๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหน่ึง 
จันทนแดง   โลกกลาววาเปนยอดของไมเหลาน้ัน    แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรม 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ปญญนิทรีย  เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลา 
นั้น  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๔๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน    คือ 
สัทธินทรีย...  วิริยินทรีย...  สตินทรีย...  สมาธินทรีย...  ปญญินทรีย 
เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๔๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหน่ึง 
จันทนแดง  โลกกลาววาเปนยอดของไมเหลาน้ัน    แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรม 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ปญญนิทรีย  เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลา 
นั้น   เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                            จบสารสูตรที่   ๕  
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           สารสูตรท่ี  ๕  มีเนื้อความต้ืนท้ังน้ัน. 
 
                                ๖.  ปติฏฐิตสูตร 
  
                               วาดวยธรรมอันเอก 
  
           [๑๐๔๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  เปนอันภิกษุผูต้ังอยูใน 
ธรรมอันเอกเจริญแลว    เจริญดีแลว    ธรรมอันเอกเปนไฉน    คือ   ความไม 
ประมาท. 
           [๑๐๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ความไมประมาทเปนไฉน  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมรักษาจิตไวในอาสวะและธรรมท่ีมีอาสวะ เมื่อเธอรักษาจิตไว 
ในอาสวะและธรรมท่ีมีอาสวะ  สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย 
แมปญญินทรีย  ก็ยอมถึงความเจริญบริบูรณ. 
           [๑๐๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  เปนอันภิกษุผูต้ังอยูใน 
ธรรมอันเอกเจริญแลว   เจริญดีแลว   แมดวยประการฉะน้ันแล. 
                                       จบปติฏิฐิตสูตรที่   ๖ 
 
                          อรรถกถาปติฏฐิสูตร 
  
           ปติฏฐิตสูตรท่ี ๖.  คําวา  ยอมรกัษาจิตไวในอาสวะและธรรม 
ที่มีอาสวะ     คือ   ผูปรารภธรรมที่เปนไปในสามภูมิแลวหามการเกิดข้ึนแหง 
อาสวะ  ชื่อวายอมรักษาในสิ่งท่ีเปนอาสวะและที่ประกอบดวยอาสวะ. 
                                      จบอรรถกถาปติฏฐิตสูตรที่  ๖  
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                               ๗. พรหมสูตร 
 
                         วาดวยทาวสหัมบดีพรหม 
 
           [๑๐๔๗]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาแรกตรัสรู  ประทับอยู   ณ  ควงไม 
อชปาลนิโครธ     แทบฝงแมน้ําเนรัญชรา    ตําบลอุรุเวลา    ครัง้น้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรนอยูในท่ีลับ      ทรงเกิดความปริวิตกแหงพระ- 
หฤทัยอยางนี้วา   อินทรยี ๕ ที่เจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมหยัง่ลงสู 
อมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา    มีอมตะเปนที่สุด    อินทรีย ๕ เปนไฉน  คือ 
สัทธินทรียทีเ่จริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมหยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปน 
เบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ  ปญญินทรียที่เจริญแลว  กระทําใหมากแลว 
ยอมหยั่งลงสูอมตะ    มอีมตะเปนเบ้ืองหนา     มอีมตะเปนที่สุด    อินทรยี ๕ 
เหลาน้ี   ที่เจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมหยัง่ลงสูอมตะ    มีอมตะเปน 
เบื้องหนา   มีอมตะเปนท่ีสุด. 
           [๑๐๔๘]  ครั้งน้ัน    ทาวสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกแหงพระ- 
หฤทัยดวยใจแลว       จึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องของพระพักตรพระผูมี 
พระภาคเจา   เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน. 
           [๑๐๘๙]  ครั้งน้ัน   ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง 
ประณมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา    แลวกราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระ 
ภาคเจา   ขอน้ีเปนอยางนั้น    ขาแตพระสุคต    ขอน้ีเปนอยางนั้น     อินทรีย  ๕ 
ที่เจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมหย่ังลงสูอมตะ    มีอมตะเปนเบื้องหนา 
มีอมตะเปนท่ีสุด  อินทรยี ๕ เปนไฉน  คือ  สัทธนิทรียที่เจริญแลว   กระทํา  
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ใหมากแลว   ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด ฯลฯ 
ปญญินทรียที่เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมหยั่งลงสูอมตะ   มีอมตะเปน 
เบื้องหนา    มีอมตะเปนท่ีสุด    อินทรีย ๕ เหลาน้ี   ที่เจริญแลว    กระทําให 
มากแลว   ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด. 
           [๑๐๕๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ    เรื่องเคยมีมาแลว     ขาพระองคได 
ประพฤติพรหมจรรย   ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา  กัสสปะ  แม 
ในเวลาน้ัน  เขารูจักขาพระองคอยางนี้วา   สหกะภิกษุ ๆ เพราะความท่ีอินทรีย 
๕ เหลาน้ี   อันขาพระองคเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ขาพระองคจึงคลาย 
กามฉันทในกามทั้งหลายเสียได   เมื่อตายไป   ไดเขาถึงสุคติพรหมโลก   แมใน 
พรหมโลกน้ัน  เขาก็รูจักขาพระองคอยางนี้วา  ทาวสหัมบดีพรหม ๆ. 
           [๑๐๕๑]   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอน้ีเปนอยางนั้น  ขาแตพระสุคต 
ขอน้ีเปนอยางนั้น    ขาพระองครู  ขาพระองคเห็น     ขอท่ีอินทรยี ๕ เหลาน้ีที่ 
บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา 
มีอมตะเปนท่ีสุด. 
                                          จบพรหมสูตรที่   ๗ 
     
           พรหมสูตรที่ ๗  มีเน้ือความงายทั้งน้ัน.   
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                                 ๘.  สูกรขาตาสูตร 
  
                            ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ 
 
           [๑๐๕๒]  สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ถํ้าสูกรขาตา 
เขาคิชฌกูฎ  ใกลกรุงราชคฤห ณ ที่นัน้   พระองคตรัสเรียกทานพระสารีบุตร 
แลวตรัสถามวา  ดูกอนสารีบุตร  ภิกษุผูขีณาสพเห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ 
จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.  
           [๑๐๕๓]  ทานสารีบุตรกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุผู 
ขีณาสพเห็นธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม    จึงประพฤตินอบนอม 
อยางยิ่งในพระตถาคต  หรือในศาสนาของพระตถาคต. 
           [๑๐๕๔]  พ. ถูกละ ๆ  สารีบุตร      ภิกษุผูขีณาสพเห็นธรรมเปน 
แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม  จึงประพฤตินอบนอมในตถาคตหรือในศาสนา 
ของตถาคต. 
           [๑๐๕๕]   ดูกอนสารีบุตร      กธ็รรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยม  ทีภิ่กษุขีณาสพเห็นอยู   จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคตหรือ 
ในศาสนาของตถาคตน้ัน  เปนไฉน. 
           [๑๐๕๖]  สา.  ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี ้
ยอมเจริญสัทธินทรีย    อันใหถึงความสงบ    ใหถึงความตรัสรู    ยอมเจริญ 
วิริยินทรีย.. สตินทรีย... สมาธินทรีย... ปญญินทรยี อันใหถึงความสงบ 
ใหถึงความตรัสรู.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยมนี้แล     ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู     จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งใน 
พระตถาคต  หรือในศาสนาของพระตถาคต.  
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           [๑๐๕๗]   พ.   ถูกละ ๆ  สารีบตุร   ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยมนี้แล     ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู      จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งใน 
ตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต.                                       
           [๑๐๕๘]  ดกูอนสารีบุตร    การนอบนอมอยางยิ่ง    ที่ภิกษุผูขีณาสพ 
พระพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต  เปนไฉน. 
           [๑๐๕๙]  สา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุผูขีณาสพในธรรมวินัยนี ้
มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา   ในพระธรรม   ในพระสงฆ   ในการศึกษา 
ในสมาธิ   ขาแตพระองคผูเจริญ   การนอบนอมอยางยิ่งน้ีแล   ที่ภิกษุผูขีณาสพ 
ประพฤติในพระตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต. 
           [๑๐๖๐]  พ.  ถูกละ  ๆ สารีบุตร  การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล  ที่ภิกษุ 
ผูขีณาสพประพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคต. 
                                      จบสูกรขาตาสูตรที่  ๘ 
 
                            อรรถกถาสูกรขาตาสูตร 
 
           สูตรท่ี ๘.  คําวา   สูกรขาตาย  คือในที่เรนที่หมูขุดไว.    เลากันวา 
ในเวลาพระกัสสปพุทธเจา    ถ้ําน้ัน    เมื่อแผนดินงอกข้ึนมาในพุทธันดรหน่ึง 
ก็จมอยูในแผนดิน.  วันหนึ่ง หมูตัวหนึ่ง ขุดคุยดินในที่ใกล  รอบ ๆ หลังคา 
ถ้ําน้ัน.  เมื่อฝนตกมา  ดินก็ถูกชะ  จึงปรากฏรอบ ๆ เปนหลังคา    พรานปา 
คนหน่ึงมาพบเขา     จึงคิดวา    แตกอนตองเปนที่ที่ทานผูมีศีลท้ังหลายเคยใช 
สอยมาแลวเปนแน   เราจะปรับปรุงมัน   จึงขนเอาดินโดยรอบออกไป  ทําถ้ํา  
ใหสะอาด    ลอมรั้วรอบกระทอม   ติดประตูหนาตาง   โบกปนูขาววาดภาพ  
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จิตรกรรมจนสําเร็จเปนอยางดี     แลวเอาทรายท่ีเหมือนแผนเงินมาเกล่ียจนทั่ว 
บริเวณ   ต้ังเตียงและต้ังไวแลว   ไดถวายเพ่ือประโยชนเปนทีป่ระทับของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ถาเปนของลึก   เปนของท่ีพึงข้ึนลงได   คําน้ัน    พระอานนท 
หมายเอาถ้ํานั้นจึงกลาวแลว.     คําวา   การนอบนอมอยางย่ิง    เปนคํา 
นปุงสกลิงคแสดงถึงภาวะ    มีคําท่ีทานอธิบายไววา    เปนผูทําความออนนอม 
เปนอยางยิ่งแลว   กําลังเปนไปอยู   ยอมเปนไป.   คําวา  เกษมจากโยคะอัน  
ยอดเยี่ยม  ไดแก ความเปนพระอรหันต.  คําวา ผูมีความเคารพยําเกรง  คือ 
ผูมีความเจริญท่ีสุด   คําท่ีเหลือทุกแหงมีเนื้อความต้ืนทั้งน้ันแล.  
                                 จบอรรถกถาสูกรขาตาสูตรที่  ๘ 
                                   จบสูกรขาตาวรรควรรณนาที่  ๖ 
 
                                      ๙.  ปฐมอุปาทสูตร 
 
                             อินทรยี  ๕  ไมเกิดนอกพุทธกาล 
 
           [๑๐๖๑]  สาวัตถีนิทาน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย ๕ เหลาน้ี 
อันบุคคลเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ที่ยังไมเกิด   จะเกิดข้ึน    นอกจาก 
ความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา   หาเกิดไม.   อินทรีย  ๕ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี...  ปญญินทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย 
๕ เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ที่ยังไมเกิด  จะเกิดข้ึน 
นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  หาเกิดไม. 
                                      จบปฐมอุปาทสูตรที่   ๙      
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                                ๑๐.  ทุติยอุปาทสูตร 
  
                       อินทรีย   ๕ ไมเกิดนอกวินัยพระสุคต 
 
           [๑๐๖๒]  สาวัตถีนิทาน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรยี ๕ เหลาน้ี 
อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ที่ยังไมเกดิ  จะเกิดข้ึน  นอกจากวินัย 
ของพระสุคต  หาเกิดไม. อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย... ปญญินทรีย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล   อันบคุคลเจริญแลว    กระทําให 
มากแลว   ทีย่ังไมเกิด  จะเกิดข้ึน  นอกจากวินัยของพระสุคต   หาเกิดไม. 
                                จบทุติยอุปาทสูตรท่ี  ๑๐ 
                                   จบสูกรขาตาวรรคท่ี ๖ 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้     คือ 
           ๑.  โกสลสูตร   ๒.  มลัลกสตูร    ๓.  เสขสูตร    ๔.  ปทสูตร   ๕. 
สารสูตร  ๖.  ปติฏฐิตสูตร  ๗.  พรหมสูตร   ๘.  สกูรขาตาสูตร   ๙.  ปฐม- 
อุปาทสูตร  ๑๐. ทุติยอุปาทสูตร  และอรรถกถา.  
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                                   โพธิปกขิยวรรคที่  ๗ 
 
                                     ๑.  สัญโญชนสูตร  
 
                          เจริญอินทรีย  ๕  เพ่ือละสังโยชน 
 
           [๑๐๖๓]  สาวัตถีนทิาน.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   อินทรีย ๕ เหลาน้ี    อันบคุคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอม 
เปนไปเพ่ือละสังโยชน. อินทรีย๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรียฯลฯ ปญญินทรีย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล   อันบคุคลเจริญแลว    กระทําให 
มากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน. 
                                        จบสัญโญชนสูตรที่  ๑ 
 
                                  ๒ .  อนุสยสูตร 
 
                    เจริญอินทรีย    ๕   เพ่ือถอนอนุสัย 
 
           [๑๐๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ี   อันบคุคลเจริญ 
แลว  กระทําใหมากเเลว    ยอมเปนไปเพ่ือถอนอนุสัย.   อินทรยี ๕ เปนไฉน 
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล 
อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือถอนอนุสัย. 
                                        จบอนุสยสูตรท่ี   ๒  
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                                  ๓. ปริญญาสูตร 
 
                  เจริญอินทรีย  ๕  เพ่ือกําหนดรูอัทธานะ 
           [๑๐๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ี    อันบุคคลเจริญ 
แลว     กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอัทธานะ     (ทางไกล). 
อินทรีย ๕ เปนไฉน คือ สัทธินทรีย ฯลฯ  ปญญนิทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล    อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไป 
เพ่ือกําหนดรูอัทธานะ. 
                                   จบปริญญาสูตรที่  ๓ 
     
                                 ๔.  อาสวักขยสตูร  
 
                    เจริญอินทรีย   ๕ เพ่ือความส้ินอาสวะ 
 
           [๑๐๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  เหลาน้ี    อันบุคคลเจริญ 
แลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ.  อินทรีย ๕ เปนไฉน 
คือ สัทธินทรีย ฯลฯ ปญญินทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล 
อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ. 
           [๑๐๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ี   อันบคุคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน   เพ่ือถอนอนุสัย   เพ่ือ 
กําหนดรูอัทธานะ เพ่ือความสิ้นอาสวะ อินทรีย   ๕ เปนไฉน คือสัทธินทรีย ฯลฯ 
ปญญินทรีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน  เพ่ือถอนอนุสัย  เพื่อกําหนดรู 
อัทธานะ  เพ่ือความส้ินอาสวะ. 
                                      จบอาสวักขยสูตรที่  ๔  
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                               ๕. ปฐมผลสูตร 
 
                    เจริญอินทรีย   ๕  หวังผลได ๒ อยาง 
           [๑๐๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย  ๕  เหลาน้ี.   อินทรีย  ๕ 
เปนไฉน  คือ  สัทธินทรยี ฯล ฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๕ เหลาน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา 
ใหมากแลว     พึงหวังผลได ๒ อยาง    อยางใดอยางหน่ึง   คือ   อรหัตผลใน 
ปจจุบัน   หรอืเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู   เปนพระอนาคามี. 
 
                                      จบปฐมผลสูตรที่   ๕ 
 
                                 ๖. ทุติยผลสูตร 
 
               เจรญิอินทรีย   ๕   ไดอานิสงส   ๗   ประการ 
 
           [๑๐๖๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อินทรีย ๕ เหลาน้ี.   อินทรีย ๕ 
เปนไฉน คือ  สัทธินทรยี ฯลฯ  ปญญนิทรีย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เพราะความท่ีอินทรีย  ๕  เหลาน้ีแล     อันบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    พึงหวังผลานิสงสได ๗ ประการ   ผลานสิงส ๗ ประการ 
เปนไฉน  คือ  จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน  ๑  ถาไมไดชมอรหัตผลใน 
ปจจุบันกอน  จะไดชมเวลาใกลตาย ๑  ถาปจจุบันก็ไมไดชม  ในเวลาใกลตาย 
ก็ไมไดชมไซร  ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑ ผูอุปหัจจ- 
ปรินิพพายี ๑   ผูอสังขารปรินิพพายี  ๑   ผูสสังขารปรินิพพายี  ๑   ผูอุทธังโส  
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โตอกนิฏฐคามี ๑   เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เพราะความท่ีอินทรีย ๕ เหลาน้ีแล    อันบุคคลเจริญแลว   กระทํา 
ใหมากแลว   พึงหวังผลานิสงส ๗ ประการเหลาน้ี. 
                                       จบทุติยผลสูตรที่   ๖ 
 
                                    ๗.  ปฐมรุกขสูตร 
  
                   ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม 
 
           [๑๐๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตนหวา  โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ัน   แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรม 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ปญญนิทรีย   บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม 
เหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน    คือ 
สัทธินทรีย เปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย 
เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตนหวา  โลกกลาววาเปนยอดแหงตนไมเหลาน้ัน  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรม 
เหลาใดเหลาหน่ึง ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม 
เหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                     จบปฐมรุกขสูตรที่   ๗   
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                                     ๘.  ทุติยรุกขสตูร 
 
                   ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม 
 
           [๑๐๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ตนปาริฉัตตกะ  โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ัน   แมฉันใด 
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ปญญินทรีย   บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน    เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     กโ็พธิปกขิยธรรมเปนไฉน    คือ 
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย 
เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมของเทวดาชั้นดาวดึงสชนิดใด 
ชนิดหน่ึง  ตนปาริฉัตตกะ  โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ัน    แมฉันใด 
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ปญญินทรีย   บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน   เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                   จบทุติยรุกขสูตรที่  ๘ 
 
                                 ๙.  ตติยรุกขสูตร 
 
                  ปญญินทรียเปนยอดเเหงโพธิปกขิยธรรม 
 
           [๑๐๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ตนไมพวกอสูรชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตนจิตตปาฏลี    โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ัน     แมฉันใด    โพธิ- 
ปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ปญญนิทรีย     บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน   เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
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           [๑๐๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน    คือ 
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ  ปญญินทรีย 
เปนโพธิปกขิยธรรม   ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๗๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ตนไมของพวกอสูรชนดิใดชนิดหน่ึง 
ตนจิตตปาฏลี   โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ี    แมฉันใด   โพธิปกขิย- 
ธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิย- 
ธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                       จบตติยรุกขสูตรที่ ๙ 
 
                                    ๑๐.  จตุตถรุกขสูตร          
 
                       ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม 
 
           [๑๐๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตนโกฏสิมพลี  (ไมง้ิวปา)  โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลานั้น   แมฉันใด 
โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง   ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๘๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     โพธิปกขิยธรรมเปนไฉน     คือ 
สัทธินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู ฯลฯ ปญญินทรีย 
เปนโพธิปกขิยธรรม   ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู. 
           [๑๐๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหน่ึง 
ตนโกฏสิมพลี    โลกกลาววาเปนยอดของตนไมเหลาน้ัน     แมฉันใด    โพธิ-  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 106 

ปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง     ปญญินทรีย     บณัฑิตกลาววาเปนยอดแหง 
โพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน    เพราะเปนไปเพ่ือความตรัสรู   ฉันนัน้เหมือนกัน   
                                    จบจตุตถรุกขสูตรที่   ๑๐ 
                                    จบโพธิปกขิยวรรคที่  ๗ 
                                         
                             อรรถกถาโพธิปกขิยวรรคที่   ๗ 
 
           ในโพธิปกขิยวรรคที่  ๗. ผล ๗ อยาง  เปนสวนเบื้องตน   บรรดา 
ผลทั้ง  ๗ อยางนั้น    ผล ๒ อยางในหนหลัง    ทําใหเปนตนแลว     ก็เปนของ 
เจือกัน.    คําท่ีเหลือในพระสูตรนี้    และคําท้ังหมดนอกจากน้ี       ลวนแตต้ืน 
ทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาโพธิปกขิยวรรคที่  ๗ 
                                  จบอรรถกถาอินทริยสังยุตท่ี ๔ 
 
                 อนิทริยสังยุต    คังคาทิเปยยาลที่   ๘* 
 
                     อานิสงสแหงการเจริญอินทรีย  ๕   
 
           [๑๐๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่ง 
ไปสูทิศปราจีน   บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด   ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา 
ใหมากซ่ึงอินทรีย  ๕  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน   โอนไป 
นิพพาน ฉันน้ันเหมือนกัน. 
*   คังคาทิเปยยาลที่  ๘  ไมมีอรรถกถาแก.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 107 

           [๑๐๘๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมาก 
ซึ่งอินทรีย ๕ อยางไรเลา    ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน 
โอนไปสูนิพพาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญสัท- 
ธินทรีย   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละ   ยอม 
เจริญวิริยินทรีย... สตินทรีย.. สมาธินทรีย... ปญญนิทรีย อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญ 
อินทรีย ๕ กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย๕ อยางนี้แล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน 
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน. 
           [๑๐๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้ 
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตน  ๕  เปนไฉน  คือ  รูปราคะ  อรปูราคะ  มานะ 
อุทธัจจะ  อวิชชา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล. 
           [๑๐๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญเพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้  
แล  อินทรีย ๕ เปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอม 
เจริญสัทธินทรีย   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการ 
สละ ฯลฯ ยอมเจริญปญญินทรีย   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ี อันภิกษุพึงเจริญ 
เพ่ือรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้อง 
บน ๕ นี้แล  (อินทรียที่อาศัยวิเวกเปนตน   พึงขยายความออกไปเหมือนมรรค 
สังยุต ). 
           [๑๐๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่ง 
ลงสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน   แมฉันใด   ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทํา  
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ใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนพิพาน โอนไปสู 
นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.                                                    
           [๑๐๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําใหมาก 
ซึ่งอินทรีย ๕ อยางไรเลา     ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน 
โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรีย  มอัีนกําจัดราคะ 
เปนที่สุด    มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด    มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ฯลฯ    ยอม 
เจริญปญญินทรีย  มีอันกาํจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอัน 
กําจัดโมหะเปนที่สุด    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเจริญอินทรีย ๕ กระทําให 
มากซ่ึงอินทรีย ๕ อยางนี้แล   ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน 
โอนไปสูนิพพาน. 
           [๑๐๘๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา 
นี้   สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เปนไฉน  คือ  รูปราคะ อรูปราคะ  มานะ 
อุทธัจจะ    อวิชชา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน  ๕ 
เหลาน้ีแล. 
           [๑๐๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อินทรีย ๕ อันภิกษุพึงเจริญ เพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู    เพ่ือความส้ินไป     เพ่ือละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน 
๕ เหลาน้ีแล  อินทรีย ๕ เปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรยี 
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด 
ฯลฯ  ยอมเจริญปญญินทรีย  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด   มีอันกําจัดโทสะเปนที่ 
สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ี   อัน  
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ภิกษุพึงเจริญ   เพ่ือรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละซ่ึงสังโยชน 
อันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลาน้ีแล (อินทรียสังยุตมีสวนเหมือนในมรรคสงัยุต ). 
                                  จบคังคาทิเปยยาลที่   ๘ 
                                        จบอินทรียสังยุต  

                       รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  สญัโญชนสูตร  ๒.   อนุสยสูตร  ๓.  ปริญญาสูตร  ๔.  อาสวัก- 
ขยสู ร  ๕.  ปฐมผลสูตร  ๖. ทุติยผลสูตร   ๗.  ปฐมรุกขสูตร   ๘.  ทุติย 
รุกขสู ร   ๙.   ตติยรุกขสูตร   ๑๐.  จตุตถรุกขสูตรและอรรถกถา 
 
                              สมัมัปปธานสังยุต                                                   
 
                                วาดวยสัมมัปปธาน ๔ 
 
           [๑๐๙๐] สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นัน้แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมัปปธาน ๔ เหลาน้ี. สัมมัปปธาน 
๔ เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมยงัฉันทะใหเกิด 
พยายาม ปรารภความเพียรประคองจิตไว  ต้ังจิตไว  เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรม 
ที่ยังไมเกิดเกิดข้ึน ๑ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑ เพ่ือใหกุศลธรรม 
ที่ยังไมเกิดเกิดข้ึน ๑ เพ่ือความต้ังอยู    เพ่ือความไมเลือนหาย    เพ่ือความมี 
ยิ่ง ๆ ข้ึนไป  เพ่ือความไพบูลย  เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณแหงกุศล 
ธรรมที่บังเกิดข้ึนแลว  ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมัมัปปธาน ๔ เหลาน้ีแล.  
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           [๑๐๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่ง 
ไปสูทิศปราจีน บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทํา 
ใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอน 
ไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.                                
           [๑๐๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําให 
มากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ อยางไรเลา     ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสู 
นิพพาน โอนไปสูนิพพาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังฉันทะใหเกิด พยายาม 
ปรารภความเพียรประคองจิตไว  ต้ังจิตไว เพ่ือไมใหบาปอกุศธรรมท่ียังไมเกิด 
เกิดข้ึน ๑ เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว ๑ เพ่ือใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด 
เกิดข้ึน ๑ เพ่ือความไมเลือนหาย   เพ่ือความมียิ่ง ๆ ข้ึนไป   เพ่ือความไพบูลย 
เพ่ือความเจริญ    เพ่ือความบริบูรณ    แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน  ๔ อยาง 
นี้แล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน. 
           ปาจีนนินนสูตร ๖ สูตร    สมุททนินนสูตร ๖ สูตร ๒ อยางเหลาน้ัน  
อยางละ ๖ สูตร  รวมเปน ๑๒ สูตร  เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวาวรรค   (พึงขยาย 
ความคังคาเปยยาลแหงสัมมัปปธานสังยุต   ดวยสามารถสัมมัปปธาน). 
                                                 จบวรรคที่   ๑ 
           ๑. ตถาคตสูตร  ๒. ปทสูตร   ๓. กฏูสูตร  ๔. มูลสูตร   ๕.  สารสูตร 
๖. วัสสิกสูตร  ๗. ราชสูตร   ๘. จันทิมสูตร   ๙. สรุยิสูตร  ๑๐. วัตถสูตร 
  (พึงขยายความอัปปมาทวรรคทั้ง   ๑๐ สูตรดวยสามารถสัมมัปปธาน) 
                                     จบวรรคท่ี   ๒      
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           [๑๐๙๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใด 
อยางหน่ึง  อันบุคคลทําอยู   การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังท้ังหมดน้ัน  อันบุคคล 
อาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน   จึงทําไดอยางนั้น   แมฉันใด    ภิกษุอาศัย 
ศีล  ต้ังอยูในศีลแลว  จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน  ๔ 
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๐๙๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุอาศัยศีล  ต้ังอยูในศีลแลว   จึง 
เจริญสัมมัปปธาน  ๔  กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน  ๔  อยางไรเลา    ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว 
ต้ังจิตไว      เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด      เกิดข้ึน  ๑  เพ่ือ 
ละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  ๑  เพ่ือใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด    เกิดข้ึน  ๑ 
เพ่ือความต้ังอยู   เพ่ือความไมเลือนหาย   เพ่ือความมียิ่ง ๆ ข้ึนไป   เพ่ือความ 
ไพบูลย   เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณ   แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล    ต้ังอยูในศีลแลว   จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔ 
กระทําใหมากซ่ึงสัมมัปปธาน ๔ อยางนี้แล   (พึงขยายความพลกรณียวรรคดวย 
สามารถสัมมัปปธานอยางนี้) 
                                                   จบวรรคท่ี  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 
เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป เพ่ือความละซึ่งการแสวงหา ๓  อยางนี้ 
สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม 
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว  ต้ังจิตไว เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด  
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เกิดข้ึน ฯลฯ เพ่ือความต้ังอยู   เพ่ือความไมเลือนหาย  เพ่ือความมียิ่ง ๆ ข้ึนไป 
เพ่ือความไพบูลย  เพ่ือความเจริญ  เพ่ือความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึน 
แลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัมมัปปธาน ๔ เหลาน้ี   อันภิกษุพึงเจริญ   เพ่ือ 
ความรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล. 
           [๑๐๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้  
สังโยชนเปนสวนเบื้องบน  ๕  เปนไฉน   คือ   รปูราคะ    อรปูราคะ    มานะ 
อุทธัจจะ  อวิชชา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล. 
           [๑๐๙๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     สัมมัปปธาน  ๔  อันภิกษุพึงเจริญ 
เพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละซึ่งสังโยชน   อันเปนสวน 
เบื้องบน ๕ เหลาน้ีแล  สมัมัปปธาน ๔ เปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอม 
ยังฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ต้ังจิตไว  เพ่ือ 
ไมใหบาปอกุศลธรรมทีย่ังไมเกิด   เกิดข้ึน ฯลฯ เพ่ือความต้ังอยู   เพ่ือความไม 
เลือนหาย   เพ่ือความมียิ่ง ๆ ในรูป   เพ่ือความไพบูลย   เพ่ือความเจริญ  เพ่ือ 
ความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน 
๔ เหลาน้ี   อันภิกษุพึงเจริญ   เพ่ือรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือส้ินความไป   เพ่ือ 
ละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลาน้ีแล. 
                (พึงขยายความออกไป  เหมอืนเอสนาวรรค) 
                                   จบสัมมัปปธานสังยุต  
           แมในสัมมัปปธานสังยุตท้ังส้ิน  พระองคก็ตรัสแตวิปสสนาที่เปนสวน 
เบื้องตนทั้งนั้นแล.  
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                                       พลสังยุต 
 
                                     วาดวยพละ  ๕ 
 
           [๑๐๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พละ ๕ประการน้ี.  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 
มากซ่ึงพละ  ๕  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสู 
นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.                                                    
           [๑๑๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึง 
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 กระทําใหมากซ่ึงพละ 
๕ อยางนี้แล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน โนมไปสูนิพพาน โอนไปสูนิพพาน. 
           [๑๑๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน  ๕ 
เหลาน้ี  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน 
๕ เหลาน้ีแล.  
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           [๑๑๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พละ  ๕  อันภิกษุพึงเจริญเพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา 
นี้แล    พละ  ๕  เปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสัทธาพละ.... 
วิริยพละ..  สติพละ...  สมาธิพละ..4  ปญญาพละ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย 
วิราคะ อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พละ ๕ เหลาน้ี  
อันภิกษุพึงเจริญ.   เพ่ือรูยิง่  เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป    เพ่ือละสังโยชน 
อันเปนสวนเบ้ืองบน  ๕ เหลาน้ีแล. 
           [๑๑๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่ง 
ไปสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญพละ ๕  กระทําให 
มากซ่ึงพละ  ๕  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสูนิพพาน    โอนไปสู 
นิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๑๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึง 
พละ ๕ อยางไรเลา  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไป 
สูนิพพาน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธาพละมีอันจํากัดราคะเปนที่สุด 
มีอันจํากัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด ...  ยอมเจริญปญญาพละ 
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด   มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเจริญพละ ๕ การทําใหมากซ่ึงพละ ๕ อยางนี้แล 
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน. 
           [๑๑๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน  ๕ 
เหลาน้ี   สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน 
เหลาน้ีแล.  
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           [๑๑๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พละ ๕ อัน ภิกษุพึงเจริญ  เพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู    เพ่ือความส้ินไป    เพ่ือละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ 
เหลาน้ีแล  พละ ๕ เปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสัทธาพละมี 
อันกําจัดราคะเปนที่สุด มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด    
ยอมเจริญปญญาพละมีอัน กําจัดราคะเปนที่สุด       มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด 
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕ เหลาน้ีแล   อันภิกษุ 
พึงเจริญเพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละซึ่งสังโยชนอันเปน 
สวนเบื้องบน ๕ เหลาน้ีแล. 
                                                จบพลสังยุต  
 
                               อรรถกถาพลสังยุต 
 
           พละทั้งหลายท่ีตรัสไวใน  พลสังยุต   ก็เปนของเจือกันเหมือนกัน. 
คําท่ีเหลือทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                 จบอรรถกถาพลสังยุต  
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                              อิทธบิาทสังยุต 
 
                                ปาวาลวรรคท่ี  ๑ 
 
                                  ๑. อปารสูตร 
 
                               วาดวยอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๑๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี   อันบุคคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว     ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝงจากท่ีมิใชฝง.    อิทธิบาท ๔ 
เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ   และปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิ    และปธานสังขาร    เจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิบาท 
๔ เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝง 
จากท่ีมิใชฝง. 
                                            จบอปารสูตรที่   ๑ 
                                 



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 117 

                         อรรถกถาอิทธิปาทสังยุต  
 
                         ปาวาลวรรควรรณนาที่  ๑๑ 

 
 
                            อรรถกถาอปารสูตร 
 
           อิทธปิาทสังยุต อปารสูตรท่ี ๑. สมาธิที่อาศัยฉันทะเปนไป ชื่อวา 
ฉันทสมาธิ      พวกสังขารท่ีเปนประธาน   ชื่อวา    ปธานสังขาร.    คําวา 
สมนฺนาคต    คือ   เขาถึงดวยธรรมเหลาน้ัน.    ชื่อวา  อิทธิบาท    เพราะ 
เปนบาทของฤทธิ์  หรือบาทท่ีเปนฤทธิ์.  แมในพวกคําท่ีเหลือก็ทานองนี้แหละ. 
นี้เปนความสังเขปในอิทธิปาทสังยุตน้ี.        สวนความพิสดารมาเสร็จแลวใน 
อิทธิปาทวิภังค   สวนใจความของอิทธิปาทสังยุตน้ัน    ทานกไ็ดแสดงไวแลวใน 
วิสุทธิมรรค.  ในมรรคสังยุต  โพชฌงคสังยุค  สติปฏฐานสังยุต  และอิทธปิาท 
สังยุตน้ี   ก็อยางนั้น    คือเปนปริจเฉทอยางเดียวกันโดยแท. 
                           จบอรรถกถาอปารสูตรที่  ๑ 
 
                                   ๒.  วิรัทธสูตร 
 
               ผูปรารภอิทธิบาทชื่อวาปรารภอริยมรรค 
 
           [๑๑๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่ง 
เบื่อแลว    ชนเหลาน้ันก็ชื่อวาเบ่ืออริยมรรคเครื่องใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ 
อิทธิบาท ๔  อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว      ชนเหลาน้ันชื่อวาปรารภ 
อริยมรรคเครื่องใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ    อิทธิบาท ๔  เปนไฉน  ดูกอน 



 *   พมา  จาปาลวรรค                                
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร . . .   วิริยสมาธิ   . . .   จิตตสมาธิ  . . .   วิมังสาสมาธิและปธาน 
สังขาร   อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี    อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบ่ือแลว    ชนเหลาน้ัน 
ก็ชื่อวาเบ่ืออริยมรรคที่ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ        อิทธบิาท ๔ เหลาน้ี 
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว     ชนเหลาน้ันชื่อวาปรารภอริยมรรคที่ให 
ถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
                                              จบวิรัทธสูตรที่  ๒ 
 
                                              ๓.  อริยสูตร 
 
                      เจริญอิทธบิาท   ๔  เพ่ือความส้ินทุกข 
 
           [๑๑๑๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี  อันบุคคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว     เปนอริยะ     นําออกจากทุกข     ยอมนําผูบําเพ็ญ 
อิทธิบาทน้ันไป    เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน  ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...    
วิริยสมาธิ....  จิตตสมาธิ...    วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล    อันบุคคลเจริญแลว    กระทําใหมากแลว 
เปนอริยะ นําออกจากทุกข  ยอมนําผูบําเพ็ญอิทธิบาทน้ันไปเพ่ือความส้ินทุกข 
โดยชอบ. 
                                             จบอริยสูตรที่  ๓  
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                                      ๔.  นิพพุตสูตร 
 
                        เจริญอิทธบิาท  ๔   เพ่ือความหนาย 
 
           [๑๑๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี     อันบุคคล 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว  เพ่ือ 
คลายกําหนัด    เพ่ือดับ    เพ่ือความสงบ    เพ่ือความตรัสรู    เพ่ือนิพพาน 
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร ....   วิริยสมาธิ ....   จิตตสมาธิ ....   วิมังสาสมาธิ 
และปธานสังขาร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล    อันบุคคล 
เจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว.... 
เพ่ือนิพพาน. 
                                          จบนิพพุตสูตรที่   ๔ 
 
                                      ๕. ปเทสสูตร 
 
                             ผูทําฤทธิ์ไดเพราะเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๑๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล   ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว   สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้น   ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได  ก็เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล   จักยังสวนแหงฤทธิ์ให 
สําเร็จ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน    จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได     ก็  
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เพราะเจริญ     กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔     สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ในปจจุบัน   ยงัสวนแหงฤทธ์ิใหสําเร็จ  สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้น   ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได     ก็เพราะเจริญ     กระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร        ยอมเจริญ 
อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ ....   จิตตสมาธิ ....    วิมังสาสมาธิและปธาน 
สังขาร.                                                                                                        
           [๑๑๑๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล   ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จแลว    สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้น    ยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได   ก็เพราะเจริญ      กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท 
๔ เหลาน้ีแล   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ในอนาคตกาล   จักยัง 
สวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ   สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น      จักยังสวนแหงฤทธิ์ 
ใหสําเร็จได   ก็เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ เหลาน้ีแล    สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ในปจจุบัน    ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จ 
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น      ยอมยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได    กเ็พราะ 
เจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล.  
                                            จบปเทสสูตรที่   ๕ 
 
                                    อทิธิปเทสสูตร  
 
           อิทธปิเทสสูตรท่ี  ๕.  มรรค ๓ เเละผล ๓ ชือ่วา อิทธิปาทปเทส 
                              จบอรรถกถาอิทธิปเทสสูตรที่  ๕  
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                                     ๖.  สมัมัตตสูตร 
 
                     ทําฤทธิ์ใหบริบูรณไดเพราะเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๑๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล    ยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณแลว    สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้นยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ   ก็เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ในอนาคตกาล    จักยังฤทธิ์  ใหสําเร็จ 
บริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  ยอมยงัฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ  ก ็
เพราะเจริญ     กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในปจจุบัน ยอมยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน 
ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ  ก็เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔. 
อิทธิบาท  ๔  เปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอม 
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร    ยอมเจริญอิทธิบาท 
ประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. 
           [๑๑๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล  ยังฤทธิใ์หสําเร็จบริบูรณแลว    สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้น  ยังฤทธิใ์หสําเร็จไดบริบูรณ  ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
เหลาน้ีแล  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล  จักยังฤทธิ์  
ใหสําเร็จบริบูรณ สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ 
ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ เหลาน้ีแล   สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบัน     ยอมยงัฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ    สมณะหรือ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 122 

พราหมณทั้งหมดนั้น  จักยังฤทธิ์ใหสําเร็จไดบริบูรณ   ก็เพราะเจริญ   กระทาํ 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
                                            จบสัมมัตตสูตรที่   ๖                                            
 
                                        อรรถกถาสัมมัตตสูตร  
 
           สัมมตัตสูตรท่ี ๖.   คําวา  สมตฺต อิทฺธึ    คือ  อรหัตผลน่ันเอง. 
ก็แหละใน ๙ สูตรต้ังแตตนมา  พระองคไดตรัสแตอิทธิบาทท่ีมีวิวัฏฏะเปนบาท 
เทาน้ัน.                                            
                                   จบอรรถกถาสัมมัตตสูตรที่   ๖ 
 
                                         ๗.  ภิกขุสูตร* 
 
         ไดเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติเพราะเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๑๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอดีตกาล 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้ง 
หลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน    เขาถึงอยู   ภิกษุทั้งหมดน้ัน 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ      ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ัง 
หลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน    เขาถึงอยู   เพราะเจริญ  กระทํา 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล  จักทําใหแจงซ่ึง 
*    สูตรท่ี   ๗-๘-๙   ไมมีอรรถกถาแก.  
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เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป  ดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน    เขาถึงอยู    ภิกษุทัง้หมดน้ัน   กระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู  เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท 
๔ เหลาน้ีแล   ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน    กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง    ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   ภิกษุทัง้หมดน้ัน   กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง   ในปจจุบัน    เขาถึงอยู    เพราะเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญ 
อิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบ 
ดวยวิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ. . .  วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. 
           [๑๑๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอดีตกาล 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ     ปญญาวิมุตติ      อันหาอาสวะมิได   เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป     ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน     เขาถึงอยู 
ภิกษุทั้งหมดน้ัน     กระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ 
มิได    เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวยปญญาอันรูยิ่งเอง    ในปจจุบัน     เขา 
ถึงอยู    เพราะเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล    ภิกษุเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   ในอนาคตกาล   จักทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหา 
อาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู  ภิกษุทั้งหมดน้ัน   กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  อัน  
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หาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู    เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล   ภิกษุเหลา 
ใดเหลาหนึ่ง   ในปจจุบัน    กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหา 
อาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู   ภิกษุทั้งหมดน้ัน   กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ   อัน 
หาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู   เพราะเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
                                          จบภิกขุสูตรที่  ๗    
 
                                          ๘.  พุทธสูตร  
 
         เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะเพราะเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๑๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี    อิทธิบาท ๔ 
เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและ 
ปธานสังขาร    ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ . . .   จิตตสมาธิ . .   
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล 
เพราะไดเจริญ   ไดกระทาํใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  เขาจึงเรียกตถาคต 
วา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
                                            จบพุทธสูตรที่    ๘  
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                                         ๙. ญาณสูตร 
 
                           พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท   ๔ 
 
           [๑๑๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ   ปญญา   วิชชา  แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้เปนอิทธิ- 
บาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร..  อิทธิบาทอันประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล อันเราควรเจริญ . . . อิทธบิาทอันประกอบ 
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนั้นนี้แล   อันเราเจริญแลว . 
           [๑๑๒๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ   ปญญา  วิชชา  แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร. . .   อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริย 
สมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล    อันเราควรเจริญ . . .    อิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล   อันเราเจริญแลว. 
           [๑๑๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ   ปญญา   วิชชา   แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแลวแกเรา  ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท 
อันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร. ..  อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตต   
สมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล    อันเราควรเจริญ ...    อิทธิบาทอันประกอบ 
ดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล   อันเราเจริญแลว. 
           [๑๑๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา   วิชชา   แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เปนอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. . . อิทธิบาทอันประกอบดวย  
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วิมังสาสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล     อันเราควรเจริญ . . .     อิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารน้ีนั้นแล   อันเราเจริญแลว. 
                                     จบญาณสูตรที่    ๙    
 
                                      ๑๐. เจติยสูตร 
 
                         เจริญอิทธิบาท  ๔  ทาํใหอายุยืน  
 
           [๑๑๒๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ กฏูาคารศาลา  ปามหาวัน 
ใกลกรุงเวสาลี   ครั้งน้ันเปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือ 
บาตรและจีวร   เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลี   ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาต 
แลว   เวลาปจฉาภัต   เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว   ตรัสเรียกทานพระอานนท 
มาตรัสวา   ดูกอนอานนท   เธอจงถือเอาผานิสีทนะ  เราจะเขาไปยังปาวาลเจดีย 
เพ่ือพักผอนในตอนกลางวัน ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   ถือผานิสีทนะตามพระผูมีพระภาคเจาไปทางเบื้องพระปฤษฏางค. 
           [๑๑๒๔]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีทานพระอานนทปูถวาย สวนทานพระอานนทถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
กะทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท  กรุงเวสาลีเปนที่นารื่นรมย  อุเทนเจดียก็ 
เปนที่นารื่นรมย โคตมกเจดียก็เปนที่นารื่นรมย สตัตัมพเจดียก็เปนที่นารื่นรมย 
พหุปุตตกเจดียก็เปนที่นารื่นรมย  สารันททเจดียก็เปนที่นารื่นรมย  ปาวาลเจดีย 
ก็เปนที่นารื่นรมย    อิทธิบาท ๔   อันผูใดผูหน่ึงเจริญแลว    กระทําใหมากแลว  
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กระทําใหเปนดุจยาน กระทําใหเปนที่ต้ัง  ใหคลองแคลวแลว  สั่งสมแลว ปรารภ 
ดีแลว   ผูนั้น    เมื่อจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัปหน่ึง  หรือเกินกวากัปหน่ึง  ดูกอน 
อานนท    อิทธิบาท  ๔ อัน ตถาคตเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    กระทําให 
เปนดุจยาน   กระทําใหเปนที่ต้ัง  ใหคลองแคลวแลว   สั่งสมแลว   ปรารภดีแลว 
ตถาคตนั้น   เมื่อจํานงอยู   พึงดํารงอยูไดกัปหน่ึงหรือเกินกวากัปหน่ึง. 
           [๑๑๒๕]   แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร  กระ- 
ทําโอภาสอันโอฬารอยางนี้ ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน จึงมิไดทูลวิงวอนพระ 
ผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ       ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารง 
อยูตลอดกัปหน่ึง  ขอพระสุคตจงทรงดํารงอยูตลอดกัปหน่ึง   เพ่ือประโยชนสุข 
แกชนเปนอันมาก   เพ่ืออนุเคราะหโลก   เพ่ือประโยชนเกื้อกูลและความสุขแก 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ดังน้ี   เพราะถูกมารเขาดลใจ. 
           [๑๑๒๖]   แมครั้งท่ี  ๒    แมครั้งท่ี  ๓    พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสกะ 
ทานพระอานนทวา  ดูกอนอานนท   เมืองเวสาลีเปนที่นารื่นรมย. ..   ตถาคต 
นั้น  เมื่อจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัปหน่ึงหรือเกินกวากัปหน่ึง. 
           [๑๑๒๗]  แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร กระทาํ 
โอภาสอันโอฬารอยางนี้   ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน   จึงมิไดทูลวิงวอนพระ 
ผูมีพระภาคเจา. . .   เพราะถูกมารเขาดลใจ. 
           [๑๑๒๘]  ลําดับนั้น    พระผูมพีระภาคเจาตรัสกะทานพระอานนท วา 
เธอจงไปเถิด  อานนท  เธอรูกาลอันควรในบัดนี้เถดิ   ทานพระอานนททูลรับ 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว     ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระ-  
ภาคเจา กระทําประทักษิณแลว ไปน่ัง ณ โคนไมแหงหนึ่งในท่ีไมไกล. 
           [๑๑๒๙]  ครั้งน้ัน    มารผูมีบาป    เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลว 
ไมนาน    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   แลวยืน   ณ   ที่ควรสวน  
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ขางหน่ึง    ไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจง 
ปรินิพพานในบัดนี้เถิด    ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด   บัดนี้  เปน 
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา  ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัส 
นี้วา    ดกูอนมารผูมีบาป    ภิกษุสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม    ไมไดรับ 
แนะนํา   ไมแกลวกลา   ไมเปนพหูสูต    ไมทรงธรรม   ไมปฏบิัติธรรมสมควร 
แกธรรม    ไมปฏิบัติชอบ    ไมประพฤติตามธรรม    เรียนกับอาจารยตนแลว 
ยังบอก   แสดง    บัญญัติ    แตงต้ัง    เปดเผย    จําแนก    กระทําใหงายไมได 
ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทที่บังเกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรม 
ไมได  เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพาน  เพียงนั้น   ดังน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ก็บัดนี้  ภิกษุสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูเฉียบแหลมแลว   ไดรับแนะนํา 
แลว แกลวกลา เปนพหูสูต ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัติชอบ 
ประพฤติตามธรรรม  เรยีนกับอาจารยของตนแลว  บอก  แสดง  บัญญัติ  แตงต้ัง 
เปดเผย   จําแนก   กระทาํใหงายได   แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทที่ 
บังเกิดข้ึนใหเรียบรอยโดยสหธรรมได     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมี 
พระภาคเจาทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด 
บัดนี้    เปนในเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๑๑๓๐]  ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ- 
ดํารัสนี้ไววา  ดูกอนมารผูมีบาป  ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม . . . 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็บดันี้   ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปน 
ผูเฉียบแหลมแลว. . .    แสดงธรรมมีปาฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทที่บังเกิดข้ึนให 
เรียบรอยโดยสหธรรมได     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจง 
ทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด   บัดนี้ 
เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา.  
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           [๑๑๓๑]   ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ- 
ดํารัสนี้ไววา   ดูกอนมารผูมีบาป   อุบาสก ฯลฯ    อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยัง 
ไมเฉียบแหลม  ไมไดรับแนะนํา  ไมแกลวกลา   ไมเปนพหูสูต   ไมทรงธรรม 
ไมปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ไมปฏิบัติธรรม    ไมประพฤติธรรม   เรียน 
กับอาจารยของตนแลว   ยังบอก   แสดง   บัญญัติ    แตงต้ัง   เปดเผย   จําแนก 
กระทําใหงายไมได      ยงัแสดงธรรมมีปาฏิหารยขมข่ีปรัปปวาทที่บังเกิดข้ึนให 
เรียบรอยโดยสหธรรมไมได  เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพาน  เพียงนั้น   ดังน้ี  
ขาแตพระองคผูเจริญ    กบ็ัดนี้    อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาเปนผู 
เฉียบแหลมแลว     ไดรบัแนะนําแลว     แกลวกลา    เปนพหูสูต    ทรงธรรม 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ปฏิบติัชอบ     ประพฤติตามธรรม     เรียนกับ 
อาจารยของตนแลว     บอก    แสดง    บัญญัติ     แตงต้ัง      เปดเผย     จําแนก 
กระทําใหงายได  แสดงธรรมมีปฏิหาริยขมข่ีปรัปปวาทที่บังเกิดข้ึนใหเรียบรอย 
โดยสหธรรมได   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน 
ในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพาน 
ของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๑๑๓๒]   ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ- 
ดํารัสนี้ไววา    ดูกอนมารผูมีบาป    พรหมจรรยของเรานี้    จักยงัไมสมบูรณ 
แพรหลาย    กวางขวาง   รูกันโดยมาก   แนนหนา   (มั่นคง)   จนกระท่ังพวก 
เทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว  เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพาน   เพียงนั้น 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็บดันี้   พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณแลว 
แพรหลาย    กวางขวาง   รูกันโดยมาก   แนนหนา   (มั่นคง)   จนกระท่ังพวก 
เทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจา  
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จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้ เถิด  บัดนี้  เปน 
เวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๑๑๓๓]   เมื่อมารกราบทูลอยางน้ีแลว      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
ตอบวา   ดูกอนมารผูมีบาป  ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด การปรินิพพาน 
แหงตถาคตจักมีในไมชา   แตนี้ลวงไปอีก ๓ เดือนตถาคตจักปรินิพพาน. 
           [๑๑๓๔]  ลําดับนั้น    พระผูมพีระภาคเจาทรงมีพระสติสัมปชัญญะ 
ทรงปลงอายุสังขาร   ณ   ปาวาลเจดีย      และเม่ือพระผูมีพระภาคเจาทรงปลง 
อายุสังขารแลว   ไดเกิดแผนดินไหวใหญ   และเกดิขนพองสยองเกลานาพึงกลัว 
ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น. 
           [๑๑๓๕]   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเนื้อความนั้นแลว 
ทรงเปลงพระอุทานน้ีในเวลาน้ัน     ความวา 
                             มุน ี เมือ่เทียบเคียงนิพพาน  และภพ 
                        ไดปลงเสียแลวซ่ึงธรรมอันปรุงแตงภพ 
                        ยินดีแลวในภายใน   มจีิตต้ังมั่นแลว   ได 
                        ทําลายแลวซ่ึงขาย  คือกิเลสอันเกิดในตน 
                        เปรียบดังเกราะ. 
                                   จบเจติยสูตรที่   ๑๐ 
                                   จบปาวาลวรรคท่ี  ๑  
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                                  อรรถกถาเจติยสูตร 
  
           สูตรท่ี   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   ทําใหเปนที่ต้ัง   คือ 
ทําใหเหมือนเปนวัตถุ   เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง.   คําวา  ใหคลองแคลวแลว 
คืออันมั่นคงย่ิง.    คําวา  อันสั่งสมแลว    ไดแก  สัง่สมไวโดยทุกดาน   คือ 
อันเจริญดีแลว.    คําวา    อันปรารภดีแลว    คือ   ที่เริ่มไวแลวเปนอยางดี. 
           ครั้นตรัสโดยไมชี้ชัดลงไปอยางนี้แลว       เมื่อจะทรงแสดงชี้ชัดลงไป 
อีกครั้ง    จึงตรัสคําวา   ตถาคตสฺส  โข   ดังน้ีเปนตน.    และในคําเหลาน้ี 
คําวา  กัป    หมายเอาอายุกัป   (กําหนดอายุ).   ในกาลน้ัน   อันใดเปนประมาณ 
อายุของพวกมนุษย    บุคคลพึงทําประมาณอายุนั้นใหบริบูรณดํารงอยู.  คําวา 
กปฺปาวเสส  คือ หรือเกินรอยปที่ตรัสวา กัปหรือเกิน.  ฝายทานพระมหาสิว 
เถระ   กลาววา   สําหรับพระพุทธเจาทั้งหลายแลว     ยอมไมมีการคุกคามในสิ่ง 
ที่เปนไปไมได   ก็เหมือนเมื่อทรงขมเวทนาปางที่แทบจะสิ้นพระชนมที่เกิดข้ึน 
ในหมูบาน  เวฬุวะ  (เวฬวุคาม)   ต้ังสิบเดือน  น่ันแหละ   ฉันใด  ก็ฉันนั้น 
เมื่อทรงเขาสมาบัตินั้นบอยๆ พึงขมไวไดเปนสิบเดือน  ก็จะพึงทรงดํารงอยูได 
ตลอดภัทรกัปนี้ทีเดียว.  
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           ถามวา   ก็ทําไมจึงไมทรงดํารงอยูเลา.   ตอบวา  ข้ึนชื่อวา  พระสรีระ 
ที่เปนผลของกรรมท่ีถูกกิเลสเขาไปยึดครองแลว      ถูกชราท้ังหลายมีพระทนต 
หักเปนตน     จะครอบงํา     ธรรมดาวา    พระพุทธเจาท้ังหลาย    ยังไมถึง 
ความเปนผูมีพระทนตหักเปนตนเลย     ก็ยอมปรินพิพานในสวนพระชนมายุ 
ที่ ๕ ในเวลาท่ียังทรงเปนท่ีรักที่ชื่นใจของคนจํานวนมากน่ันเอง   แตเมื่อเหลา 
พระมหาสาวกผูเปนพุทธานุพุทธปรินิพพานแลว    ก็ยอมเปนสรีระที่ตองต้ังอยู 
โดดเด่ียว   เหมือนตอไม.   หรือมีภิกษุหนุมและสามเณรหอมลอมบาง   แตนั้น 
ก็จะตองถึงความเปนผูที่พึงถูกเยาะเยยเหยียดหยามวา  โอ  บรษัิทของพวกพุทธ 
เพราะฉะนั้น     พระองคจึงไมดํารงอยู.     แตเมื่อตรัสคําเชนนี้แลว      มารนั้น 
ก็ชอบใจ.   คําวา   อายุกัป   นี้แหละ   ทานไดชี้ชัดลงไปในอรรถกถาแลว. 
          คําวา  ต  นั้น    ในคําวา   ยถา   ต   มาเรน   ปริยฏ ิตจิตฺโต 
เปนเพียงคําลงมาแทรกเขาไว.    อธบิายวา   ปุถชุนแมอ่ืนใด ๆ ทีถู่กมารดลใจ 
คือ    ถูกมารทวมทับใจแลว   ไมพึงอาจเพ่ือแทงตลอดไดฉันใด     พระเถระ 
ก็ไมสามารถแทงตลอดฉันนั้น  เหมือนกัน.    จริงอยู      มารยอมดลจิตผูที่ยังละ 
วิปลาส  ๑๒  อยางไมไดหมด.     สวนพระเถระ    ยังละวิปลาส   ๔  อยางไมได 
เพราะฉะนั้น  มารจึงยังดลใจของทานได.   ถามวา   ก็แล  เมื่อมารน้ันจะทําการ 
ดลใจ  ยอมทําอะไร.  ตอบวา ยอมแสดงรูปารมณที่นากลัวบาง   ใหยินอารมณ 
คือเสียงบาง    จากน้ัน    สัตวทั้งหลายไดเห็นรูปนั้น   หรือไดยินเสียงนั้นแลว 
ก็ทิ้งสติ    เกดิเวียนหนาข้ึนมา   มันสอดมือเขาปากแลวบีบหัวใจสัตวเหลาน้ัน  
สัตวเหลาน้ันก็ยืนสลบไสล.  ก็มารน้ีสามารถสอดมือเขาไปในปากของพระเถระ 
เจียวหรือ   กม็ันแสดงอารมณที่นากลัว    พระเถระไดเห็นอารมณนั้น    ก ็
แทงตลอดแสงแหงนิมิตไมได    ทั้ง ๆ ที่รูอยูวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึง  
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สามครั้ง   เพ่ืออะไร.    เพ่ือทรงทําใหเพลาโศก   ดวยการยกความผิดข้ึนวา   นี ่
เปนความกระทําไมดีของเธอเอง  นี่เปนความผิดของเธอเอง   เมื่อพระเถระทูล 
ออนวอนภายหลังวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงดํารงอยูเถิด พระพุทธเจาขา. 
           ในคําวา  มารผูมบีาป  นี้   ชื่อวา  มาร  เพราะประกอบสัตวไวใน 
ความฉิบหายใหตาย.   คําวา   ผูมีบาป   เปนคําใชแทนมารน้ันเอง.   ก็มารนั้น 
เพราะประกอบดวยบาปธรรม จึงเรียกวา ผูมีบาป.  ถึงคําวา กัณห (ดํา) อันตกะ 
(ผูทําท่ีสุด)  นมุจิ  เผาพันธผูประมาท  ก็ลวนแตเปนชื่อของมารน้ันเอง.   คําวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ คือในสัปดาหที่ ๘ แหงการบรรล ุ
ความตรัสรูพรอมของพระผูมีพระภาคเจา มารน้ีแล ไดมาท่ีโคนโพธิ์ทีเดียว ทูล 
วา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคไดทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเพ่ือประโยชน 
อันใดพระองคก็ทรงไดบรรลุประโยชนอันนั้นแลว ทรงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ 
แลว    พระองคทองเที่ยวไปในโลกหาประโยชนอะไรกัน       แลวไดออนวอน 
เหมือนในวันนี้แหละวา พระเจาขา  บัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพาน 
เถิด  ขอพระสุคตเจาจงปรินิพพานเถิด.   และพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสปฏิเสธ 
ไปกะมารน้ันเปนตน วา น  ตาวห.  มารหมายเอาพระดํารัสนั้น  จึงกลาวคําวา 
พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้ไวแลวแล   ดังน้ีเปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน    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 
ปริยัติและปฏิเวธน่ันเอง.  คําวา   ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  คือ  เปนผูปฏิบัติ 
ธรรม   คือวิปสสนาอันเปนธรรมที่ไปตามธรรมของพระอริยเจา.  คําวาสาม-ี 
จิปฏิปนฺนา  คือ  เปนผูปฏิบัติขอปฏิบัติที่สมควร.   คําวา  อนุธมฺมจาริโน 
คือ  เปนผูประพฤติตามธรรมเปนปกติ.    คําวา  สก อาจริยก  คือ  วาทะ 
อาจารยของตน.    คําท้ังหมดเปนตนวา  จักบอก  เปนคําสําหรับใชแทนกัน 
และกันนั่นเอง.  คําวา   โดยสหธรรม   คือ  ดวยถอยคําท่ีมีเหตุ   มีการณ.  
คําวา  มีปาฏหิารย  คือ  จะแสดงธรรมทําใหออกจากทุกขได. 
           คําวา พรหมจรรย ไดแกศาสนพรหมจรรยทั้งส้ิน  ที่สงเคราะหดวย 
ไตรสิกขา.  คําวา อิทฺธ  ไดแกสําเร็จพรอมแลวดวยความยินดีในฌานเปนตน.   
คําวา   ผีต    ไดแก  ถึงความเจริญ     ดวยอํานาจการถึงพรอมแหงอภิญญา 
เหมือนดอกไมบานสะพรั่ง.  คําวา  วตฺิถาริต  ไดแก แผไปดวยอํานาจต้ังม่ัน 
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  ต้ังแตสัปดาหที่แปดมาไดเที่ยวโวยวายวา พระเจาขา 
บัดนี้  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพานเถิด ขอพระสุคตเจา  จงปรินิพพาน 
เถิด.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บัดน้ีต้ังแตวันนี้  เจาจงเลิกความอุตสาหะได 
แลว   จงอยาทําความพยายามเพ่ือการปรินิพพานของเราเลย.   
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           คําวา  ทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขาร  คือ 
ทรงตั้งพระสติไวเปนอยางดี      ทรงใชพระญาณกําหนดแลวจึงทรงปลง    คือ 
ทรงสละอายุสังขาร.    ในกรณีนั้น  พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงปลงอายุสังขาร 
อยางใชพระหัตถโยนกอนดินทิ้ง   แตทรงเกิดความคิดวา   เราจะเขาผลสมาบัติ 
ตลอดเวลาประมาณสามเดือนเทียว ตอจากนั้นจักไมเขาสมาบัติอ่ืน พระอานนท 
หมายเอาอาการอยางนั้น   จึงไดกลาววา   ทรงปลงแลว.    ปาฐะวา   อฺสฺสชชฺิ 
ดังน้ีก็มี. 
           คําวา   มหาภูมิจาโล   คือ  การไหวของแผนดินอยางใหญ.   เลากัน 
วา    ครั้งน้ัน  หม่ืนโลกธาตุไดหว่ันไหวแลว .    คําวา  นาสะพรึงกลัว   คือ 
ทําใหเกิดความกลัว.  คําวา  กลองทิพย   ก็บันลือลั่น  คือ  กลองของเทวดา 
ก็ดังกอง.    ฝนก็คํารามแสนคําราม.    สายฟาท่ีมิใชเวลาก็แปลบปลาบ   มีคําท่ี 
ทานอธิบายวา  ฝนก็ตกชัว่ขณะ.                                                
           ถามวา   คําวา   ทรงเปลงอุทาน   นี ้  ทรงเปลงทําไม   อาจมีบางคน 
พูดวา   พระผูมีพระภาคเจา    ถูกมารท่ีติดตามขางพระปฤษฎางค    รบกวนวา 
ปรินิพพานเถิด  พระเจาขา   ปรินิพพานเถิด พระเจาขา  จึงทรงปลงอายุสังขาร 
เพราะความกลัว.     ตอบวา   โอกาสของมารน้ันจงอยามี   สําหรับผูกลัวหาได 
มีอุทานไม   เพราะฉะนั้นจึงทรงเปลงอุทานชนิดที่ปลอยออกมาเพราะแรงปติ. 
           ในพระอุทาน้ัน  ชื่อวา สิ่งท่ีเทียบเคียง  เพราะถูกเทียบถูกกําหนด 
แลว   โดยความเปนสิ่งประจักษแมแกสุนัขและจ้ิงจอกเปนตนท้ังหมด. สิ่งเทียบ 
นั้นคืออะไร.    คือ  กามาวจรกรรม.   ที่ชื่อวา  ไมมสีิ่งเทียบ  เพราะไมใช 
สิ่งท่ีเทียบได    หรือส่ิงท่ีเทียบได  คือส่ิงท่ีเหมือนกัน    ของส่ิงน้ันไดแกโลกิย- 
กรรม  อยางอ่ืนไมมี.  สิ่งที่ไมมีอะไรเทียบไดนั้นคืออะไร  คือ มหัคคตกรรม. 
อีกอยางหนึ่ง    สิ่งท่ีเปนกามาวจรและรูปาวจร   เปนสิ่งท่ีเทียบได      สิ่งท่ีเปน 
อรูปาวจรเปนสิ่งที่เทียบไมได    สิ่งท่ีมีวิบากนอยเปนสิ่งท่ีเทียบได      สิ่งท่ีมี  
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วิบากมาก    เปนสิ่งท่ีเทียบไมได.    คําวา   สมฺภว    คือ เปนเหตุแหงการเกิด 
ของสัตวเหลาน้ัน      อธิบายวา     ทําใหเปนกอน     ทําใหเปนกอง.      คําวา 
ภวสขาร  คือ  เครื่องปรุงแหงการเปนข้ึนอีก.   คําวา   ไดปลงเสียแลว  คือ 
ปลอยแลว.   คําวา  มุนี  คือ  มุนีผูเปนพุทธะ.  คําวา  ยินดีแลวในภายใน 
คือ ผูยินดีภายในอยางแนนแฟน.   คําวา มีจิตต้ังมั่น    คือ ผูต้ังม่ันดวยอํานาจ 
อุปจารสมาธิ   และอัปปนาสมาธิ.     คําวา   ไดทําลายแลว  เหมอืนเกราะ 
คือไดทําลายเหมือนผูทําลายเกราะ. คําวา เกิดในตน   คือ  กิเลสท่ีเกิดในตน. 
ขอน้ีมีคําอธิบายวา   ทรงปลงส่ิงที่ได  ชื่อวา  สมภพ  เพราะอรรถวา มีวิบาก. 
ชื่อวา  ภวสังขาร    เพราะอรรถวาเปนเครื่องปรุงแตงภพ    และชือ่วาทรงปลง 
โลกิยกรรมกลาวคือสิ่งท่ีเทียบไดและเทียบไมได       ทรงไดทําลายกิเลสที่เกิด 
ในตนเหมือนนักรบผูยิ่งใหญในสงความทําลายเกราะ      และทรงเปนผูยินดีใน 
ภายใน  ทรงเปนผู  (มีพระหฤทัย)  ต้ังมั่นแลว. 
           อีกอยางหนึ่ง  คําวา ตุล (แปลวา ชั่งก็ได)  ไดแกทรงชั่งอยู คือ 
ทรงพิจารณาอยู.  คําวา  สิง่ท่ีชั่งไมได  และ  ความเกิดพรอม    ไดแก 
นิพพานและภพ.    คําวา  ธรรมอันปรงุแตงภพ  ไดแก กรรมทีใ่หถึงภพ. 
คําวา พระมนุีไดทรงปลงแลว  คือพระพุทธมุนีไดทรงชั่งโดยนัยเปนตนวา 
ขันธ ๕ ไมเที่ยง ความดับขันธ ๕ ไดสนิทเปนนิพพาน  เปนของเที่ยง  ทรง 
เห็นโทษในภพ และเห็นอานิสงสในพระนิพพานแลวไดทรงปลงตัวปรุงแตงภพ 
อันเปนรากเงาของขันธ ๕ เสียดวยอริยมรรคอันทําความส้ินกรรม ที่ตรัสไวอยาง 
นี้วา  เปนไปเพ่ือสิ้นกรรม   คือ  ภวสงัขาร  อยางไร  ทรงยินดีภายในมีพระ- 
หฤทัยต้ังม่ัน ไดทรงทําลายแลวซ่ึงขาย   คือ กิเลสอันเกิดในตน  เหมือนนักรบ  
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ผูยิ่งใหญทําลายเกราะฉะน้ัน.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ไดทรง 
ทําลายกิเลสทั้งหมดซ่ึงรวบรัดมัดอัตภาพต้ังอยู     เหมือนทหารผูยิ่งใหญทําลาย 
เกราะ ดวยกําลังสมถะและวิปสสนา  เริ่มต้ังแตสวนเบื้องตนอยางนี้คือ ทรงยินดี 
ในภายในดวยอํานาจวิปสสนา    ทรงเปนผูมั่นคงดวยอํานาจสมถะ  (และไดทรง 
ทําลายกิเลส)  ที่ไดชื่อวา  สรางตัวตน  เพราะสรางใหเกิดภายในตน  และเพราะ 
ไมมีกิเลส จึงชื่อวาทรงละกรรม ดวยการละกิเลสอยางนี้คือ   กรรม   ชื่อวาเปน 
อันถูกปลงลงแลว     เพราะไมทรงทําใหสืบเนื่อง     สําหรับผูที่ละกิเลสไดแลว 
ข้ึนชื่อวา    ความกลัวไมมี   ฉะน้ัน     จึงทรงเปนผูไมกลัวเลย    ทรงปลงอายุ 
สังขารแลว   และพึงทราบวา    ทรงเปลงพระอุทานเพ่ือทรงใหรูความเปนผูไม 
กลัวดวย  ดังน้ี.                                                
                                  จบอรรถกถาเจติยสูตรที่     ๑๐ 
                                  จบอรรถกถาปาวาลวรรคท่ี ๑ 
     

                             รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
           ๑.  อปารสูตร    ๒.  วิรัทธสตูร    ๓.  อรยิสูตร   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   เมือ่กอนแตตรัสรู  ครั้งเราเปนพระโพธิสัตว    ยังมิไดตรัสรู   ไดมี 
ความคิดอยางนี้วา  อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยของการเจริญอิทธิบาท. 
           [๑๑๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไดมีความคิดอยางนี้วา   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
ดังน้ีวา  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 ดังน้ีวา วิริยะของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป....     
ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู.  
           [๑๑๓๙]   ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและ 
ปธานสังขาร    ดังน้ีวา     จิตของเราจักไมยอหยอนเกินไป     ไมตองประคอง 
เกินไป...ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู.  
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           [๑๑๔๐]   ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร     ดังน้ีวา   วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคอง 
เกินไป    ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปภายนอก   และเธอมีความสําคัญใน 
เบื้องหลังและเบ้ืองหนาอยูวา   เบื้องหนาฉันใด   เบื้องหลังก็ฉันนั้น    เบื้องหลัง 
ฉันใด    เบื้องหนาก็ฉันนั้น    เบื้องลางฉันใด    เบ้ืองบนก็ฉันนั้น    เบื้องบน 
ฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด 
กลางวันก็ฉันนั้น    เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู. 
           [๑๑๔๑]   ภิกษุเมื่อเจริญ      กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท   ๔   อยางนี้ 
ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง   คือ   คนเดียวเปนหลายคนก็ได     หลายคนเปน 
คนเดียวก็ได   ทําใหปรากฎก็ได   ทําใหหายไปก็ได   ทะลุฝา    กําแพง    ภูเขา 
ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได      ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ํา 
ก็ได   เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได   เหาะไปในอากาศเหมือน 
นกก็ได    ลบูคลําพระจันทร    พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ดวย 
ฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
           [๑๑๔๒]  ภิกษุเมื่อเจริญ     กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท   ๔   อยางนี้  
ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด   คือ   เสียงทิพยและเสียงมนุษย    ทั้งอยูไกลและใกล 
ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย. 
           [๑๑๔๓]  ภิกษุเมื่อเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้ยอม 
กําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ   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      จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวา 
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูวา     จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  จิต 
ต้ังม่ันก็รูวา  จิตต้ังมั่น   หรือจิตไมต้ังม่ันก็รูวา จิตไมต้ังม่ัน   จิตหลุดพนก็รูวา 
จิตหลุดพน   หรือจิตไมหลุดพนก็รูวา  จิตไมหลุดพน . 
           [๑๑๔๔]  ภิกษุเมื่อเจริญ      กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท   ๔  อยางนี้ 
ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  คือ  ระลกึไดชาติหน่ึงบาง     สองชาติบาง 
สามชาติบาง   สี่ชาติบาง    หาชาติบาง    สิบชาติบาง    ยี่สิบชาติบาง    สามสิบ 
ชาติบาง  สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง   แสนชาติบาง 
ตลอดสังวัฏฏะกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกปัเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏฏะ- 
วิวัฏฏะกัปเปนอันมากบางวา  ในภพโนน     เรามีชือ่อยางนั้น    มโีคตรอยางนั้น  
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ มีกําหนด 
อายุเพียงเทานั้น    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดไปเกิดในภพโนน    แมในภพนั้น 
เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น    มโีคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
ไดมาเกิดในภพนี้    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๑๑๔๕]  ภิกษุเมื่อเจริญ     กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔  อยางนี้ 
ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ  เลว ประณีต มีผิวพรรณดี ผิวพรรณทราม 
ไดดี  ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจา     เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ 
เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวย  
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กายสุจริต     วจีสุจริต      มโนสุจริต     ไมติเตียนพระอริยเจา   เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ   เมื่อตายไป  ยอมเชาถงึสุคติโลกสวรรค 
เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ    กําลงัอุบัติ    เลว    ประณีต    มีผิวพรรณดี 
มีผิวพรรณทราม  ไดดีตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัด  ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๑๑๔๖]  ภิกษุเมื่อเจริญ   กระทาํใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้  ยอม 
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะท้ัง 
หลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
                                          จบปุพพสูตรที่     ๑ 
                   
                          ปาสาทกัมปนวรรควรรณนาที่     ๒ 
 
                                      อรรถกถาปุพพสูตร 
                                                       
           ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ ปุพพสูตรท่ี ๑. คําเปนตนวา อติลีโน 
(แปลวา ไมยอหยอนเกินไป) จะแจมแจงขางหนา. ในสูตรนี ้ ทรงแสดงอิทธิบาท 
ซึ่งมีอภิญญา ๖ เปนบาท. 
                                  จบอรรถกถาปุพพสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 142 

                                  ๒.  มหัปผลสูตร 
                       อานิสงสของการเจริญอิทธิบาท 
           [๑๑๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี   อันภิกษุเจริญ 
กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มอีานิสงสมาก  ก็อิทธิบาท   อันภิกษุเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลวอยางไร   จึงมีผลมาก   มอีานิสงสมาก   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้    ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร    ดัง 
นี้วา  ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูใน 
ภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังเบ้ืองหนา 
อยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น    เบื้องหลังฉันใด   เบื้องหนาก็ฉัน 
นั้น     เบื้องลางฉันใด   เบื้องบนก็ฉันน้ัน   เบื้องบนฉันใด   เบือ้งลางก็ฉันน้ัน 
กลางวันฉันใด   กลางคืนก็ฉันนั้น     กลางคืนฉันใด   กลางวันก็ฉันนั้น  เธอมี 
จิตเปดเผย   ไมมีอะไรหุมหอ    อบรมจิตใหสวางอยู    ยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยวิริยสมาธิ.. . จิตตสมาธิ. . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดังน้ี 
วา  วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป   ไมหดหูใน 
ภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก   และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบื้อง 
หนาอยูวา  เบ้ืองหนาฉันใด  เบื้องหลงัก็ฉันนั้น    เบื้องหลังฉันใด   เบื้องหนา 
ก็ฉันนั้น   เบ้ืองลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น  เบื้องบนฉันใด   เบ้ืองลางก็ฉัน 
นั้น    กลางวันฉันใด   กลางคืนก็ฉันนั้น    กลางคืนฉันใด   กลางวันก็ฉันนั้น 
เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อิทธิบาท  ๔ อัน ภิกษุเจริญแลวอยางนี้    กระทําใหมากแลวอยางนี้     ยอมมีผล 
มาก   มีอานสิงสมาก.  
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           [๑๑๔๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเมื่อเจริญ     กระทาํใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ อยางนี้    ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. 
           [๑๑๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเมื่อเจริญ    กระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ อยางนี้    ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา 
อาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู . 
                                       จบมหัปผลสูตรที่   ๒ 
     
           มหัปผลสูตรที่  ๒  ก็เหมือนอยางนั้น.  (คือเหมือนสูตรที่ ๑). 
 
                                      ๓. ฉันทสูตร 
 
                          วาดวยอทิธิบาท  กบั  ปธานสังขาร 
 
           [๑๑๕๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุอาศัยฉันทะแลว    ไดสมาธิ 
ไดเอกัคคตาจิต  นี้เรียกวา  ฉันทสมาธิ.  เธอยังฉันทะใหัเกิด  พยายาม  ปรารภ 
ความเพียร   ประคองจิตไว   ต้ังจิตไว    เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด 
เกิดข้ึน เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  เพ่ือใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิด 
ข้ึน   เพ่ือความต้ังอยู    เพ่ือความไมเลือนหาย    เพ่ือเจริญยิ่ง ๆ ข้ึนไป   เพ่ือ  
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ความไพบูลย    เพ่ือความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว     เหลาน้ี 
เรียกวา ปธานสังขาร. ฉันทะน้ีดวย  ฉันทสมาธินี้ดวย  และปธานสังขารเหลาน้ี 
ดวย   ดังพรรณนามานี้  นี้เรียกวา อิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน 
สังขาร. 
           [๑๑๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาภิกษุอาศัยวิริยะแลว     ไดสมาธิ 
ไดเอกัคคตาจิต    นี้เรียกวา   วิริยสมาธิ   เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพ่ือความ 
เจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว  เหลาน้ีเรียกวา ปธานสังขาร  วิริยะ 
นี้ดวย วิริยสมาธินี้ดวย และปธานสังขารเหลาน้ีดวย ดังพรรณนามาน้ี นี้เรียกวา 
อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร. 
           [๑๑๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุอาศัยจิตแลว    ไดสมาธิ  ได 
เอกัคคตาจิต    นี้เรียกวา  จิตตสมาธิ  เธอยังฉันทะใหเกิด ฯลฯ เพ่ือความเจริญ 
บริบูรณแหงกุศธรรมที่เกดิข้ึนแลว  เหลาน้ีเรียกวา  ปธานสังขาร   จิตน้ีดวย 
จิตตสมาธินี้ดวย   และปธานสังขารเหลาน้ีดวย   ดังพรรณนามานี้    นี้เรียกวา 
อิทธิบาทประกอบดวยจิต สมาธิ  และปธานสังขาร. 
           [๑๑๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลว    ไดสมาธิ 
ไดเอกัคคตาจิต    นี้เรียกวา    วิมังสาสมาธิ    เธอยังฉันทะใหเกิด    พยายาม 
ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ต้ังจิตไว   เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียัง 
ไมเกิด  เกิดข้ึน  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว    เพ่ือใหกุศลกรรมท่ียัง 
ไมเกิด  เกิดข้ึน  เพ่ือความต้ังอยู   เพ่ือความไมเลือนหาย  เพ่ือความเจริญยิ่งๆ 
ข้ึนไป  เพ่ือความไพบูลย  เพ่ือความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  
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เหลาน้ีเรียก  ปธานสังขาร  วิมังสานี้ดวย  วิมังสาสมาธินี้ดวย   และปธานสังขาร 
เหลาน้ีดวย    ดังพรรณนามาน้ี   นี้เรียกวา  อิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิ 
และปธานสังขาร. 
                                              จบฉันทสูตรที่   ๓ 
 
                                       อรรถกถาฉันทสูตร 
 
           ฉันทสูตรท่ี ๓. ความพอใจคือความเปนผูใครจะทํา ชื่อวา ฉันทะ 
คําวา   อาศัยแลว  ไดแกทาํใหเปนที่พึงพาอาศัย  หมายความวาทําใหยิ่งใหญ 
เครื่องปรุงท่ีเปนความเพียร   ชื่อวา   ปธานสังขาร   คําน้ี   เปนชือ่ของความ 
เพียรที่เรียกชื่อวา   ความเพียรชอบที่ทําหนาท่ีสี่อยางใหสําเร็จ.   ความพอใจใน 
คําเปนตนวา อิติ อย จ ฉนฺโท เปนฉันทสมาธิประกอบดวยฉันทะและปธาน 
สังขาร   แมปธานสังขารก็ประกอบดวยฉันทะและสมาธิ  เพราะฉะนั้น   พระองค 
จึงทรงรวมธรรมท้ังหมดน้ันเขาดวยกัน    แลวตรสัวา   ภิกษุทัง้หลาย  นี้เรยีกวา 
อิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร.     สวนในอิทธิบาทวิภังค 
ตรัสถึงธรรมท่ีหารูปมิไดที่เหลือซ่ึงประกอบดวยธรรมเหลาน้ีดวยนัยเปนตนวา 
เวทนาขันธของผูเชนนั้นใด   วาเปนอิทธิบาท. 
           อีกอยางหนึ่ง  ธรรมท้ังสามอยาง  เปนทั้งฤทธิ์  เปนทั้งทางใหถึงฤทธิ์. 
อยางไร. จริงอยู  เมื่อเจริญฉันทะ  ฉันทะก็ยอมชื่อวาเปนฤทธิ์.   สมาธิและ 
ปธานสังขาร   ก็ยอมชื่อวาเปนทางใหถึงฤทธิ์.   เมื่อเจริญสมาธิ  สมาธิก็ยอม  
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ชื่อวาเปนฤทธิ์     ฉันทะและปธานสังขาร   ก็ยอมกลายเปนทางใหถึงฤทธิ์แหง 
สมาธิ    เมื่อเจริญปธานสังขาร    ปธานสังขารก็กลายเปนฤทธิ์.    ฉันทะและ 
สมาธิ     ก็จะกลายเปนทางใหถึงฤทธิ์แหงปธานสังขาร      เพราะเมื่อธรรมท่ี 
ประกอบพรอมกันสําเร็จในธรรมอยางหน่ึง     แมธรรมที่เหลือ     ก็ยอมสําเร็จ 
เหมือนกัน. 
           อีกอยางหนึ่ง    พึงทราบความท่ีธรรมเหลาน้ีเปนอิทธิบาท     แมดวย 
อํานาจความเปนสวนเบื้องตนของธรรมนั้น ๆ.   จรงิอยู    ฌานท่ี ๑ ชื่อวาเปน 
ฤทธิ์  ฉันทะเปนตนที่ประกอบพรอมกับการตระเตรียมอันเปนสวนเบื้องตนของ 
ฌานท่ี  ๑   กช็ื่อวาเปนทางใหถึงฤทธิ์.    ตามนัยนี้ไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนะ   เริ่มแตการแสดงฤทธิ์ไปจนถึงอภิญญาคือตาทิพย    แลวนําเอานัยนี้ไป 
ใชไดต้ังแตโสดาปตติมรรคกระทั่งถึงอรหัตมรรค.     แมในอิทธิบาทท่ีเหลือก็ 
ทํานองนี้. 
           แตสําหรับบางทานกลาววา  ฉันทะที่ยังไมสําเร็จ*  เปนอิทธิบาท.   ใน 
กรณีนี้ เพ่ือเปนการย่ํายีวาทะของทานเหลาน้ัน  เรามีถอยคําชื่อวา อุตตรจูฬวาร 
ที่มาในอภิธรรมวา 
           อิทธิบาทมี ๔ อยาง  คือ  ฉันทิทธิบาท  วิริยทิธิบาท  จิตติทธิบาท 
วีมังสิทธิบาท.  ในอิทธิบาท ๔ นั้น    ฉันทิทธิบาท  เปนไฉน.  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  สมัยใด   เจริญโลกุตรฌาน   ทีน่ําออกจากทุกข    ที่ใหถึงความส้ินไป 
แหงทุกข สงัดจากกามท้ังหลายไดแลว เพ่ือบรรลชุัน้ที่ ๑ สําหรบัละความเห็นผิด 
ฯลฯ แลวเขาถึงฌานท่ี ๑ ซึ่งปฏิบัติยาก รูไดชาแลวอยู ในสมัยนั้น  ความพอใจ 
ความเปนผูพอใจ    ความอยากทํา    ความฉลาดเฉลียว     ความใครธรรม 
* พมา-ยังไมเกิด  
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อันนี้    เราเรียกวา   อิทธบิาทคือความพอใจ.   ธรรมที่เหลือ   ประกอบเขากับ 
อิทธิบาทคือความพอใจ    แตอิทธิบาทเหลาน้ี    มาแลว     ดวยอํานาจโลกุตระ 
เทาน้ัน. 
           ในอิทธิบาท  ๔  นั้น   พระรัฐปาลเถระ  ทาํความพอใจใหเปนธุระ 
แลวจึงยังโลกุตรธรรมใหเกิดได.      พระโสณเถระทําความเพียรใหเปนธุระ 
พระสัมภูตเถระ   ทําความเอาใจใสใหเปนธุระ   พระโมฆราชผูมีอายุ   ทําความ 
พิจารณาใครครวญหาเหตุผลใหเปนธุระ   ดวยประการฉะน้ี.   ในอิทธิบาท   ๔ 
นั้น  เหมือนเมื่อลูกอํามาตย ๔ คน  ปรารถนาตําแหนง   เขาไปอาศัยพระราชา 
อยู     คนหน่ึงเกิดความพอใจในการรับใช   รูพระราชอัธยาศัย   และความพอ 
พระราชหฤทัยของพระราชา  จึงรับใชทั้งกลางวันและกลางคืน  ทําใหพระราชา 
โปรดปรานแลว     ก็ไดรับตําแหนงฉันใด     พึงทราบผูใหโลกุตรธรรมเกิดได 
ดวยฉันทธุระ  ฉันนั้น. 
           แตอีกคนหนึ่ง ไมอาจรับใชทุกๆ วันได จึงคิดวาเมื่อเกิดความจําเปน 
ข้ึน   เราจะรับใชจนสุดสามารถ   เม่ือชายแดนกําเริบ   ถกูพระราชาสงไปแลวก ็
ปราบขาศึกจนสุดสามารถ  ไดรับตําแหนง.  คนนัน้    ฉันใด   พึงทราบผูที่ให 
โลกุตรธรรมเกิดได  ดวยวิริยธุระ  ฉันนั้น. 
           อีกคนคิดวา การรับใชทุกๆ วันก็ดี การเอาทรวงอกรับหอกและลูกศร 
ก็ดี   เปนภาระโดยแท     เราจะรับใชดวยกําลังมนต     แลวก็ต้ังหนาต้ังตา 
ฝกหัดความรูเกี่ยวกับเพลงอาวุธ      ทําใหพระราชาโปรดปรานดวยการจัดแจง 
มนต (ความรู) จนไดรับตําแหนง. บุคคลน้ันฉันใด พึงทราบผูที่ใหโลกุตรธรรม 
เกิดไดดวยจิตตธุระ  (การเอาใจใส)  ฉันนั้น. 
           อีกคนหน่ึงคิดวา  การรับใชเปนตน  จะมีประโยชนอะไร   ธรรมดา 
พวกพระราชา    ยอมประทานตําแหนงแกผูสมบูรณดวยชาติ    (ลูกผูดี)    เมือ่  
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ประทานแกผูเชนนั้น     ก็จะประทานแกเรา     อาศัยความถึงพรอมดวยชาติ 
เทาน้ัน     ก็ไดรับฐานันดร.   เขาฉันใด   พึงทราบผูที่อาศัยความพินิจพิจารณา 
ไตรตรองหาเหตุผลลวน ๆ แลวทําใหเกิดโลกุตรธรรมดวยวีมังสาธุระ  ฉันนั้น. 
ในสูตรนี้   ทรงแสดงอิทธิที่มีวิวัฏฏะเปนบาท   ดังที่วามานี้.            
                                  จบอรถกถาฉันทสูตรที่   ๓ 
                           
                                     ๔. โมคคัลลานสูตร  
 
                               พระโมคคัลลานะแสดงฤทธ์ิ  
 
           [๑๑๕๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ ปราสาทของมิคารมารดา 
ในบุพพาราม  ใกลกรุงสาวัตถี  สมัยน้ัน     ภิกษุมากรูปที่อยูภายใตปราสาทของ 
มิคารมารดา   เปนผูฟุงซาน  อวดตัว  มีจิตกวัดแกวง  ปากกลา   พูดจาอ้ือฉาว 
ลืมสติ  ไมมสีัมปชัญญะ    มีจิตไมต้ังมั่น   คิดจะสึก  ไมสํารวมอินทรีย. 
           [๑๑๕๕]   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระมหาโมค- 
คัลลานะมาตรัสวา  ดูกอนโมคคัลลานะ  สพรหมจารีเหลาน้ี   ทีอ่าศัยอยูภายใต 
ปราสาทของมิคารมารดา    เปนผูฟุงซาน  อวดตัว   มีจิตกวัดแกวง    ปากกลา 
พูดจาอ้ือฉาว  ลืมสติ  ไมมีสัมปชัญญะ    มีจิตไมต้ังม่ัน  คิดจะสึก  ไมสํารวม 
อินทรีย   ไปเถิดโมคคัลลานะ   เธอจงยังภิกษุเหลานั้นใหสังเวช.   ทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว       แสดงอิทธาภิ 
สังขาร  ใหปราสาทของมิคารมารดาสะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยน้ิวหัวแมเทา.  
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           [๑๑๕๖]   ครั้งน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันเกิดความสลดใจ  ขนพองสยองเกลา 
ไดไปยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึงแลวพูดกันวา   นาอัศจรรยหนอทาน   ไมเคยมี 
มาแลว    ลมก็ไมมี    ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้    ก็มรีากลกึ   ฝงไวดีแลว 
จะโยกคลอนไมได   ก็แหละเมื่อเปนเชนนี้    อะไรสักอยางหน่ึงที่ทําใหปราสาท 
นี้สะเทือนสะทานหว่ันไหว. 
           [๑๑๕๗]   ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จเขาไปยังท่ีซึ่งภิกษุ 
เหลาน้ันยืนอยูแลวตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอเกิดความสลดใจ 
ขนพองสยองเกลา  ไปยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง  เพราะเหตุอะไร  ภิกษุเหลาน้ัน 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    นาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว   ลมก็ไมมี 
ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้     ก็มรีากลึก    ฝงไวดีแลว     จะโยกคลอนไมได 
ก็แหละเมื่อเปนเชนนั้น     อะไรสักอยางหน่ึงท่ีทําใหปราสาทน้ีสะเทือนสะทาน 
หว่ันไหว. 
           [๑๑๕๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุ 
โมคคัลลานะประสงคจะใหเธอทั้งหลายสังเวช    จึงทําปราสาทของมิคารมารดา 
ใหสะเทือนสะทานหว่ันไหวดวยน้ิวหัวแมเทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้   มีอานุภาพ 
มากอยางนี้    เพราะไดเจริญธรรมเหลาไหน   เพราะไดกระทําใหมากซ่ึงธรรม 
เหลาไหน. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย   มีพระผูมี 
พระภาคเจาเปนรากฐาน  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา  มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนที่พ่ึง    ขอประทานพระวโรกาส     ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจมแจงกะ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด  ภิกษุทั้งหลายไดฟงแลว   จักทรงจําไว.  
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           [๑๑๕๙]  พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอยางนั้น      เธอทั้งหลายจง 
ฟงเถิด   ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้   มอีานุภาพมากอยางนี้    เพราะ 
ไดเจริญ    ไดการทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔  อิทธิบาท  ๔  เปนไฉน    ภิกษุ 
โมคคัลลานะยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร. . . 
วิริยสมาธิ.. .  จิตตสมาธิ. . .  วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดังน้ีวา   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  ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลา 
นี้แล. 
           [๑๑๖๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี ภิกษุโมคคัลลานะยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง ฯลฯ  ใช 
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด. 
           [๑๑๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ   ไดกระทาํใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี  ภิกษุโมคคัลลานะยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญา 
วิมุตติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู. 
                                       จบโมคคัลลานสูตรที่  ๔  
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                                  อรรถกถาโมคคัลลานสูตร 
           โมคคัลลานสูตรท่ี  ๔. ผูฟุงเปนปกติ  คือผูมีจิตหว่ันไหว ชื่อวาเปน 
ผูฟุงซาน.  จริงอยู  จิตยอมหว่ันไหวในอารมณอยางหน่ึงดวยอุทธัจจะเหมือน 
ชายธงถูกลมพัดฉะน้ัน.    คําวา  อวดตัว   คือลําพอง.  มีคําอธิบายวา  มักถือ 
ตัวอันหาสารมิได.  คําวา มีจิตกวัดแกวง  คือประกอบดวยความกวัดแกวงใน 
บาตรจีวรและเครื่องประดับเปนตน.  คําวา ปากกลา คือปากจัด มีคําอธิบายวา 
มีคําพูดกลาแข็ง.  คําวา พูดจาอื้อฉาว   คือไมยั้งปากคอ ไดแกพูดตลอดวัน 
บาง  พูดคําท่ีไรประโยชนบาง.  คําวา   ลืมสติ   คือลมืความระลึกได.  คําวา 
ไมมีสัมปชัญญะ  คือ  เวนจากปญญา.  คําวา  มีจิตไมต้ังมั่น  คือเวนจาก 
อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ.   คําวา  วิพฺภนฺตจิตฺตา  คือมีจิตหมุนผิดดวย 
ความฟุงซานที่ไดโอกาสเพราะเวนจากสมาธิ.   คําวา  ปากตินฺทฺริยา  คือ ไม 
สํารวมอินทรีย.  คําวา แสดงฤทธ์ิ  คือเขาอาโปกสิณออกแลว  อธิษฐานสวน 
แหงแผนดินที่ต้ังปราสาทวาจงเปนน้ํา  เหาะข้ึนฟาซึ่งมีปราสาทต้ังอยูบนหลังนํ้า 
แลวเอานิ้วฟาดลงไป.   คําวา  มีรากลกึ   คือหลุมลกึ.  หมายความวา  ฝงเขาไป 
สูสวนแผนดินที่ลึก.  คําวา ฝงไวดีแลว  คือท่ีฝงมิดลงไปอยางดี คือตอกเข็ม 
ต้ังไวอยางดี.  ในสูตรนี ้ ทรงแสดงฤทธ์ิที่มีอภิญญาเปนบาท. 
                                  จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรท่ี ๔  
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                                    ๕. พราหมณสูตร 
                 
                             วาดวยปฏิปทาเพ่ือละฉันทะ 
 
           [๑๑๖๒]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
          สมัยหนึ่ง  ทานพระอานนทอยู  ณ  โฆสิตาราม    ใกลกรงุโกสัมพี 
ครั้งน้ัน    อุณณาภพราหมณเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู   ไดปราศรัยกับ 
ทานพระอานนท   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา 
           [๑๑๖๓]  ดูกอนทานอานนท  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณ 
โคดมเพ่ือประโยชนอะไร    ทานพระอานนทตอบวา   ดูกอนพราหมณ    เรา 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือละฉันทะ. 
           [๑๑๖๔]  อุณ.  ดูกอนทานอานนท ก็มรรคา ปฏิปทา เพ่ือละฉันทะ 
นั้น   มีอยูหรอื. 
           อา.  มอียู  พราหมณ. 
           [๑๑๖๕]  อุณ.   ดกูอนทานอานนท    ก็บรรดาเปนไฉน    ปฏิปทา 
เปนไฉน. 
           อ.  ดกูอนพราหมณ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท  อัน 
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร       ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย 
วิริยสมาธิ...  จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  นี้แลเปนมรรคา 
เปนปฏิปทาเพ่ือละฉันทะน้ัน.  
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           [๑๑๖๖]  อุณ.  ดูกอนทานอานนท  เมื่อเปนเชนนั้น    ฉันทะน้ันยัง 
มีอยู   ไมใชไมมี    บุคคลจักละฉันทะดวยฉันทะน่ันเอง    ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะ 
มีได. 
           อา.  ดกูอนพราหมณ  ถาเชนนัน้  เราจะยอนถามทานในเรื่องนี้  ทาน 
เห็นควรอยางไร   พึงแกอยางนั้นเถิด. 
           [๑๑๖๗]  ดูกอนพราหมณ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ใน 
เบื้องตน  ทานไดมีความพอใจวา  จักไปอาราม  เมื่อทานไปถึงอารามแลว ความ 
พอใจที่เกิดข้ึนนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ. 
           อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ. 
           อา.    ในเบื้องตน    ทานไดมีความเพียรวา   จักไปอาราม   เมื่อทาน 
ไปถึงอารามแลว   ความเพียรที่เกิดข้ึนนั้น  กร็ะงับไปมิใชหรอื. 
           อุณ.  อยางนั้น   ทานผูเจริญ. 
           อา.    ในเบื้องตน  ทานไดมีความคิดวา   จักไปอาราม   เมื่อทานไป 
ถึงอารามแลว   ความคิดที่เกิดข้ึนนั้น  ก็ระงับไปมิใชหรือ. 
           อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ. 
           อา.    ในเบื้องตน    ทานไดตริตรองพิจารณาวา   จักไปอาราม   เมื่อ 
ทานไปถึงอารามแลว   ความตริตรองพิจารณาท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ. 
           อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ. 
           [๑๑๖๘]  อา.  ดูกอนพราหมณ   อยางนั้นเหมือนกัน    ภิกษุใดเปน 
พระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย   ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว   ปลงภาระ 
ลงไดแลว  มปีระโยชนของตนถึงแลวโดยลําดับ สิน้สังโยชนทีจ่ะนําไปสูภพแลว 
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  ภิกษุนัน้    ในเบื้องตน  ก็มีความพอใจเพ่ือบรรล ุ 
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อรหัต     เมื่อบรรลุแลว    ความพอใจท่ีเกิดข้ึนนั้นก็ระงับไป    ในเบื้องตนก็มี 
ความเพียรเพื่อบรรลุอรหัต    เมื่อบรรลุแลว   ความเพียรที่เกิดข้ึนนั้นก็ระงับไป 
ในเบื้องตนก็มีความคิดเพ่ือบรรลุอรหัต   เมื่อบรรลแุลว   ความคิดที่เกิดข้ึนน้ัน 
ก็ระงับไป   ในเบื้องตนก็มีความตริตรองพิจารณาเพ่ือบรรลุอรหัต    เมื่อบรรล ุ
แลว   ความตริตรองพิจารณาที่เกิดข้ึนนั้นก็ระงับไป. 
           [๑๑๖๙]  ดูกอนพราหมณ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อ 
เปนเชนนั้น   ความพอใจน้ันยังมีอยูหรือวาไมมี. 
           อุณ.   ขาแตทานอานนท  เม่ือเปนเชนนั้น    ความพอใจก็มีอยูโดยแท 
ไมมีหามิได    ขาแตทานพระอานนท   ภาษิตของทานแจมแจงนัก   ขาแตทาน 
พระอานนท ภาษิตของทานแจมแจงนัก   ขาแตทานพระอานนท  ทานประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด  บอกทาง 
แกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป   ฉะน้ัน 
ขาพเจาน้ีขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ    ขอ 
ทานพระอานนทจงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต   ต้ังแต 
วันนี้   เปนตนไป. 
                                       จบพราหมณสูตรที่   ๕ 
 
                               อรรถกถาพราหมณสูตร 
 
           พราหมณสูตรท่ี   ๕.   คําวา   เพ่ือละฉันทะ  คือ  เพ่ือละความ 
พอใจอันไดแกตัณหา.   แมในสูตรนี้    ก็แสดงอิทธิที่มีวิวัฏฏะเปนบาท.  
                           จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่   ๕  
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                             ๖.  ปฐมสมณพราหมณสูตร  
 
                       ผูมีฤทธิ์มาก  เพราะเจรญิอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๑๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในอดีตกาล   เปนผูมีฤทธิ์มาก   มีอานภุาพมาก   สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 
นั้น    เปนผูมีฤทธิ์มาก   มีอานุภาพมาก   เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ในอนาคตกาล  จักมีฤทธิ์  
มาก   มีอานภุาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  จักเปนผูมีฤทธิ์มาก  ม ี
อานุภาพมาก   เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ในปจจุบัน    เปนผูมีฤทธิ์มาก    มีอานุภาพมาก 
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น   เปนผูมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมาก  เพราะเปน 
ผูเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท  ๔  เปนไฉน  ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ 
ปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . .. จิตตสมาธิ . . . 
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.                                                        
           [๑๑๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในอดีตกาล  เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  
เปนผูมีฤทธิ์มาก    มีอานุภาพมาก     เพราะเปนผูเจริญ    กระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล 
จักเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น    จักเปน 
ผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
เหลาน้ีแล   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ในปจจุบัน   ยอมเปนผูมี  
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ฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  ยอมเปนผูมีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมาก   เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
                             จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๖ 
 
                             ๗. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
    
           แสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเพราะเจริญอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๑๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง    คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได     
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได     สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน 
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น  เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล. . . สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง   ในปจจุบัน     แสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง    คือ   คนเดียวเปน 
หลายคนก็ได...  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    สมณะหรือ 
พราหมณทั้งหมดนั้น    แสดงฤทธ์ิไดหลายอยางเชนนั้น     ก็เพราะเปนผูเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อิทธิบาท ๔ เปนไฉน. ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ...  จิตตสมาธิ...  วิมังสาสมาธิ  
และปธานสังขาร.  
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           [๑๑๗๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล   แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง   คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได... 
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได    สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน 
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น ก็เพราะเปนผูเจริญ กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท 
๔  เหลาน้ีแล     สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง     ในอนาคตกาล... 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ในปจจุบัน    แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง 
คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได...    ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น    แสดงฤทธ์ิหลายอยางเชนนั้น     ก็เพราะเปนผู 
เจริญ   กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
                                       จบทุติยพราหมณสูตรที่  ๗ 
 
                                           ๘. อภิญญาสูตร     
 
         ไดเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติเพราะเจริญอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๑๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง  ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
อิทธบาท ๔ เปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญ 
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร    ยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยวิริยสมาธิ ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ    ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ  
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มิไดเพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู เพราะ 
เปนผูเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔ เหลาน้ีแล. 
                                        จบอภิญญาสูตรที่   ๘ 
 
                                      ๙. เทสนาสูตร 
 
                        แสดงปฏปิทาเขาถึงอิทธิบาทภาวนา 
 
           [๑๑๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงอิทธิ  อิทธิบาท   อิทธ ิ
บาทภาวนาและปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
จงฟง   ก็อิทธิเปนไฉน    ภิกษุในธรรนวินัยนี้    ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง 
คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทาง 
กายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด  นี้เรียกวา  อิทธิ. 
           [๑๑๗๖]  ก็อิทธิบาทเปนไฉน   บรรดาอันใด   ปฏิปทาอันใด   ยอม 
เปนไปเพ่ือไดฤทธิ์  เพ่ือไดเฉพาะซึ่งฤทธ์ิ   นี้เรียกวา  อิทธิบาท. 
           [๑๑๗๗]  กอิ็ทธิบาทภาวนาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ. .  จิตตสมาธิ. .  วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
นี้เรียกวา   อิทธิบาทภาวนา. 
           [๑๑๗๘]  ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน     อริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แล  คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สมัมาสมาธิ  นี้เรียกวา  ปฏิปทา 
ที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา. 
                                           จบเทสนาสูตรที่     ๙  
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                              อรรถกถาเทสนาสูตร  
           
           เทสนาสูตรท่ี    ๙.   คําวา  ภิกษทุั้งหลาย  บรรดาอันใด   หมาย 
เอาฌานท่ี ๔  ที่มีอภิญญาเปนบาท. 
                               จบอรรถกาเทสนาสูตรที่    ๙ 
                              
                                ๑๐. วภิังคสูตร 
 
                               วิธีเจริญอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๑๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี    อันภิกษุเจริญ  
แลว  กระทําใหมาnแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ก็อิทธิบาท  ๔ อันภิกษุ 
เจริญแลวอยางไร    กระทําใหมากแลวอยางไร    จึงมีผลมาก    มีอานิสงสมาก 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน 
สังขาร  ดังนี้วา  ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป   ไมตองประคองเกินไป 
ไมหดหูในภายใน    ไมฟุงซานไปในภายนอก    และเธอมีความสําคัญในเบ้ือง 
หลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลงัก็ฉันนั้น  เบื้องหลังฉันใด 
เบื้องหนาก็ฉันนั้น    เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันน้ัน   เบื้องบนฉันใด  เบื้อง 
ลางก็ฉันนั้น  กลางวันฉันใด   กลางคืนก็ฉันนั้น     กลางคืนฉันใด   กลางวันก็ 
ฉันนั้น    เธอมีจิตเปดเผย   ไมมีอะไรหุมหอ   อบรมจิตใหสวางอยู   ยอม 
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร   ดังน้ีวา   วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคอง  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 160 

เกินไป  ไมหดหูในภายใน   ไมฟุงซานไปในภายนอก    และเธอมีความสําคัญ 
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา    เบ้ืองหนาฉันใด   เบื้องหลังก็ฉันนั้น   เบ้ือง 
หลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น    เบื้องลางฉันใด   เบื้องบนก็ฉันน้ัน     เบื้องบน 
ฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น    กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด 
กลางวันก็ฉันนั้น   เธอมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  
           [๑๑๘๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ฉันทะท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน 
ฉันทะท่ีระกอบดวยความเกียจคราน   สัมปยุตดวยความเกียจคราน   นี้เรยีกวา 
ฉันทะท่ียอหยอนเกินไป. 
           [๑๑๘๑]  ก็ฉันทะท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน    ฉันทะท่ีประกอบ 
 ดวยอุทธัจจะ   สัมปยุตดวยอุทธัจจะ นี้เรียกวา  ฉันทะท่ีตองประคองเกินไป. 
           [๑๑๘๒]  ก็ฉันทะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน    ฉันทะท่ีประกอบดวย 
ถีนมิทธะ  สมัปยุตดวยถีนมิทธะ  นี้เรยีกวา  ฉันทะท่ีหดหูในภายใน.  
           [๑๑๘๓]  ก็ฉันทะท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ฉันทะท่ีฟุงซานไป 
พลานไป   ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก   นี้เรียกวา   ฉันทะท่ีฟุงซานไปใน 
ภายนอก 
           [๑๑๘๔]   ภิกษุมีความสําคัญในเบื้องหลัง       และเบ้ืองหนาอยูวา 
เบื้องหนาฉันใด    เบื้องหลังก็ฉันนั้น     เบื้องหลังฉันใด    เบื้องหนาก็ฉันนั้น 
อยางไร ความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหนา  อันภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยดึไว 
ดีแลว   กระทําไวในใจดีแลว    ทรงไวดีแลว    แทงตลอดดีแลว    ดวยปญญา 
ภิกษุชื่อวามีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา      เบื้องหนาฉันใด 
เบื้องหลังก็ฉันนั้น  เบ้ืองหลังฉันใด   เบื้องหนาก็ฉันนั้น   อยางนี้แล. 
           [๑๑๘๕]   ก็ภิกษุมคีวามสําคัญอยูวา     เบื้องลางฉันใด    เบ้ืองบนก็ 
ฉันนั้น    เบื้องบนฉันใด    เบื้องลางก็ฉันนั้น   อยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
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ยอมพิจารณากายน้ี    เบ้ืองบนแตพ้ืนเทาข้ึนมา    เบื้องลางแตปลายผมลงไป   ม ี
หนังหุมอยูโดยรอบ    เต็มดวยของไมสะอาด    มีประการตาง ๆ วา   ในกายน้ี 
มีผม   ขน   เล็บ   ฟน   หนัง   เนื้อ   เอ็น  กระดูก  เยื่อในกระดูก  มาม  หัวใจ 
ตับ   พังผืด  ไต   ปอด  ไสใหญ   ไสนอย   อาหารใหม  อาหารเกา  ดี  เสลด 
หนอง   เลือด   เหง่ือ   มนัขน    น้ําตา   มันเหลว   น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  มูตร 
ภิกษุชื่อวา   มีความสําคัญอยูวา   เบื้องลางฉันใด   เบื้องบนก็ฉันนั้น    เบื้องบน 
ฉันใด   เบื้องลางก็ฉันนั้น   อยางนี้แล. 
           [๑๑๘๖]   ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันน้ัน 
กลางคืนฉันใด   กลางวันก็ฉันนั้น  อยางไร   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญ 
อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน      ดวยอาการ 
เหลาใด     ดวยเพศเหลาใด     ดวยนิมิตเหลาใด    เธอยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน       ดวยอาการเหลานั้น 
ดวยเพศเหลาน้ัน    ดวยนิมิตเหลาน้ัน  อีกอยางหนึ่ง   ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางคืน       ดวยอาการเหลาใด 
ดวยเพศเหลาใด    ดวยนิมิตเหลาใด    เธอยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารในกลางวัน  ดวยอาการเหลาน้ัน   ดวยเพศเหลาน้ัน 
ดวยนิมิตเหลาน้ัน  ภิกษุมีความสําคัญอยูวา  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันน้ัน 
กลางคืนฉันใด  กลางวันก็ฉันนั้น  อยางนี้แล. 
           [๑๑๘๗]  ก็ภิกษุมจิีตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู 
อยางไร    อาโลกสญัญา    (ความสําคัญวาแสงสวาง)   อันภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ยึดไวดีแลว   ความสําคัญวา   กลางวัน    ต้ังม่ัน  ดีแลว   ภิกษุมีจิตเปดเผย   ไมมี 
อะไรหุมหอ   อบรมจิตใหสวางอยูอยางนี้แล.  
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           [๑๑๘๘]  ก็วิริยะท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน      วิริยะท่ีประกอบดวย 
ความเกียจคราน     สัมปยุตดวยความเกียจคราน     นี้เรียกวาวิริยะท่ียอหยอน 
เกินไป.                                                                         
           [๑๑๘๙]  ก็วิริยะท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน  วิริยะท่ีประกอบดวย 
อุทธัจจะ   สมัปยุตดวยอุทธัจจะ   นี้เรียกวา   วิริยะที่ตองประคองเกินไป.  
           [๑๑๙๐]  ก็วิริยะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน       วิริยะท่ีประกอบดวย 
ถีนมิทธะ  สมัปยุตดวยถีนมิทธะ  นี้เรยีกวา  วิริยะหดหูในภายใน. 
           [๑๑๙๑]  ก็วิริยะท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน  วิริยะที่ฟุงซานไป 
พลานไป    ปรารภกามคุณ  ๕   ในภายนอก   นี้เรียกวา  วิริยะท่ีฟุงซานไปใน 
ภายนอก ฯลฯ 
           [๑๑๙๒]  ก็ภิกษุมจิีตเปดเผย   ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู 
อยางไร    อาโลกสญัญา    อันภิกษุในธรรนวินัยนีย้ึดไวดีแลว    ความสําคัญวา 
กลางวัน ต้ังมั่น  ดีแลว  ภิกษุมีจิตเปดเผย ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู 
อยางนี้แล.                                                                                                 
           [๑๑๙๓]  ก็จิตท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน     จิตท่ีประกอบดวยความ 
เกียจคราน   สัมปยุตดวยความเกียจคราน   นี้เรยีกวา   จิตที่ยอหยอนเกินไป  
           [๑๑๙๔]   ก็จิตท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน        จิตท่ีประกอบดวย 
อุทธัจจะ   สมัปยุตดวยอุทธัจจะ   นี้เรียกวา   จิตที่ตองประคองเกินไป. 
           [๑๑๙๕]  ก็จิตท่ีหดหูในภายในเปนไฉน  จิตที่ประกอบดวยถีนมิทธะ 
สัมปยุตดวยถีนมิทธะ  นีเ้รียกวา  จิตที่หดหูในภายใน. 
           [๑๑๙๖]  ก็จิตท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน       จิตท่ีฟุงซานไป 
พลานไป     ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก    นี้เรียกวา    จิตท่ีฟุงซานไปใน 
ภายนอก ฯลฯ                                                                    
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           [๑๑๙๗]  ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ   อบรมจิตใหสวางอยู 
อยางนี้แล.                                                                                                  
           [๑๑๙๘]  ก็วิมังสาท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน   วิมังสาที่ประกอบดวย 
ความเกียจคราน   สัมปยตุดวยความเกียจคราน   นี้เรียกวา   วิมังสาที่ยอหยอน 
เกินไป. 
           [๑๑๙๙]  ก็วิมังสาท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน    วิมงัสาที่ประกอบ 
ดวยอุทธัจจะ   สัมปยุตดวยอุทธัจจะ   นี้เรียกวา   วิมังสาที่ตองประคองเกินไป. 
           [๑๒๐๐]  ก็วิมังสาท่ีหดหูในภายในเปนไฉน    วิมังสาที่ประกอบดวย 
ถีนมิทธะ  สมัปยุตดวยถีนมิทธะ  นี้เรยีกวา  วิมังสาที่หดหูในภายใน.  
           [๑๒๐๑]  ก็วิมังสาที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน  วิมังสาที่ฟุงซาน 
ไป  พลานไป  ปรารภกามคุณ ๕ ในภายนอก  นี้เรยีกวา  วิมังสาที่ฟุงซานไป 
ในภายนอก ฯลฯ                 
           [๑๒๐๒]  ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ   อบรมจิตใหสวางอยู 
อยางนี้แล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท  ๔  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  
กระทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมมีผลมาก   มีอานสิงสมาก. 
           [๑๒๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเมื่อเจริญ    การทําใหมาก  ซึ่ง 
อิทธิบาท ๔  อยางนี้แล    ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง    คือ    คนเดียวเปน 
หลายคนก็ได     หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึง 
พรหมโลกกไ็ด. 
           [๑๒๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญ   การทําใหมาก   ซึ่ง 
อิทธิบาท ๔ อยางนี้แล  ยอมการทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา  
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อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู. 
                                   (พึงขยายอภิญญาแมทั้งหกใหพิสดาร) 
                                         จบวิภังคสูตรที่    ๑๐ 
                                จบปาสาทกัมปนวรรคท่ี     ๒ 
 
                                     อรรถกถาวิภังคสูตร 
 
           วิภังคสูตรท่ี   ๑๐.  ในคําวา  ประกอบดวยความเกียจคราน  นี้  
ภิกษุเมื่อปลูกความพอใจใหเกิดข้ึนแลวน่ังเอาใจใสกัมมัฏฐานอยู    ที่นั้น   เธอมี 
อาการยอทอหยั่งลงในจิต    เธอรูวา   อาการยอทอหยั่งลงในจิตเรา   ก็เอาภัยใน 
อบายมาขมจิต     ทําใหเกดิความพอใจข้ึนมาอีก   แลวต้ังจิตต้ังใจทํากัมมัฏฐาน. 
ที่นั้น    เธอเกิดมีอาการยอทอหยั่งลงในใจอีก  เธอก็ยกเอาภัยในอบายมาขมจิตอีก 
ปลูกความพอใจใหเกิดข้ึนแลวก็ต้ังหนาต้ังตาทํากัมมัฏฐานดังวามานี้      ความ 
พอใจของเธอชื่อวายอมประกอบดวยความเกียจคราน       เพราะความท่ีเธอถูก 
ความเกียจครานครอบงํา ดวยประการฉะน้ี.  คําวา   สัมปยุตดวยความเกียจ 
คราน   เปนคําท่ีใชแทน  คําวา   ประกอบดวยความเกียจคราน   นั้นเอง. 
           ในคําวา     ประกอบดวยอุทธัจจะ  นี ้  ภิกษุเมื่อทําความพอใจให 
เกิดข้ึนแลว  ก็นั่งต้ังใจทํากัมมัฏฐานอยู.    ทีนั้น  จิตเธอตกไปในความฟุงซาน 
เธอก็มารําพึงถึงคุณพระพุทธเจา    พระธรรม    และพระสงฆ    ทําใจใหราเริง 
ใหยินดี    ทําใหควรแกการงาน    แลวยังความพอใจใหเกิดข้ึนใหมอีก   แลวก็  
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พิจารณากัมมัฏฐาน.    คราวนี้จิตของเธอก็ตกไปในความฟุงซานอีก   เธอกม็า 
รําพึงถึงคุณพระพุทธเจา  พระธรรมและพระสงฆอีก   ทําใจใหราเริง   ใหยินดี 
ปลูกฝงความพอใจใหเกิดข้ึนใหม     แลวก็พิจารณากัมมัฏฐาน     เพราะเหตุนี้  
ความพอใจของเธอ     กย็อมชื่อวาประกอบดวยความฟุงซาน    เพราะถูกความ 
ฟุงซานครอบงํา   ดวยประการฉะน้ี. 
           ในคําวา    ประกอบดวยถีนมิทธะ  นี ้ ภิกษทุําความพอใจใหเกิด 
ข้ึนแลว   ก็นัง่ต้ังใจทํากัมมัฏฐานอยู   ทีนั้น    ความงวงเหงาหาวนอน  ก็เกิดข้ึน 
แกเธอ   เธอทราบไดวา    ถีนมิทธะ    เกิดข้ึนแกเราแลว     ก็เอานํ้ามาลางหนา 
ดึงใบหูทองธรรมที่คลอง   (ดวยเสียงดัง)   หรือสนใจความสําคัญวาแสงสวางที่ 
ถือเอาไว   เมื่อตอนกลางวัน   บรรเทาถีนมิทธะออกไป   แลว ยังความพอใจให 
เกิดข้ึนอีก  พิจารณา  กัมมัฏฐานอยู.   ทนีั้น  ถีนมิทธะเกิดข้ึนแกเธออีก   เธอก ็
บรรเทาถีนมิทธะออกไปอีกตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ    ทาํความพอใจใหเกิด 
ข้ึนใหม  แลวพิจารณากัมมัฏฐานอยู  เพราะเหตุนี้  ความพอใจของเธอจึงชื่อวา 
ประกอบดวยถีนมิทธะ  เพราะถูกถีนมิทธะครอบงํา   ดวยประการฉะน้ี. 
           ในคําวา  ฟุงซาน  นี้  ภิกษุเมื่อทําความพอใจใหเกิดข้ึนแลว    ก็นั่ง 
พิจารณากัมมัฏฐานอยู.  ทีนั้น  จิตของเธอก็ซัดสายไปในอารมณ  คือกามคุณ 
เธอรูไดวา  จิตเราซัดสายไปขางนอกแลว   ก็มาคํานึงถึงอนมตัคคสูตร  เทวทูต 
สูตร  เวลามสูตร   และอนาคตภยสูตรเปนตน   เอาพระสูตรมาเปนเครื่องขมจิต 
ทําใหควรแกการงาน ปลูกความพอใจใหเกิดข้ึนมาอีกแลว  ก็เอาใจใสกัมมัฏฐาน 
อยู.   ทีนั้น จิตของเธอก็ซัดสายไปอีก  เธอก็ขมจิตดวยอาชญา  คือ พระสูตรทํา 
ใหควรแกการงาน  ปลูกความพอใจใหเกิดข้ึนมาอีก   แลวก็พิจารณากัมมัฏฐาน 
อยู  เพราะเหตุนี้    ความพอใจของเธอจึงยอมชื่อวา   ปรารภกามคุณ  ๕  อยาง  
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ในภายนอก   แลวเปนของซัดสายไปตาม   ซานไปตาม   เพราะระคนปนเจือไป 
ดวยความตรึกไปในกาม  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในคําวา เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น   พึงทราบเบื้องหนา 
และเบ้ืองหลัง   ดวยอํานาจกัมมัฏฐานบาง    ดวยอํานาจเทศนาบาง     อยางไร 
ในเรื่องกัมมัฏฐานกอน   การต้ังม่ันแหงกัมมัฏฐาน   ชื่อวา   เบื้องหนา   อรหัต 
ชื่อวา    เบื้องหลัง     ในเรื่องนั้น    ภิกษุใดยึดเอามูลกัมมัฏฐานไวมั่นแลว 
เกียดกันความยอหยอนของจิต    ในฐานะท้ัง ๔ อยาง    มีความยอหยอนเกินไป 
เปนตน    ไมติดขัดในฐานะท้ัง  ๔  แมแตแหงเดียว    เหมือนเทียมโคพยศใชงาน 
จนไค  หรือเหมือนดอกไม ๔ เหลีย่มแทรกเขาไป   พิจารณาสังขารทั้งหลายยอม 
บรรลุพระอรหัต. ภิกษุแมนี้   ก็ยอมชือ่วา  เบื้องหนาฉัน ใด   เบ้ืองหลังก็ฉันนั้น   
นี้เปนเบื้องหนาและเบื้องหลังดวยอํานาจกัมมัฏฐาน  สวนท่ีวาดวยอํานาจเทศนา 
ผมชื่อวาเบื้องหนา   มันสมอง  ชื่อวาเบื้องหลัง. 
           ในเรือ่งเกี่ยวกับเทศนา (การแสดง) นั้น  ภิกษุใดยึดมั่นในผมทั้งหลาย 
แลว   กําหนดผมเปนตน    ดวยอํานาจสีและสัณฐานเปนตน   ไมติดขัดในฐานะ 
ทั้ง ๔ อยาง  ยังภาวนาใหถึงจนถึงมันสมอง.  แมภิกษุนี้   ก็ยอมชื่อวา เบื้องหนา 
ฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้นอยู.  พึงทราบความเปนเบ้ืองหนาและเบื้องหลัง  ดวย 
อํานาจเทศนาดังท่ีวามานี้.    คําวา  เบื้องหลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น 
นี้เปนคําท่ีใชแทนกันของนัยกอนน่ันเอง. 
           คําวา  เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น  นีพึ้งทราบดวย 
อํานาจสรีระ.    เพราะเหตุนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ขางบนแต 
ฝาเทาข้ึนนา  ขางลางแตปลายผมลงไป  ดังนี้   ในกรณีนั้น   ภิกษุใดยังภาวนา 
ใหถึงดวยอํานาจอาการ  ๓๒  ประการ  ต้ังแตฝาเทาในรูปจนถึงปลายผม   หรือ  
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ดวยอํานาจกระดูก แตกระดูกขอตออันปลายสุดของน้ิวเทาข้ึนไปจนถึงกระโหลก 
ศีรษะ แตกระดูกกระโหลกศีรษะลงไปจนถึงกระดูกขอตออันปลายสุดของน้ิวเทา 
ไมมีของขัดในฐานะทั้ง  ๔  แมแตแหงเดียว   ภิกษุนี้   ยอมชื่อวา  เบื้องบนฉันใด 
เบื้องลางก็ฉันนั้น  เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันน้ันอยู. 
           คําวา  ดวยอาการเหลาใด  คือดวยสวนเหลาใด.   คําวา ดวยเพศ 
เหลาใด  คือดวยทรวดทรงเหลาใด.   คําวา  ดวยนิมิตเหลาใด   คือ ดวย 
ลักษณะท่ีปรากฏเหลาใด.  คําวา อาโลกสฺา  สุคฺคหิตา  โหติ   ความวา 
ภิกษุใดนั่งท่ีลานแลวมาเอาใจใสตออาโลกสัญญา   หลับตาลงเปนบางครั้ง   บาง 
ครั้งก็ลืมตาข้ึน  ขณะที่เธอแมจะหลับตาอยู   รูปกย็อมปรากฏเปนอยางเดียวกัน 
ทีเดียว   เหมอืนเมื่อเธอกําลังลืมตาแลดูอยู   นั้นชื่อวา   ความสําคัญวาแสงสวาง 
ยอมเปนอันไดเกิดแลว.    แมคําวา  ทิวาสสฺา   ก็เปนชื่อของความสําคัญวา 
แสงสวางนั้นเหมือนกัน.    ก็แตวา   ความสําคัญวาแสงสวางที่เกิดข้ึนอยูในตอน 
กลางคืน   ยอมชื่อวาเปนอันถือเอาดีแลว .     แมคําวา   เปนอันต้ังมั่นดีแลว 
ก็เปนชื่อสําหรับใชแทนบทน้ันเหมือนกัน .  คําวา  อันต้ังมั่นดีแลว  ไดแกต้ัง 
มั่นไดเปนอยางดีคือ เรียกวาชื่อวาต้ังไวโดยดี.  ความสําคัญวาแสงสวางนั้น  โดย 
เนื้อความก็คือความสําคัญชนิดที่ถือเอาไวแลวอยางดีนั่นเอง.     อีกอยางหน่ึง 
ภิกษุใดบรรเทาถีนมิทธะไดดวยแสงสวาง     สรางความพอใจไหเกิดข้ึนแลว 
เอาใจใสทํากัมมัฏฐานอยู      ความสําคัญวาแสงสวางแมในกลางวันของภิกษุนั้น 
ก็ชื่อวา  เปนอันถือเอาไวดีแลว   เปนอันต้ังข้ึนไวดีแลว    ไมวาจะเปนกลางคืน 
หรือกลางวันก็ตาม   ภิกษุใชแสงสวางใดบรรเทาถนีมิทธะไดแลวมาตั้งอกต้ังใจ 
ทํากัมมัฏฐานอยู      ความสําคัญท่ีเกิดข้ึนในแสงสวางซึ่งใชเปนเครื่องบรรเทา  
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ถีนมิทธะน้ัน   ก็ชื่อวา  เปนอันถือเอาไวดีแลวโดยแท.   แมในอิทธิบาทมีวิริยะ 
เปนตน   ก็ทาํนองนี้แล.  ในสูตรนี้   ทรงแสดงฤทธ์ิสําหรับเปนบาทอภิญญาท้ัง 
๖ ประการ. 
                                  จบอรรถกถาวิภังคสูตรที่  ๑๐ 
                            จบอรรถกถาปาสาทกัมปนวรรคที่   ๒ 
 

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  ปพุพสูตร   ๒. มหัปผลสูตร  ๓. ฉันทสตูร   ๔. โมคคัลลานสูตร 
๕.  พราหมณสูตร  ๖. ปฐมสมณพราหมณสูตร  ๗.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
๘.  อภิญญาสูตร  ๙.  เทสนาสูตร  ๑๐. วิภังคสูตร  พรอมท้ังอรรถกถา.  
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                                  อโยคุฬวรรคท่ี  ๓ 
 
                                     ๑. มรรคสูตร* 
 
                   วาดวยปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๒๐๕]  สาวัตถีนิทาน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กอนแตตรัสรู  ครั้ง 
เราเปนพระโพธิสัตว     ยงัมิไดตรัสรู    ไดมีความคิดอยางนี้วา     อะไรหนอ 
เปนบรรดา  เปนปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท  เรานั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา 
ภิกษุนั้นยอมเจริญอิทธิบาทอัน ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้วา 
ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป ไมตองประคองเกินไป      ไมหดหูในภายใน 
ไมฟุงซานไปภายนอก     และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหนาอยูวา 
เบื้องหนาฉันใด    เบื้องหลังก็ฉันนั้น    เบื้องหลังฉันใด    เบื้องหนาก็ฉันนั้น 
เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบ้ืองบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวัน 
ฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น  กลางคืนฉันใด   กลางวันก็ฉันนั้น  เธอมีใจเปดเผย 
ไมมีอะไรหุมหอ    อบรมจิตใหสวางอยู    ดวยประการฉะน้ี    ภิกษุยอมเจริญ  
อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . . .     จิตตสมาธิ . . .    วิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร   ดังน้ีวา   วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป    ไมตองประคอง 
เกินไป   ไมหดหูในภายใน   ไมฟุงซานไปในภายนอก   และเธอมีความสําคัญ 
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น  เบื้องหลัง   
ฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น  เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น  เบื้องบนฉันใด 
เบื้องลางก็ฉันนั้น  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันน้ัน  กลางคืนฉันใด  กลางวัน 
 *  มรรคสูตรท่ี  ๑  ไมมีอรรถกถาแก  
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ก็ฉันนั้น     เธอมีใจเปดเผย    ไมมีอะไรหุมหอ    อบรมจิตใหสวางอยู    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           [๑๒๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลว 
อยางนี้   กระทําใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง   คือ   คน 
เดียวเปนหลายคนก็ได   หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ   ใชอํานาจทางกายไป 
ตลอดพรหมโลกก็ได. 
           [๑๒๐๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท  ๔  แลว 
อยางนี้   กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญา 
วิมุตติ     อันหาอาสวะมิได     เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู 
                         (แมอภิญญาท้ังหกก็พึงขยายความออกไป) 
                                             จบมรรคสูตรที่  ๑ 
 
                                     ๒.  อโยคุฬสูตร 
 
                                 วาดวยการแสดงฤทธิ์ 
 
           [๑๒๐๘]    สาวัตถนีิทาน.   ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูหรือวา       พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวย 
พระฤทธิ์    พรอมท้ังพระกายอันสําเร็จแตใจ.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   เราทราบอยู   อานนท   วาเราเขาถึง 
พรหมโลกดวยฤทธิ์    พรอมท้ังกายอันสําเร็จแตใจ. 
           อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูหรือวา 
พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธ์ิ    พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวย 
มหาภูตรูป ๔ นี้. 
           พ.   เราทราบอยู   อานนท   วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธ์ิ    พรอม 
ทั้งกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้. 
           [๑๒๐๙]   อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ทราบวา    พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธ์ิ     พรอมทั้งพระกายอัน 
สําเร็จดวยใจ    และทรงทราบวา    พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์  
พรอมท้ังพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้   เปนสิ่งนาอัศจรรย   ทั้งไม 
เคยมีมาแลว. 
           พ.  ดกูอนอานนท  พระตถาคตท้ังหลายเปนผูอัศจรรย  และประกอบ 
ดวยธรรมอันนาอัศจรรย   เปนผูไมเคยมีมา   และประกอบดวยธรรมอันไมเคย 
มีมา 
           [๑๒๑๐]  ดกูอนอานนท  สมัยใด ตถาคตต้ังกายไวในจิต   หรือต้ังจิต  
ลงไวที่กาย     กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู    สมัยน้ัน    กายของ 
ตถาคตยอมเบากวาปกติ      ออนกวาปกติ      ควรแกการงานกวาปกติ     และ 
ผุดผองกวาปกติ.  
           [๑๒๑๑]  ดูกอนอานนท  เปรียบเหมือนกอนเหล็กที่เผาไฟอยูวันยังคํ่า 
ยอมเบากวาปกติ     ออนกวาปกติ     ควรแกการงานกวาปกติ      และผุดผอง 
กวาปกติ    ฉันใด    สมัยใด   ตถาคตต้ังกายลงไวในจิต    หรือต้ังจิตลงไวที่กาย 
กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู    สมัยน้ัน      กายของตถาคตยอมเบา  
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กวาปกติ    ออนกวาปกติ     ควรแกการงานกวาปกติ      และผุดผองกวาปกติ 
ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๒๑๒]  ดูกอนอานนท   สมัยใด   ตถาคตต้ังกายลงไวในจิต   หรือ 
ต้ังจิตลงไวที่กาย  กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู  สมัยนั้น    กายของ 
ตถาคตยอมลอยจากแผนดินข้ึนสูอากาศไดโดยไมยากเลย   ตถาคตน้ันยอมแสดง 
ฤทธิ์ไดหลายอยาง    คือ    คนเดียวเปนหลายคนก็ได     หลายคนเปนคนเดียว 
ก็ได ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
           [๑๒๑๓]  ดูกอนอานนท   เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย  ซึ่งเปน 
เชื้อธาตุที่เบา     ยอมลอยจากแผนดินข้ึนสูอากาศไดโดยไมยากเลย     ฉันใด 
สมัยใด  ตถาคตต้ังกายลงไวในจิต    หรือต้ังจิตลงไวที่กาย    กาวลงสูสุขสัญญา 
และลหุสัญญาอยู   สมัยนั้น    กายของตถาคตยอมลอยจากแผนดินข้ึนสูอากาศได 
โดยไมยากเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ                                  
           [๑๒๑๔]  ดกูอนอานนท     สมัยน้ัน     กายของตถาคตยอมลอยจาก 
แผนดินข้ึนสูอากาศไดโดยไมยากเลย     ตถาคตนั้นยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง 
คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได     หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ     ใชอํานาจ 
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
                                          จบอโยคุฬสูตรที่  ๒ 
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                           อโยคุฬวรรควรรณนาท่ี  ๓ 
 
                               อรรถกถาอโยคุฬสูตร 
 
           อโยคุฬวรรคท่ี  ๓   สูตรท่ี   ๒.  คําวา อันประกอบดวยมหาภูต 
รูป ๔  นี้   คือ สําเร็จมาจากมหาภูตท้ัง ๔ นี้  แมเปนภาระ เปนของหนักอยางนี้. 
คําวา  โอมาติ   ไดแก  ยอมเพียงพอ   คือ  ยอมสามารถ.   บทนี้เปนบทที่ไม 
แตกตางในพระพุทธพจน  คือ  พระไตรปฏก.  คําวา ยอมต้ังแมกายไวในจิต 
ไดแก  ถือเอากายมาไวในจิต   คือทําใหอาศัยจิต  สงไปในคติของจิต.   ทีช่ือ่วา 
จิต  หมายเอามหัคคตจิต.   การไปของคติแหงจิต   ยอมเปนของเบาเร็ว.   คําวา 
ยอมต้ังแมจติไวในกาย   ไดแก  ยกเอาจิตมาไวในกาย  คือ   ทําใหอาศัยกาย 
สงไปในคติของกาย.    กรัชกายชื่อวากาย.  การไปของคติแหงกายเปนของชา. 
คําวา    สขุสญัญา   และลหุสัญญา   หมายถึงสัญญาท่ีเกิดพรอมกับอภิญญา 
จิต.  จรึงอยู   สัญญาน้ัน  เพราะประกอบดวยสุขสงบ  จึงชื่อวาสุขสัญญา  และ 
เพราะไมมีความประพฤติชักชาเพราะกิเลส  จึงชื่อวา   ลหุสัญญา. 
           คําวา   กอนเหล็กท่ีเผาไฟ   อยูวนัยังคํ่ายอมเบากวาปกติ 
ความวา   ก็แล  กอนเหล็กน้ันแมถูกคนสองสามคนชวยกันยกใสในเตาชางเหล็ก 
ถูกเผาอยูตลอดวัน     เปนสิ่งท่ีไปดวยกันกับลม     เพราะไฟท่ีใสเขาไปตามชอง 
และเพราะลม     เปนของท่ีไปดวยกันกับไอ     และเปนของท่ีไปดวยกันกับไฟ 
อยางนี้จึงกลายเปนของเบา.   ชางเหล็ก   เอาคีมใหญมาคีบจับมันดานหน่ึงพลิก 
ไปมา  ยกข้ึนเอาออกมาขางนอกฉันใด  กายของพระตถาคตก็ฉันนั้น  ยอมออน  
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และเหมาะแกการงาน.    ชางเหล็กจะตัดมันเปนทอนเล็กทอนใหญ   จะเอาคอน 
มาทุบทําตางดวยรูปสี่เหลี่ยมยาวเปนตนไดฉันใด    ในพระสูตรนี้ทรงแสดงการ 
แผลงฤทธิ์ฉันนั้น. 
                                จบอรรถกถาอโยคุฬสูตรที่  ๒ 
 
                                   ๓.  ภิกขุสุทธกสูตร 
 
                                วาดวยการเจริญอิทธิบาท 
 
           [๑๒๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี    อิทธิบาท  ๔ 
เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอัน ประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร. . .วิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิบาท  ๘  เหลาน้ีแล.  
           [๑๒๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะไดเจริญ     กระทาํใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล ภิกษุจึงกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา 
อาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน 
เขาถึงอยู. 
                                     จบภิกขุสุทธกสูตรที่  ๓  
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                         อรรถกถาภิกขุสุทธกสตูรท่ี  ๓ 
 
           ในภิกขุสุทธกสูตรที่  ๓  ทรงตรัสฤทธิ์ที่มีวิวัฏฏะเปนบาท. 
                       จบอรรถกถาภิกขุสุทธกสูตรที่ ๓ 
 
                                ๔. ปฐมผลสูตร 
 
               เจรญิอิทธิบาทหวังผลได  ๒  อยาง 
 
           [๑๒๑๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท  ๔  เหลาน้ี    อิทธิบาท  ๔ 
เปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร... วิริยสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
           [๑๒๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ    ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล    ภิกษุพึงหวังผลได  ๒ อยาง    อยางใดอยางหน่ึง   คือ 
อรหัตผลในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู   เปนพระอนาคามี. 
                                    จบปฐมผลสูตรที่  ๔  
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                   อรรถกถาปฐมผลสูตรท่ี  ๔  เปนตน 
           ในปฐมผลสูตรท่ี  ๔  ก็อยางนั้น  อีกอยางหนึ่ง  ต้ังแตผลสอง 
เปนตนไป   ทรงแสดงเครื่องรองรับฤทธิ์ที่เจือปนกันไวในหนหลัง. ทรงแสดง 
บุพภาคในผลทั้ง ๗ อีก ๔ สูตรมีสูตรท่ี  ๗  เปนตน  ก็มีทํานองอยางที่กลาวไว 
ในหนหลังแลวแล. 
                            จบอรรถกถาปฐมผลสูตรที่  ๔  เปนตน 
  
                                      ๕.  ทุติยผลสูตร 
 
                                     วาดวยผลานิสงส  ๗ 
 
           [๑๒๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อิทธิบาท  ๔  เหลาน้ี     อิทธิบาท ๔ 
เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร . . . วิรยิสมาธิ . . . จิตตสมาธิ . . .วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
           [๑๒๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล   ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ    ผลานิสงส   ๗ 
ประการเปนไฉน  คือ จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน  ๑  ถาไมไดชมอรหัต- 
ผลในปจจุบันกอน  จะไดชมเวลาใกลตาย ๑ ถาในปจจุบันไมไดชม    ในเวลา 
ใกลตายก็ไมไดชมไซร   เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า  ๕   สิ้นไป    จะได 
เปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ๑    ผูอุปหัจจปรินิพพายี  ๑    ผูอสังขาร  
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ปรินิพพายี ๑  ผูสสังขารปรินิพพายี ๑    ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เพราะไดเจริญ     ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔  เหลาน้ีแล 
ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลาน้ี. 
                                       จบทุติยผลสูตรที่  ๕ 
 
                               ๖.  ปฐมอานันทสูตร 
 
                       วาดวยปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาท 
 
           [๑๒๒๑]  สาวัตถีนิทาน.   ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     นั่ง    ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ อิทธิเปนไฉน  อิทธิบาทเปนไฉน  อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน     ปฏิปทา 
ทําจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน. 
           [๑๒๒๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนอานนท   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้      ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง    คือ   คนเดียวเปนหลายคนก็ได 
หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ      ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
นี้เรียกวา  อิทธิ. 
           [๑๒๒๓]   ก็อิทธิบาทเปนไฉน  บรรดาอัน ใด  ปฏิปทาอันใด    ยอม 
เปนไปเพ่ือไดฤทธิ์   เพ่ือไดเฉพาะฤทธิ์   นี้เรียกวา  อิทธิบาท. 
           [๑๒๒๔]  ก็อิทธบิาทภาวนาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม 
เจริญอิทธิบาท       อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร. .. ยอมเจริญ  
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อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . .      จิตตสมาธิ . . .     วิมงัสาสมาธิและ 
ปธานสังขาร  นี้เรียกวา  อิทธิบาทภาวนา. 
           [๑๒๒๕]  ปฏิปทาท่ีจะถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน อริยมรรคประกอบ 
ดวยองค  ๘  นี้แหละ   คือ    สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   นี้เรยีกวา  ปฏิปทา 
ที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา. 
                                       จบปฐมอานันทสูตรที่  ๖ 
                                         ๗. ทุติยอานันทสูตร 
                                                 วาดวยอิทธิฤทธิ์ 
           [๑๒๒๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทผูนั่งอยู   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึงวา    ดูกอนอานนท    อิทธิเปนไฉน    อิทธิบาทเปนไฉน 
อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน    ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   ทาน 
พระอานนทกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย 
มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           [๑๒๒๗]  พ.  ดูกอนอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมแสดงฤทธ์ิ  
ไดหลายอยาง คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได   หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ 
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได   นี้เรียกวา   อิทธิ. 
           [๑๒๒๘]  ก็อิทธบิาทเปนไฉน  บรรดาอันใด    ปฏิปทาอันใด  ยอม 
เปนไปเพ่ือไดฤทธิ์   เพ่ือไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท  
           [๑๒๒๙]  ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาท  
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อันประกอบดวยวิริยสมาธิ . .. จิตสมาธิ . .. วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   นี้  
เรียกวา   อิทธิบาทภาวนา. 
           [๑๒๓๐]  ก็ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน     อริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ    คือ   สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้เรียกวา 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา. 
                                       จบทุติยอานันทสูตรที่  ๗ 
 
                                         ๘. ปฐมภิกขุสูตร 
 
                                        วาดวยอิทธิฤทธิ์ 
    
           [๑๒๓๑]  ครั้งน้ัน     ภิกษุหลายรูปเขาไปเขาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ       ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง    ณ     ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคเจริญ  อิทธิเปนไฉน 
อิทธิบาทเปนไฉน  อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน  ปฏปิทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา 
เปนไฉน.  
           [๑๒๓๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได   หลายคนเปนคนเดียวดีได ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได 
นี้เรียกวา  อิทธิ. 
           [๑๒๓๓]  ก็อิทธบิาทเปนไฉน   มรรคาอันใด   ปฏิปทาอันใด   ยอม 
เปนไปเพ่ือไดฤทธิ์   เพ่ือไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์   นี้เรียกวา  อิทธิบาท.  
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           [๑๒๓๔]  ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม  
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ.. . จิตตสมาธิ .. . วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   นี้ 
เรียกวา   อิทธิบาทภาวนา. 
           [๑๒๓๕]   ก็ปฏปิทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน    อริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ   คือ   สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ    นี้เรยีกวา 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา. 
                                        จบปฐมภิกขุสูตรที่  ๘ 
 
                                        ๙. ทุติยภิกขสุูตร 
 
                                          วาดวยอิทธฤิทธิ์ 
 
           [๑๒๓๖]  ครั้งน้ัน    ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ ฯลฯ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อิทธิเปนไฉน  อิทธิบาทเปนไฉน  อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   ปฏิปทาท่ีจะให 
ถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           [๑๒๓๗]   พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อิทธิเปนไฉน  ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง   คือ   คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลาย  
คนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได  นี้เรยีก 
วา  อิทธิ.  
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           [๑๒๓๘]  ก็อิทธิบาทเปนไฉน  บรรดาอันใด   ปฏิปทาอันใด   ยอม 
เปนไปเพ่ือไดฤทธิ์   เพ่ือไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์   นี้เรียกวา  อิทธิบาท. 
           [๑๒๓๙]  ก็อิทธบิาทภาวนาเปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอม 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร ยอมเจริญอิทธิบาท 
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ... จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   นี ้
เรียกวา   อิทธิบาทภาวนา. 
           [๑๒๔๐]    ก็ปฏปิทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน    อริยมรรค 
ประกอบดวยองค ๘ นี้แหละ   คือ  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ  นี้เรียกวา 
ปฏิปทาท่ีจะใหถึงอิทธิบาทภาวนา. 
                                        จบทุติยภิกขุสูตรที่  ๙ 
 
                                   ๑๐. โมคคัลลานสูตร 
 
                     สรรเสริญพระโมคคัลลานะวามีฤทธิ์มาก 
 
           [๑๒๔๑]  ณ ที่นัน้แล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา 
แลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ัน เปนไฉน 
ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้     มีอานุภาพมากอยางนี้      เพราะไดเจริญ 
ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนราก 
ฐาน  ฯลฯ  
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           [๑๒๔๒]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก 
อยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ 
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน    ภิกษุโมคคลัลานะยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขารดังน้ีวา  ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป   ไมตอง 
ประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน   ไมฟุงซานไปในภายนอก   และเธอนีความ 
สําคัญในเบื้องหลังและเบ้ืองหนาอยูวา    เบ้ืองหนาฉันใด     เบื้องหลังก็ฉันนั้น 
เบื้องหลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น   เบ้ืองลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบ้ืองบน 
ฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด 
ยอมกลางวันก็ฉันนั้น   เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ   อบรมจิตใหสวางอยู 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ . . . จิตสมาธิ . . .  วิมังสาสมาฐิและ 
ปธานสังขารดังน้ีวา  วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป   ไมตองประคองเกิน 
ไป  ฯลฯ เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู   ดกูอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ภิกษุโมคคัลลานะ  มีฤทธิ์มากอยางนี้   มีอานุภาพมากอยางนี้  เพราะ 
ไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
           [๑๒๔๓]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ภิกษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ 
ไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ 
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี. 
           [๑๒๔๔]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง   ภิกษุโมคคัลลานะ  ยอมกระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลาย  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 183 

สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   เพราะไดเจริญ  ไดกระทํา 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ี. 
                                  จบโมคคัลลานสูตรที่  ๑๐ 
 
                                      ๑๑. ตถาคตสูตร 
 
                                   พระตถาคตมีฤทธิ์มาก 
 
           [๑๒๔๕]   ณ  ทีน่ั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว 
ตรัสถามวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้     มีอานุภาพมากอยางนี้    เพราะไดเจริญ    ไดกระทํา 
ใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
           [๑๒๔๖]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้     ม ี
อานุภาพมากอยางนี้  เพราะไดเจริญ ไดการทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท   อิทธิบาท 
๔ เปนไฉน    ตถาคตยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธาน 
สังขารดังน้ีวา    ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป.    ไมตองประคองเกินไป 
ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  และตถาคตมีความสําคัญในเบ้ือง 
หนาและเบื้องหลังอยูวา    เบ้ืองหนาฉันใด     เบื้องหลังก็ฉันนั้น    เบื้องหลัง 
ฉันใด เบื้องหนาก็ฉันนั้น   เบื้องลางฉันใด   เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบื้องบนฉันใด 
เบื้องลางก็ฉันนั้น    กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น  กลางคืนฉันใด  กลาง 
วันก็ฉันนั้น    ตถาคตมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ อบรมจิตใหสวางอยู  ยอม  
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เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . .   จิตตสมาธิ. ..  วิมังสาสมาธิและ 
ปธานสังขารดังน้ีวา   วิมังสาของเราจัก ไมยอหยอนเกินไป    ไมตองประคองเกิน 
 ไป ฯลฯ   ตถาคตมีใจเปดเผย   ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  ตถาคต  
มีฤทธิ์มากอยางนี้    มีอานุภาพมากอยางนี้    เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล. 
           [๑๒๔๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ตถาคตยอมแสดงฤทธิ์ไดหลาย 
อยาง    คือ    คนเดียวเปนหลายคนก็ได    หลายคนเปนคนเดียวก็ได ฯลฯ ใช 
อํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด     เพราะไดเจริญไดกระทําใหมากซ่ึง 
อิทธิบาท   ๔  เหลาน้ี. 
           [๑๒๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง   ตถาคตยอมกระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ     ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมาก 
ซึ่งอิทธิบาท  ๔  เหลาน้ี. 
                                     จบตถาคตสูตร  ๑๑ 
                                       จบอโยคุฬวรรคที่   ๓                        

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้   คือ 
           ๑. มรรคสูตร   ๒. อโยคุฬสูตร  ๓. ภิกขุสุทธกสูตร ๔. ปฐมผลสูตร 
๕.  ทุติยผลสูตร   ๖. ปฐมอานันทสูตร  ๗.  ทุติยอานันทสูตร  ๘  ปฐมภิกขุ 
สูตร   ๙. ทุติยภิกขุสูตร   ๑๐. โมคคัลลานสูตร  ๑๑.  ตถาคตสูตรและอรรถกถา.   
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                       อรรถกถาโมคคัลลานสูตรเปนตน 
 
           ในสตูรท่ี  ๑๑   และ ๑๒  ทรงแสดงอภิญญา ๖ ไว.  คําท่ีเหลือในที่ 
ทุกแหง   มีใจความท่ีต้ืนท้ังน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาโมคคัลลานสูตรเปนตน 
                            จบอรรถกถาอโยคุฬวรรคที่  ๓ 
                               จบอรรถกถาอิทธิปาทสังยุต 
 
                        คังคาทิเปยยาลแหงอิทธิบาทสังยุต* 
 
                                 วาดวยผลแหงอิทธิบาท  ๔ 
 
           [๑๒๔๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่ง 
ไปสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน   แมฉันใด  ภิกษุเจริญอิทธิบาท  ๔  กระทํา 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔   ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน   โนมไปสูนิพพาน  โอน 
ไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.   
           [๑๒๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจรญิอิทธิบาท  ๔  กระทําให 
มากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางไรเลา  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน 
โอนไปสูนิพพาน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
ฉันทสมาธิและปธานสังขาร     ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ. . . 
จิตตสมาธิ. . .  วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร    ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔ การทํา 
ใหมากซ่ึงอิทธิบาท  ๔  อยางนี้แล    ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน    โนมไปสู 
นิพพาน   โอนไปสูนิพพาน. 
            (พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท   จนกระทั่งถึงความแสวงหา) 
*  ไมมีอรรถกถาแก  
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           [๑๒๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา 
นี้  สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน  ๕  เปนไฉน  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ 
อุทธัจจะ   อวิชชา   สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน  ๕  เหลาน้ีแล. 
           [๑๒๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔ เพ่ือรูยิ่ง 
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป   เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลา 
นี้แล  อิทธิบาท ๔ เปนไฉน    ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมเจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร    ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย 
วิริยสมาธิ. . . จิตตสมาธิ . . .  วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร     ภิกษุพึงเจริญ 
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี   เพ่ือรูยิ่ง เพ่ือกําหนดรู   เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละสังโยชน 
อันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลาน้ีแล. 
           (คังคาเปยยาลเหมือนกับมรรคสังยุต    ที่ขาพเจาใหพิสดารแลว     พึง 
ขยายความบาลีในอิทธิบาท   จนกระทั่งถึงความแสวงหา) 
                                       จบอิทธิบาทสังยุต 
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                                 อนุรทุธสังยุต 
 
                                 รโหคตวรรคท่ี  ๑ 
 
                                ๑. ปฐมรโหคตสตูร 
 
                                  วาดวยสติปฏฐาน ๔ 
 
           [๑๒๕๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้;- 
           สมัยหนึ่ง.   ทานพระอนุรุทธะอยู  ณ พระวิหารเชตวัน    อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   ใกลกรุงสาวัตถี    ครั้งน้ันแล    ทานพระอนุรุทธะ 
หลีกเรนอยูในท่ีลับ    ไดเกิดความปริวิตกข้ึนในใจอยางน้ีวา    สติปฏฐาน  ๔ 
อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว   ชนเหลาน้ัน     ชื่อวาเบ่ืออริยมรรคที่จะใหถึง 
ความส้ินทุกขโดยชอบ        สติปฏฐาน ๔ อัน ชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว 
ชนเหลาน้ันชื่อวา  ปรารภอริยมรรคท่ีจะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
           [๑๒๕๔]  ลําดับนั้น   ทานพระมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจ 
ของทานพระอนุรุทธะดวยใจ       จึงไปปรากฏในท่ีเฉพาะหนาทานอนุรุทธะ 
เหมือนบุรุษมีกําลัง   เหยยีดแขนท่ีคู   หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน    ครั้งน้ัน 
ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระอนุรุทธะวา      ดูกอนทานอนุรุทธะ 
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  ภิกษุจึงจะชื่อวา  ปรารภสติปฏฐาน  ๔. 
           [๑๒๕๕]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกอนผูมีอายุ   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ ความเกิดข้ึนในกายในภายในอยู  พิจารณา 
เห็นธรรม  คือ  ความเส่ือมไปในกายในภายในอยู    พิจารณาเห็นธรรม   คือ 
ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในกายในภายในอยู    มีสัมปชัญญะ     มีสติ  พึง  
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กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     ยอมพิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความ 
เกิดข้ึนในกายในภายนอกอยู     พิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเสื่อมไปในกาย 
ในภายนอกอยู     พิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปใน 
กายในภายนอกอยู    มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได    ยอมพิจารณาเห็นธรรม    คือ   ความเกิดข้ึนในกายทั้ง 
ภายในและภายนอกอยู   พิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเส่ือมไปในกายภายใน 
และภายนอกอยู    พิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปใน 
กายท้ังภายในและภายนอกอยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๒๕๖]   ภิกษุนัน้    ถาหวังอยูวา     ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา 
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด   ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล 
นั้นอยู    ถาหวังอยูวา    ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูล 
อยูเถิด  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในสิง่ปฏิกูลน้ันอยู    ถาหวังอยูวา 
ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฎิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและส่ิงปฎิกูลอยูเถิด  ก็ยอม 
เปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลน้ันอยู   ถาหวังอยูวา 
ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาไมปฎิกูลในสิ่งปฏิกูลและส่ิงไมปฎิกูลอยูเถิด    ก ็
ยอมเปนผูมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลและส่ิงไมปฎิกูลนั้นอยู  ถาหวัง 
อยูวา    ขอเราพึงเปนผูเวนขาดส่ิงไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลท้ังสองน้ัน     แลวมี 
อุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด  ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะใน 
สิ่งท้ังสองน้ันอยู. 
           [๑๒๕๗]  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม   คือ  ความเกิดข้ึนในเวทนา 
ในภายในอยู    พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเส่ือมไปในเวทนาในภายในอยู 
พิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 189 

มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
ยอมพิจารณาเห็นธรรม   คือ  ความเกิดข้ึนในเวทนาในภายนอกอยู   พิจารณา 
เห็นธรรม   คือ   ความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู    พิจารณาเห็นธรรม 
คือ   ความเกิดข้ึน   และความเสื่อมไปในเวทนาในภายนอกอยู     มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ   มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ยอมพิจารณา 
เห็นธรรม   คือ    ความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังภายในและภายนอกอยู    พิจารณา 
เห็นธรรม   คือ   ความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู     พิจารณา 
เห็นธรรม  คือ  ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในเวทนาท้ังภายในและภายนอก 
อยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ    พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได. 
           [๑๒๕๘]   ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา       ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา 
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด   ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล 
นั้นอยู  ฯลฯ    ถาหวังอยูวา    ขอเราพึงเปนผูเวนขาดส่ิงไมปฏิกูลและสิ่งปฏกิูล 
ทั้งสองนั้น   แลวมีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด    ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู.  
           [๑๒๕๙]  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเกิดข้ึนในจิตใน 
ภายใน ฯลฯ    พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในจิต 
ทั้งภายในและภายนอกอยู    มีความเพียร  มีสัมปชญัญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๒๖๐]  ภิกษุนัน้  ถาหวังอยูวา    ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา 
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ฯลฯ   ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะใน 
สิ่งท้ังสองน้ันอยู.  
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           [๑๒๖๑]  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม   คือ   ความเกิดข้ึนในธรรม 
ทั้งหลายในภายใน  ฯลฯ   พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดข้ึนและความเสื่อม 
ไปในธรรมท้ังหลาย    ทัง้ภายในและภายนอกอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ 
มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๒๖๒]   ภิกษุนั้น     ถาหวังอยูวา     ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา 
ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด ฯลฯ   ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะใน 
สิ่งท้ังสองน้ันอยู   ดกูอนทานผูมีอายุ   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล    ภิกษุจึงจะชื่อวา 
ปรารภสติปฏฐาน ๔.                                                                                                                                               
.         .                     .        .. 4           . 
                                       จบปฐมรโหคตสูตรที่  ๑ 
 
                                   อนรุุทธสังยุตตวรรณนา 
 
                                          รโหคตวรรคที่  ๑ 
 
                                 อรรถกถาปฐมรโหคตสูตร 
 
           อนุรทุธสังยุต  ปฐมรโหคตสตูรท่ี  ๑.  คําวา  อันปรารภแลว 
คือ  เต็มที่แลว.   ก็แลในสูตรนี้   วาโดยยอ   ก็คือไดทรงแสดงวิปสสนาที่ใหถึง 
ความเปนพระอรหันตใน  ๓๖  ฐานะ. 
                           จบอรรถกถาปฐมรโหคตสูตรที่  ๑  
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                              ๒.  ทติุยรโหคตสูตร 
 
                                   วาดวยสติปฏฐาน ๔ 
 
           [๑๒๖๓]  สาวัตถีนิทาน.  ครั้งน้ัน  ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูใน 
ที่ลับ   ไดเกดิความปริวิตกข้ึนในใจอยางน้ีวา   สติปฎฐาน   ๔  อันชนเหลาใด 
เหลาหนึ่งเบื่อแลว       ชนเหลาน้ันชื่อวาเบ่ืออริยมรรคที่จะใหถึงความส้ินทุกข 
โดยชอบ    สติปฏฐาน  ๔  อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภเเลว     ชนเหลาน้ัน 
ชื่อวาปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
           [๑๒๖๔]  ลําดับนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจ 
ของทานพระอนุรุทธะดวยใจ    จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนาทานพระอนุรุทธะ 
เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน. 
           [๑๒๖๕]  ครั้งน้ัน    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     ม ี
ความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสโนโลกเสียได 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายนอกอยู  ฯลฯ     พิจารณาเห็นเวทนา  
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ในเวทนาท้ังภายในและภายนอกอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ  กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๒๖๘]  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตในภายในอยู. . . พิจารณา 
เห็นจิตในจิตในภายนอกอยู . . .    พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอก 
อยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได.  
           [๑๒๖๙]  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู . . .  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายนอกอยู ...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ัง 
ภายในและภายนอกอยู   มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ   กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได     ดูกอนทานผูมีอายุ    ดวยเหตุเพียงเทานี้แล   ภิกษุจึงจะ 
ชื่อวาปรารภสติปฏฐาน   ๔.                                                         
                                จบทุตติยรโหคตสูตรที่  ๒ 
 
                             อรรถกถาทุติยรโหคตสูตร 
 
           ในรโหคตสูตรท่ี    ๒    ทรงแสดงวิปสสนาที่ใหถึงพระอรหัต     ใน 
๑๒  ฐานะ. 
                           จบอรรถกถาทุติยรโหคตสูตรที่  ๒  
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                                      ๓.  สุตนุสูตร 
                            การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
           [๑๒๗๐]  สมัยหนึ่ง ทานพระอนุรุทธะอยูที่ฝงแมน้ําสุตนุ  ใกลกรุง 
สาวัตถี  ครั้งน้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู   ไดปราศรัย 
กับทานพระอนุรุทธะ   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงไป 
นั่ง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดถามวา  ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหง 
มหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ    ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน. 
           [๑๒๗๑]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา     ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย    เรา 
บรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ 
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน   เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู   มีความเพียร   ม ี
สัมปชัญญะ    มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได    เราพิจารณาเห็น 
 เวทนาในเวทนาอยู . . .     เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู . . .     เราพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมอยู    มีความเพียร    มีสมัปชัญญะ     มีสติ    กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย   เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
เพราะไดเจริญ   ไดกระทาํใหมากซ่ึงสติปฏฐาน   ๔  เหลาน้ีแล   อน่ึง   เพราะได 
เจริญ    ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน  ๔  เหลาน้ี     เราจึงไดรูธรรมอันเลว 
โดยความเปนธรรมอันเลว   รูธรรมปานกลาง    โดยความเปนธรรมปานกลาง 
รูธรรมอันประณีต  โดยความเปนธรรมอันประณีต. 
                                       จบสุตนุสูตรที่  ๓  
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                                        อรรถกถาสุตนุสูตร 
 
         สุตนุสูตรท่ี   ๓. คําวา ความเปนแหงมหาอภญิญา คือความเปน 
อภิญญา.  ในคําวา   ธรรมอันเลว  เปนตน   พึงทราบใจความตามบาลีนี้วา 
           ชื่อวา  ธรรมอันเลวเปนไฉน      ความเกิดข้ึนแหงจิตท่ีเปนอกุศล 
๑๒  ดวง  เหลาน้ีเปนธรรมอันเลว.    ธรรมปานกลาง  เปนไฉน    กุศลใน  ๓ 
ภูมิ  วิบากในภูมิทั้ง ๓ และรูปทั้งหมดท้ังเปนกิริยาอัพยากฤตในภูมิทั้ง  ๓ เหลาน้ี 
เปนธรรมปานกลาง.    ธรรมอันประณีตเปนไฉน    มรรคท้ัง  ๔   ที่เปนสิ่งไม 
เกี่ยวเนื่อง     สามัญญผล ๔   และนิพพาน ๑   เหลาน้ี   เปนธรรมอันประณีต  
                                  จบอรรถกถาสุตนุสูตรที่  ๓ 
 
                                     ๔. ปฐมกัณฏกสีูตร  
 
                                 ธรรมที่พระเสขะพึงเขาถึง 
 
           [๑๒๗๒]   สมัยหนึ่ง    ทานพระอนุรุทธะ   ทานพระสารีบุตร    และ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู   ณ  กัณฏกีวัน     ใกลเมืองสาเกต   ครั้งน้ัน 
เปนเวลาเย็น        ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากท่ี 
พักผอน  เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู   ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ 
ครั้น ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั ไปแลว     จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวน   ขางหน่ึง 
*  สูตรท่ี  ๔  ถึงสูตรท่ี  ๗  แกรวมไวทายสูตรท่ี  ๗  
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ครั้นแลวทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา     ดกูอนทานอนุรุทธะ 
ธรรมเหลาไหนอันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู. 
           [๑๒๗๓]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ขาแตทานพระสารีบุตร    สติ- 
ปฏฐาน ๔  อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู   สติปฎฐาน ๔ เปนไฉน   ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้    ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย...     ยอมพิจารณาเห็นเวทนาใน 
เวทนา.. .  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตะ. . .ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู 
มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ      มีสติ    กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได 
ดูกอนทานพระสารีบุตร  สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี   อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู. 
                                          จบปฐมกัณฏกีสูตรที่  ๔ 
 
                                    ๕. ทุติยกัณฏกสีูตร 
 
                                   ธรรมที่พระอเสขะพึงเขาถึง 
 
           [๑๒๗๔]  สาเกตนิทาน. . . ครัน้แลว  ทานพระสารีบุตรไดถามทาน 
พระอนุรุทธะวา  ดูกอนทานอนุรุทธะ  ธรรมเหลาไหน  อันภิกษุผูเปนอเสขะ 
พึงเขาถึงอยู.                                                                    
           [๑๒๗๕]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกอนทานพระสารีบุตร  สติ- 
ปฏฐาน  ๔  อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู    สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน   ภิกษุ  
ในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...  ยอมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาอยู ...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  ...   ยอมพิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน  
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โลกเสียได    ดูกอนทานพระสารีบุตร    สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี    อันภิกษุผูเปน 
อเสขะพึงเขาถึงอยู. 
                                         จบทุติยกัณฏกีสูตรที่  ๕ 
 
                                        ๖. ตติยกัณฏกีสูตร 
 
                                การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
 
           [๑๒๗๖]   สาเกตนิทาน.    ครัน้แลว     ทานพระสารีบุตรไดถามทาน 
พระอนุรุทธะวา    ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา     เพราะไดเจริญ 
ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน. 
           [๑๒๗๗]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ    ผมบรรล ุ
ภาวะแหงมหาอภิญญา     เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน  ๔ 
สติปฎฐาน ๔ เปนไฉน   ผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ...  ยอมพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...     ยอมพิจารณา 
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ   กําจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได     ดูกอนทานผูมีอายุ     ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
เพราะไดเจริญ    ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ีแล    อน่ึง   เพราะ 
ไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฎฐาน ๔ เหลาน้ี  ผมจึงรูโลกพันหน่ึง. 
                                    จบตติยกัณฏกีสูตรที่     ๖  
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                                ๗.  ตัณหักขยสูตร 
 
                      เจริญสติปฏฐานเพ่ือความส้ินตัณหา 
 
           [๑๒๗๘]  สาวัตถีนิทาน.  ณ  ที่นั้น แล  ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาแลวไดกลาววา   ดูกอนผูมอีายุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี  อัน 
บุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินตัณหา  สติ 
ปฏฐาน ๔ เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู... 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู . . .     ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู. . . 
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ  กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    สติปฏฐาน  ๔ 
เหลาน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ิน 
ตัณหา. 
                                        จบตัณหักขยสูตรที่    ๗ 
 
                      อรรถกถาปฐมกัณฏกีสตูรท่ี  ๔  เปนตน 
 
           ปฐมกัณฏกีสูตรท่ี  ๔.  คําวา   ณ  กัณฏกีวนั  คือในปาขนุนใหญ. 
           ตติยกัณฏกีสูตรท่ี  ๖. ทานแสดงธรรมเปนเครื่องอยูเปนนิตย  ของ 
พระเถระดวยคําวา  โลกพันหน่ึง นี้.  จริงอยู  พระเถระลางหนาแตเชาตรูแลว 
 ก็มาระลึกถงึพันกัปในอดีตและอนาคต.  แตในปจจุบัน มาสูคลองแหงการคํานึง 
หน่ึงมีจํานวนหนึ่งหมื่นจักรวาล.  ตัณหักขยสูตรที่ ๗ เนื้อความต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบอรรถกถาปฐมกัณฏกีสูตรที ่ ๔  เปนตน  
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                                    ๘. สลฬาคารสูตร 
 
                       ภิกษุผูเจรญิสติปฏฐานไมลาสิกขา 
 
           [๑๒๗๙]  สมัยหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะอยู  ณ สลฬาคาร ใกลกรุง 
สาวัตถี   ณ   ที่นั้นแล   ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา 
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาไหลไปสูทิศปราจีน   หลัง่ไป 
สูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน   เมื่อเปนเชนนั้น   หมูมหาชนถือเอาจอบและ 
ตะกรามาดวยประสงควา   จักทดแมน้ําคงคาใหไหลกลับ    หลัง่กลับ    บากลับ 
ดังน้ี    ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   หมูมหาชนน้ันจะพึงทดน้ํา 
คงคาใหไหลกลับ  หลั่งกลับ  บากลับ  ไดบางหรือ. 
           ภิกษุเหลาน้ันตอบวา  ไมได  ขอรับ. 
           อ.   เพราะเหตุไร. 
           ภิ.   เพราะการท่ีจะทดแมน้ําคงคาอันไหลไปสูทิศปราจีน     หลั่งไปสู 
ทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  ใหไหลกลับ  หลั่งกลับ  บากลบั  มิใชกระทํา 
ไดงาย     หมูมหาชนน้ันจะพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลา 
แนนอน. 
           อ.  ฉันนั้นเหมือนกัน     ผูมีอายุทั้งหลาย   พระราชา   มหาอํามาตย 
ของพระราชา  มิตร  อมาตย  ญาติหรอืสาโลหิต     จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ใหยินดีดวยโภคะวา    ดูกอนบุรษุผูเจริญ   จง 
มาเถิด   ทานจะครองผากาสาวะเหลานี้อยูทําไม    ทานจะเปนผูมีศีรษะโลนมือ 
ถือกระเบ้ืองเท่ียวบิณฑบาตอยูทําไม        นิมนตทานสึกมาบริโภคสมบัติและ 
บําเพ็ญบุญเถิด      ขอท่ีภิกษุผูเจริญ    ผูกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔  จักลา  
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สิกขาออกมาน้ัน   มิใชฐานะที่จะมีได   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะจิตท่ีนอม 
ไปในวิเวก   โนมไปในวิเวก   โอนไปในวิเวก   ตลอดกาลนาน   จักหวนสึก 
มิใชฐานะที่จะมีได. 
           [๑๒๘๐]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    ก็ภิกษุยอมเจริญ    กระทําใหมาก 
ซึ่งสติปฏฐาน  ๔  อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู... 
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...    ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... 
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ   กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุยอมเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล. 
                                         จบสลฬาคารสูตรที่    ๘ 
 
                                 อรรถกถาสลฬาคารสูตรท่ี   ๘ 
 
           สลฬาคารสูตรที่ ๘. คําวา ณ  สลฬาคาร คือในศาลามุงใบไม เอาตน 
สนสราง  หรือในอาคารที่มีชื่อเชนนั้น    เพราะอยูใกลประตูตนสน.   ในสตูรนี้ 
ทรงแสดงวิปสสกบุคคลพรอมกับวิปสสนา. 
                                        จบสลฬาคารสูตรที่  ๘  
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                                    ๙.  อัมพปาลิสตูร 
  
                                       วาดวยวิหารธรรม 
 
           ๑๒๘๑]   สมัยหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะและทานพระสารีบุตร  อยูใน 
อัมพปาลีวัน   ใกลเมืองเวสาลี   ครั้งน้ันเปนเวลาเย็น   ทานพระสารีบุตรออก 
จากท่ีพักเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ       ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา 
ดูกอนทานอนุรุทธะ อินทรียของทานผองใส  ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว 
ในเวลานี้    ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหนมาก. 
           [๑๒๘๒]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกอนทานผูมีอายุ   เวลาน้ีผม 
มีจิตต้ังม่ันอยูในสติปฎฐาน ๔ มาก  สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน  ผมยอมพิจารณา 
เห็นกายในกายอยู ...  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ...  ยอมพิจารณา 
เห็นจิตในจิตอยู ...    ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู   มีความเพียร    ม ี
สัมปชัญญะ    มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ดูกอนทานผูมีอายุ 
เวลาน้ีผมมีจิตต้ังม่ันอยูในวิหารธรรมเหลาน้ีเปนอันมากอยู        ภิกษุใดเปน 
อรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย มีกจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว 
บรรลถุึงประโยชนของตนแลว  สิ้นสงัโยชนที่จะนําไปสูภพแลว เพราะรูโดยชอบ 
ภิกษุนั้นมีจิตต้ังม่ันในสติปฎฐาน ๔ เหลาน้ีอยูมาก. 
           ส. เปนลาภของเราแลว   เราไดดีแลว   ที่ไดฟงอาสภิวาจาในท่ีเฉพาะ 
หนาทานพระอนุรุทธะผูกลาว. 
                                      จบอัมพปาลิสูตรที่    ๙     
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                            อรรถกถาอัมพปาลิสูตร 
  
           อัมพปาลิสูตรท่ี ๙.  คําวา  อาสภิวาจา  หมายถึงวาจาสูงสุดที่สอง 
ถึงความเปนพระอรหันตของตน.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีใจความต้ืนทั้งนั้นแล. 
                              จบอรรถกถาอัมพปาลิสูตรที่   ๙ 
                                   จบรโหคตวรรควรรณนาที่ ๑ 
 
                                      ๑๐.  คิลานสูตร* 
 
                 จติต้ังมั่นในสติปฏฐานทุกขเวทนาไมครอบงํา 
 
           [๑๒๘๓]  สมยัหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะอยูในปาอันธวัน   ใกลพระ- 
นครสาวัตถี  อาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ครัง้น้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไป 
หาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู    ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา    ทาน  
อนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหน     ทุกขเวทนาในสรีรกายทีบ่ังเกิดข้ึน  จึง 
ไมครอบงําจิต. 
           [๑๒๘๔]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    เรามี 
จิตต้ังม่ันอยูในสติปฏฐาน  ๔ ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดข้ึน จึงไมครอบงําจิต 
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน    เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู ...ยอมพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ... ยอมพิจารณาเห็น 
ธรรมในธรรมอยู   มีความเพียร มีสัมปชัญญะ  มสีติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
* คิลานสูตรท่ี    ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก  
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ในโลกเสียได    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    เรามจิีตต้ังม่ันอยูในสติปฎฐาน ๔ 
เหลาน้ีแล   ทุกขเวทนาในสรีรกายทีบ่ังเกิดข้ึน   จึงไมครอบงําจิต.  
                                        จบคิลานสูตรที่   ๑๐ 
                                        จบรโหคตวรรคที่  ๑                                 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  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. สหสัสูตร 
                              การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
           [๑๒๘๕]  สมัยหน่ึง   ทานพระอนุรุทธะอยู  ณ  พระวหิารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศษรฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ภิกษุมาก 
รูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู     ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ ฯลฯ 
ครั้นแลวไดถามทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา 
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน. 
           [๑๒๘๖]  ทานพระอนุรุทธะตอบวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย เราบรรล ุ
ภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ สติ- 
ปฏฐาน ๔ เปนไฉน     เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...     ยอมพิจารณา 
เห็นเวทนาในเวทนาอยู ...  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ...  ยอมพิจารณา 
เห็นธรรมอยู   มีความเพียร   มีสัมปชญัญะ   มีสติ   กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะ 
ไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฎฐาน ๔  เหลาน้ีแล    อน่ึง    เรายอมระลกึ 
ไดตลอดพันกัป   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                       จบสหัสสสูตรที่  ๑ 
* ทุติยวรรคท่ี   ๒  อรรถกถาแกรวม ๆ  กนัไวทายสูตรวรรคนี้.  
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                                        ๒.  อิทธิสูตร 
 
                               เจริญสติปฏฐานแสดงฤทธิ์ได 
 
           [๑๒๘๗]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมแสดงฤทธิ์ไดหลาย 
อยางคือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได ฯลฯ ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก 
ก็ได  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                        จบอิทธิสูตรที่    ๒ 
   
                                     ๓ . ทิพโสตสูตร 
 
                                     วาดวยเสียง ๒  ชนิด 
 
           [๑๒๘๘]   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมไดยินเสียง ๒ ชนิด 
คือ   เสียงทิพยและมนุษย   ทั้งท่ีอยูไกลและใกล   ดวยทิพโสตอันบริสุทธิ์ลวง 
โสตของมนุษย   เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                        จบทิพโสตสูตรที่    ๓  
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                                     ๔. เจโตปริจจสูตร 
 
                                 วาดวยการกําหนดรูใจผูอื่น 
 
           [๑๒๘๙]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมกําหนดรูใจของสัตว 
อ่ืน   ของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือ  จิตมีราคะก็รูวา  จิตมีราคะ ฯลฯ จิตหลุดพน 
ก็รูวา  จิตหลดุพน   เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                     จบเจโตปริจจสูตรที่ ๔ 
 
                                       ๕.  ฐานาฐานสูตร 
 
                                 วาดวยการรูฐานะและอฐานะ 
 
           [๑๒๙๐]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมรูฐานะโดยความเปน 
ฐานะและอฐานะโดยความเปนอฐานะ  ตามความเปนจริง   เพราะไดเจริญ  ได 
การทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔   เหลาน้ี. 
                                         จบฐานาฐานสูตรที่  ๕ 
 
                                        ๖.วิปากสูตร 
 
                                วาดวยการรูวิบากของกรรม 
 
           [๑๒๙๑]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมรูวิบากของการกระ 
ทํากรรมทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน  โดยฐานะ  โดยเหตุ  ตามความ 
เปนจริง   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 



                                         จบวิปากสูตรที่    ๖  
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                        ๗. สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร 
 
                       ปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง 
 
           [๑๒๙๒]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมรูจักปฏิปทาอันใหถึง 
ประโยชนทัง้ปวง   ตามความเปนจริง   เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติ 
ปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                            จบสัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตรที่  ๗ 
    
                                         ๘. นานาธาตุสูตร 
 
                                         วาดวยการรูธาตุตาง ๆ 
 
           [๑๒๙๓]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมรูธาตุเปนอเนกและ 
โลกธาตุตาง ๆ ตามความเปนจริง    เพราะไดเจริญ    ไดกระทําใหมากซ่ึงสติ-  
ปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                         จบนานาธาตุสูตรที่  ๘  
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                                       ๙. อธิมุตติสตูร 
 
                                     วาดวยการรูอธิมุตติตาง ๆ 
 
           [๑๒๙๔]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อน่ึง เรายอมรูอธิมุตติอันเปนตางๆ 
กันของสัตวทั้งหลาย    ตามความเปนจริง   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึง 
สติปฎฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                            จบอธิมุตติสูตรที่    ๙ 
 
                                           ๑๐. อินทรยิสูตร 
  
                            วาดวยการรูความยิง่หยอนแหงอินทรีย 
 
           [๑๒๙๕]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมรูความยิ่งและหยอน 
แหงอินทรียของสัตวอ่ืน   ของบุคคลอ่ืน    ตามความเปนจริง   เพราะไดเจริญ 
ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                           จบอินทริยสูตรที่     ๑๐  
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                                ๑๑. สังกิเลสสูตร 
 
                  วาดวยรูความเศราหมองความผองแผว 
 
           [๑๒๙๖]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    อน่ึง    เรายอมรูความเศราหมอง 
ความผองแผว   ความออกแหงฌาน   วิโมกข   สมาธิ   และสมาบัติ   ตามความ 
เปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                       จบสังกิเลสสูตรที่  ๑๑ 
  
                                   ๑๒. ปฐมวิชชาสูตร 
 
                                   วาดวยการระลึกชาติได 
 
           [๑๒๙๗]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมระลึกถงึชาติกอนได 
เปนอันมาก   คือ   ระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี  
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                       จบปฐมวิชชาสูตรที่ ๑๒  
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                                 ๑๓. ทุติยวิชชาสูตร 
 
                                วาดวยการเห็นจุติและอุบัติ 
 
           [๑๒๙๘]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   อน่ึง   เรายอมเห็นหมูสัตวที่กําลัง 
จุติ  กําลังอุบัติ  ฯลฯ ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซ่ึง 
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ฯลฯ เพราะไดเจริญ ไดกระทําใหมากซ่ึงสติปฏฐาน 
๔ เหลาน้ี. 
                                      จบทุติยวิชชาสูตรที่ ๑๓ 
 
                                     ๑๔. ตติยวิชชาสูตร 
 
                               วาดวยการทําอาสวะใหสิ้นไป 
  
           [๑๒๙๙]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    อน่ึง    เรายอมกระทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไปดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน   เขาถึงอยู   เพราะไดเจริญ   ไดกระทําใหมากซ่ึง 
สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี. 
                                     จบตติยวิชชาสูตรที่  ๑๔ 
                                           จบทุติยวรรคที่  ๒    
                                              จบอนุรทุธสังยุต    
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                              อรรถกถาทุติยวรรคที่  ๒ 
 
           ทุติยวรรคที่   ๒.   พระเถระปฏิญาณทศพลญาณดวยคําเปนตน วา 
ฐานะ  โดยความเปนฐานะ.   ก็ทศพลญาณน้ี   พวกสาวกมีหรือไม  มีเปน 
บางสวน.    แตสําหรับพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลาย    ทศพลญาณนี้    มีครบ 
บริบูรณดวยอาการทุกอยางแล.       
                                      จบอรรถกถาอนุรุทธสังยุต 
                                                     

                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. สหัสสสูตร  ๒.  อิทธิสูตร  ๓.  ทิพโสตสูตร  ๔.  เจโตปริจจสูตร 
๕. ฐานาฐานสูตร  ๖. วิปากสูตร  ๗.  สพัพัตถคามินีปฏิปทาสูตร   ๘.  นานา 
ธาตุสูตร  ๙.  อธิมุตติสูตร   ๑๐. อินทรยิสูตร  ๑๑.  สังกิเลสสูตร   ๑๒.  ปฐม 
วิชชาสูตร  ๑๓. ทุติยวิชชาสูตร   ๑๔. ตติยวิชชาสูตร. 
 
                                          ฌานสังยุต 
 
                                         วาดวยฌาน  ๔ 
 
           [๑๓๐๐]   สาวัตถีนิทาน.  ณ   ที่นั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฌาน   เหลาน้ี  ฌาน ๔ เปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร    มีปติและสุข 
เกิดแตวิเวกอยู      บรรลุทติุยฌาน     มคีวามผองใสแหงจิตในภายใน     เปน  
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ธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป   มีปติและสุข 
เกิดแตสมาธิอยู   มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ 
สิ้นไป   บรรลุตติยฌาน   ที่พระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ี   เปน 
ผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข  บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทุกข ไมมีสุข   เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์  
อยู   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฌาน ๔ เหลาน้ีแล. 
           [๑๓๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา    ไหลไป 
สูทิศปราจีน    หลั่งไปสูทิศปราจีน    บาไปสูทิศปราจีน    ฉันใด    ภิกษุเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔ ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอน 
ไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
           [๑๓๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเจริญ   กระทําใหมากซ่ึงฌาน 
๔ อยางไร  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน 
มีวิตกวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    บรรลุทุติยฌาน... ตติยฌาน...      
จตุตถฌาน...   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเจริญ    กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔ 
อยางนี้แล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  
                 (พึงขยายความบาลีออกไปอยางนี้  จนถึงความแสวงหา) 
           [๑๓๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ 
เหลาน้ี  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน  คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ 
มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลาน้ีแล.  
           [๑๓๐๔า  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฌาน ๔ อัน ภิกษุพึงเจริญเพ่ือความ 
รูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู    เพ่ือความส้ินไป    เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน 
๕ เหลาน้ี  ฌาน ๕  เปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   สงัดจาก  
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อกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   บรรล ุ
ทุติยฌาน ...   ตติยฌาน...  จตุตถฌาน...  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฌาน ๔ 
อันภิกษุพึงเจริญ  เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือกําหนดรู    เพ่ือความส้ินไป     เพ่ือละ 
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลาน้ีแล. 
           (คังคาเปยยาล   พึงขยายเน้ือความฌานสังยุต    ตลอดถึงบาลี ไปจนถึง 
ความแสวงหา   เหมือนมรรคสังยุต) 
                                              จบฌาณสังยุต  
           ฌาณสังยุต  มีใจความต้ืน ๆ ทัง้น้ัน.  
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                                   อานาปานสังยุต 
  
                                  เอกธรรมวรรคที่   ๑ 
   
                                     ๑. เอกธรรมสตูร 
                  
                                    วาดวยอานาปานสติ 
 
           [๑๓๐๕]  กรุงสาวัตถี ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ธรรมอันหน่ึง  อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก  ธรรมอันหน่ึงเปนไฉน  คือ  อานาปานสติ. 
           [๑๓๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อานาปานสติ     อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อยูในปาก็ดี   อยูที่โคนไมก็ดี    อยูที่เรอืนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง 
ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  เมื่อหายใจออกยาว 
ก็รูชัดวา   หายใจออกยาว    เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา   หายใจเขายาว   เมื่อ 
หายใจออกส้ันก็รูชัดวา    หายใจออกส้ัน     เมื่อหายใจเขาส้ันก็รูชัดวา    หายใจ 
เขาสั้น    ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก     ยอม 
สําเหนียกวา   เราจักรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปน 
ผูระงับกายสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูระงับกายสังขาร 
หายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา    เราจักรูแจงปติหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา 
เราจักรูแจงปติหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา   เราจักรูแจงสุขหายใจออก   ยอม 
สําเหนียกวา    เราจักรูแจงสุขหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา    เราจักรูแจงจิต- 
สังขารหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา  ยอม  
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สําเหนียกวา   เราจักเปนผูระงับจิตสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจัก 
ระงับจิตสังขารหายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา    เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจออก 
ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา   เราจักทํา 
จิตใหบันเทิงหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจเขา 
ยอมสําเหนียกวา  เราจักต้ังจิตมั่นหายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  เราจักต้ังจิตม่ัน 
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     อานา- 
ปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมมีผลมาก 
มีอานิสงสมาก. 
                                           จบเอกธรรมสูตรที่   ๑  
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                             อานาปานสังยุตตวรรณนา 
      
                                     เอกธรรมวรรคที่  ๑ 
 
                                   อรรถกถาเอกธรรมสูตร 
 
           อานาปานสังยุต    เอกธรรมสูตรที่  ๑.   ธรรมอยางเอก    ชื่อวา 
เอกธรรม.    คําใดท่ีเหลืออันจะพึงกลาวในท่ีนี้    คําน้ันทั้งหมด    ไดกลาวไว 
เสร็จแลวในนิเทศท่ีวาดวยอานาปานัสสติกัมมัฏฐาน  ในวิสุทธมิรรค. 
                                  จบอรรถกถาเอกธรรมสูตร 
 
                                       ๒. โพชฌงคสูตร* 
   
                                           วาดวยโพชฌงค 
                      
           [๑๓๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มอีานิสงสมาก. 
           [๑๓๐๘]  ก็อานาปานสติ      อันภิกษุเจริญแลว      กระทําใหมากแลว 
อยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยอมเจริญสติ 
สัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอานาปานสติ อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละ   ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค...  วิริยสัมโพชฌงค ... 
ปติสัมโพชฌงค.. ปสสทัธิสัมโพชฌงค...  สมาธิสัมโพชฌงค...  อุเบกขา 
สัมโพชฌงค    อันสหรคตดวยอานาปานสติ    อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัย  
* สูตรท่ี   ๒  ถึง    ๔    ไมมีอรรถกถาแก.  
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นิโรธ   นอมไปในการสละ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อานาปานสติ    อันภิกษุ 
ผูเจริญแลว    กระทําใหมากแลว อยางนี้แล   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก. 
                                     จบโพชฌงคสูตรที่  ๒ 
                                      
                                       ๓.  สุทธิกสตูร         
 
                                    วิธเีจริญอานาปานสติ 
 
           [๑๓๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มอีานิสงสมาก. 
           [๑๓๑๐]   ก็อานาปานสติ     อันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว 
อยางไร   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   อยูในปาก็ด ี
อยูที่โคนไมก็ดี    อยูที่เรอืนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา     เธอมีสติหายใจออก     มีสติหายใจเขา     (พึงขยายเน้ือความให 
พิสดารตลอดถึง   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจออก     ยอมสําเหนียกวา     เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจเขา)    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว   กระทํา 
ใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก. 
                                          จบสุทธิกสตูรที่  ๓  
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                                 ๕.  ปฐมผลสูตร 
 
              ผลานิสงสเจริญอานาปานสติ ๒ ประการ 
 
           [๑๓๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มอีานิสงสมาก. 
           [๑๓๑๒]  ก็อานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว 
อยางไร   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   อยูในปาก็ด ี
อยูที่โคนไมกด็ี    อยูที่เรอืนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา     เธอมีสติหายใจออก    มสีติหายใจเขา     (พึงขยายเน้ือความให 
พิสดารตลอดถึง   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจเขา)    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลว    กระทํา 
ใหมากแลวอยางนี้แล   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก. 
           [๑๓๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลวอยางนี้     พึงหวังไดผล ๒ ประการอยางใดอยางหน่ึง    คือ 
อรหัตผลในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความถือมั่นอยู   เปนพระอนาคามี. 
                                      จบปฐมผลสูตรที่   ๔  
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                                   ๕. ทุติยผลสูตร 
                    
             ผลานิสงสการเจริญอานาปานสติ  ๗ ประการ 
 
           [๑๓๑๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อานาปานสติ     อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มอีานิสงสมาก.  
           [๑๓๑๕]   ก็อานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว 
อยางไร    ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    อยูในปาก็ดี 
อยูที่โคนไมก็ดี    อยูที่เรอืนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง    ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  (พึงขยายเนื้อความใหพิสดาร 
ตลอดถึง   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ 
ออก   ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมากแลว 
อยางนี้แล   ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.  
           [๑๓๑๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลวอยางนี้    พึงหวังไดผลานิสงส  ๗  ประการ   ผลานิสงส 
๗ ประการ  เปนไฉน    คือ  จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน  ๑   ถาไมได 
ชมอรหัตผลในปจจุบันกอน   จะไดชมในเวลาใกลตาย     ถาในปจจุบันกไ็ม 
ไดชม   ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร   เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า 
สิ้นไป  จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี   ๑   ผูอุปหัจจปรินิพพายี  ๑ 
ผูอสังขารปรินิพพายี ๑   ผูสสังขารปรินิพพายี ๑  ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่ออานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว 
อยางนี้แล   พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลาน้ี.   
                                     จบทุติยผลสูตรที่  ๕  
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                                        ๖.  อริฏฐสูตร 
 
                                    การเจริญอานาปานสติ 
 
           [๑๓๑๗]   กรุงสาวัตถี.   ณ   ที่นัน้แล   พระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ  ได 
ตรัสถามวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายยอมเจริญอานาปานสติหรือหนอ. 
           [๑๓๑๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว     ทานพระ 
อริฏฐะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองค 
เจริญอานาปานสติอยู. 
           พ.   ดกูอนอริฏฐะ   ก็เธอเจริญอานาปานสติอยางไรเลา. 
           [๑๓๑๙]   อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   กามฉันทในกามที่ลวงไป   ขา- 
พระองคละไดแลว     กามฉันทในกามที่ยังไมมาถึงของขาพระองคไปปราศแลว 
ปฏิฆสัญญาในธรรมท้ังหลาย   ทั้งท่ีเปนภายในและภายนอก   ขาพระองคกําจัด 
เสียแลว    ขาพระองคมีสติหายใจออก   มีสติหายใจเขา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยางนี้แล. 
           [๑๓๒๐]  พ.  ดกูอนอริฏฐะ   อานาปานสตินั้นมีอยู   เราไมไดกลาว 
วาไมมี   ก็แตวา   อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด  เธอจงฟง 
วิธีนั้น จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  ทานพระอริฏฐะทูลรับพระดํารัส พระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนอริฏฐะ  ก็อานาปานสติยอม 
บริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    อยูในปาก็ดี    อยูที่ 
โคนไมก็ดี    อยูที่เรือนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง   ดํารงสติไวเฉพาะ 
หนา    เธอมสีติหายใจออก    มีสติหายใจเขา  ฯลฯ  ยอมสําเหนียกวา    เราจัก 
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    เราจักพิจารณา  
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เห็นโดยความสละคืนหายใจเขา   ดูกอนอริฏฐะ   อานาปานสติยอมบริบูรณโดย 
กวางขวางอยางนี้แล. 
                                              จบอริฏฐสูตรที่   ๖ 
                                           อรรถกถาอริฏฐสูตร 
           อริฏฐสูตรท่ี  ๖.   คําวา  ภาเวถ  โน  คือ   ภาเวถ  นุ   (แปลวา 
พวกทานยอมเจริญหรือ).  คําวา  กามฉันท   ไดแก ความรักใครที่เปนไปใน 
กามคุณ  ๕.    คําวา  ในธรรมทั้งหลาย    ทั้งท่ีเปนภายในและภายนอก  
ไดแก ปฏิฆสัญญา  ในธรรม   คืออายตนะ ๑๒ ทั้งภายในและภายนอก  อนั 
ขาพระองคกําจัดเสียแลว     ไดแก  ความสําคัญท่ีประกอบดวยความรูสึก 
กระทบกระท่ัง   ไดถกูนาํออกไปไดโดยเฉพาะโดยดี   หมายความวา  ถูกตัดขาด 
แลว.   ดวยบทน้ี   ทานยอมแสดงถึงอนาคามิมรรคของตน.   คราวนี้ เมื่อจะชี้ถึง 
วิปสสนาแหงอรหัตมรรค ทานจึงกลาวคําเปนตน วา ขาพระองคมีสติหายใจ 
ออก  ดังนี้.              
                                    จบอรรถกถาอริฏฐสูตรที่   ๖  
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                                  ๗. กัปปนสูตร 
 
                           วาดวยอานาปานสติสมาธิ 
  
           [๑๓๒๑]  กรุงสาวัตถี. ก็สมัยน้ัน  ทานพระมหากัปปนะ  นั่งคูบัลลงัก 
ต้ังกายตรง   ดํารงสติไวเฉพาะหนา   ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๑๓๒๒]  พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตรเห็นทานพระมหากัป- 
ปนะน่ังคูบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติไวเฉพาะหนา    ครั้นแลวไดตรัสถาม 
ภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายเห็นความไหวหรือความ 
เอนเอียงแหงกายของภิกษุนั้นหรือหนอ. 
           [๑๓๒๓]   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เวลาใด 
ขาพระองคทั้งหลายเห็นทานผูมีอายุนั้นนั่งอยูในทามกลางสงฆ  หรือน่ังในที่ลับ 
รูปเดียว  ในเวลานั้น   ขาพระองคทั้งหลายมิไดเห็นความไหวหรือความเอนเอียง 
แหงกายของทานผูมีอายุนั้นเลย. 
           [๑๓๒๔]  พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ความไหวหรือความเอนเอียง 
แหงกายก็ดี   ความหว่ันไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี   ยอมไมมี   เพราะ 
ไดเจริญไดกระทําใหมากซ่ึงสมาธิใด   ภิกษุนั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนา 
ไดโดยไมยากไมลําบาก.                                           
           [๑๓๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแหง 
กายก็ดี ความหว่ันไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี ยอมไมมี เพราะไดเจริญ 
กระทําใหมากซ่ึงสมาธิ  เปนไฉน  เพราะไดเจริญ ไดการทําใหมากซ่ึงอานาปาน 
สติสมาธิ.  
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           [๑๓๒๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญ 
แลว      กระทําใหมากแลวอยางไร     ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี 
ความหว่ันไหวหรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี   ยอมไมมี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
อยูในปาก็ดี   อยูที่โคนไมก็ดี   อยูที่เรือนวางก็ดี     นั่งคูบัลลังก     ต้ังกายตรง 
ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา (พึงขยายเน้ือความ 
ใหพิสดารตลอดถึงยอมสําเหนียกวา เราเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหาย 
ใจออก  ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา) 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่ออานาปานสติสมาธิ    อันภิกษุเจริญ    กระทําใหมาก 
แลวอยางนี้แล   ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี    ความหว่ันไหวหรือ 
ความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี    ยอมไมมี. 
                                              จบกัปปนสูตรที่   ๗ 
 
                                       อรรถกถากัปปนสูตร 
  
           กัปปนสูตรท่ี  ๗.  ทานแสดงถึงความหว่ันไหวนั่นเอง    แมดวย 
สองคําวา  ความไหวหรือความเอนเอียง. 
                                จบอรรถกถากัปปนสูตรที่  ๗                         
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                                       ๘. ทีปสูตร 
 
                อานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ 
 
           [๑๓๒๗]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อานาปานสติสมาธิ    อันภิกษุเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก. 
           [๑๓๒๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อานาปานสติสมาธิ   อันภิกษุเจริญ 
แลว  กระทําใหมากแลวอยางไร   ยอมมีผลมาก  มอีานิสงสมาก  ภิกษุในธรณม 
วินัยนี้   อยูในปาก็ดี   อยูที่โคนไมก็ดี   อยูที่เรือนวางก็ดี   นั่งคูบัลลังก  ต้ังกาย 
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   ก็ยอมอยูดวยวิหารธรรมน้ีโดยมาก    เมื่อเราอยู 
ดวยวิหารธรรมนี้โดยมาก   กายไมลําบาก   จักษุไมลําบาก   และจิตของเรายอม 
หลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือม่ัน. 
           [๑๓๓๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล   ถาแมภิกษุพึงหวัง 
วา   แมกายของเราไมพึงลําบาก   จักษุของเราไมพึงลําบาก   และจิตของเราพึง 
หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือม่ัน   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้ 
แหละใหดี.  
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           [๑๓๓๑] ...ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแหละ    ถาแมภิกษุพึง 
หวังวา  เราพึงสละความระลึกและความดําริของเราท่ีอาศัยเรือนนั้นเสีย   ก็พึง 
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๒] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา   เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่ง 
ไมปฏิกูลวาปฏิกูลอยู   กพึ็งมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา   เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่ง 
ปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู   กพึ็งมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๔] ... ถาแมภิกษุหวังวา เราพึงเปนผูมีความสําคัญท้ังในส่ิง 
ไมปฏิกูลและในส่ิงปฏิกูลอยู   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๕] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา    เราเปนผูมีความสําคัญท้ังในส่ิง 
ปฏิกูลและในส่ิงไมปฏิกูลอยู   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๖] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา   เราพึงเวนสิ่งไมปฏิกูลและสิ่ง 
ปฏิกูลท้ังสองนั้นเสีย   เเลววางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู  ก็พึงมนสิการอานาปาน 
สติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๗] ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา    เราพึงสงัดจากกาม     สงัดจาก 
กุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตกวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    กพึ็ง 
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.                                     
           [๑๓๓๘] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา   เราพึงบรรลุทุติยฌาน   มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป  มีปติและสุขเกิดแกสมาธิอยู  กพึ็งมนสิการอานาปานสติสมาธิ 
นี้แหละใหดี. 
           [๑๓๓๙] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา   เราพึงมีอุเบกขา   มีสติ   มีสัมป- 
ชัญญะ   เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจา  
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ทั้งหลายสรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข    ก็พึง 
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๐]   ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข 
ไมมีสุข      เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได     มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้ แหละใหดี. 
           [๑๓๔๑]   ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา    เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตน 
ฌานดวยมนสิการวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง 
เพราะดับปฎิฆสัญญา   เพราะไมมนสิการถึงมานัตตสัญญา  ก็พึงมนสิการอานา- 
ปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๒]  ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา    เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตน- 
ฌาน ดวยมนสิการวา  วิญญาณหาที่สุดมิได  เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน 
โดยประการทั้งปวง   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๓] ... ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
ดวยมนสิการวา     ไมมีอะไรนอยหน่ึง    เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดย 
ประการทั้งปวง   ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๔]   ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌาน   เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง    ก็พึงมนสิการ- 
อานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เพราะเหตุนี้แหละ     ถาแมภิกษุ 
พึงหวังวา   เราพึงบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวง  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี. 
           [๑๓๔๖]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่ออานาปานสติสมาธิ  อันภิกษ ุ
เจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ถาเธอเสวยสุขเวทนา ก็ยอมจะรูชัดวา    
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สุขเวทนาน้ัน  ไมเที่ยง   ไมนายินดี   ไมนาเพลิดเพลิน    ถาเธอเสวยทุกขเวทนา 
ก็ยอมรูชัดวา    ทุกขเวทนาน้ันไมเที่ยง    ไมนายินดี    ไมนาเพลิดเพลิน 
ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา     ก็ยอมรูชัดวา     อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเที่ยง 
ไมนายินดี   ไมนาเพลิดเพลิน   ถาเธอเสวยสุขเวทนา   เธอก็ไมพัวพันเสวยสุข- 
เวทนาน้ัน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา  เธอก็ไมพัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น     ถาเธอ 
เสวยอทุกขมสุขเวทนา      เธอก็ไมพัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น      เมื่อเธอ 
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนา 
มีชีวิตเปนที่สุด   ก็รูชัดวา   เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด   ยอมรูชัดวา    เวทนา 
ทั้งหมดในโลกน้ีแหละ   อันไมนาเพลิดเพลิน   จักเปนของเย็น   เพราะสิ้นชีวิต  
เบื้องหนาแตกายแตก. 
           [๑๓๔๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เปรียบเหมือนประทีปน้ํามันจะพึง 
ลุกโพลงได    ก็เพราะอาศัยน้ํามันและไส    เพราะหมดนํ้ามันและไส    ประทีป 
น้ํามันไมมีเชื้อพึงดับไป   ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เมือ่เสวยเวทนา 
มีกายเปนที่สุด   ก็รูชัดวา   เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด    เมื่อเสวยเวทนามีชีวิต 
เปนที่สุด  กร็ูชัดวา  เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด  ยอมรูชัดวา  เวทนาท้ังหมด 
ในโลกน้ีแหละ   อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนของเย็น  เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนา 
แตกายแตก. 
                                              จบทีปสตูรที่  ๘  
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                                     อรรถกถาทีปสูตร 
           ทีปสูตรท่ี  ๘.   คําวา  เนว  เม  กาโยป  กิลมติ  น  จกฺขูน ิ
ความวา   โดยท่ัวไป    เมื่อกําลังทํางานในกัมมัฏฐานอยางอ่ืน    กายยอมเหน็ด 
เหน่ือยบาง  จักษุก็ยอมลําบากบาง   จริงอยู   เมื่อกาํลังทํางานในธาตุกัมมัฏฐาน 
กายยอมลําบาก  เปนเหมือนถึงอาการจับใสในเครื่องยนตแลวเบียดเบียน.  เมื่อ 
กําลังทํางานในกสิณกัมมัฏฐานอยู  จักษุก็กลอกไปมา  ยอมเหนื่อย  เปนเหมือน 
ถึงอาการทะลักตกลงไป. แตเมื่อกําลังทํางานในกัมมัฏฐานน้ี  กายก็ไมเหน่ือยเลย 
จักษุทั้งสองขางก็ไมลําบากดวย  ฉะนั้น   ทานจึงกลาวอยางนั้น. 
           ถามวา ทําไม ทานจึงกลาวคําเปนตนวา  รูปสัญญาท้ังหมด  เราจะ 
เพิกกสิณในอานาปานะ  (ลมหายใจออกเขา)  ไดหรือ.  ตอบวา ได.  สําหรับ 
พระจูฬาภยเถระผูชํานาญไตรปฎก   กลาววา   เพราะเหตุที่นิมิตของอานาปานะ 
ยอมปรากฏเปนเหมือนแถวแกวมุกดาในรูปดาว  ฉะน้ัน   ในอานาปานะน้ัน   เรา 
จึงเพิกเอากสิณออกได. พระจูฬนาคเถระผูทรงไตรปฎก กลาวคานวา ไมไดเลย. 
อยาเลย ขอรับ  แลวทําไม   เราจึงจะถือเอาชนิดอันมีฤทธิ์ของพระอริยะเปนตน 
นี้ไดเลา.    เพ่ือชี้ถึงอานิสงส    คือวา    ภิกษุผูตองการ    ฤทธิท์ี่เปนอริยะก็ดี 
รูปาวจรฌานสี่ก็ดี อรูปสมาบัติสี่ก็ดี นิโรธสมาบัติก็ดี  ตองทําความสนใจสมาธิ 
ที่เกี่ยวกับความระลึกอานาปานน้ีใหดี.    เหมือนเมื่อไดกรุงแลว      ของส่ิงใดท่ี 
ตองใชความขยันจึงจะไดมาในทิศทั้งสี่   ของส่ิงน้ัน   ก็ยอมเขาสูกรุงโดยประตู  
ทั้งส่ีนั่นแหละ  เพราะฉะน้ัน  ก็เปนอันวาไดทั้งชนบทดวย  นีแ้ลเปนอานิสงส 
ของกรุงน่ันเทียว  ฉันใด  ชนิดมีอริยฤทธ์ิเปนตนนี้  ก็ฉันนั้น  เปนอานิสงส  
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ของอานาปานัสสติสมาธิภาวนา     เมือ่ไดเจริญอานาปานัสสติสมาธิโดยอาการ 
ทั้งหมดแลว   สิ่งท้ังหมดน้ี  ก็ยอมสําเร็จแกพระโยคี  ฉะนั้น  ทานจึงไดกลาวไว 
เพ่ือชี้ถึงอานิสงส.   ทําไมในคําวา สุขฺเจ นี้  (ถาเธอเสวยสุขเวทนา)  ทานจึง 
กลาววา โส (แปลวา เขาผูนั้น  . . .)   เพราะในวาระนี้   คําวา  ภิกษุ   มิไดมา. 
                                            จบทีปสูตรที่   ๘   
                                           ๙. เวสาลีสตูร 
                             วาดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน 
           [๑๓๔๘]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน 
ใกลกรุงเวสาลี  ก็สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา     ตรัสสรรเสริญ 
คุณแหงอสุภะแกภิกษุทั้งหลาย   โดยอเนกปริยาย  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราปรารถนาจะหลีกเรน 
อยูสักกึ่งเดือน  ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา  เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว 
ภิกษุเหลาน้ันรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว     ใคร ๆ ไมเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว. 
           [๑๓๔๙]  ครั้งน้ัน     ภิกษุเหลาน้ันคิดกันวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอสุภกถา  ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภะ  ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ 
โดยอเนกปรยิาย    จึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะ   อันเกลื่อนกลนดวย 
อาการเปนอเนกอยู   ภิกษุเหลาน้ันอึดอัดระอาเกลียดกายนี้   ยอมแสวงหาศาสตรา  
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สําหรับปลงชีวิต    สิบรปูบาง   ยี่สิบรูปบาง   สามสิบรูปบาง  ยอมนําศาสตรามา 
โดยวันเดียวกัน. 
           [๑๓๕๐]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรนโดยลวง 
กึ่งเดือนน้ันแลว      ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา     ดูกอนอานนท 
เพราะเหตุไรหนอ ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนเบาบางไป ทานพระอานนทกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   เปนเชนนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา    ตรัส 
สรรเสริญคุณแหงอสุภะ ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ แกภิกษุทั้งหลาย 
โดยอเนกปรยิาย    ภิกษุเหลาน้ันคิดกันวา     พระผูมีพระภาคเจาตรัสอสุภกถา 
ตรัสสรรเสรญิคุณแหงอสุภะ   ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภะ  โดยอเนก 
ปริยาย จึงขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกล่ือนnลนดวยอาการเปนอเนก 
อยู  อึดอัดระอา เกลียดกายนี้   ยอมแสวงหาศาสตราสําหรับปลงชีวิต  สิบรปูบาง 
ยี่สิบรูปบาง    สามสิบรูปบาง   ยอมนําศาสตรามาโดยวันเดียวกัน   ขอประทาน 
พระวโรกาส    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสบอกปริยาย     โดยวิธีที่ภิกษุสงฆ 
จะพึงดํารงอยูในอรหัตผลเถิด. 
           [๑๓๕๑]  พ.  ดูกอนอานนท    ถาอยางนั้น    ภิกษุมีประมาณเทาใด 
ที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู เธอจงใหภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดประชุมกัน ในอุปฏฐานศาลา. 
ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว     ยังภิกษุทั้งหมดที่ 
อาศัยกรุงเวสาลีอยู   ใหมาประชุมกันในอุปฏฐานศาลา   แลวเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุสงฆประชุม 
กันแลว  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถดิ. 
           [๑๓๕๒]  ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จเขาไปยังอุปฏฐานศาลา 
แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว   ครั้นแลว   ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลายแลว 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้แล  อันภิกษุ  
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เจริญแลว  การทําใหมากแลว  เปนสภาพสงบ     ประณีต   ชื่นใจ   เปนธรรม 
เครื่องอยูเปนสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว ๆ   ใหอันตรธาน 
สงบไปโดยพลัน. 
           [๑๓๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนธุลีและละอองท่ีฟุงข้ึน 
ในเดือนทายฤดูรอน  ฝนใหญในสมัยมิใชกาล       ยอมยังธุลีและละอองน้ันให 
อันตรธานสงบไปโดยพลัน    ฉันใด    สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ   อัน 
ภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   เปนสภาพสงบ    ประณีต    ชื่นใจ    เปน 
ธรรมเครื่องอยูเปนสุขและยังอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดข้ึนแลว  ๆ   ใหอัน- 
ตรธานสงบไปโดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.                                     
           [๑๓๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลวอยางไร     กระทําใหมากแลวอยางไร     เปนสภาพสงบ..  
ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี อยูที่โคนไม 
ก็ดี    อยูที่เรอืนวางก็ดี     นั่งคูบัลลังก    ต้ังกายตรง     ดํารงสติไวเฉพาะหนา 
เธอมีสติหายใจออก    มีสติหายใจเขา ฯลฯ ยอมสําเหนียกวา    เราจักพิจารณา 
เห็นโดยความสละคืนหายใจออก     ยอมสําเหนียกวา    เราจักพิจารณาเห็นโดย 
ความสละคืนหายใจเขา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้      กระทําใหมาแลวอยางนี้        เปนสภาพสงบ..     
ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน. 
                                           จบเวสาลีสูตรที่   ๙  
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                                    อรรถกถาเวสาลีสูตร 
 
           เวสาลีสูตรท่ี   ๙.  คําวา  ใกลกรงุเวสาลี  คือ ใกลกรุงท่ีมีโวหาร 
อันเปนไปดวยอํานาจเพศหญิง    ซึ่งมีชื่ออยางนั้น.    จริงอยางนั้น    กรุงน้ัน 
เรียกวา    เวสาลี    เพราะเปนนครท่ีกวางขวาง    ดวยการขยายกําแพงลอมรอบ 
ถึง ๓ ครั้ง.    และกรุงแมนี้    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงบรรลุความเปน 
พระสัพพัญูนั่นเอง    กพึ็งทราบวา  ไดบรรลุความไพบูลยดวยอาการท้ังปวง 
เมื่อทานพระอานนทไดระบุโคจรคามอยางนี้เสร็จแลว    ก็ไดกลาวถึงท่ีสําหรับ 
อยูวา  ณ  กฏูาคารศาลา  ปามหาวัน.  ในคําเหลาน้ัน   ปาอยางใหญมีเขต 
กําหนด  ไมมีใครปลูกไว  เกิดข้ึนเอง  ชื่อ  มหาวัน   (ปาใหญ).  สวนปาใหญ 
ซึ่งอยูใกลกบักรุงกบิลพัสดุ     เปนปาท่ีมีเขตกําหนดติดเปนพืดเดียวกันกับ 
ปาหิมพานต  ไปจนติดทะเลหลวง.   ปาใหญนี้หาเปนเชนนั้นไม   เปนปาใหญ 
ที่ยังมีขอบเขต  ฉะนั้นจึงเรียกวา มหาวัน.   สวนศาลาเรือนยอด   คือศาลาที่ได 
สรางเปนเรือนมียอดไวภายในสวนท่ีอาศัยปาใหญสรางไว    ดวยหลังคากลม 
ดุจหงส.  สมบูรณดวยอาการทุกอยาง    พึงทราบวาเปนพระคันธุฏีของพระ- 
ผูมีพระภาคพุทธเจา. 
           คําวา ทรงแสดงอสุภกถาโดยอเนกปริยาย  คือ ทรงแสดงถอยคํา 
ที่ทําใหหมดความพอใจในกาย*  เปนไปเพ่ือชี้ใหเห็นชัดถึงอาการท่ีไมงาม ดวย 
เหตุมิใชนอย  เชน  มีในรางกายนี้  คือ ผม ขน เล็บ ฟน ฯลฯ  น้ํามูตร ดังน้ี.   
คําน้ีทรงอธิบายไวอยางไร.  (ทรงอธิบายไววา) ภิกษุทั้งหลาย ในซากศพขนาด 
วาหน่ึงนี้  ใครๆเมื่อพิจารณาใหถี่ถวนแลว  ยอมไมเห็นของสะอาดอะไรๆ แมแต 
 *  กัมพุช   ท่ีเปนเหตุใหติดกายไดเด็ดขาด  
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นอยหน่ึง  ที่จะเปนมุกดา  มณี  ไพฑูรย กฤษณา จันทน หญาฝรั่น   การบูร 
หรือผงเครื่องอบเปนตนเลย    ที่แทจะเห็นแตของท่ีสกปรก    มีประการตางๆ 
เชน  ผม  ขน  เล็บ  เปนตน   ซึ่งแสนจะเหม็น   มองดูนาเกลียด และเสียศักดิ์ศรี 
ทั้งน้ัน   ฉะน้ัน  อยาไปทําความพอใจ  หรือความรักใครในรางกายน้ีเลย   ชื่อวา 
ผมท้ังหลาย    ที่เกิดบนศีรษะ    ซึ่งเปนสวนท่ีสูงสุดแลว    กย็ังไมงามเปนของ 
สกปรก    และนาสะอิดสะเอียนอยูนั่นเอง.   และความไมสวยไมสะอาดนาสะอิด 
สะเอียนของผมทั้งหลายนั้น       พึงทราบโดยอาการ ๕ อยาง   คือ   โดยส ี  โดย 
สัณฐาน  โดยกลิ่น  โดยที่อาศัย  และโดยโอกาส.    แมขนเปนตน     ก็เปน 
อยางนี้.  นี้เปนความสังเขปในสูตรนี้   สวนความพิสดาร   พึงทราบตามนัยที่ 
กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอสุภกถาโดยอเนก 
ปริยาย   จําแนกเปนสวนละ ๕ อยาง. 
           คําวา  ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภะ คือ เมื่อทรงวางแมบทแหงอสุภะ 
ดวยอํานาจศพที่ข้ึนอืดเปนตนแลว  กท็รงจําแนกแจกขยายศพน้ัน ดวยรายละเอียด 
(บทภาชนีย) ตรัสถึงคุณของอสุภะ. คําวา ตรัสสรรเสริญคุณของการเจริญ 
อสุภะ   คือ  การอบรม  การเจริญจิต   ที่ถือเอาอาการอันไมงามในผมเปนตน 
หรือในวัตถุทั้งภายในและภายนอกมีศพท่ีข้ึนอืดเปนตน      แลวเปนไปน้ี.  
เมื่อจะทรงชี้ถึงอานิสงสแหงการเจริญอสุภะนั้น  จึงตรัสถึงคุณ  คือระบุถงึคุณ.  
คือ  ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุที่ประกอบอยางยิ่งในการเจริญอสุภะ  ในผม 
เปนตน     หรือในวัตถุมีศพท่ีข้ึนอืดเปนตน    ยอมไดเฉพาะซึ่งปฐมฌานท่ีละ 
องค  ๕ ประกอบดวยองค ๕ มีความงาม  ๓  อยาง   สมบูรณดวยลักษณะ ๑๐ 
อยาง   เธออาศัยหีบคือจิต   กลาวคือปฐมฌานน้ัน   เจริญวิปสสนาแลว   ยอม 
สําเร็จความเปนอรหันตอันเปนประโยชนที่สูงสุด  ดังน้ี.  
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           คําวา  ดูกอนภิกษทุั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกักึ่ง 
เดือน   ความวา  ภิกษุทั้งหลาย   เราตองการพักผอน  คือหลีกเรน   ไดแก อยู 
เพียงคนเดียวตลอดกึ่งเดือนหนึ่ง.    คําวา   ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา  เวน 
แตภิกษุผูนําบิณฑบาตรปูเดียว   คือ  ภิกษุใด  ไมกระทําคําพูดท่ีควรแกตน 
นําบิณฑบาตที่เขาจัดไวในตระกูลที่มีศรัทธามาเพ่ือประโยชนแกเราแลวนอม 
เขาไปให   นอกจากภิกษุผูนําเอาบิณฑบาตมาใหรูปเดียวแลว  ใครอ่ืน  ไมวาจะ 
เปนภิกษุ   หรือคฤหัสถไมพึงเขาไปหาเรา.       
           ทําไมจึงตรัสอยางน้ันเลา.    มีเรื่องเลาวา    ในอดีตกาล    พวกพราน 
เนื้อ  ๕๐๐ คน   เอาทอนไมและบวง๑  เปนตน    ขนาดใหญ  ๆ  มาลอมปา  ตาง 
ดีอกดีใจ     เลี้ยงชีวิตดวยการทําการฆาเนื้อและนกตลอดชีวิตมาดวยกันทีเดียว 
(ตายแลว ).     ก็เกิดในนรก.     พวกเขาไหมในนรกน้ันแลว      ดวยกุศลกรรม 
บางอยางที่ทําไวเมื่อกอนนั่นแหละ   กม็าเกิดในหมูมนุษย   ดวยอํานาจอุปนิสัย 
อันงาม  ทุกคนก็ไดบรรพชาและอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจา.   เพราะ 
อกุศลกรรมเดิมนั้น    ของทานเหลาน้ัน   อปราปรเจตนาที่ใหผลยังไมเสร็จ   ก ็
ไดทําโอกาสเพ่ือเขาไปตัดชีวิต    ดวยความพยายามของตัวเอง    และดวยความ 
พยายามของคนอ่ืน    ในภายในกึ่งเดือนน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็น 
เหตุการณนั้น. อนึ่ง ข้ึนชือ่วา วิบากของกรรมแลว  ไมมีใครจะสามารถปองกัน 
ได   ก็ในภิกษุเหลาน้ัน   ปุถุชนก็ม ี  พระโสดาบัน   พระสกทาคามี    พระ-  
อนาคามี   พระขีณาสพก็มี.   ในทานเหลาน้ัน  ที่เปนพระขีณาสพ   ไมมีการ 
สืบตอภพชาติ   อรยิสาวกนอกน้ี  มีคติที่แนนอนเปนที่ไปในเบื้องหนา.๒  คติ 
ของพวกปุถุชนไมแนนอน.  อยางไร. 
๑ กัมพุช.  กอนดิน. . . เปนตน.  ๒  พมา  มีคติท่ีแนนอน  มีสุคติเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา  
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           พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา    ภิกษุเหลาน้ี    เพราะความพอใจ 
รักใครในอัตภาพ    กลัวมรณภัยแลว     จะไมศึกษาเพ่ือชําระคติ     เอาเถิดเรา 
จะแสดงอสุภกถาเพ่ือใหภิกษุเหลาน้ันละความพอใจรักใคร  พวกเธอ  เมื่อไดฟง 
อสุภกถานั้นแลว.      เพราะความท่ีปราศจากความพอใจรักใครในอัตภาพแลว 
จะทําการชําระคติแลวจะถือเอาปฏิสนธิในสวรรค    เมื่อเปนอยางนี้    การบวช 
ในสํานักเราของพวกเธอก็จะมีประโยชน      เพราะเหตุนั้น      เพ่ืออนุเคราะห 
พวกเธอ   จึงทรงแสดงอสุภกถา   ดวยทรงนุงกัมมัฏฐานเปนสําคัญ    มิใชทรง 
มุงจะพรรณนาคุณแหงความตาย.    ครั้นทรงแสดงแลว     พระองคก็ทรง 
พระดําริอยางนี้วา  หากก่ึงเดือนน้ี  พวกภิกษุจะเห็นเรา    ก็จะพากันมาบอกวา 
วันนี้มีภิกษุ ๑ รูป มรณภาพแลว  วันนี้ ๒ รูป ฯลฯ วันนี้ ๑๐ รปู มรณภาพแลว 
ก็ผลของกรรมนี้   จะเปนเราหรือคนอ่ืนก็ตาม ไมสามารถจะหามได  เรานั้นถึง 
ไดยินกรรมวิบากน้ัน    กจ็ะทําอะไรได.   ประโยชนอะไรของเราดวยการฟงเรื่อง 
ฉิบหายเรื่องพินาศดวยเลา   เอาละ   เราจะหลบไมใหภิกษุทั้งหลายเห็น   เพราะ 
ฉะน้ัน    จึงไดตรัสอยางนั้นวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราปรารถนาจะหลีกเรน 
อยูสักกึ่งเดือน  ใครๆไมพึงเขามาหาเรา เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหเพียง 
รูปเดียว.                                                  
           แตทานเหลาอ่ืนอีก  กลาววา  หลีกเรน   (พักผอน)  อยางนั้น  ก็เพ่ือ 
เวนจากการติเตียนของคนอ่ืน.     เขาวา    คนเหลาอ่ืนจะพากันติเตียนพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ผูนี้ปฏิญาณอยูวา   เราเปนสัพพัญู   เปนผูยังพระธรรมจักร 
อันประเสริฐ คือ พระสัทธรรมใหเปนไป ไมสามารถแมแตหามปรามพวกสาวก 
ของตนท่ีกําลังฆาตัวเองได    จะสามารถหามปรามคนอ่ืนไดหรือ.  ในกลุมนั้น 
ที่เปนบัณฑิตจะกลาววา     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จตามประกอบการหลีกเรน 
(พักผอน) ยอมไมทรงทราบความเปนไปน้ี   แมใคร ๆ ที่เปนผูกราบทูลใหทรง 
ทราบก็ไมมี  หากทรงทราบจะพึงทรงหามปรามเปนแน แตนี้  เเคเปนความตอง  
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การเทาน้ัน    เปนเหตุการณครั้งแรกเทาน้ันในเรื่องนี้.  คําวา อสฺสุธา   ในบทวา 
นาสฺสุธา นี้   เปนคําลงแทรกเขามาในอรรถเพียงทําใหเต็มบท  หรือในอรรถ 
หามขอความอยางอ่ืน  ความก็คือ  ไมมีใครๆ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาเลย. 
           ที่ชื่อวา เกลื่อนกลนดวยอาการเปนอเนก   กเ็พราะการขวนขวาย 
ประกอบการเจริญอสุภะนั้นเกลื่อนกลนดวยเหตุเปนอเนก   มสีีและสัณฐานเปน 
ตน.   มีคําอธิบายวา   ระคนปนเปไปดวยอาการเปนอเนก   คือ  เจือคละไปดวย 
การณเปนอเนก.   นั้นคืออะไร      คือ    การขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะ. 
คําวา ขวนขวายประกอบการเจริญอสุภะอันเกลื่อนกลนดวยอาการเปน 
อเนกนั้นอยู  คือ เปนผูประกอบแลวประกอบเลาอยู.  คําวา อึดอัด  คือ เปน 
ทุกข   เพราะกายน้ัน.   คําวา  ระอา  คือ  รูสึกละอายอยู.   คําวา  เกลียด  คือ 
ยังความเกลียดชังใหเกิดข้ึนอยู.   คําวา  แสวงหาศาสตราสําหรับปลงชีวิต 
คือแสวงหาศัสตราเครื่องนําเอาชีวิตไป  ภิกษุเหลาน้ัน   ไมใชแตแสวงหาศัสตรา 
มาอยางเดียวเทาน้ัน     แตปลงตนจากชีวิตดวย     ก็แลพวกภิกษุไดเขาไปหา 
แมนายมิคลัณฑิกผูแตงตัวคลายสมณะแลว พูดวา   คุณ !    ดีละขอคุณชวย 
ปลงชีวิตพวกอาตมาทีเถิด.   ก็ในท่ีนี ้ พวกอริยะไมไดทําปาณาติบาตเลย  ไมได 
ชักชวน  ไมไดเห็นดีเห็นงามไปตามดวย.   แตปุถชุนไดทําทุกอยาง. 
           คําวา เสด็จออกจากการหลีกเรน (พักผอน) คือเมื่อไดทรงทราบ 
ความท่ีพวกภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปเหลาน้ัน    ถึงความส้ินชีวิตแลว     ก็ทรงออกจาก 
ความอยูผูเดียวน้ัน     แมทรงทราบอยู     ก็เหมือนไมทรงทราบ    เพ่ือใหถอยคํา 
ต้ังข้ึนพรอม  จึงตรัสเรียกทานพระอานนท วา ดูกอนอานนท  เพราะเหตุไร 
หนอ   ภิกษสุงฆ จึงดูเหมือนเบาบางไป.   ความวา  อานนท  กอนแตนี้ 
พวกภิกษุเปนอันมากพากันมาสูที่บํารุงดวยกัน   ถือเอาอุเทศ   และการสอบถาม 
อาราม   ดูคลายกะวาโชติชวงเปนอันเดียวกัน     แตบัดนี้    โดยลวงไปแหงเวลา  
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แคครึ่งเดือน.  ภิกษุสงฆ   คลายกับมีนอยลง   คือเกดิเปนเหมือนเบาบาง   ออน 
นอย     ประปรายไป     เหตุอะไรหรือหนอแล       หรือวาพวกภิกษุตางพากัน 
หลีกไปในทศิทั้งหลาย. 
           ที่นั้น    ทานพระอานนท     เมือ่ไมเขาใจถึงความส้ินชีวิตของภิกษุ 
เหลาน้ัน    เพราะผลกรรม  แตเขาใจวาเพราะการตามประกอบในอสุภกัมมัฏฐาน 
เปนปจจัย จึงกราบทูลคําวา ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนเชนนั้น  พระผูม ี 
พระภาคเจาเปนตน    เมื่อจะทูลขอกัมมัฏฐานอยางอ่ืน   เพ่ือใหภิกษุทั้งหลาย 
ไดสําเร็จเปนพระอรหันต จึงกราบทูลคําเปนตนวา ขอประทานพระวโรกาส 
พระผูมีพระภาคเจา   ใจความของคํากราบทูลขอน้ัน  (พึงทราบดังตอไปนี้) 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ดงัขาพระองคขอพระวโรกาส    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงโปรดตรัสบอกการณอยางอ่ืน     ซึ่งเปนเหตุใหภิกษุสงฆพึงดํารงอยูใน 
พระอรหัตเถิด    มีอธิบายวา   กัมมฏัฐานท่ีลงสูพระนิพพานไดยังมีมาก  ไดแก 
ประเภทอนุสสติ  ๑๐ กสิณ  ๑๐ จตุธาตุววัตถานะ   พรหมวิหารและอานาปานสติ 
แมเหลาอ่ืน   เหมือนทาสําหรับลงสูทะเลหลวง.   ในบรรดากัมมัฏฐานเหลานั้น 
ขอพระผูมีพระภาคเจา     ทรงปลอบโยนพวกภิกษุแลว     โปรดตรัสบอก 
กัมมัฏฐานขอใดขอหนึ่งเถิด. 
           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระประสงคจะทรงทําอยางน้ัน 
เมื่อจะทรงสงพระเถระไป  จึงตรัสคําเปนตน วา ถาอยางน้ัน    อานนท.  ในคํา 
เหลาน้ัน     คําวา  อาศัยกรุงเวสาลี    ความวา  พวกภิกษุมีประมาณเทาใดท่ี 
เขาไปอาศัย   กรุงเวสาลี  อยูหางออกไปหนึ่งคาวุตบาง  กึ่งโยชนบาง  โดยรอบ 
เธอจงใหพวกภิกษุทั้งหมดน้ันประชุมกัน.   คําวา  ใหภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด 
ประชุมกันในอุปฏฐานศาลา  คือท่ีซึ่งพอจะไปดวยตนเองก็ไปเอง  สงภิกษุ 
 * สี.  นิสฺสาย   อาศัย  
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หนุม ๆ ไปในที่อ่ืน  ครูเดียวเทาน้ัน ก็ทําพวกภิกษุมาไมเหลือ ใหประชุมกันที่ 
อุปฏฐานศาลา  ตอไปนี้  เปนคําอธิบายในคําวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจา   จงทราบกาลอันสมควรในบัดนี้เถิด  นี้    ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   ภิกษุสงฆประชุมกันแลว   นีเ้ปนในเวลาแหงเทศนา*    เพ่ือ 
ทรงกระทําธรรมกถา     บัดนี้    ขอพระองคทรงทราบเวลาเพ่ือส่ิงใด    พึงทรง 
กระทําส่ิงน้ันเถิด. 
           ครั้งน้ันเเล     พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสเรยีกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้เเล ครั้นตรัส 
เรียกมาแลว  เมื่อจะทรงบอกปริยายอ่ืน จากอสุภกัมมัฏฐานท่ีไดทรงบอกมาแลว 
เมื่อกอน  เพ่ือการบรรลุพระอรหัตของพวกภิกษุ  จึงตรัสคําเปนตนวา  อานา- 
ปานสติสมาธิ.  ในคําเหลาน้ัน    คําวา   อานาปานสฺสติสมาธิ    ไดแก 
การต้ังใจมั่นท่ีประกอบพรอมกับความระลึกที่กําหนดถือเอาลมหายใจออกและ 
หายใจเขา  หรือความต้ังใจมั่นในการระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขา  เปน 
สมาธิที่มีการระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขาเปนอารมณ. คําวา เจริญแลว 
ไดแก  อันใหเกิดข้ึนแลว  หรืออันใหเจริญแลว.   คําวา  กระทําใหมากเเลว 
ไดแก อันกระทําแลวบอย ๆ.   คําวา  สนฺโต  เจว  ปณีโต   จ   แปลวา   สงบ 
และประณีตน่ันเทียว.     พึงทราบความแนนอนดวยเอวศัพททั้งสองแหง.  ทาน 
อธิบายไวอยางไร.    อธิบายวา   ก็แลอสุภกัมมัฏฐาน    สงบและประณีต   ดวย 
อํานาจการแทงตลอดอยางเดียว     แตเพราะมีอารมณหยาบ     และเพราะเปน 
อารมณในขณะเกิดข้ึน  ดวยอํานาจแหงอารมณ จึงไมสงบ  ไมประณีต  ฉันใด 
อานาปานสติสมาธินี้  หาเปนฉันนั้นไม บางปริยายอาจไมสงบ หรือไมประณีต 
 *   พมา  ไมมีแหงเทศนา  
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ก็ได    แตวา   ชื่อวาสงบ   ระงับดับแลวเพราะความท่ีอารมณสงบบาง   ชื่อวา 
ประณีต   ทําใหไมรูสึกอ่ิม   เพราะความท่ีองคสงบกลาวคือความแทงตลอดบาง 
เพราะความท่ีอารมณประณีตบาง เพราะความท่ีธรรมประณีตบาง. เหตุนั้นพระ 
ผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สนฺโต  เจว  ปณีโต  จ   ดงัน้ี. 
           ก็ในคําวา ชื่นใจ (ละเมียดละไม) เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุข นี ้ 
ชื่อวา ชื่นใจ  เพราะอานาปานสติสมาธินั้นไมหยาบ  ไมเปรอะ  ไมปน แยกเปน 
หน่ึงไดจําเพาะตัว   หมายความวาในอานาปานสติสมาธินี้  บรกิรรม   หรือความ 
สงบดวยอุปจารไมมี      อานาปานสติสมาธินั้น      สงบและประณีต       ตาม 
ธรรมชาติของตัวเอง  เริ่มแตการรวบรวมจิตใน เบื้องตนมาทีเดียว.  บางทานวา 
คําวา ชื่นใจ คือไมตองใสโอชะลงไป ก็มีรสเอรด็อรอยได  หวานตามธรรมชาติ 
โดยแท.   พึงทราบวา   อานาปานสติสมาธินี้  ชื่อวา ชื่นใจ  และชื่อวาเปนธรรม 
เครื่องอยูเปนสุข   เพราะเปนไปเพ่ือไดรับความสุขทั้งทางกายและทางใจในขณะ 
ที่จิตใจแนบแนนแลว   ดวยประการฉะน้ี. 
           คําวา   ที่บังเกิดขึ้นแลว ๆ   คือ   ที่ยังไมไดขมไวแลว.    คําวา 
ปาปเก  คือ  ลามก.  คําวา  อกุศลธรรม  คือ  ธรรมท่ีเกิดพรอมเพราะความ 
ไมฉลาด.   คําวา ใหอันตรธานสงบโดยพลัน   คือ ใหหายไปไดแกขมไวได 
โดยทันทีทันใดทีเดียว.   คําวา  วูปสเมติ คือทําใหสงบไดโดยดี   มีคําท่ีทาน 
อธิบายไววา   อานาปานสติสมาธิที่ถึงความเจริญแหงอริยมรรคแลว   ชื่อวายอม 
ตัดขาด คือทําใหสงบระงับไดโดยลําดับ  เพราะเปนไปในฝายแทงตลอด.  คําวา 
ในเดือนทายฤดูรอน   คือ  ในเดือนอาสาฬหะ.   คําวา  ธุลีและละอองท่ี 
ฟุงขึ้น   คือ  ในกึ่งเดือน*  ฝุนและละอองบนแผนดินที่แหงเพราะลมและแดด 
 *  พมา  เพราะความท่ีอารมณเปนของปฏิกูล.  
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แตกแยกเพราะเทาวัวและควายเปนตนเหยียบยางไป  ก็ฟุงไปเบื้องบน  กลบขึ้น 
คือต้ังข้ึนพรอมในอากาศ.  คําวา   ฝนใหญมิใชกาล  คือฝนท่ีต้ังข้ึนปกคลุม 
ทั่วท้ังทองฟาแลวก็ตกลงมาหมดท้ังกึ่งเดือนในขางข้ึนเดือนอาสาฬหะ  ก็ฝนนั้น 
ทานประสงคเอาในท่ีนี้วา   ฝนมิใชกาล เพราะเกิดข้ึนเมื่อยังไมถึงเวลาฝน.   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   ดูกอน 
กิมิละ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลวอยางไร   กระทํา 
ใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  มอีานิสงสมาก  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
อยางนี้แลว   ทานพระกิมิละนิ่งอยู. 
           [๑๓๕๖]   แมครัง้ท่ีสอง    แมครั้งท่ีสาม    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    ด ู
กอนอานนท  ถาเชนนั้น   เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนท 
ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนอานนท 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ   อันภิกษุเจริญแลวอยางไร    กระทําใหมาก 
แลวอยางไร   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี 
อยูที่โคนไมก็ดี    อยูที่เรอืนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังก    ต้ังกายตรง    ดํารงสติไว 
เฉพาะหนา   เธอมีสติหายใจออก   มีสติหายใจเขา ฯลฯ  ยอมสําเหนียกวา   เรา 
จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจเขา   ดูกอนอานนท   สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ   อันภิกษุเจริญ 
แลวอยางนี้  กระทําใหมากแลวอยางนี้   ยอมมีผลมาก   มีอานิสงสมาก. 
           [๑๓๕๘]  ดูกอนอานนท  สมัยใด   ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว   กร็ูชัด 
วา   หายใจออกยาว   หรอืเมื่อหายใจเขายาว   ก็รูชดัวา   หายใจเขายาว   เมื่อ 
หายใจออกส้ัน   ก็รูชัดวา    หายใจออกสั้น    หรือเมื่อหายใจเขาส้ัน   กร็ูชัดวา 
หายใจเขาส้ัน     ยอมสําเหนียกวา    เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง 
หายใจออก      ยอมสําเหนียกวา       เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง 
หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา 
เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา  สมัยนั้น   ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู 
มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
ขอน้ันเพราะเหตุไร       เพราะเรากลาวกายอันหน่ึง       ในบรรดากายท้ังหลาย  
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ซึ่งไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา  เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท   สมยันั้น 
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู      มีความเพียร     มีสัมปชญัญะ      มีสติ 
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๓๕๙]   ดูกอนอานนท   สมยัใด   ภิกษุยอมสําเหนียกวา  เราจักเปน 
ผูกําหนดรูปติหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูปติหายใจเขา 
ยอมสําเหนียกวา    เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจออก     ยอมสําเหนียกวา 
เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา     เราจักเปนผูกําหนดรู 
จิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา 
ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ 
จิตสังขารหายใจเขา      สมัยนั้น       ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู 
มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ    มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได 
ขอน้ันเพราะเหตุไร      เพราะเรากลาวเวทนาอันหน่ึงในบรรดาเวทนาท้ังหลาย 
ซึ่งไดแกการกระทําไวในใจใหดีซึ่งสมหายใจออกและลมหายใจเขา  เพราะฉะนั้น 
แหละอานนท สมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  มีความเพียร 
มีสัมปชัญญะ    มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๑๓๖๐]  ดกูอนอานนท  ในสมัยใด   ภิกษุยอมสําเหนียกวา  เราจัก 
กําหนดรูจิตหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   เราจักกําหนดรูจิตหายใจเขา   ยอม 
สําเหนียกวา เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   เราจักทําจิต 
ใหบันเทิงหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา     เราจักต้ังจิตมั่นหายใจออก   ยอม 
สําเหนียกวา    เราจักต้ังจิตม่ันหายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา    เราจักเปลื้องจิต 
หายใจออก  ยอมสําเหนียกวา   เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา   สมัยน้ัน    ภิกษุยอม 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา 
และโทมนัสในโลกเสียได  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะเราไมกลาวซึ่งการเจริญ 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  สําหรับผูมีสติหลง  ไมมีสัมปชัญญะ  
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เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท    สมัยนัน้    ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   ม ี
ความเพียร  มีสัมปชัญญะ    มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได. 
           [๑๓๖๑]   ดกูอนอานนท    สมยัใด    ภิกษุยอมสําเหนียกวา    เราจัก 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    เราจัก 
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา    เราจัก 
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก     ยอมสําเหนียกวา  เราจัก 
พิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณา 
เห็นโดยความดับหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา   เราจักพิจารณาเห็นโดยความ 
ดับหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก 
ยอมสําเหนียกวา      เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา     สมยันั้น 
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู    มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ    มสีติ 
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   ยอมจะกําจัดอกุศลธรรมอันลามกน้ันเสียได 
                                     จบกิมิลสูตรที ่ ๑๐ 
                                   จบเอกธรรมวรรคท่ี   ๑  
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                                      อรรถกถากิมิลสูตร 
 
           กิมิลสูตรท่ี  ๑๐. คําวา ใกลเมอืงกิมิลา*  คือในนครมีชือ่อยางนั้น . 
คําวา   เอตทโวจ   ความวา  ไดยินวา  พระเถระคิดวา  เทศนานี้มิไดทําอยางมี 
อนุสนธิ   เราจะใหถึงอยางมีอนุสนธิ   (ยถานุสนธิ)   เมื่อจะสืบตออนุสนธิแหง 
เทศนา    จึงไดกลาวคํานี้.  คําวา กายอันหน่ึงในบรรดากายท้ังหลาย คือ 
เรากลาวกายอยางใดอยางหนึ่งในกายทั้งหลายมีกายคือ ดินเปนตน  หมายความวา 
เรากลาวถึงกายคือ ลม.   อีกอยางหนึ่ง   สวนแหงรูป ๒๕  ชนิด   คือ   อายตนะ 
คือ   ตา ฯลฯ   อาหารท่ีทําเปนคํา ๆ    ชื่อวารูปกาย.    ในสวนแหงรูปเหลาน้ัน 
ลมหายใจออกและหายใจเขายอมเปนกายอยางหน่ึง  เพราะรวมเขาในอายตนะ 
คือ  สิ่งที่จะพึงถูกตอง.   แมเพราะเหตุนั้น พระเถระจึงไดกลาวอยางนั้น.   คําวา 
ตสฺมา  ติห  ความวา  เพราะยอมพิจารณาเห็นกายคือ  ลม  ซึ่งเปนกายอยาง 
หน่ึงในกายทั้ง  ๔  หรือยอมพิจารณาเห็นลมหายใจออกและหายใจเขา   ซึ่งเปน 
กายอยางหนึ่งในรูปกาย   ในสวนแหงรูป ๒๕ ฉะน้ัน จึงชื่อวา  เปนผูพิจารณา 
เห็นกายในกาย. พึงทราบใจความในทุกบทอยางนี้.  คําวา เวทนาอันหน่ึงใน 
บรรดาเวทนาทั้งหลาย    คือ  เวทนาอยางหน่ึงในเวทนาท้ัง ๓ อยาง  คําน้ี 
ทานกลาวหมายเอาสุขเวทนา. 
           คําวา  การทําไวในใจใหดี   คือ ความเอาใจใสอยางดี ที่เกิดข้ึนแลว 
ดวยอํานาจการเสวยปติเปนตน.   ถามวา   ก็ความเอาใจใสเปนสุขเวทนา   หรือ. 
ตอบวา  ไมเปน  นี้เปนหวัขอเทศนา    เหมือนอยางวา   สัญญาทานเรียกโดย 
ชื่อวาสัญญา   ในคําน้ีวา   เปนผูประกอบตามการอบรมอนิจจสัญญา  (ความ 
สําคัญวาไมเที่ยง)  ฉันใด    แมในท่ีนีก้็ฉันนั้น       พึงทราบวา     ทานเรียก 
 * สี. ในเมืองกิมพิลา  
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เวทนาในฌาน  โดยชื่อวาความเอาใจใส  (มนสิการ).   จริงอยู  ในหมวด ๔  นี้ 
ทานเรียกเวทนาโดยหัวขอแหงปติในบทแรก.    ในบทที่   ๒   เรียกโดยสรุปวา 
สุข เทาน้ัน   ในจิตตสังขาร ๒ บท  เพราะพระบาลีวา   ธรรมเหลาน้ี คือ สัญญา 
และเวทนาน้ีเปนเจตสิก   เกี่ยวกับจิต   เปนเครื่องปรุงจิต    ทานจงกลาวเวทนา 
โดยชื่อวาจิตตสังขาร    (เครื่องปรุงจิต)    เพราะพระบาลีวา   ยกเวน ความตรึก 
และความตรองแลว   ธรรมที่ประกอบกับจิตแมทั้งหมด   รวมลงในจิตตสังขาร. 
พระเถระรวมธรรมทั้งหมดน้ัน โดยชือ่วา มนสิการ  (คือ ความเอาใจใส) แลว 
กลาววา  การกระทําไวในใจใหดี   ในท่ีนี้. 
           ก็เม่ือเปนเชนนั้น    ก็เลยมีผูคานวา    เพราะเหตุที่เวทนาน้ีเปนอารมณ 
ไมได    ฉะน้ัน    การพิจารณาเห็นเวทนาก็ไมถูกนะซิ     เพราะแมในมหาสติ 
ปฏฐานสูตรเปนตน     บคุคลทําวัตถุมีสุขเปนตนน้ัน  ๆ ใหเปนอารมณแลวยอม 
เสวยเวทนา    แตวัตถุมีสขุเปนตนนั้น    เพราะอาศัยความเปนไปแหงเวทนาจึง 
เปนเพียงโวหารวา  เราเสวยอยู  ทานหมายเอาวัตถุมีสุขเปนตนนั้น    จึงกลาววา 
เมื่อเสวยสุขเวทนา (ก็รูชดัวา) เราเสวยสุขเวทนาอยู  ดังนี้เปนตน.  อีกอยางหน่ึง 
ทานยังไดกลาวคําตอบของปญหานี้ไวในการพรรณนาเน้ือความของ    คําวา 
ปติปฏิสเวที  เปนตน   ไวเหมือนกัน.  สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในวิสุทธิ 
มรรค  วา 
           ปติยอมเปนอันรูแจงแลวโดยอาการ   ๒  อยาง      คือโดยอารมณ  ๑ 
โดยความไมหลงใหล ๑.   ปติยอมเปนอันรูแจงแลว    โดยอารมณเปนอยางไร 
ภิกษุ  ยอมเขาฌานที่มีปติ ๒ ฌาน  ในขณะเขาฌานนั้น  ปติยอมเปนอันผูได 
ฌานรูแจงแลวโดยอารมณ  เพราะความท่ีอารมณอันตนรูแจงแลว. ปติยอมเปน 
อันรูแจงแลว   โดยความไมหลงใหลอยางไร  ภิกษุเขาฌานที่มีปติ ๒  ฌานออก 
แลว    ยอมพิจารณาปติที่ประกอบกับฌานโดยความเปนของสิ้นไป   โดยความ   
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เปนของเสื่อมไป   ในขณะการเห็นแจมแจงของภิกษุนั้น   ปติยอมเปนอันรูแจง 
แลว   เพราะความไมหลงใหลดวยการแทงตลอดลักษณะ.      ดงัท่ีพระสารีบุตร 
ไดกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรควา     เม่ือภิกษุรูชัดความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง 
คือ  ความไมซัดสายของจิตดวยอํานาจการหายใจออกยาว สติยอมเปนอันเขาไป 
ต้ังไวแลว    ปตินั้นยอมเปนอันรูแจงแลว   ดวยสตินั้น  ดวยญาณนั้น  บัณฑิต 
พึงทราบใจความ   แมบทที่เหลือ   โดยทํานองนี้แหละ. 
           เครื่องปรุงจิตคือปติและสุข โดยอารมณ   ยอมเปนอันผูไดบรรลุฌาน 
ไดรูแจงแลว  ดังที่วามานี้  ฉันใดน่ันแหละ  เวทนาโดยอารมณก็ยอมเปนอันได 
รูแจงแลว       ดวยการไดเฉพาะซ่ึงมนสิการกลาวคือเวทนาท่ีประกอบดวยฌาน 
แมนี้   ฉันนัน้.  เพราะเหตุนั้น    คําวา  ภิกษุ    เปนผูตามพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาท้ังหลาย    อยูในสมัยนั้น   จึงเปนคําท่ีกลาวไวดีแลวทีเดียว. 
           ในคําวา  นาห  อานนฺท  มฏุสฺสติสฺส  อสมปฺชานสฺส  นี ้
มีอธิบายดังตอไปนี้    เพราะเหตุที่    ภิกษุผูเปนไปแลวโดยนัยเปนตนวา  เรา 
จักกําหนดรูจิต     หายใจออก    ยอมเอาลมหายใจออกและหายใจเขามาเปน 
อารมณ  แมโดยแท  ถึงอยางนั้น   เมื่อเขาไปต้ังสติ   และสัมปชญัญะในอารมณ 
ของจิตน้ันแลว  ยอมชื่อวา  ภิกษุนี้เปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิต     เพราะความ 
เปนไปโดยแท.     อานาปานสติภาวนา    (การเจริญสติในการหายใจออกและ 
หายใจเขา)    ของผูลืมสติ     ผูไมมีความรูสึกตัว     ยอมมีไมไดเลย   ฉะน้ัน 
โดยอารมณแลว     ในสมัยนั้น     ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู    ดวย 
สามารถรูแจงจิต  ดังนี้. 
           อภิชฌา  ทรงแสดงไวในคําวา  เธอเห็นการละอภิชฌาและ 
โทมนัสนั้นดวยปญญา    จึงวางเฉยเสียไดดวยปญญาเปนอยางดี  นี้  
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ไดแกกามฉันทนีวรณนั่นเอง. ทรงแสดงพยาบาทนีวรณดวยอํานาจแหงโทมนัส 
ก็แล หมวดสี่นี้ ตรัสดวยอํานาจวิปสสนาเทาน้ัน  สวนธัมมานุปสสนามี ๖ อยาง* 
ดวยอํานาจนีวณบรรพเปนตน นีวรณบรรพ เปนขอตนของธัมมานุปสสนาน้ัน 
แมของนีวรณบรรพนั้น  มี หมวดสองแหงนีวรณนี้ข้ึนตน.  เพ่ือจะทรงชี้ถึงคําข้ึน 
ตนแหงธัมมานุปสสนา     ดังท่ีวามานี้    จึงตรัสวา   อภิชฌาและโทมนัส 
ดังน้ี.    คําวา  การละ   หมายเอา   ความรูสําหรับละอยางนี้วา   ภิกษุยอมละ 
ความสําคัญวาเที่ยง ดวยการตามพิจารณาเห็นความไมเที่ยง.  คําวา ต ปฺาย 
ทิสฺวา   คือ  ญาณเครื่องละอันไดแกอนิจจญาณ  วิราคญาณ  นิโรธญานและ 
ปฏินิสสัคคญาณน้ัน ยอมมีดวยวิปสสนาปญญา อีกอยางหนึ่ง ทรงแสดงถึงความ 
สืบตอถัด ๆ กันแหงวิปสสนา    แมนั้นอยางนี้วา  อยางอื่นอีก.    คําวา  จึง 
วางเฉยเสียได   คือ  ชื่อวา ยอมวางเฉยอยางยิ่งโดยสองทางคือ    ยอมวางเฉย 
อยางยิ่งกะผูดําเนินไปในความสงบ  ๑    ยอมวางเฉยอยางยิ่งกะการบํารุง 
พรอมกัน  ๑.   ในกรณีนัน้    ความวางเฉยอยางยิ่ง    ยอมมีแมตอธรรม 
ที่เกิดรวมกันบาง  ความวางเฉยอยางยิ่ง   ยอมมีตออารมณบาง ในที่นี้ประสงค 
เอาความวางเฉยอยางยิ่งตออารมณ.  คําวา เพราะฉะนั้นแหละอานนท  คือ 
เพราะเหตุที่อานาปานสติสมาธิเปนไปแลวโดยทํานองเปนตนวา      เราจักตาม 
พิจารณาเห็นความไมเที่ยงหายใจออก      ไมใชเปนไปแตในธรรมมีนิวรณ 
เปนตนเทาน้ัน       แตภิกษุไดเห็นญาณเครื่องละธรรมที่กลาวไวแลวในหัวขอ 
คือ  อภิชฌาและโทมนัส  ดวยปญญาแลว  ยอมเปนผูวางเฉยอยางยิ่ง   ฉะน้ัน  
พึงทราบวา  ภิกษุเปนผูตามพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย ในสมัยนั้นอยู. 
*  พมา - ๕  อยาง  
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           ในคําวา    ฉันนั้นเหมือนกัน   นี้    พึงเห็นอายตนะทั้ง  ๖  อยาง 
เหมือนทางใหญ ๔ แพรง  กิเลสในอายตนะท้ัง ๖ อยางเหมือนกอง ฝุน (ขยะ) 
สติปฏฐาน ๔ ที่เปนไปในอารมณทั้ง ๔ เหมือนเกวียนและรถที่กําลังมาจากทิศ 
ทั้ง ๔    พึงทราบการเขาไปฆาธรรมที่เปนบาปอกุศลดวยกายานุปสนาเปนตน             
เหมือนการกําจัดกองฝุน  ดวยเกวียนหรือรถน้ัน     ดวยประการฉะน้ี. 
                                     จบกิมิลสูตรที ่ ๑๐ 
                           จบเอกธรรมวรรควรรณนาที่  ๑                                          

                       รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. เอกธรรมสูตร  ๒. โพชฌงคสูตร  ๓.  สุทธิกสูตร  ๔..  ปฐม- 
ผลสูตร  ๕. ทุติยผลสูตร   ๖.  อริฏฐสตูร   ๗.  กัปปนสูตร   ๘.  ทีปสูตร 
๙.  เวสาลีสูตร   ๑๐.  กิมิลสูตร   และอรรถกถา.  
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                                          ทุติยวรรคท่ี  ๒ 
 
                                    ๑.  อิจฉานังคลสูตร 
 
                           ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ 
 
           [๑๓๖๓]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ ไพรสณฑชื่อ 
อิจฉานังคละ  ใกลอิจฉานังคลนคร  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราปรารถนาจะหลีกเรนอยู 
สักสามเดือน  ใคร ๆ   ไมพึงเขามาหาเรา  เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว 
ภิกษุเหลาน้ัน ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว     ใคร ๆ   ไมเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา   เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว.  
           [๑๓๖๔]  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรนโดยลวง 
สามเดือนน้ันแลว   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอยางน้ีวา     ดูกอนผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก เธอทั้งหลาย 
ถูกถามอยางนี้แลว    พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปรพิาชกนั้นอยางนี้วา    ดกูอน 
ผูมีอายุทั้งหลาย       พระผูมีพระภาคเจาอยูจําพรรษาดวยสมาธิอันสัมปยุตดวย 
อานาปานสติมาก. 
           [๑๓๖๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรามีสติหายใจออก   มสีติหายใจเขา 
เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา    หายใจออกยาว    หรือเม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวา 
หายใจเขายาว   เมื่อหายใจออกส้ันก็รูชัดวา   หายใจออกส้ัน     หรือเม่ือหายใจ 
เขาสั้นก็รูชัดวา    หายใจเขาส้ัน     ยอมรูชัดวา    เราจักกําหนดรูกองลมหายใจ  
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ทั้งปวงหายใจออก . . .     ยอมรูชัดวา     เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืน 
หายใจออก   ยอมรูชัดวา   เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา. 
           [๑๓๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ 
พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง    ธรรมเปนเครื่อง 
อยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง   ดังน้ี    พึงกลาวถึง 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง 
ภิกษุเหลาใดเปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล   ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะ 
อันยอดเยี่ยมอยู  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเหลาน้ันเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ. 
           [๑๓๖๗]  ดูทอนภิกษุทั้งหลาย       ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต  
ขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงแลว   บรรล ุ
ประโยชนตนแลวโดยลําดับ   สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว    หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ    สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ    อันภิกษุเหลาน้ันเจริญ 
แลว  กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน   และเพ่ือ 
สติสัมปชัญญะ.                                               
           [๑๓๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเมื่อจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ 
พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง    ธรรมเปนเครื่อง 
อยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง   ดังน้ี   พึงกลาวถึง 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง. 
                                     จบอิจฉานังคลสูตรที่   ๑  
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                                       ทุติยวรรควรรณนาที่   ๒ 
 
                                    อรรถกถาอิจฉานังคลสูตร 
 
           ทุติยวรรคที่ ๒ อิจฉานังคลสูตรท่ี ๑.  ถามวา ทําไมพระผูมีพระ 
ภาคเจา จึงตรัสบอกวิหารสมาบัติ  (การเขาถึงธรรมเคร่ืองอยู)  ของพระองควา 
พวกเธอพึงตอบอยางน้ีเลา.  ตอบวา เพ่ือเปลื้องความติเตียน. จริงอยู ถาหาก 
พวกภิกษุเหลาน้ันพึงกลาววา พวกเราไมทราบ ทีนั้น พวกเดียรถียก็จะพึงยกขอ 
ตําหนิข้ึนแกภิกษุเหลาน้ันวา    พวกทานยอมไมทราบวา     ศาสดาของพวกเรา 
อยูแลวตลอดสามเดือน   ดวยสมาบัติชื่อโนน      แลวก็ทําไม  พวกทานจึงยอม 
รับใชทานอยูเลา   เพราะเหตุนั้น    จึงตรัสอยางนั้น    เพ่ือปลดเปลื้อง.  
           ถามวา  เมื่อเปนอยางนั้น     ทาํไมในท่ีนี้จึงไมตรัสเหมือนที่ตรัส 
วาอักษร ในท่ีอ่ืนวา มีสติเทียว ยอมหายใจออก หรือ เมื่อกําลังหายใจออกยาว 
ดวยเลา.   ตอบวา   เพราะความเปนธรรมสงบอยางยิ่ง.  จริงอยู  ลมหายใจออก 
หรือลมหายใจเขาเปนสิ่งที่ปรากฏแกคนเหลาอ่ืน   สิ่งท้ังสองอยางนี้     เปนสิ่งท่ี 
ปรากฏแกพระผูมีพระภาคเจา.      เพราะความท่ีทรงมีพระสติที่ทรงเขาไปต้ังไว 
เปนนิจ   เหตุนี้จึงไมตรัสไว  เพราะความเปนธรรมสงบอยางยิ่ง.    และเมื่อเปน 
อยางนั้น     ทําไมจึงไมตรัสวา   สกขฺามิ  (เรายอมศึกษา)  ตรัสแตเพียงวา 
อสฺสสามิ   (เรายอมหายใจออก)  เทาน้ีเลา.   เพราะไมมีสิ่งท่ีจะตองศึกษา.  
จริงอยู   พระเสกขะ ๗ จําพวก    ชื่อวา   เปนผูศึกษา    เพราะยังมีสิ่งท่ีจะตอง 
ศึกษา พระขีณาสพ  ชื่อวา  อเสกขะ  (ผูไมตองศึกษา)    เพราะไมมีสิ่งท่ีจะ 
ตองศึกษา.   พระตถาคตเจาท้ังหลาย   เปนผูไมตองศึกษา   จึงชื่อวา   อเสกขะ  
กิจท่ีจะตองศึกษาของพระอเสกขะเหลาน้ันไมมี  เหตุนี้ จึงไมตรัสไว เพราะไม 
มีกิจท่ีจะตองศึกษา. 
                                จบอรรถกถาอิจฉานังคลสูตรที่   ๑  
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                                  ๒. โลมสกังภิยสูตร* 
 
          วิหารธรรมของพระเสขะ  ตางกับของพระพุทธองค 
 
           [๑๓๖๙]  สมัยหน่ึง  ทานพระโลมสกังภิยะอยู ณ นิโครธาราม  ใกล 
เมืองกบิลพัสดุ    แควนสักกะ   ครั้งน้ัน   เจาศากยะพระนามวามหานาม  เสด็จ  
เขาไปหาทานพระโลมสกังภิยะถึงท่ีอยู     ถวายนมัสการแลว     ประทับนั่ง   ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวไดตรัสถามวา    ขาแตทานผูเจริญ     สมาธิอัน 
สัมปยุตดวยอานาปานสตินั้น    เปนวิหารธรรมของพระเสขะ    เปนวิหารธรรม 
ของพระตถาคต    หรือวาวิหารธรรมของพระเสขะอยางหน่ึง    ของพระตถาคต  
อยางหน่ึง  ทานพระโลมสกังภิยะถวายพระพรวา  ดูกอนมหาบพิตร  สมาธิอัน 
สัมปยุตดวยอานาปานสตินั้นแล  เปนวิหารธรรมของพระเสขะ  เปนวิหารธรรม 
ของพระตถาคต  หามิได   วิหารธรรมของพระเสขะอยางหน่ึง   ของพระตถาคต  
อยางหน่ึง. 
           [๑๓๗๐]  ดูกอนมหาบพิตร    ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ     ยังไมบรรล ุ
อรหัตผล    ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู    ภิกษุเหลาน้ัน 
ยอมละนิวรณ ๕   นิวรณ  ๕  เปนไฉน    คือ   กามฉันทนิวรณ   พยาบาท 
นิวรณ  ถีนมทิธนิวรณ  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ  ภิกษุเหลาใด 
เปนเสขะ      ยังไมบรรลอุรหัตผล      ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยมอยู   ภิกษุเหลาน้ันยอมละนิวรณ ๕ เหลาน้ี. 
           [๑๓๗๑]  ดูกอนมหาบพิตร     ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย    มกีิจท่ีควรทํา    ทาํเสร็จแลว     ปลงภาระลงแลว    บรรล ุ
ประโยชนตนแลว     สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว     หลดุพนแลวเพราะรู 
โดยชอบ  นวิรณ ๕ อันภิกษุเหลาน้ันละไดแลว   ถอนรากเสียแลว   กระทาํไม 
 * อรรถกถา  กลาววา  มีเนือ้ความงายท้ังนั้น                                                I  
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ใหมีที่ต้ังดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมี  มีอันไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
นิวรณ ๕ เปนไฉน    คือ  กามฉันทนิวรณ  พยาบาทนิวรณ  ถีนมิทธนิวรณ 
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ.  
หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ   นิวรณ ๕ เหลาน้ี    อันภิกษุเหลาน้ันละไดแลว 
ถอนรากเสียแลว     กระทําไมใหมีที่ต้ังดุจตาลยอดดวน   กระทําไมใหมี   มีอัน 
ไมเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา. 
           [๑๓๗๒]  ดูกอนมหาบพิตร    พระองคพึงทราบขอน้ี   โดยปริยายท่ี  
วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง   ของพระตถาคตอยางหน่ึง. 
           [๑๓๗๓]  ดูกอนมหาบพิตร   สมัยหน่ึง   พระผูพระภาคเจาประทับ 
อยู ณ  ไพรสณฑ  ชื่ออิจฉานังคละ  ใกลอิจฉานังคลนคร ณ ที่นัน้แล   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
ปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกัสามเดือน   ใคร ๆ ไมพึงเขามาหาเรา   เวนแตภิกษุ 
ผูนําบิณฑบาตรูปเดียว    ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ใคร ๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว  
           [๑๓๗๔] ครั้งน้ัน      พระผูมพีระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรนโดยลวง 
สามเดือนน้ันแลว    ตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอยางน้ีวา     ดูกอนผูมีอายุ 
ทั้งหลาย  พระสมณโคดมอยูจําพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก  เธอท้ังหลาย 
ถูกถามอยางนี้แลว    พึงตอบพวกอัญญเดียรถียปรพิาชกนั้นอยางนี้วา    ดกูอน 
ผูมีอายุทั้งหลาย        พระผูมีพระภาคเจาจําพรรษาอยูดวยสมาธิอันสัมปยุตดวย 
อานาปานสติมาก. 
           [๑๓๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรามีสติหายใจออก   มสีติหายใจเขา 
เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา    หายใจออกยาว    หรือเมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา  
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หายใจเขายาว ฯลฯ    ยอมรูชัดวา   เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจ 
ออก   ยอมรูชัดวา   เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา. 
           [๑๓๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุเมื่อกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ 
พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง   ธรรมเปนเครื่อง 
อยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง   ดังน้ี    พึงกลาวถึง 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง 
ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ     ยังไมบรรลุอรหัตผล    ยอมปรารถนาความเกษมจาก 
โยคะอันยอดเยี่ยมอยู     สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ    อันภิกษุเหลาน้ัน 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือควานสิ้นอาสวะ. 
           [๑๓๗๗]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันต 
ขีณาสพ   อยูจบพรหมจรรย     มีกิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   ปลงภาระลงแลว 
บรรลุประโยชนตนโดยลาํดับแลว   สิน้สังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว หลดุพน 
แลว เพราะรูโดยชอบ    สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ    อันภิกษุเหลาน้ัน 
เจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน 
และเพ่ือสติสัมปชัญญะ.                                 
           [๑๓๗๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุเมือ่จะกลาวถึงสิ่งใดโดยชอบ 
พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา    ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครื่อง 
อยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง   ดังน้ี   พึงกลาวถึง 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา       ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง 
ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง   ธรรมเปนเครื่องอยูของพระตถาคตบาง. 
           [๑๓๗๙]  ดูกอนมหาบพิตร    พระองคพึงทราบขอน้ี  โดยปริยายท่ี 
วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง   ของพระตถาคตอยางหน่ึง. 
                                     จบโลมสกังภิยสูตรที่   ๒  
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                                  ๓.  ปฐมอานันทสูตร 
 
                              วาดวยปญหาของพระอานนท 
 
           [๑๓๘๐]   กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ันแล   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมอยางหน่ึง 
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  ก็ธรรมอยางหน่ึงอันภิกษุเจริญ 
แลว    กระทําใหมากแลว    ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ   ธรรม ๔ ขอ ... 
ธรรม ๗ ขอ   อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมยังธรรม ๒ ขอให 
บริบูรณ  เปนไฉน. 
           พ.  ดกูอนอานนท  ธรรมอยางหน่ึง  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  ต้ังกายตรง   ดํารงสติไวเฉพาะหนา   เธอมีสติหายใจออก   มีสติ 
หายใจเขา    เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา    หายใจออกยาว    หรือเมื่อหายใจเขา 
ยาวก็รูชัดวา   หายใจเขายาว ฯลฯ ยอมรูชัดวา    จักพิจารณาเห็นโดยความสละ 
คืนหายใจออก   ยอมรูชัดวา   จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา     ใน 
สมัยใด    ภิกษุเมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวาหายใจออกยาว    หรอืเมื่อหายใจเขา 
ยาวก็รูชัดวา   หายใจเขายาว   เมื่อหายใจออกส้ันก็รูชัดวา  หายใจออกส้ัน  หรือ 
เมื่อหายใจเขาส้ัน   กร็ูชัดวา   หายใจเขาส้ัน   ยอมสําเหนียกวา   จักระงับกาย 
สังขารหายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  จักระงับกายสังขารหายใจเขา  ในสมัยนั้น 
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู   มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ     มีสติ   พึง 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได      ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะเรากลาว 
กายอันหน่ึง   ในบรรดากายท้ังหลาย    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 มีสัมป- 
ชัญญะ   มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  ขอนั้น เพราะเหตุไร 
เพราะเรากลาวเวทนาอันหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลาย   ซึ่งไดแกการกระทาํไว 
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   จักต้ังจิตม่ันหายใจออก . . หาย 
ใจเขา   ยอมสําเหนียกวา   จักเปลื้องจิตหายใจออก  . .  หายใจเขา    ในสมัยนั้น 
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ   มีสติ  พึงกําจัด 
อภิชฌา เละโทมนัสในโลกเสียได   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะเราไมกลาวซึ่ง 
การเจริญสมาธิอันสัมปยุตดวยอานปานสติ     สําหรับผูมีสติหลงลืม   ไมมีสัมป- 
ชัญญะ   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  และโทมนัสในโลกเสยีได. 
           [๑๓๘๖]  ดกูอนอานนท  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุ 
เจริญแลวอยางนี้   กระทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบรูณ.  
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           [๑๓๘๗]   ดูกอนอานนท   ก็สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางไร 
กระทําใหมากแลวอยางไร   ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ   ในสมัยใด   ภิกษุ 
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู   ในสมัยนั้น  สติของเธอยอมต้ังม่ัน  ไมหลงลืม 
ในสมัยใด   สติของภิกษุต้ังมั่น  ไมหลงลืม  ในสมัยนั้น  สติสมัโพชฌงคชือ่วา 
เปนอันภิกษุปรารภแลว   ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค    ในสมัยนั้น   สติสัม- 
โพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรูณแกภิกษุ   ในสมัยนั้น   เธอมีสติอยูอยางนั้น 
ยอมคนควา   พิจารณา  สอดสองธรรมนั้นดวยปญญา. 
           [๑๓๘๘]  ดูกอนอานนท  ในสมัยใด   ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น  ยอมคน 
ควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา  ในสมยันั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงค 
ชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว   ภิกษุยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค    ในสมัย 
นั้น   ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  เมื่อเธอคนควา 
พิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา      เปนอันชื่อวาปรารภความเพียรไมยอ 
หยอน. 
           [๑๓๘๙]  ดูกอนอานนท  ในสมัยใด   เมื่อภิกษุคนควาพิจารณาสอด 
สองธรรมนั้นดวยปญญา  เปนอันชื่อวาปรารภความเพียรไมยอหยอน  ในสมัย 
นั้น วิริยสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมเจริญวิริยสัมโพช- 
ฌงค  วิริยสมัโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  ปติอันหาอามิสมิได 
ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร. 
           [๑๓๙๐]  ดกูอนอานนท  ในสมัยใด  ปติอันหาอามิสมิได   ยอมเกิด 
แกภิกษุผูปรารภความเพียร    ในสมัยนั้น    ปติสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุ  
ปรารภแลว   ภิกษุยอมเจริญปติสัมโพชฌงค    ปติสัมโพชฌงค    ยอมถึงความ 
เจริญบริบูรณแกภิกษุ   แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอ่ิมดวยปติก็ยอมสงบ   แมจิต 
ก็ยอมสงบ.  
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           [๑๓๙๑]   ดกูอนอานนท    ในสมัยใด    แมกายของภิกษุผูมีใจเอิบอ่ิม 
ดวยปติก็ยอมสงบ  แมจิตก็ยอมสงบ   ในสมัยนั้น   ปสสัทธิสัมโพชฌงคชื่อวา 
เปนอันภิกษุปรารภแลว     ภิกษุยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค     ปสสัทธสิัม- 
โพชฌงค  ยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  จิตของภิกษุผูมีกายสงบ  มีความ- 
สุข  ยอมต้ังม่ัน. 
           [๑๓๙๒]  ดูกอนอานนท   ในสมัยใด    จิตของภิกษุผูมีกายสงบ    ม ี
ความสุขยอมต้ังม่ัน    ในสมัยนั้น    สมาธิสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ 
แลว    ภิกษุยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค   สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญ 
บริบูรณแกภิกษุ   เธอยอมเพงดูจิตซึ่งต้ังม่ันอยางนั้นอยูดวยดี. 
           [๑๓๙๓]  ดูกอนอานนท    ในสมัยใด     ภิกษุยอมเพงดูจิตซ่ึงต้ังม่ัน 
อยางนั้นอยูดวยดี  ในสมัยนั้น   อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ 
แลว    ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค    อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความ 
เจริญบริบูรณแกภิกษุ. 
           [๑๓๙๔]  ดกูอนอานนท  ในสมัยใด   ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนา... เห็นจิตในจิต  ... เห็นธรรมในธรรม   ในสมัยนั้น   สติของเธอ 
ยอมต้ังม่ันไมหลงลืม. 
           [๑๓๙๕]  ดูกอนอานนท ในสมยัใด  สติของภิกษุยอมต้ังมั่น   ไมหลง 
ลืม  ในสมัยนั้น   สติสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภแลว   ภิกษุยอมเจริญ 
สติสัมโพชฌงค  สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรูณแกภิกษุ  (พึงขยาย 
เนื้อความใหพิสดารเหมือนสติปฏฐานขอตน)    เธอยอมเพงดูจิตซ่ึงต้ังม่ันอยาง 
นั้นอยูดวยดี. 
           [๑๓๙๖]  ดูกอนอานนท    ในสมัยใด    ภิกษุยอมเพงดูจิตซึ่งต้ังมั่น  
อยางนั้นอยูดวยดี   ในสมยันั้น    อุเบกขาสัมโพชฌงคชื่อวาเปนอันภิกษุปรารภ 
แลว   ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ยอมถึงความ 
เจริญบริบูรณแกภิกษุ.  
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           [๑๓๙๗]  ดูกอนอานนท    สติปฏฐาน  ๔  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  
กระทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ. 
           [๑๓๙๘]  ดกูอนอานนท     ก็โพชฌงค  ๗  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร 
การทําใหมากแลวอยางไร    ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้   ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละ   ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค... วิริยสมัโพชฌงค... 
ปติสัมโพชฌงค... ปสสทัธิสัมโพชฌงค...  สมาธิสัมโพชฌงค...  อุเบกขา- 
สัมโพชฌงค    อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละ 
ดูกอนอานนท    โพชฌงค  ๗  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้    กระทําใหมากแลว 
อยางนี้  ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ. 
                                     จบปฐมอานันทสูตรที่  ๓ 
      
                                อรรถกถาปฐมอานันทสูตร 
 
           ปฐมอานันทสูตรท่ี ๓.  คําวา ยอมคนควา  คือ ยอมเลือกเฟน 
ดวยอํานาจแหงความไมเท่ียงเปนตน.     อีก  ๒  บทนอกน้ี     เปนคําใชแทน 
คําวา ยอมคนควา   นี้เอง.  คําวา อันหาอามิสมิได  คือไมมีกิเลส  ไดแก 
ทั้งกายทั้งจิต   ยอมสงบระงับ.   ดวยความสงบระงับความกระวนกระวายทางกาย 
และทางใจ.  คําวา  ยอมต้ังมั่น  ไดแก ถูกต้ังไวโดยชอบ  คือ เปนเหมือน 
อัปปนาจิต.  คําวา   ยอมเปนผูวางเฉยอยางย่ิง   คือยอมเปนผูวางเฉยอยาง 
ยิ่ง   ดวยความวางเฉยอยางยิ่งคือธรรมที่เกิดรวมดวย. 
           สติในกายน้ัน   ของภิกษุผูกําหนดกายดวยวิธี  ๑๔   อยาง  ดังท่ีวามานี้ 
ชื่อวา  สติสัมโพชฌงค   ณาณท่ีประกอบกับสตินั้น    เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
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ความเพียรที่เปนไปในทางกาย   และทางจิตท่ีประกอบกับธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
นั่นแหละ    เปนวิริยสัมโพชฌงค   ปติ   ปสสัทธ ิ  และจิตเตกัคคตา   เปนปติ 
สัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค  และสมาธิสัมโพชฌงค  อาการท่ีเปนกลางๆ 
คือไมหยอนไมตึงเกินไปของโพชฌงคทั้ง ๖  นี้      เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค. 
เหมือนอยางวา    เม่ือพวกมา    ว่ิงไปสม่ําเสมอ    การท่ิมแทงวา    ตัวน้ีชักชา 
หรือการรั้งวา  ตัวนี้ว่ิงเร็วเกินไป  ยอมไมมีแกสารถี  มีเพียงอาการต้ังอยูของมา 
ที่ว่ิงอยูอยางน้ันอยางเดียว   ฉันใดเทียว    อาการท่ีเปนกลาง ๆ คือไมหยอนไม 
ตึงเกินไป   ของโพชฌงคทั้ง ๖ นี้    ก็ชื่อวาเปนอุเบกขาสัมโพชฌงคฉันนั้นแล. 
ดวยถอยคําเทานี้   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอะไรไว   ไดตรัสชื่อวา   วิปสสนา 
โพชฌงคพรอมท้ังลักษณะ  ที่ประกอบดวยขณะจิตเดียวไวแลว. 
           คําเปนตน วา อันอาศัยวิเวก  มีใจความท่ีกลาวไวเสร็จแลว.   ถามวา 
ก็ในสูตรนี้  ทรงแสดงสติกําหนดลมหายใจออกและหายใจเขา  สิบหกครั้ง  เปน 
แบบเจือกันไปอยางไร.  ตอบวา การต้ังสติ (สติปฏฐาน) ที่มีลมหายใจออกและ 
หายใจเขาเปนมูล  เปนสวนเบื้องตน   ความระลึกถึงลมหายใจออกและหายใจเขา 
ซึ่งเปนมูล   เปนสวนเบื้องตนของการต้ังสติเหลาน้ัน    การต้ังสติที่ยังโพชฌงค 
ใหบริบูรณ ก็เปนสวนเบื้องตน แมโพชฌงคเหลาน้ัน  ก็เปนสวนเบื้องตน   แต 
โพชฌงคที่ทําใหความรูแจง   และความหลุดพนบรบิูรณ เปนโลกุตระที่ใหเกิด 
ข้ึนแลว  ความรูแจงและความหลุดพน   เปนสิ่งท่ีประกอบกับอริยผล  หรือความ 
รูแจง  เปนสิ่งท่ีประกอบกับมรรคท่ี ๔ ความหลุดพนเปนสิ่งท่ีประกอบกับผล 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถาปฐมอานันทสูตรที่  ๓  
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                               ๕.  ทุติยอานันทสูตร 
 
                              วาดวยปญหาของพระอานนท 
 
           [๑๓๙๙]  ครั้งน้ัน   ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทวา    ดูกอนอานนท 
ธรรมอยางหน่ึงอันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมยังธรรม ๔ ขอให 
บริบูรณ   ธรรม ๔  ขออันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมยังธรรม 
๗ ขอใหบรบิูรณ   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว    ยอม 
ยังธรรม ๒ ขอใหสมบูรณ    มีอยูหรอืหนอ.    ทานพระอานนทไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย     มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนรากฐาน ฯลฯ                                      
           พ.  ดกูอนอานนท  ธรรมอยางหน่ึง . อันภิกษุเจริญแลว   กระทําให 
มากแลว   ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบรบิูรณ ...   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยู.. 
           [๑๔๐๐]  ดกูอนอานนท    ก็ธรรมอยางหน่ึง     อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ  ธรรม ๔ ขอ . . .  ธรรม 
๗ ขออันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ 
เปนไฉน   ดกูอนอานนท   ธรรมอยางหน่ึง  คือ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานา- 
ปานสติ    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  ที ่ ๕  และที่ ๖  มีขอกําหนดเทากับสูตรที่ ๓ นี้เอง.    คํา 
ที่เหลือทุกแหง  ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                จบอานาปานสังยุตตวรรณนาท่ี  ๑๐ 
 
                                        ๕.  ปฐมภิกขุสูตร 
 
                                  วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป  
 
           [๑๔๐๒]  ครั้งน้ัน      ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี 
ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    นั่ง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลว     ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรม  
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อยางหน่ึงอันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมยังธรรม  ๔  ขอให 
บริบูรณ...  ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว   ยอมยังธรรม 
๒ ขอใหบริบูรณ   มีอยูหรือหนอ.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    มีอยู 
ภิกษุทั้งหลาย. 
           [๑๔๐๓]   ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็ธรรมอยางหน่ึงอันภิกษุ 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมยงัธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ...   ธรรม ๗ 
ขออันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว    ยอมยงัวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 
เปนไฉน. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหน่ึง  คือ  สมาธิอันสัมปยุตดวย 
อานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมยงัสติปฎฐาน ๔ 
ใหบริบูรณ    สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมยัง 
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว 
ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ. 
           (พึงขยายเน้ือความใหพิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตขางตน) 
                                       จบปฐมภิกขุสูตรที่  ๕ 
 
                                        ๖.  ทุติยภิกขสุูตร 
 
                                 วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป 
 
           [๑๔๐๔]  ครั้งน้ัน     ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ี 
ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  
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อยางหน่ึงอันภิกษุเจริญแลว     กระทําใหมากแลว     ยอมยังธรรม  ๔  ขอให 
บริบูรณ... ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว   กระทาํใหมากแลว   ยอมยังธรรม 
๒ ขอใหบริบูรณ   มีอยูหรือหนอ   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนรากฐาน ฯลฯ 
ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลว   จักทรงจําไว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหน่ึง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทํา 
ใหมากแลว     ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ . . .     ธรรม ๗ ขอ    อันภิกษุ 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมยงัธรรม ๒ ขอ ใหบริบูรณ   มีอยู. 
           [๑๔๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอยางหน่ึง   อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว     ยอมยังธรรม  ๔  ขอใหบริบรูณ...   ธรรม ๗ ขอ   อัน 
ภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ   เปนไฉน. 
ธรรมอยางหน่ึง   คือ   สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ     อันภิกษุเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมยังสติปฏฐาน ๔   ขอใหบริบูรณ    สติปฏฐาน ๔ อัน 
ภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบรูณ  โพชฌงค 
๗ อันภิกษุเจริญแลว กระทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ ฯลฯ 
                                     จบทุติยภิกขุสูตรที่   ๖ 
 
                                     ๗.  สังโยชนสูตร 
 
                 เจริญอานาปานสติเพ่ือสมาธิเพ่ือละสังโยชน 
 
           [๑๔๐๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน.  
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           [๑๔๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลวอยางไร    กระทําใหมากแลวอยางไร    ยอมเปนไปเพ่ือละ 
สังโยชน       ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี ฯลฯ    ยอมสําเหนียกวา  จัก 
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   จักพิจารณาเห็น 
โดยความสละคืนหายใจเขา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมาธิอันสัมปยุตดวยอานา- 
ปานสติ   อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้     กระทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไป 
เพ่ือละสังโยชน ฯลฯ 
                                     จบสังโยชนสตูรที่   ๗   
 
                                   ๘.  อนุสยสูตร   
 
                    เจริญอานาปาสติสมาธิเพ่ือถอนอนุสัย 
 
           [๑๔๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอนเปนไปเพ่ือถอนอนุสัย ฯลฯ ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยปานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว   กระทํา 
ใหมากแลวอยางนี้   ยอมเปนไปเพ่ือถอนอนุสัย 
                                         จบอนุสยสูตรที่   ๘  
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                                     ๙. อัทธานสูตร 
 
                     เจริญอานาปานสติสมาธิเพ่ือรูอัทธานะ 
 
           [๑๔๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลว   กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอัทธานะ ฯลฯ 
สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  กระทําใหมาก 
แลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอัทธานะ.  
                                        จบอัทธานสูตรที่  ๙  
 
                                      ๑๐. อาสวักขยสูตร 
 
                       เจริญอานาปานสติสมาธิเพ่ือสิ้นอาสวะ 
 
           [๑๔๑๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ 
อันภิกษุเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ    อันภิกษุเจริญแลว 
อยางนี้    การทําใหมากแลวอยางนี้    ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ. 
                                    จบอาสวักขยสูตรที่  ๑๐ 
                                             จบวรรคท่ี  ๒  
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                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้   คือ 
           ๑.  อิจฉานังคลสูตร    ๒.  โลมสกังภิยสูตร    ๓.  ปฐมอานันทสูตร 
๔. ทุติยอานนัทสูตร   ๕. ปฐมภิกขุสูตร  ๖. ทุติยภิกขุสูตร  ๗.  สังโยชนสตูร 
๘.  อนุสยสตูร   ๙.   อัทธานสูตร    ๑๐.   อาสวักขยสูตร   และอรรถกถา 
                                         จบอานาปานสังยุต  
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                                   โสตาปตติสังยุต 
 
                                    เวฬุทวารวรรคที่  ๑ 
 
                                           ๑. ราชสูตร 
 
                                คุณธรรมของพระอริยสาวก 
 
           [๑๔๑๑]   กรุงสาวัตถี.  ณ  ที่นัน้แล   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระ- 
พุทธพจนนี้วา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเปน 
อิสราธิบดีในทวีปทั้ง   ๔ สวรรคตแลว   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  คือ ไดเปน 
สหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส   ทาวเธอแวดลอมไปดวยหมูนางอัปสร   เอิบอ่ิม 
พรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ณ สวนนันทวัน   ในดาวดึงส 
พิภพนั้น    ทาวเธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ก็จริง  ถึงอยางนั้น  ทาวเธอ 
ก็ยังไมพนจากนรก     จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน    จากปตติวิสัย     และจากอบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๔๑๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกเยียวยาอัตภาพอยูดวยคํา 
ขาวท่ีแสวงหามาดวยปลีแขง  นุงหมแมผาท่ีเศราหมอง   เธอประกอบดวยธรรม 
๔  ประการ  ก็จริง   ถึงอยางนั้น     เธอก็พนจากนรก   จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
จากปตติวิสัย    และจากอบาย    ทุคติ    วินิบาต    ธรรม  ๔   ประการเปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ 
พุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย  
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ทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรน   ประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  อัน  
ผูใดบรรลุจะพึงเห็นเอง  ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามา 
อันวิญูซนพึงรูเฉพาะตน ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ  
วา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว   ปฏบิัติตรง  ปฏบิัติเปน 
ธรรม  ปฏิบติัสมควร  คือ  คูแหงบุรุษ ๔ บรุุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูควรของคํานับ  ควรของตอนรับ  ควรของทําบุญ  ควร 
ทําอัญชลี  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา   ประกอบดวยศีลที่พระ 
อริยเจาใครแลว   ไมขาด   ไมทะลุ   ไมดาง   ไมพรอย   เปนไทย   วิญูชน 
สรรเสริญ   อันตัณหาและทิฏฐิไมลูบคลําแลว  เปนไปเพ่ือสมาธิ  อริยสาวกยอม 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ี. 
           [๑๔๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การไดทวีปทั้ง ๔ กับการไดธรรม ๔ 
ประการ    การไดทวีปทั้ง ๔ ยอมไมถงึเส้ียวท่ี  ๑๖ ซึ่งจําแนกออกไปแลว  ๑๖ 
หน  ของการไดธรรม ๔ ประการ.                                                                           
                                           จบราชสูตรที่   ๑  
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                                 โสตาปตติสังยุตวรรณนา 
 
                                          อรรถกถาราชสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในราชสูตรท่ี  ๑. 
           คําวา  กิฺจาป  เปนนิบาตลงในอรรถวาอนุเคราะหและติเตียน. 
จริงอยู  พระศาสดาเมื่อจะทรงอนุเคราะห  (เมื่อถือเอา)  ราชสมบัติ  คือความเปน 
อิสฺราธิบดีแหงมหาทวีปท้ัง  ๔ และเมื่อจะทรงติเตียนความเปน  คือการละบาย 
ทั้ง  ๔  ยังไมได  จึงตรัสคําเปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระเจาจักรพรรดิ... 
แมก็จริง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  แหงทวีปทั้ง  ๔  ไดแก ทวีปใหญ  ๔ 
มีทวีปพันหน่ึงเปนบริวาร. 
           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 (ผาท่ีเศราหมอง)  ในบทนั้น.  ก็ผา 
สาฎกแม ๑๓ ศอก  ต้ังแตตัดชายผาออก  ถึงการนับวา  ผาไมมีชายเหมือนกัน. บทวา 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว  ไดแก  ความเลื่อมใสอันไมคลอนแคลน. 
           บทวา  ก็ความเลื่อมใสนี้นั้น  ความวา  ความเลื่อมใสอยางหน่ึงมี 
หลายอยางเทียว  ก็ความเลื่อมใสท่ีมาถึงแลวโดยมรรคน้ัน  ยอมเกิดข้ึนไมกอน 
ไมหลังในวัตถุเหลาใด  ดวยอํานาจวัตถุเหลาน้ัน  ความเลื่อมใสน้ัน  ทานจึง 
กลาวไว  ๓  อยาง  โดยนัยเปนตนวา  ดวยความเลื่อมในอันไมหว่ันไหวในพระ- 
*  ไมมีการชวงชิงหรือโคนลมราชสมบัติหนึ่ง.  
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พุทธเจา.   เพราะความเลื่อมใสอยางเดียว  เหตุนั้น  ความเลื่อมใสน้ัน  ยอมเปน 
เหตุใหนอมไปตางๆกัน.  จริงอยู  อริยสาวก  ยอมมีความเลื่อมใส  ความรักและ 
ความเคารพในพระพุทธเจาเทาน้ันมาก    ในพระธรรมหรือในพระสงฆไมมาก 
หรือยอมมีความเลื่อมใสในพระธรรมเทานั้นมาก    ในพระพุทธเจา     หรอืใน 
พระสงฆไมมาก หรือยอมมีความเลื่อมใสในพระสงฆเทาน้ันมาก ในพระพุทธเจา 
หรือพระธรรมไมมาก   เพราะเหตุนั้น   อริยสาวกมีความเลื่อมใส  ความรักและ 
ความเคารพ  (ในพระพุทธ   พระธรรม  พระสงฆ)   เพียงอยางเดียวก็หาไม. 
           คําเปนตนวา แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ดังน้ี   ทานใหพิสดารแลว    ในปกรณวิเสส  ชื่อวา  วิสุทธิมรรคน่ันแล.  บทวา 
ที่พระอริยเจาใครแลว  ความวา  ที่พระอริยเจาท้ังหลาย ใครเเลว  คือ เปนที่ 
ชอบใจเทียว   เพราะวา   พระอริยบุคคลท้ังหลาย  ไปแลวระหวางภพก็ไมทําให 
ศีลหากําเริบ  ทานกลาวแลวอยางนี้   หมายเอาศีลหาเหลาน้ัน   แมของพระอริย- 
บุคคลเหลานั้น.  คําวา ไมขาด เปนตน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว   เชน 
เดียวกันเทียว.   สวนหนึง่ขาดท่ีริม   ทานเรียกวา   ขาดตามลําดับ.   บทวา 
ขาดทะลุในทามกลาง  ความวา  สวนเหลาน้ันมีชนิดตางกันในที่หน่ึง. 
           บทวา   ดาง   ไดแก   มีลวดลายตาง  ๆ.   บทวา  พรอย   ความวา 
ศีลที่แตกในขอตน    หรอืท่ีสุดไปตามลําดับอยางนี้   ชื่อวา   ขาด   ที่แตกใน 
ทามกลาง  ชือ่วา  ทะลุ  ชือ่วา  ดาง  เพราะขาดไปตามลําดับ ๒-๓ สิกขาบท 
ในที่ใดที่หน่ึง  ที่ทําลายระหวางสิกขาบทหนึ่ง  ชื่อวา  พรอย  พึงทราบความ 
ที่ศีลไมขาดเปนตน    เพราะไมมีโทษเหลาน้ัน.  บทวา เปนไทย  ไดแกโดย 
กระทําความเปนไท.   บทวา  วิญูชนสรรเสริญ  ความวา  อันวิญูชนทั้ง 
หลาย   มีพระพุทธเจาเปนตนสรรเสรญิแลว.  
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           บทวา  อันตัณหาและทิฏฐิไมลบูคลําแลว  ความวา   อันตัณหา 
และทิฏฐิไมอาจลูบคลําอยางน้ีวา  ความตรึกชื่ออันทานทําแลว    ความตรึกนี้ทาน 
ทําแลว.  บทวา  เปนไปเพ่ือสมาธิ   ความวา   สามารถเพ่ือใหอัปปนาสมาธิ 
หรืออุปจารสมาธิเปนไป. 
                                จบอรรถกถาราชสูตรที่    ๑     
 
                                         ๒. โอคธสูตร 
 
                               องคคุณของพระโสดาบัน 
 
           [๑๔๑๔]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา     ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา  ฯลฯ  ในพระธรรม 
ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ ประกอบดวยศีลที่พระอรยิเจาใครแลว  ฯลฯ อริยสาวกผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล   เปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา     ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผู 
สุคตศาสดา   ไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว    จึงไดตรัสคาถาประพันธตอ 
ไปอีกวา 
           [๑๔๑๕]           ศรทัธา  ศีล  ความเลื่อมใสและการ 
                             เห็นธรรมมีอยูแกผูใด ผูนั้นแล ยอมบรรล ุ
                             ความสขุ  อันหยั่งลงในพรหมจรรยตาม 
                             กาล. 
                                            จบโอคธสูตรที่   ๒     
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                                อรรถกถาโอคธสูตร 
      
           พึงทราบอธิบายในโอคธสูตรท่ี  ๒.          
           พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอาความเลื่อมใสในพระพุทธเจา ดวยบทวา 
เยส   สทฺธา.     ทรงถือเอาศีลที่พระอรยิเจาใครแลว    ดวยบทวา   ศีล. 
ทรงถือเอาความเลื่อมใสในพระสงฆ    ดวยบทวา   ความเลื่อมใส.   ทรงถือ 
เอาความเลื่ยมใสในธรรม    ดวยบทวา   การเห็นธรรม     เปนอันวา     ตรัส 
องคแหงการบรรลโุสดา ๔ ดวยประการฉะนี้.   บทวา กาเล ปจฺเจนฺติ  ไดแก 
บรรล ุ(ผล) ตามกาล.  บทวา ความสุขอันหย่ังลงในพรหมจรรย   ไดแก 
สุขที่สัมปยุตดวยมรรค ๓ เบื้องสูงท่ีรวมเอาพรหมจรรยแลวดํารงอยู.   ก็ความ 
เลื่อมใสท่ีมาแลวในคาถา   จัดวาเปนความเลื่อมใสอันเปนโลกตุระ    พระติ- 
ปฏกจูฬาภยเถระ   กลาววา  ความเลื่อมใสกอน.  พระติปฏกจูฬนาคเถระ 
กลาววา   ความเลื่อมใสคือ  การพิจารณามรรคท่ีมาแลว.  พระเถระ  แมทั้งสอง 
เปนบัณฑิต   มีสุตะมาก  สุภาษิตของพระเถระทั้งสองวา    นี้เปนความเลื่อมใส 
ที่เจือกัน. 
                               จบอรรถกถาโอคธสูตรที่  ๒  
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                                       ๓. ทีฆาวุสูตร 
 
                               องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา 
 
           [๑๔๑๖]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   พระวิหาร 
เวฬุวัน กลันทกนิวาปนสถาน  กรุงราชคฤห  ก็สมยันั้น ทีฆาวุอุบาสกปวย ได 
รับทุกข   เปนไขหนัก.   ไดเชิญคฤหบดีชื่อโชติยะ    ผูเปนบิดามาสั่งวา    ขาแต 
คฤหบดี  ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   แลวถวายบังคมพระบาทท้ังสอง 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา    แลวกราบทูลตามคําของผมวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ทีฆาวุอุบาสกปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  เขาถวายบังคม 
พระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา    และจงกราบทูลอยางนี้ 
วา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยัง 
นิเวศนของทีฆาวุอุบาสก     โชติยคฤหบดีรับคําทีฆาวุอุบาสกแลว     เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๑๔๑๗ ]   ครั้นแลว   โชติยคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ทฆีาวุอุบาสกปวย  ไดรับทุกข   เปนไขหนัก   เขาถวาย 
บังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา     และเขากราบทูล 
มาอยางนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส   ขอพระผูมีพระ 
ภาคเจาจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของทีฆาวุอุบาสก พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับดวยดุษณีภาพ. 
           [๑๔๑๘]  ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว  ทรงถือบาตรและ 
จีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของทีฆาวุอุบาสก  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว 
แลวไดตรัสถามทีฆาวุอุบาสกวา  ดูกอนทีฆาวุอุบาสก  ทานพอจะอดทนไดหรือ  
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พอยังอัตภาพใหเปนไปไดละหรือ    ทุกขเวทนาทุเลาลง   ไมกาํเริบข้ึนแลหรือ 
ความทุเลายอมปรากฏ  ความกําเริบไมปรากฎแลหรือ   ทีฆาวุอุบาสกกราบทูล 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคอดทนไมได    เยียวยาอัตภาพใหเปน 
ไปไมได   ทกุขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนักไมทุเลาลงเลย    ความกําเริบ 
ยอมปราฎ   ความทุเลายอมไมปรากฏ. 
           [๑๔๑๙]   พ.  ดกูอนทีฆาวุ  เพราะเหตุนั้นแหละ  ทานพึงศึกษาอยาง 
นี้วา  เราจักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาฯลฯ 
ในพระธรรม ฯลฯ   ในพระสงฆ ฯลฯ   จักเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว  ฯลฯ   เปนไปเพ่ือสมาธิ   ดูกอนทีฆาวุ   ทานพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
           [๑๔๒๐]   ที.   ขาแตพระองคผูเจริญ  องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรล ุ
โสดา ๔ เหลาใด   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    ธรรมเหลาน้ัน  มีอยูใน 
ขาพระองค   และขาพระองคก็เห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน   ขาพระองคประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ     ในพระธรรม ฯลฯ 
ในพระสงฆ ฯลฯ    ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ฯลฯ    เปนไปเพ่ือ 
สมาธิ. 
           พ.  ดกูอนทีฆาวุ    เพราะฉะนั้นแหละ   ทานต้ังอยูในองคแหงธรรม 
เปนเครื่องบรรลโุสดา ๔ เหลาน้ีแลว     พึงเจริญธรรมอันเปนไปในสวนแหง 
วิชชา ๖ ประการ  ใหยิ่งข้ึนไป. 
           [๑๔๒๑]  ดูกอนทีฆาวุ   ทานจงพิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาเปน 
ของไมเที่ยง   มีความสําคัญในสิ่งท่ีไมเที่ยงวาเปนทุกข    มีความสําคัญในสิ่งท่ี 
เปนทุกขวาเปนอนัตตา  มีความสําคัญในการละ   มีความสําคัญในความคลาย- 
กําหนัด   มีความสําคัญในการดับ    ดกูอนทีฆาวุ    ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.  
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           [๑๘๒๒]   ที.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ธรรมอันเปนไปในสวนแหง 
วิชชา ๖ ประการเหลาใด   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  ธรรมเหลาน้ัน 
มีอยูในขาพระองค    และขาพระองคก็เห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน    ขาพระองค 
พิจารณาเห็นในสังขารท้ังปวงวาเปนของไมเที่ยง   มีความสําคัญในสิ่งท่ีไมเที่ยง 
วาเปนทุกข . . .   มีความสําคัญในความดับ   อีกอยางหน่ึง   ขาพระองคมีความ 
คิดอยางนี้วา  โชติยคฤหบดีนี้    อยาไดถึงความทุกขโดยลวงไปแหงขาพระองค 
เลย  โชติยคฤหบดีไดกลาววา   พอทีฆาวุ   พออยาไดใสใจถึงเรื่องนี้เลย    พอ 
ทีฆาวุ   จงใสใจพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกทานใหดีเถิด. 
           [๑๔๒๓]  ครั้งน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกดวย 
พระโอวาทน้ีแลว     เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป    เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จไปแลวไมนาน  ทีฆาวุอุบาสกกระทํากาละแลว. 
           [๑๔๒๔]   ครั้งน้ัน     ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     นั่ง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีฆาวุอุบาสก 
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนดวยพระโอวาทโดยยอ     กระทํากาละแลว     คติ 
ของเขาเปนอยางไร   อภิสัมปรายภพของเขาเปนอยางไร   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทฆีาวุอุบาสกเปนบัณฑิต   มีปกติพูดจริง 
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    และไมยังตนใหลําบาก    เพราะมีธรรมเปนเหตุ 
ทีฆาวุอุบาสกเปนอุปปาติกะ   จักปรนิิพพานในภพที่เกิดนั้น   มีอันไมกลับมา 
จากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  สิ้นไป. 
                                        จบทีฆาวุสูตรที่  ๓  
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                                  อรรถกาทีฆาวุสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทีฆาวุสูตรท่ี  ๓.                                   
           บทวา    เพราะเหตุนั้น    ความวา    เพราะทานปรากฎในองคแหง 
ธรรมเครื่องบรรลโุสดา ๔  บทวา  วชิฺชาภาคิเย  ความวา ในสวนแหงวิชชา. 
บทวา  ในสังขารทั้งปวง    ความวา    ในสังขารที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด. 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวิปสสนาแหงมรรคทั้ง ๓  เบื้องสูง แกทีฆาวุอุบาสก 
อยางนี้.   บทวา  วิฆาต  ไดแก  ความทุกข. 
                                      จบอรรถกถาทีฆาวุสูตรที่  ๓ 
 
                                       ๔. ปฐมสารปุิตตสูตร 
 
                    เปนพระโสดาบันเพราะมีธรรม   ๔   ประการ 
 
           [๑๔๒๕]  สมัยหน่ึง   ทานพระสารีบุตรกับทานพระอานนทอยู     
พระวิหารเชตวัน     อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน 
เวลาเย็น  ทานพระอานนทออกจากท่ีเรนเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยูแลว 
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา  ดูกอนทาน 
สารีบุตร  เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรมเทาไร  หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาคเจา 
จึงจะทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.  
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           [๑๔๒๖]   ทานพระสารีบุตรตอบวา     ดูกอนผูมีอายุ     เพราะเหตุที่ 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ หมูสตัวนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงจะทรงพยากรณ 
วาเปนพระโสดาบัน      มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา     เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้    ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ     ในพระธรรม ฯลฯ 
ในพระสงฆ ฯลฯ    ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ฯลฯ    เปนไปเพ่ือ 
สมาธิ   เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล    หมูสัตวนี้พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงจะทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน      มีอันไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                       จบปฐมสาริปุตตสูตรที่   ๔ 
           ปฐมสาริปุตตสูตรที่  ๔  มีอรรถงายทั้งน้ัน.  
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                                  ๕.  ทุติยสาริปุตตสูตร 
 
                             วาดวยองคธรรมเครื่องบรรลุโสดา 
 
           [๑๔๒๗]   ครั้งน้ัน    ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระสารีบุตรวา    ดูกอนสารบีุตร 
ที่เรียกวา  โสตาปตติยังคะ*  ๆ   ดังน้ี   โสตาปตติยังคะเปนไฉน. 
           [๑๔๒๘]   ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
โสตาปตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ    การคบสัตบุรุษ  ๑    สทัธรรมสวนะ 
ฟงคําส่ังสอนของทาน  ๑  โยนโิสมนสิการ    กระทําไวในใจโดยอุบายท่ีชอบ ๑ 
ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  ปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม ๑. 
           [๑๔๒๙]  พ.   ถกูละ ๆ  สารบีุตร    โสตาปตติยังคะ  คือ  สัปปุริส- 
สังเสวะ ๑  สัทธรรมสวนะ ๑  โยนโิสมนสิการ ๑  ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   ๑. 
           [๑๔๓๐]  ดกูอนสารีบุตร  กท็ี่เรียกวา   ธรรมเพียงดังกระแส  ๆ ดงัน้ี 
ก็ธรรมเพียงดังกระแสเปนไฉน   ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  นี้แล  คือ สัมมาทิฏฐิ   ฯลฯ สัมมาสมาธิ  
ชื่อวา   ธรรมเพียงดังกระแส. 
           [๑๔๓๑]  พ.  ถูกละ ๆ  สารีบตุร    อริยมรรคประกอบดวยองค  ๘ 
นี้แล   คือ   สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   ชื่อวาธรรมเพียงดังกระแส. 
           [๑๔๓๒]  ดูกอนสารีบุตร   ที่เรียกวา   โสดาบัน  ๆ ดังน้ี    โสดาบัน 
เปนไฉน. 
 * องคแหงธรรมเปนเคร่ืองบรรลุโสดา  
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           สา. ขาแตพระองคผูเจริญ     ผูใดประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้ 
ผูนี้เรียกวาพระโสดาบัน   ทานผูนี้นั้น   มีนามอยางนี้   มีโคตรอยางนี้  
           [๑๔๓๓]  พ.  ถูกละ ๆ สารีบตุร  ผูซึ่งประกอบดวยอริยมรรคมีองค 
๘ นี้   เรยีกวาโสดาบัน   ทานผูนี้นั้น   มีนามอยางนี้   มีโคตรอยางนี้.  
                               จบทุติยสาริปุตตสูตรที่   ๕ 
 
                              อรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทุติยสาริปุตตสูตรที่ ๕. 
           บทวา  โสตาปตฺติยงฺค   ความวา  องคคุณท่ีไดเฉพาะสวนเบื้องตน 
แหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา.   ก็คุณท่ีไดเฉพาะ  มีความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว 
ในพระพุทธเจา   ชื่อวา  องคแหงโสดาบัน   ก็องคแมเหลาน้ันมาแลววา   องค 
แหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา.     ในองคเหลาน้ัน      องคแมทั้งสองก็มีอธิบาย 
คําน้ี วา  บุคคล   เสพสัตบุรุษ    คบ    นั่งใกล   ฟงธรรม   ใสใจโดยแยบคาย 
ปฏิบัติขอปฏิบัติที่เปนสวนเบื้องตน     อันเปนธรรมสมควรแกธรรม    ยอมได 
เฉพาะธรรมเครื่องบรรลุโสดา. 
           ธรรมมีการคบสัตบุรุษเปนตน     ชื่อวา    องคแหงธรรมเครื่องบรรลุ 
โสดา    เพราะอรรถวา     เปนองคเพ่ือประโยชนแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา. 
ธรรมนอกนี้  ชื่อวา โสตาปตติยังคะ (องคแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา)  เพราะ 
อรรถวา   เปนองคแหงธรรมเครื่องบรรลโุสดา   กลาวคือปฐมมรรค.  โสดา- 
ปตติมรรค     เปนองคแหงโสดาปตติมรรคท่ีแทงตลอดแลว      เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อวา   องคแหงธรรมเครื่องบรรลุโสดา. 
                            จบอรรถกถาทุติยสาริปุตตสูตรที่   ๕  
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                                          ๖.   ถปติลูตร 
 
                                วาดวยชางไมนามวาอิสิทัตตะ 
 
            [๑๔๓๔]   สาวัตถีนิทาน    กส็มัยนั้น    ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรม 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา    พระผูมีพระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว      จัก 
เสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน 
           [๑๔๓๕]   ก็สมัยน้ัน  พวกชางไมผูเปนพระสกทาคามีมากอนนามวา 
อิสิทัตตะ    อยูอาศัยในหมูบานสวยดวยกรณียกิจบางอยาง   พวกเขาไดฟงขาว 
วา    ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยคิดวา    พระผูมี 
พระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว    จะเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน    จึงวางบุรุษ 
ไวในหนทางโดยสั่งวา     ดูกอนบุรุษผูเจริญ     ทานเห็นพระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาในเวลาใด   พึงบอกพวกเราในเวลาน้ัน  บุรุษ 
นั้นอยูมาได ๒- ๓ วัน    ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล   จึงเขาไป 
หาพวกชางไมแลวไดบอกวา   ทานผูเจริญท้ังหลาย    พระผูมพีระภาคอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจากําลังเสด็จมา  ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
           [๑๔๓๖]  ครั้งน้ัน   พวกชางไมผูเปนพระสกทาคามีมากอนนามวา อิสิ- 
ทัตตะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   เดิน 
ตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางพระปฤษฎางค    พระผูมีพระภาคเจาทรงแวะจาก 
หนทางเสด็จเขาไปยังโคนไมแหงหน่ึง      แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาด 
ถวาย   พวกชางไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว     นั่ง  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลวา  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 282 

           [๑๔๓๗]   ขาแตพระองคผูเจริญ    เวลาใด     ขาพระองคทั้งหลายได 
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา     จักเสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบท 
เวลาน้ัน    ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ    นอยใจวา    พระผูมีพระภาคเจา 
จัก เสด็จหางเราทั้งหลายไป   เวลาใด   ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา     เสด็จ 
จาริกจากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบทแลว     เวลานั้น    ขาพระองคทั้งหลายมี 
ความเสียใจ   นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางจากเรา ไปแลว. 
           [๑๔๓๘]   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟง 
ขาวพระผูมีพระภาคเจาวา        จักเสด็จจาริกจากโกศลชนบทไปยังแควนมัลละ 
เวลาน้ัน    ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ   นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจา 
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป   เวลาใด   ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา   เสด็จ 
จาริกจากโกศลชนบทไปแควนมัลละแลว   เวลาน้ัน   ขาพระองคทั้งหลายมีความ 
เสียใจ   นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว. 
           [๑๔๓๙]   ขาแดพระองคผูเจริญ   ก็เวลาใด   ขาพระองคทั้งหลายได 
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา      จักเสด็จจาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชช ี
เวลาน้ัน     ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ    นอยใจวา    พระผูมีพระภาคเจา 
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป   เวลาใด   ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา    เสด็จ 
จาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชีแลว     เวลาน้ัน     ขาพระองคทั้งหลายมี   
ความเสียใจ   นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราท้ังหลายไปแลว. 
           [๑๔๔๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็เวลาใด   ขาพระองคทั้งหลายได 
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา        จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสี 
เวลาน้ัน    ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ    นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจา 
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป   เวลาใด   ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา    เสด็จ  
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จาริกจากแควนวัชชีไปยงัแควนกาสีแลว   เวลาน้ัน    ขาพระองคทั้งหลายมีความ 
เสียใจ   นอยใจวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว. 
           [๑๔๔๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็เวลาใด    ขาพระองคทั้งหลายได 
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา     จักเสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธ 
เวลาน้ัน   ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ    นอยใจวา    พระผูมีพระภาคเจา 
จักเสด็จหางเราทั้งหลายไป   เวลาใด   ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา   เสด็จ 
จาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธแลว  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความ 
เสียใจ   นอยใจเปนอันมากวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จหางเราท้ังหลายไปแลว. 
           [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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เวลาน้ัน   ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจวา   พระผูมีพระภาคเจาจัก 
ใกลเราทั้งหลายเขามา    เวลาใด    ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา     เสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละแลว เวลานั้น  ขา 
พระองคทั้งหลายมีความดีใจ    ปลื้มใจวา    พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลาย 
เขามาแลว. 
           [๑๔๔๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็เวลาใด     ขาพระองคทั้งหลาย 
ไดฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา  จักเสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศล 
เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจวา   พระผูมีพระภาคเจาจัก 
ใกลเราทั้งหลายเขามา   เวลาใด   ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ 
ภาคเจาวา    เสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศลแลว   เวลาน้ัน   ขา 
พระองคทั้งหลายมีความดีใจ    ปลื้มใจวา    พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลาย 
เขามาแลว. 
           [๑๔๔๖]   ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายได 
ฟงขาวพระผูมีพระภาคเจาวา    จักเสด็จจาริกจากแควนโกศลมายังกรุงสาวัตถี 
เวลาน้ัน    ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจวา    พระผูมีพระภาคเจาจัก 
ใกลเราทั้งหลายเขามา   เวลาใด     ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระ 
ภาคเจาวา   ประทับอยู   ณ  พระวิหารเชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิก- 
เศรษฐี   กรุงสาวัตถี   เวลานั้น   ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ   ปลื้มใจเปน 
อันมากวา   พระผูมีพระภาคเจาใกลเราทั้งหลายแลว. 
           [๑๔๔๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนชางไมทั้งหลาย   เพราะ 
ฉะน้ันแหละ  ฆราวาสคับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี  บรรพชาปลอดโปรง  ทาน 
ทั้งหลายควรไมประมาท.  
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           [๑๔๔๘]   ถ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ความคับแคบอยางอ่ืนที่เปน 
ความคับแคบกวา และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบน้ีมีอยูหรือ 
หนอ. 
           พ.   ดกูอนชางไมทั้งหลาย ก็ความคับแคบอยางอ่ืนที่เปนความคับแคบ 
กวาและท่ีนับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบน้ีเปนไฉน. 
           [๑๔๔๙]   ถ.    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอประทานพระวโรกาส   เม่ือ 
ใด     พระเจาปเสนทิโกศลมีพระราชประสงคจะเสด็จออกไปยังพระราชอุทยาน 
เมื่อน้ัน   ขาพระองคทั้งหลายตองกําหนดชางที่ข้ึนทรงของพระเจาปเสนทิโกศล 
แลวใหพระชายาซึ่งเปนท่ีโปรดปราน     เปนที่พอพระราชหฤทัยของพระเจา- 
ปเสนทิโกศลประทับขางหนาพระองคหน่ึง    ขางหลังพระองคหน่ึง    กลิน่ของ 
พระชายาเหลาน้ันเปนอยางนี้   คือ   เหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผูประพรม 
ดวยของหอมดังขวดน้ําหอมที่เขาเปดในขณะน้ัน  กายสัมผัสของพระชายาเหลา 
นั้นเปนอยางนี้   คือ    เหมือนกายสัมผัสของนางราชกัญญาผูดํารงอยูดวยความ 
สุข  ดังปุยนุนหรือปุยฝาย ก็ในสมัยนัน้    แมชางขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง 
แมพระชายาท้ังหลายขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง      แมพระเจาปเสนทิโกศล 
เลา   ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง. 
           [๑๔๕๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลายไมรูสึกวา   จิต 
อันลามกบังเกิดข้ึนในพระชายาเหลานั้นเลย    ขอนี้แล    คือความคับแคบอยาง 
อ่ืนที่เปนความคับแคบกวา   และที่นบัวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบ 
นี้. 
           [๑๔๕๑]   พ.   ดกูอนชางไมทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ  ฆราวาสจึง 
คับแคบ    เปนทางมาแหงธุลี    บรรพชาปลอดโปรง    ก็ทานท้ังหลายควรไม 
ประมาท.  
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           [๑๔๕๒]  ดูกอนชางไมทั้งหลาย     อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัส 
รูในเบื้องหนา  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา    แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผู 
มีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ฯลฯ มใีจปราศ 
จากความตระหน่ีอันเปนมลทิน  มีจาคะอันปลอยแลว   มีฝามืออันชุม   ยินดีใน 
การสละ  ควรแกการขอ   ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครองเรือน  ดูกอนชางไม 
ทั้งหลาย   อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล   ยอมเปนพระ- 
โสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๔๕๓]   ดูกอนชางไมทั้งหลาย     ทานท้ังหลายประกอบดวยความ 
เลื่อมใส   อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ 
ฯลฯ  ก็ไทยธรรมส่ิงหน่ึงส่ิงใดมีอยูในตระกูล   ทานท้ังหลายเฉลี่ยไทยธรรมน้ัน 
ทั้งหมด  กับผูมีศีลมีกัลยาณธรรม   ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เหมือนวาพวกมนุษยในแควนโกศลมีเทาไร     ทานทั้งหลายก็เฉลี่ยแบงปนให 
เทา ๆ กัน. 
           ถ.   ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของขาพระองคทั้งหลาย ขาพระองค 
ทั้งหลายไดดีแลว     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบพฤติการณอยางนี้ของขา 
พระองคทั้งหลาย. 
                                             จบถปติสูตรที่   ๖  
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                                           อรรถกถาปติสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในถปติสูตรท่ี ๖. 
           บทวา  อยูอาศัยในหมูบานสวย  ความวา  อยูในบานสวยของตน. 
บรรดาชางไมเหลาน้ัน ชางไมชื่อ อิสิทัตตะ เปนพระโสดาบันพระสกทาคามี 
มากอน  เปนผูสันโดษในกาลทุกเม่ือ.     บทวา    วางบุรุษไวในหนทาง 
ความวา  ทราบวา   ทางเปนที่เสด็จไปของพระผูมีพระภาคเจา    โดยประตูบาน 
ของพวกชางไมเหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  พวกชางไมนั้น   จึงวางบุรุษไวกลางหน 
ทาง   ดวยคิดวา  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อพวกเราหลับแลว  หรือประมาทแลว 
ในเวลา    พึงเสด็จไป  ครั้งน้ันพวกเราพึงไดเฝา.      บทวา    เดินตามแลว 
ความวา   ติดตามไปขางพระปฤษฎางค ๆ แตไมไกล. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ไดเสด็จโดยทางพระบาทในทามกลางทางเกวียน. 
พวกชางไมนอกน้ี  ไดติดตามไปท้ังสองขาง     บทวา  ทรงแวะจากหนทาง 
ความวา การทําปฏิสันถารแกพระพุทธเจาท้ังหลาย.  ผูเสด็จไปกับใคร ๆ กค็วร 
การทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาท้ังหลาย   ผูประทับยืนกับใคร ๆ ผูประทับนั่ง 
ตลอดวันกับใคร ๆ ก็ควร   เพราะฉะนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงดําริแลว 
วา การทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาผูเสด็จไปกับคนพวกนี้ไมควรแลว    การ 
ทําปฏิสันถารของพระพุทธเจาผูเสด็จไปกับคนผูยืนอยูไมควรแลว  เพราะวาชน 
เหลาน้ี  เปนเจาของศาสนาของเรามีผลอันถึงแลว  (เปนพระสกทาคามี)  เราจัก 
นั่งทําปฏิสันถารตลอดท้ังวันกับคนพวกนี้  ดังน้ีแลว  จึงทรงแวะลงจากหนทาง 
เสด็จเขาไปหาทางทิศที่มีโคนไมอยู. บทวา ประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาด 
ถวาย ความวา ถามวาพวกชางไมไดใหถือเอารม รองเทา ไมเทา น้ํามันทาเทา  
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น้ําปานะ ๘ อยาง   และบัลลังกมีขาเหมือนเทาสัตวไปแลวหรือหนอ.   ตอบวา 
ใหปูบัลลังกที่เขานํามาถวายแลว.   พระศาสดาประทับนั่งบนบัลลังกนั้น. 
           บท  วา   นั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง      ความวา   พวกชางไม 
กลาวแลววา    พวกทานจงถวายของที่เหลือมีรมและรองเทาเปนตน    แกภิกษุ 
สงฆ.   แมตนเองก็ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง     คําท้ังหมดเปนตนวา    พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จจาริก 
จากกรุงสาวัตถีไปในโกศลชนบท     พวกชางไมมีอิสิทัตตะเปนตน 
กราบทูลแลว    ดวยอํานาจมัชฌิมประเทศน่ันเอง.    เพราะเหตุไร   จึงกําหนด 
เพราะวา  การเท่ียวจาริกไปก็ดี  การยังอรุณใหต้ังข้ึนก็ดี  ของพระผูมีพระภาคเจา 
พวกชางไมกลาวแลวดวยอํานาจมัชฌิมประเทศ เพราะคําน้ันกําหนดแนนอน วา 
พระผูมีพระภาคเจา    ยอมเสด็จจาริกไปในมัชฌิมประเทศน่ันเทียว   พระองค 
ยอมใหอรุณต้ังข้ึนในมัชฌิมประเทศ. 
           ในบทวา พระผูมีพระภาคเจาจักใกลเราท้ังหลาย  ความวา พวก 
ชางไมนั้นมีความยินดี   เพราะพระผูมีพระภาคเจาอยูใกลนั่นเทียว    อยางเดียว 
หามิได   ที่แทแล   พวกเขามีความดีใจวา   บัดนี้ เราจักไดถวายทาน    ทําการ 
บูชาดวยของหอมและระเบียบเปนตน    (และ)   ถามปญหา.   บทวา  คฤหบดี  
ทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ฆราวาสคับแคบ  ความวา คฤหบดี 
ทั้งหลาย   เมือ่เราอยูไกล  พวกทานยอมมีความเสียใจไมนอย    เมื่อเราอยูใกล 
ก็ยอมมีความดีใจไมนอย     เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น    พึงทราบคํานี้วา 
ฆราวาสคับแคบ.    ก็เพราะโทษของฆราวาส    พวกทานจึงมีความคิดอยางนี้วา 
ก็ถาเราละฆราวาสแลวบวช.   ลําดับนั้น    พระผูมพีระภาคเจา    เม่ือทรงแสดง 
เนื้อความน้ี แกชางไมชื่อวาอิสิทัตตะน้ัน   จึงตรัสอยางนี้วา เมื่อพวกทานไปและ 
มากับเราอยางนี้ เหตุนั้นจึงไมมี. พึงทราบความท่ีการอยูครองเรือนน้ันคับแคบ  
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เพราะอรรถวา    มกีิเลสเครื่องกังวล     และ    มีความหวงใยในคําน้ัน.   
ก็ฆราวาสของผูที่อยูในที่อยูอาศัยใหญ ชื่อวาคับแคบ เพราะอรรถวา มีกิเลสชาติ 
เครื่องใหกังวล   และมีความหวงใย.     
           บทวา  เปนทางมาแหงธุลี   ความวา  เปนทางมาแหงธุลี  คือ  ราคะ 
โทสะ   และโมหะ   อธิบายวา   เพ่ือประโยชนแกการมา.     บทวา   บรรพชา 
ปลอดโปรง  ความวา  บรรพชา   ชื่อวา   ปลอดโปรง   เพราะอรรถวา   ไมม ี
กิเลสชาติเครื่องกังวล   และไมมีความหวงใย   ก็บรรพชาของภิกษุสองรูปผูนั่งคู 
บัลลังกในหองแม ๔ ศอก   ชื่อวา  ปลอดโปรง   เพราะอรรถวา  ไมมีกิเลสชาติ 
เครื่องกังวล และไมมีความหวงใย.  บทวา คฤหบดีทั้งหลาย ก็ทานท้ังหลาย 
ควรไมประมาท     ความวา     การท่ีพวกทานอยูเปนฆราวาสท่ีคับแคบแลว 
อยางนี้   ควรทําความไมประมาทเทียว. 
           บทวา  พวกขาพระองค  จะใหพระชายาซึ่งเปนที่โปรดปราน 
นั่งขางหนาพระองคหน่ึง ขางหลังพระองคหนึ่ง ความวาไดยินวาชนแม 
ทั้งสองเหลานั้น ใหหญิงเหลาน้ันที่ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง  ประทับ 
นั่งบนชางสองเชือกเหลานั้นอยางนี้   ยืนชางของพระราชาไวตรงกลาง   แลวไป 
ในขางทั้งสอง เพราะฉะนั้น พวกชางไมนั้นจึงกลาวแลวอยางนี้.  บทวา แมชาง 
ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง ความวา ชางยอมไมทําอะไร ๆ ใหเปนอัน 
เสพผิดแลวฉันใด เปนอันพึงรักษาไวฉันนั้น.  บทวา พระชายา แมเหลาน้ัน 
ความวา พระชายาเหลานั้น  ยอมไมถึงความประมาทโดยประการใด   ยอมเปน 
อันพึงรักษาโดยประการนั้น. บทวา แมตน. ความวา  แมตนอันบุคคลผูไมทํา 
กิริยามีการแยม  การราเริง  การกลาว  และการชําเลืองเปนตน  ชื่อวา  เปนอัน  
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พึงรักษา    ตนแมบุคคลกระทําอยูอยางนั้น    เปนอันพึงขมวา    นาย    เจาน่ี 
ประทุษราย.    คฤหบดีทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นนั่นแล    พระราชายอมมอบให 
พวกทานรับของหลวงเปนนิจ   เพราะเหตุใด  เพราะเหตุนั้น    ฆราวาสคับแคบ 
ชื่อวา  เปนทางมาแหงธุลี.  ก็ภิกษุถือผาบังสุกุล  เมื่อใหรับอยูอยางนี้   ยอมไมมี 
เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น    บรรพชา   ชื่อวา   ปลอดโปรง.    พระผมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงวา  แมบรรพชาก็เปนอยางนี้ คฤหบดีทั้งหลาย ก็ทานท้ังหลาย 
ควรไมประมาท   คือทําความไมประมาทนั่นแล. 
           บทวา  มีจาคะอันปลอยแลว  ความวา  มีจาคะอันสละแลว.   บทวา 
มีฝามืออันชุม   ความวา    มีมืออันลางแลว    เพ่ือประโยชนแกการใหแกผูที่ 
มาแลวท้ังหลาย.   บทวา   ยินดีในการสละ   ความวา   ผูยินดีแลวในการสละ 
กลาวคือการสละลง.      บทวา   ควรแกการขอ    คือ   ผูควรท่ีบุคคลพึงขอ. 
บทวา   ยินดีในการจําแนกทาน      ความวา   ผูยินดีแลวในการจําแนกวัตถุ 
ไร ๆ แมมีประมาณนอย   ในทานน่ันเทียวท่ีไดแลวน้ัน.      บทวา   เฉลี่ยแบง 
ปนใหเทา ๆ กัน    ความวา   ของทั้งปวงท่ีไมทําการแบงอยางนี้วา   นี้จักเปน  
ของพวกเรา   นี้จักเปนของพวกภิกษุ    เปนของอันพวกเธอพึงใหต้ังอยูแลว. 
                                     จบอรรถกถาถปติสูตรที่   ๑  
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                                  ๙.   เวฬุทวารสูตร  
 
                  วาดวยธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตน 
 
           [๑๔๕๔]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-. 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจา     เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท 
พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก        เสด็จถึงพราหมณคามของชาวโกศลชือ่ 
เวฬุทวาระ. 
           [๑๔๕๕]   พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวาระไดสดับขาววา   พระ- 
สมณโคดมผูเปนโอรสของเจาศากยะ.     เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล     เสด็จ 
เที่ยวจาริกไปโนโกศลชนบท     พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก     เสด็จถงึ 
เวฬุทวารคามแลว     ก็กติติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไป 
อยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกธรรม   พระสมณโคดมพระองคนั้น 
ทรงกระทําโลกน้ีพรอมท้ังเทวโลก     มารโลก     พรหมโลก     ใหแจงชัดดวย 
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว     ทรงสอนหมูสัตว    พรอมท้ังสมณะ 
พราหมณ     เทวดาและมนุษยใหรูตาม      พระองคทรงแสดงธรรมอันงามใน 
เบื้องตน  งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
ทั้งพยัญชนะ   บริสุทธิ์บรบิูรณสิ้นเชิง    ก็การไดเห็นพระอรหันตเห็นปานน้ัน 
เปนความดี.  
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           [๑๔๕๖]   ครั้งน้ัน    พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ      บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา        บางพวกประนมอัญชลีไปทาง 
พระผูมีพระภาคเจา  บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง   ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
           [๑๔๕๗]   ขาแตพระโคดม   ขาพระองคทั้งหลายมีความปรารถนา   ม ี
ความพอใจ  มีความประสงคอยางนี้ ๆ วา.  ขอเราทั้งหลายพึงแออัดไปดวยบุตร 
อยูครองเรือน     พึงลูบไลจันทนที่เขานํามาแตแควนกาสี      พึงทัดทรงมาลา 
ของหอม   และเครื่องลูบไล    พึงยินดทีองและเงิน    เมื่อแตกกายตายไป    พึง 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค      ขาพระองคทั้งหลายจะพึงแออัดไปดวยบุตรอยูครอง 
เรือน. . .    เม่ือแตกกายตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ดวยประการใด 
ขอทานพระโคดมโปรดทรงแสดงธรรม      ดวยประการน้ัน     แกขาพระองค 
ทั้งหลาย   ผูมีความปรารถนา    ผูมีความพอใจ    ผูมีความประสงคอยางนั้น  ๆ 
เถิด. 
           [๑๔๕๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณและคฤหบดี 
ทั้งหลาย       เราจักแสดงธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตนแกทานท้ังหลาย 
ทานท้ังหลายจงฟงธรรมปริยายน้ัน   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   พราหมณและ 
คฤหบดีชาวเวฬุทวารคามทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว        พระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสวา 
           [๑๔๕๙]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    ธรรมปริยายท่ีควร 
นอมเขามาในตนเปนไฉน  อริยสาวกในธรรนวินยันี้   ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา 
เราอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รักสุข  เกลียดทุกข  ผูใดจะปลงเราผูอยากเปนอยู 
ไมอยากตาย   รกัสุข   เกลยีดทุกข   เสยีจากชีวิต    ขอน้ันไมเปนที่รักที่ชอบใจ  
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ของเรา  อนึ่ง  เราพึงปลงคนอ่ืนผูอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รักสุข เกลียดทุกข 
เสียจากชีวิต   ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน   ธรรมขอใดไมเปน 
ที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอ่ืน   ธรรม 
ขอใดไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา    เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอน้ัน 
อยางไร    อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแลว    ตนเองยอมงดเวนจากปาณา- 
ติบาตดวย    ชักชวนผูอ่ืนเพ่ืองดเวนจากปาณาติบาตดวย    กลาวสรรเสริญคุณ 
แหงการงดเวนจากปาณาติบาตดวย กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน   ยอมบรสิุทธิ์ 
โดยสวนสามอยางนี้. 
           [๑๔๖๐]  ดกูอน  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย.      อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ผูใดพึงถือเอาสิ่งของท่ีเรามิไดใหดวยอาการ 
ขโมย    ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  อนึ่ง  เราพึงถือเอาสิ่งของท่ีผูอื่น 
มิไดใหดวยอาการขโมย    ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอ่ืน ธรรมขอใด 
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา     ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอ่ืน 
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา    เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรม 
ขอน้ันอยางไร    อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแลว    ตนเองยอมงดเวนจาก 
อทินนาทานดวย     ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือใหงดเวนจากอทินนาทานดวย    กลาว 
สรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากอทินนาทานดวย. กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน 
ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.                                               
           [๑๔๖๑]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา.   ผูใดพึงถึงความประพฤติ   (ผิด)  ในภรยิา 
ของเรา   ขอน้ันไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  อนึ่ง   เราพึงถึงความประพฤติ  
(ผิด)  ในภรยิาของคนอ่ืน.  ข้ึนนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน  ธรรม 
ขอใดไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา   ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของ  
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ผูอ่ืน   ธรรมขอใดไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา   เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวย 
ธรรมขอน้ันอยางไร   อรยิสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีแลว    ตนเองยอมงดเวน 
จากกาเมสุมิจฉาจารดวย   ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือใหงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย 
กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารดวย   กายสมาจารของ 
อริยสาวกน้ัน    ยอมบรสิุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้. 
           [๑๔๖๒]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย       อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา      ผูใดพึงทําลายประโยชนของเราดวยการ 
กลาวเท็จ   ขอน้ันไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา     อน่ึง  เราพึงทําลายประโยชน 
ของคนอ่ืนดวยการกลาวเท็จ        ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน 
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา     ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจ 
แมของผูอ่ืน   ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา   เราจะพึงประกอบผูอ่ืน 
ไวดวยธรรมขอน้ันอยางไร   อริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว     ตนเองยอม 
งดเวนจากมุสาวาทดวย    ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือใหงดเวนจากมุสาวาทดวย     กลาว 
สรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากมุสาวาทดวย       วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน 
ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้. 
           [๑๔๖๓]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย       อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา         ผูใดพึงยุยงเราใหแตกจากมิตรดวยคํา 
สอเสียด    ขอน้ันไมเปนท่ีรักที่ชอบใจของเรา   อน่ึง   เราพึงยุยงคนอ่ืนใหแตก 
จากมิตรดวยคําสอเสียด   ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจของคนอ่ืน  ธรรมขอใด 
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา   ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน 
ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา     เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรม 
ขอน้ันอยางไร     อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ีเเลว     ตนเองยอมงดเวนจาก  
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ปสุณาวาจาดวย   ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือใหเวนจากปสุณาวาจาดวย    กลาวสรรเสริญ 
คุณแหงการงดเวนจากปสุณาวาจาดวย     วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน     ยอม 
บริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้. 
           [๑๔๖๔]  ดกูอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย       อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา    ผูใดพึงพูดกะเราดวยคําหยาบ    ขอน้ันไม 
เปนที่รักที่ชอบใจของเรา  อนึ่ง  เราพึงพูดกะคนอ่ืนดวยคําหยาบ  ขอน้ันก็ไม 
เปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน        ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา 
ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอ่ืน  ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบ 
ใจของเรา    เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอน้ันอยางไร    อริยสาวกน้ัน 
พิจารณาเห็นดังน้ีแลว    ตนเองยอมงดเวนจากผรุสวาจาดวย   ชกัชวนผูอ่ืนเพ่ือ 
ใหงดเวนจากผรุสวาจาดวย  กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากผรุสวาจาดวย 
วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน   ยอมบรสิุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้. 
           [๑๔๖๕]  ดูกอน  พราหมณเเละคฤหบดีทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา    ผูใดพึงพูดกะเราดวยถอยคําเพอเจอ    ขอ 
นั้นไมเปนที่รักที่พอใจของเรา  อนึ่ง  เราพึงพูดกะคนอื่นดวยถอยคําเพอเจอ 
ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอ่ืน    ธรรมขอใดไมเปนที่รักที่ชอบใจ 
ของเรา  ธรรมขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอ่ืน    ธรรมขอใดไมเปนท่ี  
รักที่ชอบใจของเรา   เราจะพึงประกอบผูอ่ืนไวดวยธรรมขอน้ันอยางไร   อริย- 
สาวกน้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว    ตนเองยอมเวนจากสัมผัปปลาปะดวย   ชกั 
ชวนผูอ่ืนเพ่ือใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวน 
จากสัมผัปปลาปะดวย  วจีสมาจารของอริยสาวกน้ัน   ยอมบริสทุธิ์โดยสวนสาม 
อยางนี้.            
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           [๑๔๖๖]  อริยสาวกน้ันประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา. . .  ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระ- 
อริยเจาใครแลว . . . เปนไปเพ่ือสมาธิ.                                                       
           [๑๔๖๗]   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    เมื่อใด    อริยสาวก. 
ประกอบดวยสัทธรรม ๗ ประการนี ้   เมื่อน้ัน   อริยสาวกน้ันหวังอยูดวยฐานะ 
เปนที่ต้ังแหงความหวัง ๔ ประการนี้   พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา   เรามี 
นรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาตสิ้นแลว   เราเปน 
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๔๖๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว      พราหมณและ 
คฤหบดีชาวเวฬุทวารคานไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงยิ่งนัก ฯลฯ ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคเหลาน้ี    ขอ 
ถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอทาน 
พระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวา    เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอด 
ชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.                           
                                          จบเวฬุทวารสูตรที่  ๗             
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                            อรรถกถาเวฬุทวารสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในเวฬุทวารสูตรที่  ๗. 
           บทวา เวฬุทฺวาร  ความวา  ที่ไดชื่ออยางนี้  เพราะมีกอไมไผที่ลาม 
มาแตตนเดิมท่ีประตูหมูบาน.  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  ครั้งน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีภาคเจาถึงท่ี 
ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
แลวไดทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแลว    คติ 
ของเธอเปนอยางไร  สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร  ภิกษุณีชือ่นันทามรณ-  
ภาพแลว ... อุบาสกชื่อสุทัตตะกระทํากาละแลว ...  อุบาสิกาชื่อสุชาดากระทํา 
กาละแลว   คติของเขาเปนอยางไร  สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร.  
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           [๑๔๗๐]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท  ภิกษุชื่อสาฬหะ 
มรณภาพแลว   กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน   เขาถึงอยู 
ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแลว   เปนอุปปาติกะ  จักปรินิพพานในภพนั้น  มีอัน 
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา   เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป 
อุบาสกชื่อวาสุทัตตะกระทํากาละแลว    เปนพระสกทาคามี   เพราะสังโยชน ๓ 
สิ้นไป  และเพราะราคะ โทสะ  โมหะเบาบาง  มาสูโลกนี้อีกคราวหน่ึงแลว   จัก 
กระทําท่ีสุดทุกขได   อุบาสิกาชื่อวาสุชาดากระทํากาละแลว    เปนพระโสดาบัน 
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา.                                                                                                                              
           [๑๔๗๑]  ดูกอนอานนท  ขอท่ีบุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลวพึงการทํา 
กาละมิใชเปนของนาอัศจรรย   ถาเมือ่ผูนั้น  ๆ กระทํากาละแลว เธอทั้งหลายพึง 
เขามาหาเราแลวสอบถามเน้ือความน้ัน     ขอน้ีเปนความลําบากของตถาคต 
เพราะฉะนั้นแหละ  เราจักแสดงธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมาทาส (แวนสองธรรม) 
ที่อริยสาวกประกอบแลว   เมื่อหวังอยู   พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา   เรามี 
นรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต   สิน้แลว    เรา 
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้อง 
หนา.                                                                   
           [๑๔๗๒]  ดูกอนอานนท  ก็ธรรมปริยายชือ่ธรรมาทาส   ที่อริยสาวก 
ประกอบแลว... จะตรัสรูในเบื้องหนานั้น  เปนไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัย 
นี้   เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ใน 
พระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว...  เปน  
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ไปเพ่ือสมาธิ  นี้แล  คือ  ธรรมปริยาย ชื่อวา ธรรมาทาส ที่อริยสาวกประกอบ 
แลว...  จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                   จบปฐมคิญชกาวสถสูตรที่   ๘ 
 
                               อรรถกถาปฐมคิญชกาวสถสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมคิญชกาวสถสูตรท่ี ๘. 
           บทวา  าติเก  ความวา  หมูบาน ๒ ตําบล ของบุตรของจุลลปติ 
และมหาปติทั้งสองมีอยูเพราะอาศัยบึงหนึ่ง.   บทวา  ญาติเก    ไดแก ในบาน 
หน่ึง  บทวา ที่พักซึ่งกอดวยอิฐ ความวา ที่อยูทําดวยอิฐ. บทวา สวนเบื้อง 
ตํ่า  ไดแก  สวนเบื้องตํ่าท่ีใหถือปฏิสนธิในกามภพนั้นเอง.   อีกอยางหน่ึง ชื่อ 
วา  สวนเบื้องตํ่า   เพราะอรรถวาพึงละได   ดวยมรรค  ๓  ที่ไดชื่อวา  อุระ 
ดังน้ี      บรรดาสังโยชนเหลาน้ัน    สงัโยชนสองเหลาน้ีคือ    กามฉันทะ 
พยาบาท  ไมขมแลวดวยสมาบัติหรือไมถอนข้ึนแลวดวยมรรค    หรือวาไมให 
เพ่ือจะถึงรูปภพที่เปนสวนเบื้องบน   ดวยอํานาจแหงการเกิด.    สังโยชน ๓ ม ี
สักกายทิฏฐิเปนตน     นําสัตวที่เกิดแลวในรูปภพนั้นมาใหเกิดแมในที่นี้อีก 
เพราะเหตุนั้น     สังโยชนแมทั้งหมด    จึงชื่อวา    เปนสวนเบื้องตํ่า.     บทวา 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  ความวา  มีการไมมาเปนสภาพ  ดวยอํานาจ 
ปฏิสนธิ  บทวา  เพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง   ความวา พึงทราบ 
ความท่ีราคะโทสะและโมหะเบาบาง โดยสองอยางคือ   ดวยการเกิดข้ึนในโลกน้ี  
คราวเดียว ๑ ดวยการท่ีปริยุฏฐานกิเลสเบาบาง๑. ก็ราคะเปนตน  ยอมไมเกิดข้ึน 
เนือง ๆ แกพระสกทาคามี   เหมือนแกพวกปุถุชน   บางครั้งบางคราวก็เกิดข้ึน  
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เมื่อจะเกิดข้ึนก็ไมเกิดข้ึนมาก    เหมือนพวกปุถุชน     เกิดข้ึนเบาบาง   เหมือน 
ปกแมลงวัน.* ก็พระทีฆภาณกเตปฎกมหาสิวเถระ กลาวแลววา  พระสกทาคามี 
ยอมมีบุตรและธิดา  (และ)  หมูสนม   เพราะเหตุนั้น      กิเลสทั้งหลายจึงมีมาก 
แตวา  คําน้ีทานกลาวแลวดวยอํานาจภพ.    ก็คําน้ัน     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.้ 
           ก็ในคําน้ี มีอธิบายดังตอไปนี้วา  กถ็าวา  ภิกษุชื่อวา สาฬหะ บรรล ุ
สกทาคามิผลในมนุษยโลกแลวเกิดในเทวโลก   ทําใหแจงพระอรหัต     นัน่เปน 
การดีแล.  แตวา  เมื่อไมอาจมามนุษยโลกแลว  ก็จะทําใหแจงพระอรหัตแนแท. 
แมบรรลุพระสกทาคามิผลในเทวโลกแลว   ถามาเกิดในมนุษยโลกก็จะทําพระ- 
อรหัตใหแจง   นั่นเปนการดีแล.     แตวา   เมื่อไมสามารถ    ครั้นไปเทวโลก 
แลว     ก็จะทําใหแจงแนแท.    ความตกตํ่า   ชื่อวา   วินิบาต     ความตกตํ่าเปน 
ธรรมของพระโสดาบันหามิได   เหตุนั้น   ชื่อวา   มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
อธิบายวา   มีความไมตกตํ่าเปนสภาวะในอบายทั้ง  ๔.   บทวา   เท่ียง   ไดแก 
เที่ยงโดยทํานองแหงธรรม.                                                                
           บทวา    มีการตรัสรูในเบื้องหนา    ความวา   การตรัสรูกลาวคือ 
มรรค ๓ เบื้องสูง   เปนที่ไปในเบื้องหนา   เปนคติ    เปนที่พ่ึง    อันเขาพึง 
บรรลุแนแท   เหตุนั้น  ชือ่วาผูมีการตรัสรูพรอมเปนไปในเบ้ืองหนา.     บทวา 
ขอนี้เปนความลําบาก  ความวา  อานนท  ความลําบากกายน่ันเทียว   ยอม 
 *   ปาฐะเปน  มจฺฉิกปตฺตา  พมาเปน  มกฺขิกปตฺต  แปลตามพมา.  
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ปรากฏแมแกตถาคคผูตรวจดู   คติ   การอุบัติ   และ   ญาณเปนเครื่องตรัสรูใน 
เบื้องหนาของคนเหลาน้ัน ๆ  ดวยพระญาณ แตวาพระพุทธเจาท้ังหลายไมมีความ 
ลําบากทางจิต.  บทวา   ธมฺมาทาส ไดแกแวนที่สําเร็จดวยธรรม.  บทวา เยน 
ความวา  ประกอบแลวดวยแวนที่สําเร็จดวยธรรมใด.    คําวา  มีอบาย  ทุคติ 
และวินิบาตสิ้นแลว นี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลวดวยคําท่ีเปนไวพจนของ 
นรกเปนตนนั่นเอง.  ก็นรกเปนตน  ชื่อวา   อบาย   เพราะไปปราศจากความ 
กาวหนากลาวคือความเจริญ.  คติ  คือท่ีแลนไปของทุกข  เหตุนั้น ชื่อวา ทุคติ. 
ผูที่มีปกติทําชั่ว  ไรอํานาจตกไปในนรกเปนตนนั้น  เหตุนั้น  นรกเปนตนนั้น 
จึงชื่อวา   วินิบาต. 
                             จบอรรถกถาคิญชกาวสถสูตรที่  ๘ 
 
                               ๙.   ทติุยคิญชกาวสถสูตร 
 
                            วาดวยธรรมปริยาย  ชื่อ   ธรรมทาส 
 
           [๑๔๗๓]  (ขอความเบ้ืองตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑)  ครั้นแลว 
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุ 
ชื่อวาอโสกะมรณภาพแลว   คติของเธอเปนอยางไร    สัมปรายภพของเธอเปน 
อยางไร    ภิกษุณีชื่ออโสกามรณภาพแลว ฯลฯ  อุบาสกชื่ออโสกะกระทํากาละ 
แลว  ฯ ล ฯ      อุบาสิกาชือ่อโสกากระทํากาละแลว      คติของเขาเปนอยางไร 
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร. 
           [๑๔๗๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  ภิกษุชื่ออโสกะ 
มรณภาพแลว  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 302 

ภิกษุณีชื่ออโสกา...  อุบาสกชื่ออโสกะ ...   อุบาสิกาชื่ออโสกา   กระทํากาละ 
แลว  เปนพระโสดาบัน เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยง   ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๔๗๕]  ดูกอนอานนท นี้แล  คือธรรมปริยาย ชื่อ ธรรมาทาส  ที ่ 
อริยสาวกประกอบแลว   เม่ือหวังอยู   พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา     เรามี 
นรก กําเนิดสัตวดริัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ   วินิบาต   สิน้แลว  เราเปน 
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 
                               จบทุติยคิญชกาวสถสูตรที่   ๙ 
 
           ทุติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๙  มีอรรถต้ืนทั้งน้ัน 
 
                             ๑๐.  ตติยคิญชกาวสถสูตร 
 
                      วาดวยธรรมปริยาย   ชือ่   ธรรมาทาส 
 
           [๑๔๗๖]  (ขอความเบ้ืองตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑)  ครั้นแลว 
ทานพระอานนทไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ 
อุบาสกชื่อกกุฏะในหมูบานแหงหน่ึง  กระทํากาละแลว  คติของเขาเปนอยางไร 
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร...   อุบาสกชื่อกฬภิะในหมูบานแหงหน่ึง... 
อุบาสกชื่อทนิกัทธะในหมูบานแหงหน่ึง...  อุบาสกชื่อกฏิสสหะในหมูบาน 
แหงหน่ึง...  อุบาสกชื่อตุฏฐะในหมูบานแหงหนึ่ง...  อุบสกชื่อสันตุฏฐะ  
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ในหมูบานแหงหนึ่ง...  อุบาสกชื่อภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง... อุบาสกชื่อ 
สุภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง     กระทํากาละแลว      คติของเขาเปนอยางไร 
สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร. 
           [๑๔๗๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอานนท    อุบาสกชือ่ 
กกุฏะ  กระทํากาละแลว  เปนอุปปาติกะ  จักปรินพิพานในภพน้ันมีอันไมกลับ 
จากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป อุบาสก 
ชื่อกฬิภะ... ชื่อทนิกัทธะ... ชื่อกฏิสสหะ... ชื่อตุฏฐะ.. ชื่อสันตุฏฐะ... 
ชื่อภัททะ...  ชื่อสุภัททะ  กระทํากาละแลว    เปนอุปปาติกะ   จักปรินิพพาน 
ในภพน้ัน  มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา   เพราะสังโยชนอันเปนสวน 
เบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป. 
           [๑๔๗๘]  ดูกอนอานนท  อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่ง  เกิน 
กวา ๕๐ คน    กระทํากาละแลว     เปนอุปปาติกะ    จักปรินิพพานในภพนั้น 
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา     เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า  ๕ 
สิ้นไป  อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่งเกินกวา  ๙๐ คน   กระทํากาละแลว 
เปนพระสกทาคามี   เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  และเพราะราคะ   โทสะ   โมหะ 
เบาบาง   มาสูโลกนี้อีกคราวเดียว   แลวจักทําท่ีสุดทุกขได   อบุาสกท้ังหลายใน 
หมูบานแหงหนึ่งจํานวน ๕๐๖ คน  กระทํากาละแลว  เปนพระโสดาบัน  เพราะ 
สังโยชน ๓ สิ้นไป     มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา     เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา. 
           [๑๔๗๙]  ดูกอนอานนท   ขอท่ีบุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลว    พึง 
กระทํากาละ   มิใชเปนของนาอัศจรรย   ถาเมื่อผูนั้น ๆ กระทํากาละแลว   เธอ  
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ทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถามเน้ือความน้ัน    ขอน้ีเปนความลําบากของ 
ตถาคต  เพราะฉะนั้นแหละ  เราจักแสดงธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวก 
ประกอบแลว   เมื่อหวังอยูพึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา   เรามีนรก   กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย ทุคติ วินิบาต  สิ้นแลว   เราเปนพระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๔๘๐]  ดูกอนอานนท  ก็ธรรมปริยาย ชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวก 
ประกอบแลว  เมื่อหวังอยู  พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก   กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว   เราเปนพระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา     เปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ- 
พุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว...   เปนไปเพ่ือสมาธิ   นี้แล   คือ  ธรรมปรยิาย ชื่อ ธรรมาทาส   ที ่
อริยสาวกประกอบแลว  เมื่อหวังอยู  พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก 
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน    ปตติวิสัย   อบาย   ทุคติ   วินบิาต    สิ้นแลว     เราเปน 
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.  
                            จบตติยคิญชกาวสถสูตรที่    ๑๐          
                                    จบเวฬุทวารวรรคท่ี  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  ถึงกระน้ัน  ในหมูบานนั้นก็ยังมี 
อริยสาวกมาก   ในหมูบานนั้น     สัตว     ๒,๔๐๐,๐๐๐  ตายคราวเดียวกัน  ดวย 
อหิวาตกโรค.  ในคนเหลาน้ัน   อริยสาวกไดมีประมาณเทาน้ี.   คําท่ีเหลือในท่ี 
ทุกแหงต้ืนนั่นเทียวแล. 
                          จบอรรถกถาตติยคิญชกาวสถสูตรที่  ๑๐ 
                                จบอรรถกถาเวฬุทวารวรรคที่  ๑ 
                                                                   

                         รวมพระสูตรทีม่ีในรรรคนี้   คือ 
           ๑.   ราชสูตร   ๒.  โอคธสูตร  ๓.  ทีฆาวุสูตร  ๔.  ปฐมสาริปุตตสูตร 
๕.  ทุติยสารปิุตตสูตร   ๖.  ถปติสูตร   ๗.  เวฬุทวารสูตร   ๘.  ปฐมคิญชกาวสถ 
สูตร   ๙.  ทติุยคิญชกาวสถสูตร   ๑๐.  ตติยคิญชกาวสถสูตร   และอรรถกถา.  
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                               ราชากามวรรคท่ี  ๒ 
 
                                     ๑.  สหัสสสูตร 
 
                              องคคุณของพระโสดาบัน 
 
           [๑๔๘๑]  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ราชการาม  กรุงสาวัตถ ี
ครั้งน้ัน    ภิกษุณีสงฆ   ๑,๐๐๐  รูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   ยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะภิกษุณีเหลาน้ันวา   ดูกอนภิกษุณีทั้งหลาย   อริย- 
สาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้      ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา ...  ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระ- 
อริยเจาใครแลว    ไมขาด ฯลฯ    เปนไปเพ่ือสมาธิ    อริยสาวกผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการนี้แล    ยอมเปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา 
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบ้ืองหนา. 
                                             จบสหัสสสูตรที่  ๑  
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                               ราชการามวรรควรรณนา 
 
                                   อรรถกถาสหัสสสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในสหัสสสูตรท่ี  ๑    แหงราชการามวรรคที่  ๒. 
           คําวา   ราชการาม  ไดแก  อารามท่ีไดชื่ออยางนี้   เพราะพระราชา 
ทรงใหสราง.   ถามวา   พระราชาองคไหน.   ตอบวา   พระเจาปเสนทิโกศล. 
           ทราบมาวา   ในปฐมโพธิกาล   พวกเดียรถียเห็นพระศาสดา   ที่ทรง 
ถึงความเลิศดวยยศและลาภ     พากันคิดแลววา     พระสมณโคดมถึงความเลิศ 
ดวยลาภและยศ      กศ็ลีหรือสมาธิอยางอ่ืนไร ๆ    ของพระสมณโคดมน้ันไมมี 
พระสมณโคดมน้ันถึงความเลิศดวยลาภและยศอยางนี้     เปนเหมือนถือเอาพ้ืน 
แผนดินที่สมบูรณเปนเลิศ      ถาแมพวกเราอาจใหสรางวัดใกลพระเชตวันได 
ก็จะพึงเปนผูถึงความเลิศดวยลาภและยศ. เดียรถียเหลาน้ัน  จึงชักชวนอุปฏฐาก 
ของตนไดประมาณแสนคน  ไดกหาปณะ   แลวไดพาอุปฏฐากเหลาน้ันไปราช 
สํานัก.  พระราชาตรัสถามวา  นี่อะไรกัน.   ทลูวา  พวกขาพระองคจะสรางวัด 
ของเดียรถียใกลเชตวัน   ถาวาพระสมณโคดม  หรอืพวกสาวกของพระสมณโคดม 
จักมาหามไซร      ขอพระองคอยาใหเพ่ือจะหามเลย      แลวไดถวายสินบน. 
พระราชารับสินบนแลวตรัสวา    พวกทานจงไปสรางเถิด    พวกเดียรถียนั้น 
จึงใหพวกอุปฏฐากของตนขนทัพพสัมภาระมา       เเลวทําการยกเสาเปนตน 
เปลงเสียงอึกทึกลือลั่น    ทําโกลาหลเปนอยางเดียวกัน.  พระศาสดาเสด็จออกจาก 
พระคันธกุฎีประทับที่หนามุข    ตรัสถามแลววา    อานนท    กค็นพวกน้ัน 
เหลาไหน   เห็นจะเปนพวกชาวประมง  เปลงเสียงอึกทึกลือลั่น  แยงปลากันอยู. 
           อา.   พวกเดียรถีย   สรางวัดของเดียรถียใกลพระเชตวัน     พระเจาขา. 
           ศ.  อานนท  พวกน้ีเปนศัตรูตอศาสนา   จะทําใหอยูไมเปนสุขแกหมู 
ภิกษุ   เธอจงทูลพระราชา   และใหรื้อออกไป.  
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           พระเถระพรอมดวยหมูภิกษุ   ไดไปยืนที่พระทวารหลวง.   ราชบุรุษ 
ทั้งหลายกราบทูลแกพระราชาวา     ขาแตสมมติเทพ     พวกพระเถระมาเฝา. 
พระราชามิไดเสด็จออกไป    เพราะไดรับสินบนไวแลว   พระเถระทั้งหลายจึง 
ไปกราบทูลพระศาสดา.   พระศาสดาทรงสงพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
ไป.  พระราชาไมไดพระราชทาน  แมการเฝาแกพระเถระทั้งสองน้ัน  พระเถระ 
เหลาน้ัน  จึงมากราบทูลพระศาสดาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระราชาไมได 
เสด็จออกเลย. 
           พระศาสดาทรงพยากรณในขณะนั้นทีเทียววา     พระราชาดํารงอยูใน 
ราชสมบัติของตนจักไมไดเพ่ือจะทํากาละ.   วันทีส่อง   พระองคนั่นเทียว  มีหมู 
ภิกษุเปนบริวาร    ไดเสด็จไปประทับยืนที่ประตูหลวง    พระราชาทรงสดับวา 
พระศาสดาเสด็จมาแลว  จึงเสด็จออกไปกราบทูลใหเสด็จเขานิเวศน  ใหประทับ 
นั่งบนสารบัลลังก   ไดทรงถวายขาวตมและของเค้ียว   พระศาสดาเสวยขาวตม 
และของเค้ียวแลว  ไมตรสัวา  มหาบพิตร  พระองคทําเหตุนี้แลว    กะพระราชา 
ผูเสด็จมาประทับนั่ง   ดวยพระราชดําริวา      เราจักน่ังในสํานักของพระศาสดา 
จนกวาพระกระยาหารจะเสร็จ    จึงทรงดําริวา    เราจะใหพระราชานั้นยินยอม 
ดวยเหตุทีเดียว  จึงทรงนําเหตุในอดีตน้ีมาวา  มหาบพิตร   ข้ึนชื่อวา   การให 
พวกบรรพชติรบกันและกันไมสมควร        พระราชาทรงใหพวกฤาษีเหลานั้น 
รบกันและกนัแลว     ไดจมมหาสมุทรไปพรอมกับแวนแควน.     พระราชาตรัส 
ถามวา   เมื่อไร  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา. 
           มหาบพิตร   ในอดีต  พระราชาพระนามวา    ภุร ุ  ในแวนแควนภุรุ 
ครองราชสมบัติอยู.    คณะฤาษี ๒ คณะ ๆ ละ  ๕๐๐ ไปจากเชิงภูเขาสูภุรุนคร 
เพ่ือจะเสพรสเค็มและเปรี้ยว  ที่ไมไกลพระนครมีตนไมอยูสองตน.   คณะฤาษี 
ที่มากอนน่ังอยูที่โคนตนไมตนหน่ึง.     แมคณะฤาษีที่มาภายหลังก็ไดนั่งท่ีโคน  
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ตนไมอีกตนหนึ่ง.   พวกฤาษีไดอยูตามความพอใจแลวไปที่เชิงเขาเทียว.   พวก 
ฤาษีนั้นแมมาอีกก็ไดนั่งในท่ีหน่ึงแหงโคนตนไมของตน.      พวกฤาษีนั้นที่มา 
ภายหลังก็ไดนั่งที่โคนตนไมของตนเหมือนกัน.   เมือ่เวลาผานไปนาน    ตนไม 
ตนหน่ึงแหง ( ตาย).   พวกดาบสมาที่ตนไมแหงนั้น    คิดวา  ตนไมตนนี้  ( ตนที่ 
ไมแหง)  ใหญ  จักเพียงพอ   แมแกพวกเรา   แมแกดาบสเหลาน้ัน    จึงนั่งในท่ี 
แหงหน่ึงของตนไมของพวกดาบสนอกน้ี.   ดาบสเหลาน้ันมาแลวภายหลังไมเขา 
ไปท่ีโคนไมนั้น    ยืนอยูภายนอกเทียว   กลาวแลววา  ทานทั้งหลายนั่งอยูในที่นี้ 
เพราะเหตุไร.   ดาบสเหลาน้ันกลาววา    ทานอาจารย    ตนไมของพวกกระผม 
แหงตาย   ตนไมนี้ตนใหญ   แมพวกทานก็จงเขาไปเถิด  จักพอแมแกพวกทาน. 
           พวกดาบสกลาววา   พวกเราจะไมเขาไป    พวกทานจงออกไป   แลว 
ขยายถอยคํากลาววา    พวกทานจักไมเต็มใจออกไปหรือ    จึงจับที่มือเปนตน 
ดึงออกไป. 
           ดาบสเหลาน้ันจึงคิดวา  ชางเถิด  เราจักใหพวกฤาษีนั้นสําเหนียก แลว 
นิรมิตลอ ๒ ลอสําเร็จดวยทอง  และเพลาสําเร็จดวยเงินดวยฤทธ์ิไดใหหมุนไป 
พระทวารหลวง.  พวกราชบุรุษ   กราบทูลคําเห็นปานนี้ใหพระราชาทรงทราบ 
วา   พระเจาขา   พวกดาบสถือเครื่องบรรณาการยืนอยูแลว.  พระราชาทรงยินดี 
แลวตรัสวา    พวกทานจงเรียกมา   ใหเรียกมาแลวตรัสวา    พวกทานทํากรรม 
ใหญแลว   เรื่องไร ๆ ที่ขาพเจาจะพึงทําแกพวกทานมีอยูหรือ. 
           ดา.  ขอถวายพระพร   หาบพิตร มีโคนตนไมตนหน่ึง ซึ่งเปนที่นั่ง 
ของพวกขาพระองค  โคนไมนั้น  ถกูพวกฤาษีอ่ืนยึดแลว    ขอพระองคจงให 
พวกฤาษีนั้นใหโคนไมนั้นแกพวกขาพระองค.  
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           พระราชาจึงสงพวกบุรุษไปใหคราพวกดาบสออกไป    พวกฤาษีที่ยืน 
ภายนอก    แลดูอยูวา    พวกดาบสน้ีใหอะไรหนอแลจึงไดแลว   เห็นวา ชื่อน้ี 
จึงคิดวา   ถึงแมพวกเราใหสินบนแลวก็จะถือเอาอีก   จึงนิรมิตหนาตางรถแลว 
ดวยทอง   ดวยฤทธิ์   ถือไปแลว.   พระราชาทรงเห็นแลวยินดี   ตรัสวา  เจาขา 
ขาพเจาพึงทําอยางไร. 
           พวกดาบส   ทลูวา  มหาบพิตร    คณะฤาษีอ่ืนนั่งที่โคนไมของพวก 
ขาพระองค   ขอพระองคจงประทานโคนไมนั้นเถิด. 
           พระราชาทรงสงพวกบุรุษไปใหคราดาบสเหลาน้ันออกไป. พวกดาบส 
ทําการทะเลาะกันและกันแลว   เปนผูเดือดรอนวา   พวกเราทํากรรมไมสมควร 
แลว    จึงไดไปเชิงเขาแลวแล.    ลําดับนั้น     เทวดาโกรธแลววา    พระราชานี้ 
รับสินบนจากมือของคณะดาบสแมทั้งสอง   ใหทําการทะเลาะกันและกัน  จึงทด 
มหาสมุทรทําท่ีแหงหนทางประมาณพันโยชนแหงแวนแควนของพระราชานั้น 
ใหเปนสมุทรทีเดียว. 
                                 ขาพเจาไดฟงมาวา  ภุรรุาชา  ทําให 
                             ดาบสท้ังหลายมีระหวางใน    (แตกกัน ) 
                             พระราชานั้น    พรอมกับแวนแควนจึงถูก  
                             ทําลายแลวถึงความเส่ือมแลว. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอดีตน้ีอยางนี้แลว    เพราะข้ึนชื่อวา 
ถอยคําของพระพุทธเจาท้ังหลาย บุคคลควรเชื่อเหตุนั้น พระราชาทรงกําหนด 
ใครครวญกิรยิาของพระองคแลว   ทรงดําริวา   กรรมที่ไมควรทําเราไดทําแลว 
จึงตรัสวา   พนาย    พวกทานจงไปคราเอาพวกเดียรถียออกไป   ครั้นใหครา 
ออกไปแลวทรงดําริวา  วิหารท่ีเราใหสรางยังไมมี  เราจักใหสรางวิหารในที่นั้น  
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นั่นแหละ   แลวไมพระราชทานทัพสัมภาระแกเดียรถียเหลาน้ัน    ทรงใหสราง 
วิหารแลว. คําน้ัน  (ราชการาม) พระสังคีติกาจารยกลาวแลวหมายเอาวิหารน้ัน. 
                                  จบอรรถกถาสหัสสสูตรที่    ๑. 
 
                                      ๒. พราหมณสูตร 
 
                                  วาดวยอุทยคามินีปฏิปทา   
 
           [๑๔๘๒]  สาวัตถีนิทาน.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติปฏิปทา  ชือ่อุทยคามินี   พวกเขายอม 
ชักชวนสาวกอยางนี้วา ดูกอนบุรุษผูเจริญ มาเถิดทาน  ทานจงลุกข้ึนแตเชาตรู 
แลวเดินบายหนาไปทางทิศปราจีน   ทานอยาเวน บอ   เหว    ตอ   ที่มีหนาม 
หลุมเต็มดวยคูถ  บอโสโครกใกลบาน   ทานพึงตกไปในที่ใด  พึงรอความตาย 
ในที่นั้น    ดวยวิธีอยางนี้  เมื่อแตกกายตายไป  ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
           [๑๔๘๓]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ขอบัญญติัของพราหมณทั้งหลายนั้น 
เปนความดําเนินของคนพาล    เปนความดําเนินของคนหลง    ยอมไมเปนไป 
เพ่ือความหนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือความดับ   เพ่ือความเขาไปสงบ 
เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  สวนในอริยวินัย  เราก็บัญญัติ 
ปฏิปทาชื่ออุทยคามินีที่เปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว   เพ่ือความคลาย- 
กําหนัด   เพ่ือความดับ   เพ่ือความเขาไปสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู 
เพ่ือนิพพาน.  
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           [๑๔๘๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ก็อุทยคามินีปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือ 
ความหนายโดยสวนเดียว  เพ่ือนิพพาน   เปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอัน ไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม ...    
ในพระสงฆ. .. ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว      ไมขาด ฯลฯ เปนไป 
เพ่ือสมาธิ  นี้แล  คือ   อุทยคามินีปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว 
เพ่ือความคลายกําหนัด    เพ่ือความดับ    เพ่ือความเขาไปสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง 
เพ่ือความตรัสรู   เพ่ือนิพพาน.                                                   
                                        จบพราหมณสูตรที่   ๒ 
 
                                    อรรถกถาพราหมณสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายใน  พราหมณสตูรท่ี  ๒. 
           คําวา  ปฏิปทา  ชื่อวา  อุทยคามนิี  ความวา  ปฏิปทาเครื่องใหถึง 
ความเจริญในลัทธิของตน. 
           บทวา   พึงรอความตาย   ไดแก  พึงปรารถนาความตาย. 
                              จบอรรถกถาพราหมณสูตรที่  ๒  
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                                  ๓.  อานันทสูตร 
 
             ละธรรม ๔ ประกอบธรรม ๔ เปนพระโสดาบัน 
 
           [๑๔๘๕]  สมัยหน่ึง    ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทอยู   ณ 
พระวิหารเชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน  
เวลาเย็น   ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรนแลว     เขาไปหาทานพระอานนทถึง 
ที่อยู   ไดปราศรัยกับทานพระอานนท   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนั 
ไปแลว     จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา 
ดูกอนอานนท เพราะละธรรมเทาไร เพราะเหตุประกอบธรรมเทาไร หมูสัตวนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา    เปนพระโสดาบัน     มคีวามไมตกตํ่า  
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๔๘๖]  ทานพระอานนทกลาวตอบวา  ดูกอนทานผูมีอายุ   เพราะ 
ละธรรม  ๔  ประการ     เพราะเหตุประกอบธรรม  ๔  ประการ     หมูสัตวนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา    เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
ปุถุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา 
เห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต    นรก 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน   ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน  
สวนอริยสาวกผูไดสดับ    ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ- 
พุทธเจาเห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน   ยอมมีแกอริยสาวกน้ันวา 
แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม.  
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           [๑๔๘๗]  ดูกอนทานผูมีอายุ     ปุถชุนผูไมไดสดับ     ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมเห็นปานใด       เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก    ความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระธรรมเห็นปานน้ัน      ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน        สวนอริยสาวกผูไดสดับ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมเห็นปานใด    เมื่อแตก 
กายตายไป      ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค       ความเลื่อมใสอัน ไมหว่ันไหวใน- 
พระธรรมเห็นปานน้ัน    ยอมมีแกอริยสาวกน้ันวา    พระธรรมอันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสดีแลว  ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.                              
           [๑๔๘๘]  ดูกอนทานผูมีอายุ  ปุถุชนผูไมไดสดับ     ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆเห็นปานใด          เมือ่แตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก    ความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระสงฆเห็นปานน้ัน.      ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน         สวนอรยิสาวกผูไดสดับ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆเห็นปานใด     เมื่อแตก- 
กายตายไป     ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค      ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระสงฆเห็นปานน้ัน      ยอมมีแกอรยิสาวกน้ันวา   พระสงฆสาวกของพระผูมี- 
พระภาคเจา เปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา.  
           [๑๔๘๙]  ดูกอนทานผูมีอายุ    ปถุุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวย 
ความทุศีลเห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ    วินิบาต  
นรก     ความทุศีลเห็นปานน้ัน      ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน     สวนอริยสาวกผู 
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป   ยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ศลีที่พระอริยเจาใครแลว     เปนศีลไมขาด... เปนไป 
เพ่ือสมาธิ   เห็นปานน้ัน   ยอมมีแกอรยิสาวกน้ัน.  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 315 

           [๑๔๙๐]   ดูกอนทานผูมีอายุ  เพราะละธรรม ๔ ประการน้ี  เพราะเหตุ 
ประกอบธรรม ๔ ประการน้ี  หมูสัตวนี้  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณวา 
เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา     เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา.                                            
                                           จบอานันทสูตรที่   ๓   
 
           อานันทสูตรท่ี  ๓  มีเนื้อความต้ืนทั้งนั้น.        
 
                                   ๔.  ปฐมทุคติยสูตร 
 
                           มีธรรม   ๕  ประการยอมพนทุคติ 
 
           [๑๔๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ ยอมลวงภัยคือทุคติทั้งหมดได  ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน  อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้   ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... 
ในพระธรรมะ... ในพระสงฆ ...  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไม 
ขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการเหลาน้ี   ยอมลวงภัย  คือ  ทุคติทัง้หมดได. 
                                      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  ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตท้ังหมดได ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ- 
พุทธเจา...  ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว   ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผู 
ประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ    เหลาน้ี    ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้ง 
หมดได. 
                                               จบทุติยทุคติสูตรที่  ๕  
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                            อรรถกถาทุติยทุคติสูตร 
      
           พึงทราบอธิบายในทุติยทุคติสูตรที่  ๕.   
           บทวา ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได   ความวา ทรง 
คัดคานอบาย ๔ กับความเปนผูมีสองสวนของมนุษย. 
                               จบอรรถกถาทุติยทุคติสูตรที่   ๕ 
 
                                 ๖.  ปฐมมิตตามจัจสูตร 
 
                       องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา  ๔  ประการ 
 
           [๑๔๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู 
เปนมิตร   อมาตย   ญาติหรือสาโลหิต    ผูที่สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งที่ตนควรฟง 
พึงยังเขาเหลาน้ันใหสมาทาน   ใหต้ังม่ัน      ใหดํารงอยู    ในองคแหงธรรมเปน 
เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ   องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 
เปนไฉน  คือ  พึงใหสมาทาน   ใหต้ังม่ัน    ใหดํารงอยูในความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ในศลีที่พระ- 
อริยเจาใครแลว    ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอ 
ทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร    อมาตย   ญาติหรือสาโลหิต     ผูที่ 
สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งท่ีตนควรฟง พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน ใหต้ังม่ัน   ให 
ดํารงอยู   ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลโุสดา ๔ ประการเหลาน้ี. 
                                       จบปฐมมิตตามัจจสูตรที่   ๖  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 318 

                            อรรถกถาปฐมมิตตามัจจสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมมิตตามจัจสูตรท่ี  ๖. 
           คําวา  มิตร   ไดแก  มิตรตามโวหาร  ดวยอํานาจการบริโภคอามิสใน 
เรือนของกันและกัน.   คําวา   อมาตย    ไดแก  ผูที่ใหการงานท่ีควรทําเปน 
ไปรวมกันในการเชื้อเชิญการปรึกษา    และอิริยาบถเปนตน.    คําวา    ญาติ 
ไดแก  เปนฝายพอตาแมยาย.   คําวา   สายโลหิต   ไดแก  พ่ีชายนองชาย   พ่ี 
สาวนองสาวและลุงเปนตนที่มีโลหิตเสมอกัน. 
                           จบอรรถกถาปฐมมิตตามัจจสูตรที่   ๖ 
 
                                 ๖.  ทุติยมิตตามัจจสูตร 
 
                         องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา  ๔  ประการ 
 
           [๑๔๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู 
เปนมิตร. . . ใหดํารงอยู    ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 
องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลโุสดา ๔ ประการเปนไฉน  คือ  พึงใหสมาทาน 
ใหต้ังม่ัน   ใหดํารงอยู   ในความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แม 
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม. 
           [๑๔๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มหาภูตรูป ๔ คือ  ธาตุดนิ  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ   ธาตุลม   พึงมีความแปรเปนอื่นไปได  สวนอริยสาวกผูประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา    ไมพึงมีความแปรเปนอ่ืนไปได  
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เลย   ความแปรเปนอยางอ่ืนในขอน้ันดังน้ี   อริยสาวกผูประกอบดวยความเลื่อม 
ใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม...  ในพระสงฆ... จักเขา 
ถึงนรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉานหรือปตติวิสัย   ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได   เธอ 
ทั้งหลายพึงยังเขาเหลาน้ันใหสมาทาน  ใหต้ังม่ัน   ใหดํารงอยู   ในความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... ในศีลที ่
พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ. 
           [๑๔๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๔ คือ  ธาตุดนิ  ธาตุน้ํา 
ธาตุไฟ   ธาตุลม   พึงมีความแปรเปนอยางอ่ืนไปได   สวนอริยสาวกผูประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมพึงมีความแปรเปนอยางอ่ืนไปไดเลย   ความ 
แปรเปนอยางอ่ืนในขอน้ัน  ดังนี้  อริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร 
แลว   จักเขาถึงนรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   หรือปตติวิสัย   ขอนี้ไมเปนฐานะ 
ที่จะมีได. 
           [๑๔๙๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผู 
เปนมิตร  อมาตย  ญาติหรือสาโลหิต    ผูที่สําคัญโอวาทวาเปนสิ่งท่ีตนควรฟง 
พึงยังเขาเหลาน้ันใหสมาทาน   ใหต้ังม่ัน    ใหดํารงอยู    ในองคแหงธรรมเปน 
เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลาน้ี. 
                                      จบทุติยมิตตามัจจสูตรที่  ๗  
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                             อรรถกถาทุติยมิตตามัจจสูตร 
   
           พึงทราบอธิบายในทุติยมัตตามัจจสูตรท่ี  ๗. 
           ชื่อวา  ความแปรเปนอยางอ่ืน  มีหลายอยาง  คือ  ความแปรเปนอยาง 
อ่ืนโดยความเลื่อมใส   ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยภาวะ  ความแปรเปนอยางอ่ืน 
โดยคติ    ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยลักษณะ    ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยการ 
เปลี่ยนแปลง" ในความแปรเปนโดยอยางอ่ืนนั้น ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยภาวะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในมหาภูตท้ังหลาย ก็เม่ือปฐวีธาตุที่เชื่อมกัน 
โดยความเปนแทงทึบ  โดยภาวะเปนทองเปนตน  ยอยยับแลวถึงความเปนนํ้าอยู 
ภาวะในครั้งกอนก็จะหายไป      ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยภาวะก็จะปรากฏอยู.  
สวนลักษณะไมหายไป คือปฐวีธาตุมีความแข็งกระดางเปนลักษณะแล และเม่ือ 
อาโปธาตุที่สืบตอโดยอาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป      โดยความเปนรสออยเปนตน 
ขาดไป ถึงความเปนแผนดินแทงทึบ   ภาวะในครั้งกอนก็จะหายไป   ความแปร 
เปนอยางอ่ืนโดยภาวะก็จะยังปรากฏอยู     แตลักษณะจะไมหายไป    อาโปธาตุ 
นั้นมีการประสานใหติดกันเปนลักษณะ.  ก็ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยคตินี้  ใน 
ความเปนแปรเปนอยางอ่ืนนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในบทน้ีวา 
ความแปรเปนอยางอ่ืน. ก็ความแปรเปนอยางอ่ืนนั้น ยอมไมมีแกอริยสาวก.  
ถึงแมความแปรเปนอยางอ่ืนโดยความเลื่อมใส    กไ็มมีนั่นเอง.    เพ่ือประกาศ 
ผลของความเลื่อมใส   พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงแสดงความแปรเปนอยางอ่ืน 
โดยคติไวในบทนี้นั่นเอง.  คําท่ีเหลือในทุก ๆ บทต้ืนทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาทุติยมิตตามัจจสูตรที่  ๗ 
                                   จบราชการามวรรคที่  ๒   
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                               ๘.   ปฐมเทวจาริกสูตร* 
 
                                     ขอปฏิบัติเขาถึงสุคติ 
 
           [๑๔๙๘]  สาวัตถีนทิาน.  ครั้งน้ัน  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหาย 
จากพระวิหารเชตวัน    ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส    เหมือนบุรุษมีกําลัง 
เหยียดแขนท่ีคู   หรือคูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน   ลําดับนั้น      เทวดาชั้นดาวดึงส 
มากดวยกันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ   อภิวาทแลว    ยืนอยู  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา 
           [๑๔๙๙]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้  ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม   เปนความดีแล   เพราะเหตุที่ประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา    สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกาย 
ตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ัน 
ไหวในพระธรรม ...  ในพระสงฆ ...  เปนความดีแล    เพราะเหตุที่ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ...  ในพระสงฆ...  สัตวบาง 
พวกในโลกนี้   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   การประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ      เปนความดีแล 
เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   สัตวบางพวกในโลกนี้  เมื่อ 
แตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
           [๑๕๐๐]   เทวดาทั้งหลายกลาววา     ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู 
นิรทุกข  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ใน 
 * สูตรท่ี  ๘-๙-๑๐.  ไมมีอรรถกถาแก                   
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พระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนความดีแล   การประกอบดวยศีลท่ีพระอรยิ- 
เจาใครแลว     ไมขาด ...   เปนไปเพ่ือสมาธิ      เปนความดีแล     ขาแตทาน 
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกข   เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ัน 
ไหวในพระพุทธเจา. . . ในพระธรรม. . . ในพระสงฆ... การประกอบดวยศีล 
ที่พระอริยเจาใครแลว     สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค. 
                                      จบปฐมเทวจาริกสูตรที่    ๘ 
 
                                       ๙.  ทุติยเทวจาริกสูตร 
  
                                         ขอปฏบิัติเขาถึงสุคติ                
 
           [๑๕๐๑]  สาวัตถีนิทาน.  ครั้งน้ัน   ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหาย 
จากพระวิหารเชตวัน   ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงสเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด 
แขนท่ีคู  หรือคูแขนท่ีเหยียด   ฉะน้ัน     ครั้งน้ัน   เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวย 
กันเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ    อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว 
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลว   ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาว 
กะเทวดาเหลาน้ันวา 
           [๑๕๐๒]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... เปนความดี 
แล   เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... 
ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว    ไม  
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ขาด . . . เปนไปเพ่ือสมาธิ   เปนความดีแล   เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลที่พระ 
อริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกนี้   เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึสุคติโลก 
สวรรค. 
           [๑๕๐๓]   เทวดาทั้งหลายกลาววา   ขาแตทานพระโมคคัลลานะผู 
นิรทุกข การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ใน 
พระธรรม...  ในพระสงฆ ...  เปนความดีแล ... การประกอบดวยศีลที่พระ- 
อริยเจาใครแลว   ไมขาด ...  เปนไปเพ่ือสมาธิ   เปนความดีแล   เพราะเหตุที่ 
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี  เมื่อแตกกายตาย 
ไป   เขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค. 
                                    จบทุติยเทวจาริกสูตรที่  ๙ 
 
                                   ๑๐.  ตติยเทวจาริกสูตร 
 
                                   องคคุณของพระโสดาบัน  
 
           [๑๕๐๔]  สาวัตถีนทิาน.  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจาก 
พระวิหารเชตวัน   ไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส  เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียด  
แขนที่คู หรือคูแขนท่ีเหยียด  ฉะน้ัน  ครั้งน้ัน.   เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกัน 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยืนอยู  ณ ที่ 
ควรขางหน่ึง  ครั้นแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเทวดาเหลาน้ันวา 
           [๑๕๐๕]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ... เปนความดี  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 324 

แล   เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... 
ในพระธรรมะ...  ในพระสงฆ...  สัตวบางพวกในโลกน้ี     เปนพระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา   การประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด ... เปนความดีแล เพราะเหตุที่ประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว     สัตวบางพวกในโลกน้ี    เปนพระโสดาบัน    ม ี
ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๕๐๖]   เทวดาทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูนิรทุกข   การ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ... เปนความดีแล    เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจา ...  ในพระธรรม ...   ในพระสงฆ...    หมูสัตวนี้  
เปนพระโสดาบัน     มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา      เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา   การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ    เปนไป 
เพ่ือสมาธิ   เปนความดีแล   เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว 
หมูสัตวนี้เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู 
ในเบื้องหนา. 
                                 จบตติยเทวจาริกสูตรที่   ๑๐.     
                                    จบราชการามวรรคท่ี   ๒                                   
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  สหัสสสูตร   ๒.  พราหมณสูตร   ๓.  อานันทสูตร   ๔.  ปฐม- 
ทุคติสูตร  ๕. ทุติยทุคติสูตร  ๖. ปฐมมิตตามัจจสูตร  ๗. ทุติยมิตตามัจจสูตร 
๘.  ปฐมเทวจาริกสูตร    ๙.  ทุติยเทวจาริกสูตร     ๑๐.  ตติยเทวจาริกสูตร 
และอรรถกถา.                     
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                               สรกานิวรรคท่ี    ๓ 
 
                               ๑. ปฐมมหานามสตูร 
 
                        วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม 
 
           [๑๕๐๗]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ นิโครธาราม  กรุง 
กบิลพัสดุ  แควนสักกะ ครั้งน้ัน พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ       ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว  ไดทรงกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระนครกบิลพัสดุนี้   เปนพระนครม่ังค่ัง  เจริญรุงเรือง  มีผูคนมาก 
แออัดไปดวยมนุษย    มถีนนคับแคบ    หมอนฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา 
หรือน่ังใกลภิกษุทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจแลว    เม่ือเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุ 
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  จิตของผูใดผูหน่ึงที่อบรมแลว 
 *    คําวา  ยอมไมไป  ปาฐะวา  ภนฺเต  น  แปลวา . . . ยอมไมไป 
       อรรถกถาแกเปน  วิพภฺนฺเตน  แปลวาหมุนไปรอบ ๆ  
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ดวยศรัทธา  ศีล สุตะ จาคะ  ปญญา  ตลอดกาลนาน  กายน้ีของผูนั้น   มรีูป 
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดงเกิด  เจริญข้ึนดวยขาวสุกและ 
ขนมสด   มคีวามไมเที่ยง   ตองขัดสี   นวดพ้ืน    และมีอันแตกกระจัดกระจาย  
ไปเปนธรรมดา   พวกกา   แรง   นกตะกรุม  สุนัข    สุนัขจ้ิงจอก   หรือสัตว 
ตางชนิด    ยอมกัดกินกายน้ีแหละ    สวนจิตของผูนั้นอันศรัทธา   ศลี   สุตะ 
จาคะ  ปญญาอบรมแลวตลอดกาลนาน   ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน   ถึง 
คุณวิเศษ.     
           [๑๕๐๙]    ขอถวายพระพร  เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังหวงน้ําลึกแลว 
พึงทุบหมอเนยใสหรือหมอนํ้ามัน      สิ่งใดท่ีมีอยูในหมอนั้นจะเปนกอนกรวด 
หรือกระเบื้องก็ตาม    สิ่งนั้นจะจมลง    สิ่งใดเปนเนยใสหรือนํ้ามัน    สิ่งน้ันจะ 
ลอยข้ึนถึงความวิเศษ     ฉันใด      จิตของผูใดผูหนึ่งท่ีอบรมแลวดวยศรัทธา 
ศีล  สุตะ   จาคะ  ปญญาตลอดกาลนาน  กายน้ีของผูนั้น  มีรูป  ประกอบดวย 
มหาภูตรูป ๔...  สวนจิตของผูนั้นซึ่งอบรมแลวดวยศรัทธา  ศลี  สุตะ จาคะ 
ปญญาตลอดกาลนาน   ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน  ถึงคุณวิเศษ  ฉันนั้น 
เหมือนกัน     ขอถวายพระพร   มหาบพิตรอยากลัวเลย ๆ  การสวรรคตอันไม 
ลามกจักมีแกมหาบพิตร  กาลกิริยาอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร. 
                                   จบปฐมมหานามสูตรที่     ๑  
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                           สรกานิวรรควรรณนาท่ี ๓ 
 
                            อรรถกถาปฐมมหานามสูตร       
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมมหานามสูตรท่ี  ๑  แหงสรกานิวรรคท่ี ๓. 
           คําวา   มั่งค่ัง   คือ  สําเร็จแลวดวยนํ้ามัน   น้าํผ้ึง  และน้ําออยเปนตน. 
คําวา เจริญรุงเรือง  คือเบิกบานแลว ดวยอํานาจเครื่องประดับ มีเครื่องสวมมือ 
และสวนศีรษะเปนตน. คําวา แออัดไปดวยมนุษย  คือมีมนุษยหาระหวางมิได. 
ถนนที่เดินไมไดตลอด     ทานเรียกวา  พยูหะ   ในบทวา   มีถนนคับแคบ 
คนทั้งหลายเขาถึงทางท่ีเขาโดยทางที่เขาไปในถนนเหลาใดแล     ถนนเหลาน้ัน 
คับแคบมีมากในนครน้ี  เหตุนั้น  พระนครน้ีชื่อวา  มีถนนคับแคบ.  พระผูม ี
พระภาคเจา  ยอมทรงแสดงการอยูกัน อยางหนาแนนของชาวพระนคร   แมดวย 
บทนี้.  บทวา  วิพฺภนฺเตน  ไดแก หมุนไปรอบ ๆ ขางโนนขางนี้    เพราะ 
ความฟุง.                                                     
                           จบอรรถกถาปฐมมหานามสูตรที่   ๑  
 
                                ๒.  ทุติยมหานามสูตร 
 
                          วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม  
 
           [๑๕๑๐]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  นโิครธาราม    กรงุ 
กบิลพัสดุ   แควนสักกะ    ครั้งน้ัน      พระเจามหานามศากยราชเสด็จเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ       ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  
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ประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดทรงกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  พระนครกบิลพัสดุนี้   เปนพระนครม่ังค่ัง  เจริญรุงเรือง  มีผูคนมาก 
แออัดไปดวยมนุษย    มถีนนคับแคบ    หมอมฉันนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา 
หรือน่ังใกลภิกษุทั้งหลายผูเปนที่เจริญใจแลว   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    ดูกอนมหาบพิตร    อริยสาวกผูประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสู 
นิพพาน  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ...   ในพระธรรม...    ใน 
พระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพ่ือสมาธิ. 
           [๑๕๑๒]  ดูกอนมหาบพิตร   เปรียบเหมือนตนไมที่นอมโนมโอนไป 
ทางทิศปราจีน   เมื่อรากขาดแลว   จะพึงลมไปทางไหน. 
           ม.  กพึ็งลมไปทางที่ตนไมนอมโนมโอนไป  พระเจาขา. 
           พ.  ฉันใด  อรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ี  ก็ยอม 
เปนผูนอมโนมโอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                                       จบทุติยมหานามสูตรที่  ๒  
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           ทุติยมหานามสูตรมีอรรถต้ืนทั้งน้ัน. 
 
                                      ๓.  โคธาสูตร 
 
                     ปญหาเกี่ยวกับการเปนพระโสดาบัน 
 
           [๑๕๑๓]  กบิลพัสดุนิทาน.  ครัง้น้ัน   พระเจามหานามศากยราช 
เสด็จเขาไปหาเจาศากยะพระนามวาโคธา   ครั้นแลวไดตรัสถามวา 
           [๑๕๑๔]  ดกูอนโคธา   พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวย. 
ธรรมกี่ประการ  วาเปนโสดาบัน   มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่ 
จะตรัสรูในเบ้ืองหนา.  เจาศากยะพระนามวาโคธาตรัสตอบวา  ดูกอนมหานาม 
หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๓  ประการ       วาเปนพระ- 
โสดาบัน...  ธรรม ๓ ประการเปนไฉน.    อริยสาวกในธรรนวินัยนี้    เปนผู 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม... 
ในพระสงฆ... หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ประการน้ีเเล 
วาเปนพระโสดาบัน     มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา. 
           [๑๕๑๕]  ดูกอนมหานาม       ก็พระองคเลายอมทรงทราบบุคคลผู 
ประกอบดวยธรรมกี่ประการ  วาเปนพระโสดาบัน. 
           ม.  ดกูอนโคธา    หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการ  วาเปนพระโสดาบัน ... ธรรม ๔ ประการเปนไฉน.    อริยสาวกใน  
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พระธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว 
ไมขาด ฯลฯ    เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดูกอนโคธา    หมอมฉันยอมทราบบุคคลผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล   วาเปนพระโสดาบัน...                            
           [๑๕๑๖]   โค.   จงรอกอน  มหานาม  จงรอกอน  มหานาม   พระผูม ี
พระภาคเจาเทาน้ันจะพึงทรงทราบเรื่องนี้   วาบุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลาน้ี 
หรือมิใชที่เปนพระโสดาบัน.                         
           ม.   ดกูอนโคธา    เรามาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากันเถิด     แลวจัก 
กราบทูลเนื้อความน้ีแกพระองค. 
           [๑๕๑๗]   ครั้งน้ัน     เจาศากยะพระนามวามหานามและเจาศากยะ 
พระนามวาโคธา    เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ทรงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว    ประทับนั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    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 
หว่ันไหวในพระพุทธเจา...  ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...   หมอมฉัน  
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ยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล   วาเปนพระโสดาบัน ...  
ก็พระองคเลา     ยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ     วาเปน 
พระโสดาบัน.   
           [๑๕๑๙]   ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อเจาโคธาศากยะตรัสถามอยางนี้  
แลว   หมอมฉันตอบวา    ดูกอนโคธา    หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการ   วาเปนพระโสดาบัน  ...    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ- 
พุทธเจา ... ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ . . .  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว   ไมขาด ...  เปนไปเพ่ือสมาธิ   หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล   วาเปนพระโสดาบัน... 
           [๑๕๒๐]   เมื่อหมอมฉันกลาวตอบอยางนี้แลว  เจาโคธาศากยะไดตรัส 
กะหมอนฉันวา จงรอกอน  มหานาม  จงรอกอน มหานาม  พระผูมีพระภาคเจา 
เทาน้ันจะพึงทรงทราบเรื่องนี้วา      บคุคลผูประกอบดวยธรรมเหลาน้ีหรือมิใช 
ที่เปนพระโสดาบัน. 
           [๑๕๒๑]    ขาแตพระองคผูเจริญ      ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง 
ประการพึงบังเกิดข้ึนไดในธรรมวินัยนี้   คือ   ฝายหน่ึงเปนพระผูมีพระภาคเจา 
(ตรัส)   และฝายหน่ึงเปนภิกษุสงฆ  (กลาว)  ฝายใด   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หมอมฉันพึงเปนฝายน้ัน    ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปน 
ผูเลื่อมใสอยางนี้. 
           [๑๕๒๒]   ...ฝายหน่ึงเปนพระผูมีพระภาคเจา  (ตรัส)  และฝายหน่ึง 
เปนภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ (กลาว) ฝายใด พระผูมีพระภาคเจาตรัส   หมอม 
ฉันเปนฝายนั้น...  
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           [๑๕๒๓]   ... ฝายหน่ึงเปนพระผูมีพระภาคเจา  (ตรัส)  และฝายหน่ึง 
เปนภิกษุสงฆ   ภิกษุณีสงฆ   และอุบาสกทั้งหลาย   (กลาว)   ฝายใด    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัส  หมอมฉันเปนฝายนั้น  ... 
           [๑๕๒๔]   ... ฝายหน่ึงเปนพระผูมีพระภาคเจา  (ตรัส)  และฝายหน่ึง 
เปนภิกษุสงฆ   ภิกษุณีสงฆ   อุบาสกท้ังหลาย    และอุบาสิกาท้ังหลาย   (กลาว) 
ฝายใด  พระผูมีพระภาคเจาตรัส  หมอมฉันเปนฝายนั้น  ... 
           [๑๕๒๕]   ขาแตพระองคผูเจริญ        ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง 
ประการ พึงบังเกิดข้ึนไดในธรรมวินัยนี้   คือ ฝายหน่ึงเปนพระผูมีพระภาคเจา 
(ตรัส)  และฝายหน่ึงเปนภิกษุสงฆ  ภิกษุณีสงฆ  อุบาสกท้ังหลาย  และอุบาสิกา 
ทั้งหลาย    โลกพรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก    หมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย   (กลาว)   ฝายใด   พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
หมอมฉันพึงเปนฝายน้ัน   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงจําหมอมฉันวาเปน 
ผูเลื่อมใสอยางนี้. 
           [๑๕๒๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร 
ผูมีวาทะอยางนี้   ยอมตรสัอะไรกะพระเจามหานามศากยราช    เจาโคธาศากยะ 
กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันผูมีวาทะอยางนี้   มิไดพูดอะไร 
กะพระเจามหานามศากยราช  นอกจากกัลยาณธรรม   นอกจากกุศล. 
                                            จบโคธาสูตรที่   ๓                   
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                                   อรรถกถาโคธาสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในโคธาสูตรท่ี  ๓. 
           เจาศากยะนั้น     ตรัสคําน้ีวา   พระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน  จะพึง 
ทรงทราบเรือ่งน้ีวา   บุคคลผูประกอบดวยธรรมเหลาน้ี  หรือมิใช 
ดวยประสงควา   พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น     ทรงทราบความท่ีบุคคลประกอบ 
ดวยธรรม ๓ ประการ เปนพระโสดาบัน   หรือความท่ีบุคคลประกอบดวยธรรม 
๔ ประการ    เปนพระโสดาบัน.   บทวา   ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบาง 
ประการพึงบังเกิดขึ้น  ความวา  พึงเกิดเหตุไรนั่นแหละ   บทวา ฝายหน่ึง 
เปนพระผูมีพระภาคเจา  ฝายหน่ึงเปนภิกษุสงฆ    ความวา  เมื่อเหตุใด 
เกิดข้ึนแลว    พระผูมีพระภาคเจา     ทรงมีลัทธิตางจากภิกษุสงฆ    ตรัสวาทะ 
อยางหน่ึง   แมฝายหน่ึงเปนภิกษุสงฆ   กลาววาทะอยางหน่ึง  ฝายหน่ึง.   บทวา 
เตเนวาห      ความวา    ทานน่ันแหละใหวาทะใด    ขาพเจาจะพึงถือเอาวาทะ 
นั้นนั่นแหละ.  ก็ความแปรเปนอยางอ่ืนโดยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ยอม 
ไมมีแกพระอริยสาวกมิใชหรือ     เพราะเหตุไร     เจาศากยะน้ันจึงตรัสอยางน้ี. 
เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู.   ก็เจาศากยะนั้น  ยอมมีความ 
คิดอยางนี้วา    ภิกษุสงฆ   แมไมรูพึงกลาว  เพราะตนมิใชสัพพัญู    สวน 
พระศาสดาข้ึนชื่อวาไมทรงทราบไมมี    เพราะเหตุนั้น    จึงกลาวไวอยางนี้แล. 
บทวา   นอกจากกัลยาณธรรม  นอกจากกุศล    ความวา  เรายอมกลาว 
กัลยาณธรรมและกุศลนัน้แล.    อีกอยางหน่ึง  ไดแก  พนแลวจากกัลยาณ- 
ธรรมและกุศลหามิได เพราะเหตุนั้น เจามหานามจึงมีธรรมที่หาโทษมิได. 
                                  จบอรรถกถาโคธาสูตรที่  ๓  
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                                 ๔. ปฐมสรกานสิูตร 
 
                           ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต 
 
           [๑๕๒๗]  กบิลพัสดุนิทาน.  กส็มัยนั้น    เจาศากยะพระนามวาสรกานิ 
สิ้นพระชนม   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวา   เปนพระโสดาบัน  มี 
ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา     ดังไดยินมา 
พวกเจาศากยะมากดวยกันมารวมประชุมพรอมกันแลว       ยอมยกโทษติเตียน 
บนวา   นาอัศจรรยหนอ    ทานผูเจริญ    ไมเคยมมีาแลวหนอ    ทานผูเจริญ 
บัดนี้    ในทีน่ี้    ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน    เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้น 
พระชนมแลว      พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน... 
เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผูทุรพลดวยสิกขา   เสวยนํ้าจัณฑ. 
           [๑๕๒๘]   ครั้งน้ัน  พระเจามหานามศากยราช  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวไดกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอ 
ประทานพระวโรกาส   เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
พยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน  ...  ดังไดยินมา   พวกเจาศากยะมากดวยกัน 
มาประชุมพรอมกันแลว     ยอมยกโทษติเตียนบนวา   นาอัศจรรยหนอ   ทาน 
ผูเจริญ  ไมเคยมีมาแลวหนอ   ทานผูเจริญ   บัดนี ้  ในที่นี ้  ใครเลาจักไมเปน 
พระโสดาบัน    เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน ...        เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผู 
ทุรพลดวยสิกขา   เสวยนํ้าจัณฑ.                                                           
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           [๑๕๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตร  อุบาสกผูถึง 
พระพุทธเจา   พระธรรม  พระสงฆ   วาเปนสรณะตลอดกาลนาน   อยางไรจะ 
พึงไปสูวินิบาต   ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก   พึงกลาวอุบาสกน้ันวา   อุบาสกผู 
ถึงพระพุทธเจา  พระธรรม   พระสงฆ   วาเปนสรณะตลอดกาลนาน    บุคคล 
เมื่อจะกลาวใหถูก   พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา  เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสก 
ถึงพระพุทธเจา   พระธรรม   พระสงฆ   เปนสรณะตลอดกาลนาน   อยางไร 
จะพึงไปสูวินิบาต. 
           [๑๕๓๐]  ดกูอนมหาบพิตร   บุคคลบางคนในโลกนี ้   ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ... 
มีปญญา  ราเริง  เฉียบแหลม   และประกอบดวยวิมุตติ  เขายอมกระทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิได    เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู   บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก   กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๓๑]  ดูกอนมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...ในพระธรรม...ในพระสงฆ... 
มีปญญา   ราเริง   เฉียบแหลม   แตไมประกอบดวยวิมุตติ   เพราะสังโยชนอัน 
เปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป  เขาเกิดเปนอุปปาติกะ  จักปรินิพพานในภพที่เกิด 
นั้น  มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก   กําเนิด 
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๓๒]  ดูกอนมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม...ในพระสงฆ... 
ไมมีปญญาราเริง  ไมเฉียบแหลม  และไมประกอบดวยวิมุตติ   เพราะสังโยชน 
๓  สิ้นไป  (และ)  เพราะราคะ  โทสะ  และโมหะเบาบาง  เขาไดเปนพระ-  
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สกทาคามี   มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทาน้ัน  จะกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  บุคคล 
แมนี้ก็พนจากนรก...  อบาย  ทุคติ   วินิบาต. 
           [๑๕๓๓]  ดูกอนมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม... ในพระสงฆ... 
ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม   และไมประกอบดวยวิมุตติ    เพราะสังโยชน 
๓ สิ้นไป   เขาไดเปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ...  อบาย ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๓๔]  ดกูอนมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไมประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...  ในพระธรรม...   ใน 
พระสงฆ. . .   ไมมีปญญาราเริง    ไมเฉียบแหลม    และไมประกอบดวยวิมุตติ 
แตวาเขามีธรรมเหลาน้ี   คือ  สัทธินทรีย   วิริยินทรีย   สตินทรยี   สมาธินทรีย 
ปญญินทรีย  ธรรมทั้งหลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว   ยอมทนซึ่งการเพงดวย 
ปญญาของเขา  (ยิ่ง)  กวาประมาณ    บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก    กําเนิดสัตว 
ดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินบิาต. 
           [๑๕๓๕]  ดูกอนมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...    ใน 
พระสงฆ ...   ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม    และไมประกอบดวยวิมุตติ 
แตวาเขามีธรรมเหลาน้ี   คือ  สัทธินทรีย ฯลฯ   ปญญินทรีย   และเขามีศรัทธา 
มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ    บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก...    อบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๓๖]  ดูกอนมหาบพิตร      ถาแมตนไมใหญเหลาน้ีพึงรูทั่วถึง 
สุภาษิต    ทพุภาษิตไซร   อาตมภาพก็พึงพยากรณตนไมใหญเหลาน้ีวา   เปน  
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พระโสดาบัน ...  จะตรัสรูในเบื้องหนา   จะปวยกลาวไปไยถึงเจาสรกานิศากยะ 
เจาสรกานิศากยะสมาทานสิกขาในเวลาสิ้นพระชนม   ขอถวายพระพร. 
                                   จบปฐมสรการนิสูตร   ๔ 
 
                               อรรถกถาปฐมสรกานิสูตร 
  
           พึงทราบอธิบายในปฐมสรกานสิูตรท่ี ๔. 
           คําวา  อิธ   มหานาม   เอกจฺโจ   ปุคฺคโล     ความวา   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงปรารภเพ่ือจะทรงแสดงวา     เจาศากยะชื่อวา   สรกาน ิ
นั่นแหละ   พนจากอบายอยางเดียวหามิได   แมคนเหลาน้ีก็พนแลว. 
           บทวา   ยอมทนซึ่งการเพงดวยปญญา  (ยิ่ง)  กวาประมาณ 
ความวา     ยอมทนซ่ึงการตรวจดูโดยประมาณ. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
บุคคลผูดํารงอยูในมรรค ชื่อวา ธัมมานุสารี ดวยบทน้ี.  บทวา ไมไปสูนรก 
ความวา    กก็ารกลาววา   บุคคลผูดํารงอยูในมรรคเปนผูพนแลว    หรือวาจัก 
พนจากอบาย   ดังน้ี  ก็ควร.   ก็บุคคลยอมพนโดยรอบ   เพราะเหตุใด  เพราะ 
เหตุนั้น    ข้ึนชื่อวาบุคคลไปแลว   ยอมไมมี    เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา 
ไมไปแลว   อธิบาย   ยอมไมไป.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบุคคลผูดํารง 
อยูในมรรค ชื่อวา  สัทธานุสารี ผูมีศรทัธาพอประมาณ  มีความรักพอประมาณ 
ดวยบทน้ี   พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงตนไมมีแกนใหญ ๔  ตน   ซึ่งต้ัง 
อยูใกลกัน      จึงตรัสในบทวา   มหาสาลา  ดังนี้.  ในคําวา    เจาสรกานิ  
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ศากยะสมาทานสิกขาในเวลาจะสินพระชนม   นี ้  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงวา  ไดเปนผูทําใหบริบูรณในสิกขาสามในเวลาจะส้ินพระชนม. 
                               จบอรรถกถาปฐมสรกานิสูตรที่  ๔ 
 
                                     ๕.  ทุติยสรกานิสูตร 
 
                              ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต 
 
           [๑๕๓๗]  กบิลพัสดุนิทาน.  กส็มัยนั้น   เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทาน   วาเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา   ดังไดยินมา   พวกเจาศากยะ 
มากดวยกัน    มารวมประชุมพรอมกันแลว     ยอมยกโทษติเตียนบนวา    นา- 
อัศจรรยหนอ  ทานผูเจริญ  ไมเคยมีมาแลวหนอ  ทานผูเจริญ  บัดนี้   ในทีน่ี้ 
ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน        เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณทาน  วาเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา   เจาสรกานิศากยะมิไดกระทํา 
ใหบริบูรณในสิกขา. 
           [๑๕๓๘]   ครั้งน้ัน    พระเจามหานามศากยราช   เสด็จเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลว    ไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอประทานพระวโรกาส   เจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนม    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา     ดังไดยินมา     พวกเจาศากยะมากดวยกัน      มารวม  
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ประชุมพรอมกันแลว     ยอมยกโทษติเตียนบนวา...    เจาสรกานิศากยะมิได 
กระทําใหบริบูรณในสิกขา. 
           [๑๕๓๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตร  อุบาสกผูถึง  
พระพุทธเจา   พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนสรณะตลอดกาลนาน   จะพึงไปสู 
วินิบาตอยางไรเลา   ก็บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก  พึงกลาวอุบาสกน้ันวา  อุบาสก 
ผูถึงพระพุทธเจา   พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนสรณะตลอดกาลนาน  เมื่อจะ 
กลาวใหถูก    พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา    เจาสรกานิศากยะเปนอุบาสกผูถึง 
พระพุทธเจา   พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนสรณะตลอดกาลนาน   เจาสรกานิ 
ศากยะนั้นจะพึงไป สูวินิบาตอยางไร. 
           [๑๕๔๐]   ดกูอนมหาบพิตร    บุคคลบางคนในโลกน้ี     เลื่อมใสยิ่ง 
แนวแนในพระพุทธเจา... ในพระธรรม...  ในพระสงฆ ...   มีปญญาราเริง 
เฉียบแหลม     และประกอบดวยวิมุตติ     เขายอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง   ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๔๑]  ดูกอนมหาบพิตร    ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี     เลื่อมใสยิง่ 
แนวแน  ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มปีญญาราเริง 
เฉียบแหลม   แตไมประกอบดวยวิมุตติ   เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า  ๕ 
สิ้นไป เขาเปนพระอนาคามี ผูอันตราปรินิพพายี อุปหัจจปรินิพพายี อสังขาร 
ปรินิพพายี   สสังขารปรินิพพายี   อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   บคุคลแมนี้ก็พน 
จากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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           [๑๕๔๒]   ดูกอนมหาบพิตร    ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี     เลื่อมใสยิ่ง 
แนวแน   ในพระพุทธเจา ...   ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ ...   ไมมีปญญา 
ราเริง    ไมเฉียบแหลม     ไมประกอบดวยวิมุตติ     เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป    
เพราะราคะ   โทสะ   และโมหะเบาบาง   เขาไดเปนพระสกทาคามี   จักมาสูโลก 
นี้อีกคราวเดียวเทาน้ัน   แลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได      บุคคลแมนี้ก็พนจาก 
นรก ...   อบาย   ทุคติ   วินิบาต. 
           [๑๕๔๓]   ดูกอนมหาบพิต ร     บุคคลบางคนในโลกน้ี     เลื่อมใสยิง่ 
แนวแน   ในพระพุทธเจา ...  ในพระธรรม ...   ในพระสงฆ ...  ไมมีปญญา 
ราเริง  ไมเฉียบแหลม    ทั้งไมประกอบดวยวิมุตติ    เพราะสังโยชน ๓ สิน้ไป 
เขาไดเปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู 
ในเบื้องหนา   บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก ....   อบาย   ทุคติ    วินบิาต. 
           [๑๕๔๔]  ดูกอนมหาบพิตร   ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไมเลื่อมใส 
ยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา 
ราเริง  ไมเฉียบแหลม   ทัง้ไมประกอบดวยวิมุตติ   แตเขามีธรรมเหลาน้ี   คือ 
สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย ธรรมท้ังหลาย 
ที่พระตถาคตประกาศแลว   ยอมทนซ่ึงการเพงดวยปญญาของเขา   (ยิ่ง)   กวา 
ประมาณ   บคุคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ปตติวิสัย   อบาย 
ทุคติ  วินิบาต. 
           [๑๕๔๕]  ดูกอนมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมเลื่อมใสยิง่ 
แนวแน    ในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... ไมมีปญญา 
ราเริง   ไมเฉียบแหลม   ทัง้ไมประกอบดวยวิมุตติ    แตเขามีธรรมเหลานี้   คือ 
สตินทรีย... ปญญินทรีย    และเขามีศรัทธา    มีความรักในพระตถาคตพอ 
ประมาณ  บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก.. อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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           [๑๕๔๖]   ดูกอนมหาบพิตร  เปรียบเหมือนนาที่ไมราบเรียบ   มีพ้ืน 
ไมดี  ยังมิไดกนหลักตอออก  และพืชเลาก็แตกราว  เสีย  ถูกลมและแดดกระทบ 
แลวไมแข็ง  (ลีบ)  เก็บไวไมดี    ถึงฝนจะหลั่งสายนํ้าลงมาเปนอยางดี  พืชเหลา 
นั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม พระเจามหานามศากยราชกราบ 
ทูลวาหามิไดพระเจาขา. 
           พ.  ขอน้ีฉันใด ดูกอนมหาบพิตร ในขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรม 
ที่กลาวไมดี   ประกาศไมดี    ไมเปนนิยยานิกธรรม   ไมเปนไปเพ่ือความสงบ 
มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศ   อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไมราบ 
เรียบและสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    ปฏิบัติชอบ   ประพฤติตาม 
ธรรมในธรรมน้ัน  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี. 
           [๑๕๔๗]  ดูกอนมหาบพิตร    เปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบ    มีพ้ืนด ี
กนหลักตอออกหมดแลว    และพืชเลาก็ไมแตกราว    ไมเสีย   ลมและแดดมิได 
กระทบ  แข็งแกรง   เก็บไวดีแลว  ฝนพึงหลั่งสายน้ําลงมาเปนอยางดี  พืชเหลา 
นั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม. 
           ม.   ได   พระเจาขา. 
           พ.    ขอน้ันฉันใด   ดูกอนมหาบพิตร   ในขอน้ันก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ธรรมที่กลาวดีแลว   ประกาศดีแลว   เปนนิยยานิกธรรม  เปนไปเพ่ือความสงบ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบ 
และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ปฏบิัติชอบ    ประพฤติตามธรรม 
ในธรรมน้ัน   อาตมาภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไมดี   จะปวยกลาวไปไยถึง 
เจาสรกานิศากยะ  เจาสรกานิศากยะไดกระทําใหบริบูรณในสกิขาในเวลาจะสิ้น 
พระชนม. 
                                        จบทุติยสรกานิสูตรที่   ๕ 
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                               อรรถกถาทุติยสรกานิสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทุติยสรกานิสูตรท่ี  ๕.    
           บทวา นาท่ีไมราบเรียบ ไดแกนาที่ไมเสมอกัน. บทวา มพ้ืีนไมดี  
ไดแก  มีพ้ืนกระดาง  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 เดือนจากท่ี  ที่เก็บไว. 
                              จบอรรถกถาทุติยสรกานิสูตรที่   ๕ 
 
                                   ๒.  ปฐมทุสีลยสูตร 
 
                    จําแนกโสดาปตติยังคะ  ๔  ดวยอาการ   ๑๐ 
 
           [๑๕๔๘] สาวัตถนีิทาน.   ก็สมัยนั้น     ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี 
ปวย ไดรับทกุข  เปนไขหนัก  ครั้งน้ันทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคน 
หน่ึงมาสั่งวา  ดูกอนบุรุษผูเจริญ   ทานจงไปเถิด  จงเขาไปหาทานพระสารีบุตร 
ครั้นแลวจงไหวเทาท้ังสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา 
ขาแตทานผูเจริญ  อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย   ไดรับทุกข   เปนไขหนัก    เขา 
ขอกราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา    และทานจงเรียนอยาง  
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นี้วา    ขาแตทานผูเจริญ    ไดโปรดเถดิ     ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความ 
อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด     บุรุษน้ันรับคํา 
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว  เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู  อภิวาท 
แลวน่ัง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดเรียนวา   ขาแตทานผูเจริญ  ทาน 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ไดรับทกุข  เปนไขหนัก   ทานขอกราบเทาท้ังสอง 
ของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา  และทานส่ังมาอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ 
ไดโปรดเถิด    ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน 
ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. 
           [๑๕๔๙]   ครั้งน้ัน   เวลาเชา  ทานพระสารีบุตรนุงแลว   ถือบาตรและ 
จีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิก- 
คฤหบดีแลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว     ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิก 
คฤหบดีวา  ดูกอนคฤหบดี  ทานพออดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปได 
หรือ  ทุกขเวทนาคลายลง  ไมกําเริบข้ึนแลหรือ  ความทุเลายอมปรากฎ  ความ 
กําเริบไมปรากฏแลหรือ  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา    ขาแตทานผูเจริญ 
กระผมอดทนไมไดยังอัตภาพใหเปนไปไมได     ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบ 
หนัก   ไมทุเลาลงเลย   ความกําเริบยอมปรากฏ   ความทุเลาไมปรากฎ. 
           [๑๕๕๐]  สา.  ดกูอนคฤหบดี   ปุถชุนผูไมไดสดับ    ประกอบดวย 
ความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจาเห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึง 
อบาย   ทุคติ   วินิบาต    นรก   ความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน 
ยอมไมมีแกทานสวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา แม 
เพราะเหตุนี้   ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม   ก ็
เมื่อทานเห็นความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาน้ันอยูในตน  เวทนา 
จะพึงสงบระงับโดยพลัน.  
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           [๑๕๕๑]  ดูกอนคฤหบดี  ปถุชุนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไม 
เลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ 
วินิบาต    นรก   ความไมเลื่อมใสในพระธรรมเห็นปานน้ัน    ยอมไมมีแกทาน 
สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา  ธรรมอันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสดีแลว  ฯลฯ อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน    ก็เม่ือทานเห็นความเลื่อม 
ใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมน้ันอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๒]  ดูกอนคฤหบดี  ปถุชุนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความไม 
เลื่อมใสในพระสงฆเห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ 
วินิบาต    นรก    ความไมเลื่อมใสในพระสงฆเห็นปานน้ัน    ยอมไมมีแกทาน 
สวนทานมีความเลื่อมใสในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบุญอ่ืนยิ่งกวา  ก็เมื่อทาน 
เห็นความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน    เวทนาจะพึงสงบ 
ระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๓]  ดูกอนคฤหบดี ปุถชุนผูไมไดสดับ ประกอบดวยความเปน 
ผูทุศีลเห็นปานใด  เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
ความเปนผูทุศีลเห็นปานน้ัน     ยอมไมมีแกทาน    สวนทานมีศีลที่พระอรยิเจา 
ใครแลว   ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ   ก็เม่ือทานเห็นศีลที่พระอริยเจาใคร 
แลวอยูในตน   เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๔]  ดูกอนคฤหบดี    ปถุุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวยมิจ- 
ฉาทิฏฐิเห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต  
นรก  มิจฉาทิฏฐิเห็นปานนั้น    ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีสัมมาทิฏฐิ  ก็เม่ือ 
ทานเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.  
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           [๑๕๕๕]  ดูกอนคฤหบดี   ปถุุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา. 
สังกัปปะ   เห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินบิาต  
นรก  มิจฉาสังกัปปะเห็นปานน้ัน  ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีสัมมาสังกัปปะ 
ก็เม่ือทานเห็นสัมมาสังกัปปะน้ันอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๖]  ดูกอนคฤหบดี ปุถชุนผูไมไดสดับ ประกอบดวยมิจฉาวาจา 
เห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ    วินิบาต   นรก 
มิจฉาวาจาเห็นปานน้ัน   ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสัมมาวาจา   ก็เม่ือทาน 
เห็นสัมมาวาจานั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๗]  ดูกอนคฤหบดี   ปถุุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา. 
กัมมันตะเห็นปานใด  เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต 
นรก  มิจฉากัมมันตะเห็นปานน้ัน   ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีสัมมากัมมันตะ 
ก็เม่ือทานเห็นสัมมากัมมันตะนั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๕๘]  ดูกอนคฤหบดี   ปถุุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา- 
อาชีวะเห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
มิจฉาอาชีวะเห็นปานน้ัน   ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสัมมาอาชีวะ   ก็เม่ือ 
ทานเห็นสัมมาอาชีวะนั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน. 
          [๑๕๕๙]  ดูกอนคฤหบดี   ปถุุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา- 
วายามะเห็นปานใด  เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก 
มิจฉาวายามะเห็นปานน้ัน    ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีสัมมาวายามะ   ก็เม่ือ 
ทานเห็นสัมมาวายามะนั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงระงับโดยพลัน. 
           [๑๕๖๐]  ดกูอนคฤหบดี  ปุถชุนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉาสติ 
เห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  
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มิจฉาสติเห็นปานน้ัน    ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสันมาสติ    ก็เม่ือทานเห็น 
สัมมาสตินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.  
           [๑๕๖๑]  ดูกอนคฤหบดี   ปถุุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา 
สมาธิ    เห็นปานใด    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงอบาย    ทุคติ   วินิบาต 
นรก  มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น    ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสัมมาสมาธิ   ก ็
เมื่อทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน   เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.  
           [๑๕๖๒]  ดูกอนคฤหบดี   ปุถชุนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยมิจฉา. 
ญาณะ   เห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ   วินิบาต 
นรก  มิจฉาญาณะเห็นปานน้ัน    ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสัมมาญาณะ  ก ็
เมื่อทานเห็นสัมมาญาณะน้ันอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.   
           [๑๕๖๓]  ดูกอนคฤหบดี   ปุถชุนผูไมไดสดับ    ประกอบดวยมิจฉา  
วิมุตติ   เห็นปานใด   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ   วินิบาต 
นรก  มิจฉาวิมุตติเห็นปานน้ัน     ยอมไมมีแกทาน   สวนทานมีสัมมาวิมุตติ  ก ็
เมื่อทานเห็นสัมมาวิมุตตินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.   
           [๑๕๖๔]  ครั้งน้ัน     เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีสงบระงับ 
แลวโดยพลนั  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาสทานพระสารีบุตรและทานพระ- 
อานนทดวยอาหารท่ีเขาจัดมาเฉพาะตน   ครั้งน้ัน      ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี 
เมื่อทานพระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว    จึงถือเอาอาสนะตํ่าอัน 
หน่ึง  นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ทานพระสารีบุตรอนุโมทนาดวยคาถา 
เหลาน้ี 
           [๑๕๖๕]           ผูใดมีศรัทธา   ต้ังมั่นไมหว่ันไหว 
                             ในพระตถาคต มีศีลอันงามท่ีพระอริยเจา 
                             ใครแลว  สรรเสริญแลว  มีความเล่ือมใส  
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                             ในพระสงฆ   และมคีวามเห็นอันตรง  บัณ- 
                             ฑิตท้ังทลายเรียกผูนั้นวา เปนคนไมขัดสน       
                             ชีวิตของผูนั้น   ไมเปลาประโยชน.  
                                       เพราะฉะน้ัน  บุคคลผูมีปญญา  เมื่อ 
                             ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
                             พึงประกอบตามซึง่ศรัทธา   ศลี   ความ 
                             เลื่อมใสและความเห็นธรรม. 
           [๑๕๖๖]  ครั้งน้ัน  ทานพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้  
แลวจึงลุกจากอาสนะหลีกไป. 
           [๑๕๖๗]   ลําดับนัน้     ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว      นั่ง  ณ  ทีค่วรสวน 
ขางหน่ึง  ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระอานนทวา   ดูกอน 
อานนท  เธอมาจากไหนแตยังวัน  ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ทานพระสารีบุตรกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาทขอน้ี ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   สารบีุตรเปนบัณฑิต   สารีบุตรมี 
ปญญามาก   ไดจําแนกโสดาปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐ อยาง. 
                                        จบปฐมทุสีลยสูตรที่     ๖  
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                                  อรรถกถาปฐมสีลยสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมทุสีลยสตูรท่ี  ๖. 
           คําวา  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน   ไดแก  เวทนาพึงระงับ 
ในขณะ.    คําวา  ดวยมิจฉาญาณะ   ไดแก ดวยการพิจารณาท่ีผิด.   คําวา 
ดวยมิจฉาวิมุตติ    ไดแก    ดวยการหลุดพนที่ไมนําออกจากทุกข.     คําวา 
ตสฺมา    สทฺธฺจ    สีลจฺ    ทานไดกลาวไวในคาถาแลวทีเดียว.    คําวา 
ยตฺร หิ นาม  เทากับ  โย  นาม. 
                               จบอรรถกถาปฐมสีลยสูตรที่    ๖ 
 
                                   ๗.  ทุติยทุสีลยสูตร   
 
                     กลัวความตายเพราะไมมีธรรม ๔ ประการ 
 
           [๑๕๖๘]  สาวัตถีนทิาน.  ก็สมัยนั้น     ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย 
ไดรับทุกข  เปนไขหนัก ครั้งน้ัน ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่ง 
มาส่ังวา    ดกูอนบุรุษผูเจริญ    ทานจงไปเถิด    จงเขาไปหาทานพระอานนท 
ครั้นแลวจงไหวเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา 
ขาแตทานผูเจริญ     อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย     ไดรับทุกข     เปนไขหนัก 
ขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา   และทานจงเรียนอยาง- 
นี้วา   ขาแตทานผูเจริญไดโปรดเถิด      ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุ- 
เคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด    บรุุษน้ันรับคําของ  
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ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว     เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู     อภิวาท 
แลวน่ัง   ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครัน้แลวไดเรียนวา     ขาแตทานผูเจริญ 
ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย   ไดรบัทุกข    เปนไขหนัก   ทานขอกราบเทา 
ทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา    และทานส่ังมาอยางนี้วา    ขาแต 
ทานผูเจริญ ไดโปรดเถิด ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยัง 
นิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด        ทานพระอานนทรับนิมนตดวย 
ดุษณีภาพ. 
           [๑๕๖๙]   ครั้งน้ัน เวลาเชา   ทานพระอานนทนุงแลว   ถอืบาตรเเละ 
จีวรเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี     แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขา 
ปูลาดไว   ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา 
           [๑๕๗๐]  ดูกอนคฤหบดี   ทานพออดทนไดหรือ   พอยังอัตภาพให 
เปนไปไดแลหรือ   ทุกขเวทนาคลายลง  ไมกําเริบข้ึนแลหรือ   ความทุเลายอม 
ปรากฏ     ความกําเริบไมปรากฏแลหรือ      ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีตอบวา 
ขาแตทานผูเจริญ  กระผมอดทนไมได  ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนา 
ของกระผมกําเริบหนัก   ไมทุเลาลงเลย   ความกําเริบยอมปรากฏ    ความทุเลา 
ไมปรากฏ. 
           [๑๕๗๑]  อ.  ดกูอนคฤหบดี    ปถุุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวย 
ธรรม ๔ ประการ    ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว    กลัวความตายท่ีจะมาถึงใน 
ภายหนา  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้    ประกอบ 
ดวยความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา      ก็เม่ือเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระ-  
พุทธเจาน้ัน  อยูในตน  ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว  กลัวความตายท่ีจะมาถึงใน 
ภายหนา.  
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           อีกประการหน่ึง  ปุถุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวยความไมเลื่อมใส 
ในพระธรรม     ก็เม่ือเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระธรรมนัน้อยูในตน   ยอม 
มีความสะดุงหวาดเสียว   กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.   
           อีกประการหน่ึง   ปุถุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวยความไมเลื่อมใส 
ในพระสงฆ    ก็เม่ือเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระสงฆนั้นอยูในตน     ยอมมี 
ความสะดุงหวาดเสียว   กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา. 
           อีกประการหน่ึง    ปุถุชนผูไมไดสดับ    ประกอบดวยความเปนผูทุศีล 
ก็เม่ือเขาเห็นความเปนผูทุศีลนั้นอยูในตน    ยอมมีความสะดุงหวาดเสียวกลัว 
ความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา. 
           ดูกอนคฤหบดี   ปุถุชนผูไมไดสดับ   ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล   ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว   กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา  
           [๑๕๗๒]   ดกูอนคฤหบดี    อริยสาวกผูไดสดับ    ประกอบดวยธรรม 
๔ ประการ     ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว      ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงใน 
ภายหนา     ธรรม ๔  ประการเปนไฉน     อริยสาวกผูไดสดับในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูจําแนกธรรม    ก็เม่ือเขาเห็นความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาน้ันอยูในตน         ยอมไมมีความสะดุง 
หวาดเสียว   ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา. 
           อีกประการหน่ึง     อริยสาวกผูไดสดับ    ประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระธรรมวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ 
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน      ก็เม่ือเขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว   ใน 
พระธรรมนัน้อยูในตน  ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว    ไมกลัวความตายท่ีจะ 
มาถึงในภายหนา.  
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           อีกประการหน่ึง      อริยสาวกผูไดสดับ     ประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    เปนผู 
ปฏิบัติดีแลว ฯลฯ เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ก็เม่ือเขาเห็นความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆนั้นอยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว 
ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา.     
           อีกประการหน่ึง    อริยสาวกผูไดสดับ   ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา 
ใครแลว ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ     ก็เม่ือเขาเห็นศีลที่พระอริยเจาใครแลวน้ัน 
อยูในตน ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา. 
           ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกผูไดสดับ    ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล   ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว   ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา. 
           [๑๕๗๓]   ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี   กลาววา   ขาแตทานอานนทผู- 
เจริญ   กระผมไมกลัว   กระผมจักพูดแกทานได     ดวยวากระผมประกอบดวย 
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ...  ในพระธรรม...   ในพระ- 
สงฆ ...  อน่ึง  สิกขาบทเหลาใดซ่ึงสมควรแกคฤหัสถ  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว      กระผมยังไมแลเห็นความขาดอะไร ๆของสิกขาบทเหลาน้ัน 
ในตนเลย. 
           อ.  ดกูอนคฤหบดี  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว    โสดาปตติผล 
ทานพยากรณแลว. 
                                       จบทุติยทุสีลยสูตรที่   ๗                       
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                               อรรถกถาทุติยทุสีลยสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายใน  ทุติยทุสีลยสูตรท่ี  ๗    
           บทวา  สมฺปรายิก  มรณภย     ไดแก ไมกลัวความตายท่ีจะมาถึง 
ในภายหนาเปนเหตุ.   บทวา   สมควรแกคฤหัสถ  ไดแก เหมาะแกคฤหัสถ  
คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง   มีเนื้อความต้ืนท้ังน้ันแล.  
                                   จบทุติยทุสีลยสูตรที่   ๗ 
                               จบสรกานิวรรควรรณนาที่  ๓ 
 
                                        ๘. ปฐมเวรภยสูตร  
 
                                  วาดวยภัยเวร    ๕   ประการ 
 
           [๑๕๗๔]  สาวัตถีนิทาน.    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานอนาถ- 
บิณฑิกคฤหบดี  ผูนั่งอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงวา  ดูกอนคฤหบดี   ภัยเวร 
๕ ประการของอริยสาวกสงบระงับแลว   อริยสาวกประกอบแลวดวยโสดาปตติ- 
ยังคะ  ๔  ประการ      และญายธรรมอันประเสริฐ      อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว 
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา   อริยสาวกน้ันหวังอยู    พึงพยากรณตนดวยตนเอง 
ไดวา    เรามนีรก   กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ปตติวิสัย    อบาย    ทคุติ   วินิบาต 
สิ้นแลว   เราเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   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   สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความ 
ประมาท    ยอมประสบภัยเวรอันใด    ที่เปนไปในปจจุบันก็มี    ที่เปนไปใน 
สัมปรายภพก็มี   ไดเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางใจก็มี   ก็เพราะดื่มน้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาทเปนปจจัย      เมื่ออริยสาวกงดเวน 
จากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยเปนที่ต้ังแหงความประมาท      ภัยเวรอันนัน้  
เปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้ ภัยเวร ๕ ประการเหลาน้ี สงบระงับแลว. 
           [๑๕๗๖]  อริยสาวกประกอบดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเปนไฉน 
ดูกอนคฤหบดี    อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้    ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจา ...   ในพระธรรม ...   ในพระสงฆ...   ประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว      ไมขาด ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ     อริยสาวก 
ประกอบดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาน้ี. 
           [๑๕๗๗]   กญ็ายธรรมอันประเสริฐ         อันอริยสาวกน้ันเห็นดีแลว 
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา เปนไฉน ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ 
ยอมกระทําไวในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาทอยางเดียว       โดยอุบายอันแยบคายเปน 
อยางดีวา   เมื่อส่ิงน้ีมี   สิง่น้ียอมมี  เพราะสิ่งน้ีเกิด  สิ่งน้ียอมเกิด  ดวยประการ 
ดังน้ี   เมื่อส่ิงน้ีไมมี   สิ่งน้ียอมไมมี  เพราะสิ่งน้ีดับ  สิ่งนี้ยอมดับ  ดวยประการ  
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ดังน้ี   คือ   เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร       เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมี 
วิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    ยอมมี   ดวยประการฉะน้ี   
ก็เพราะอวิชชาดับ   ดวยการสํารอกโดยหาสวนเหลือมิได   สังขารจึงดับ  เพราะ 
สังขารดับ   วิญญาณจึงดับ ...   ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี   ยอมมี   ดวย 
ประการฉะน้ี    ญายธรรมอันประเสริฐนี้   อริยสาวกน้ันเห็นดีแลว    แทงตลอด 
ดีแลวดวยปญญา. 
           [๑๕๗๘]   ดูกอนคฤหบดี  เมือ่ใด  ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวก 
สงบระงับแลว     อริยสาวกประกอบแลวดวยโสดาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาน้ี 
และญายธรรมอันประเสริฐนี้     อันอรยิสาวกน้ันเห็นดีแลว     แทงตลอดดีแลว 
ดวยปญญา   เมื่อน้ัน   อรยิสาวกน้ันหวังอยู   พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา 
เรามีนรก    กําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ปตติวิสัย   อบาย   ทุคติ   วินบิาต   สิ้นแลว 
เราเปนพระโสดาบัน     มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูใน 
เบื้องหนา. 
                                          จบปฐมเวรภยสูตรที่ ๘ 
 
                                      ๙.  ทุติยเวรภยสูตร                      
 
                          ระงับภัยเวร    ๕  พยากรณตนเองได 
 
           [๑๕๗๙]  สาวัตถีนิทาน ฯลฯ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อใด   ภัยเวร 
๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบระงับแลว      อรยิสาวกประกอบแลวดวยโสดา- 
ปตติยังคะ ๔ ประการเหลาน้ี   และญายธรรมอันประเสริฐนี้   อันอริยสาวกน้ัน  
เห็นดีแลว   แทงตลอดดีแลวดวยปญญา   เมื่อน้ัน     อริยสาวกนั้นหวังอยู    พึง  
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พยากรณตนดวยตนเองไดวา    เรามีนรก    กําเนิดสัตวดิรัจฉาน    ปตติวิสัย 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต   สิ้นแลว   เราเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา  เปนผูเท่ียงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.  
                                            จบทุติยเวรภยสูตรที่   ๙ 
 
                                            ๑๐. ลิจฉวสีูตร 
 
               ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน 
 
           [๑๕๘๐]   สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา 
ในปามหาวัน กรุงเวสาลี ครั้งน้ัน มหาอํามาตยของเจาลิจฉวี ชื่อ นันทกะเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะมหาอํามาตย 
ของเจาลิจฉวีชื่อ  นันทกะ  วา 
           [๑๕๘๑]  ดูกอนนันทกะ   อรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่ตรัสรูใน 
เบื้องหนา    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ประกอบ 
ดวยความเลื่อมใส      อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...  ใน 
พระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด... เปนไปเพ่ือ 
สมาธิ  ดูกอนนันทกะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล   เปน 
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.  
           [๑๕๘๒]ดูกอนนันทกะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔  
ประการนี้   เปนผูประกอบแลวดวยอายุทั้งท่ีเปนทิพย  ทั้งที่เปนมนุษย 
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เปนผูประกอบดวยวรรณะทั้งท่ีเปนทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษย   เปนผูประกอบ 
ดวยสุขท้ังท่ีเปนทิพย ทั้งท่ีเปนของมนุษย  เปนผูประกอบดวยยศทั้งท่ีเปนทิพย 
ทั้งท่ีเปนของมนุษย    เปนผูประกอบดวยความเปนใหญทั้งท่ีเปนทิพย    ทั้งท่ี 
เปนของมนุษย ดูกอนนันทกะ  ก็เราไดฟงแตสมณะหรือพราหมณอ่ืน จึงกลาว 
เรื่องนั้น     หามิได   ความจริง  เรารูเอง   เห็นเอง  ทราบเอง  จึงกลาวเรื่องนั้น. 
           [๑๕๘๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     บรุุษคนหน่ึงได 
กลาวกะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะวา      ถึงเวลาอาบนํ้าแลว      ทาน 
ผูเจริญ   นันทกะมหาอํามาตยกลาววา  ดูกอนพนาย  บัดนี้ยังไมตองการอาบน้ํา 
ภายนอก    ตองการจักอาบนํ้าภายใน  คือ  ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา.  
                                           จบลิจฉวีสูตรที่   ๑๐ 
                                          จบสรกานิวรรคที่  ๓ 
              

                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  ปฐมมหานามสูตร  ๒. ทุติยมหานามสูตร  ๓. โคธาสูตร  ๔.  ปฐม 
สรกานิสูตร  ๕.  ทุติยสรกานิสูตร  ๖.  ปฐมทุสีลยสูตร  ๗.  ทุติยทุสีลยสูตร 
๘.  ปฐมเวรภยสูตร  ๙.  ทุติยเวรภยสูตร   ๑๐.  ลิจฉวีสูตร  และอรรถกถา.  
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                              ปุญญาภิสันทวรรคที่    ๔ 
 
                                   ๑. ปฐมอภิสันทสูตร 
 
                            วาดวยหวงบุญกุศล ๔ ประการ 
 
           [๑๕๘๔]  สาวัตถีนิทาน.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  ๔ ประการน้ี ๔ ประการเปนไฉน     อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้     ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา 
แมเพราะเหตุนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ    เปนผูจําแนกธรรม 
นี้เปนหวงบุญ   หวงกุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี   ๑  อีก 
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  ฯลฯ     อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน 
นี้เปนหวงบุญ    หวงกุศล    อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี  ๒  อีก 
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    เปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ    เปนนาบุญ 
ของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามา 
ซึ่งความสุขประการท่ี ๓    อีกประการหน่ึง   อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระ- 
อริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ    เปนไปเพ่ือสมาธิ   นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี   ๔   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หวงบุญ 
หวงกุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข   ๔  ประการน้ีแล.   
                                จบปฐมอภิสันทสูตรที่   ๑  
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                            อรรถกถาปฐมอภิสันทสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมอภิสันทสูตรท่ี ๑ 
           บทวา  หวงบุญ  หวงกุศล  ไดเเก  แมน้ําคือบุญ  แมน้ําคือกุศล. 
บทวา  นํามาซึ่งความสุข  ไดแก  เปนปจจัยแหงความสุข. 
                         จบอรรถกถาปฐมอภิสันทสูตรที่  ๑     
 
                              ๒.  ทติุยอภิสันทสูตร* 
 
                       วาดวยหวงบุญกุศล   ๔   ประการ  
 
           [๑๕๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หวงบุญ  หวงกุศล   อันเปนปจจัย 
นํามาซึ่งความสุข  ๔  ประการน้ี      ประการเปนไฉน     อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะ 
เหตุนี้  ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ฯลฯ    เปนผูจําแนกธรรม    นี้เปน 
หวงบุญ หวงกุศล อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๑  อีกประการหนึ่ง 
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา  พระธรรม 
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว ฯลฯ    อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน    นี้เปน 
หวงบุญ หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๒ อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว  ในพระสงฆวา  พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก ไมมี 
*   สูตรท่ี ๒-๓ ไมมีอรรถกถาแก.  
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นาบุญอ่ืนยิ่งกวา   นี้เปนหวงบุญ   หวงกุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข 
ประการที่  ๓   อีกประการหน่ึง    อรยิสาวกมีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปน 
มลทิน  มีจาคะอันไมติดขัด   มีฝามืออันชุม   ยินดใีนการสละ  ควรแกการขอ 
ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครอบครองเรือน   นี้เปนหวงบุญ   หวงกุศล   อัน 
เปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๔  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวง 
กุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล. 
                                       จบทุติยอภิสันทสูตรที่   ๒ 
 
                                      ๓. ตติยอภิสันทสูตร 
 
                                   หวงบุญกุศล   ๔   ประการ 
 
           [๑๕๘๖]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     หวงบุญ  หวงกุศล   อันเปนปจจัย 
นํามาซึ่งความสุข    ๔  ประการน้ี    ๔ ประการเปนไฉน       อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้    ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา    แม 
เพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ฯลฯ     เปนผูจําแนกธรรม 
นี้เปนหวงบุญ    หวงกุศล    อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี  ๑ อีก 
ประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม 
วา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  ฯลฯ  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะ 
ตน  นี้เปนหวงบุญ   หวงกุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๒ 
อีกประการหนึ่ง     อริยสาวกปรกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระสงฆวา   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   เปนผูปฏิบัติดีแลว   ฯลฯ 
เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา    นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล     อันเปน  
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ปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๓   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกมีปญญา  คือ 
ประกอบดวยปญญาอันเปนเหตุใหถึง   (เห็น)   ความเกิด เละความดับ   เปน 
อริยะ    เปนไปเพ่ือความชําแรกกิเลส    ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ    นี้เปน 
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๔    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล   อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  ๔ ประการนีแ้ล  
                                        จบตติยอภิสันทสูตรที่ ๓ 
 
                                     ๔.  ปฐมเทวปทสูตร 
 
                                  วาดวยเทวบท   ๔  ประการ 
 
           [๑๕๘๗]  สาวัตถีนิทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวบท  ( ขอปฏิบัติ 
ของเทวดา)   ของพวกเทพ ๔ ประการน้ี     เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย 
ผูยังไมบริสุทธิ์    เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว    เทวบท 
๔ ประการเปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ประกอบดวยความเลื่อมใส 
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น   ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม   เปนเทวบทของพวกเทพ  เพ่ือความ 
บริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์     เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลาย 
ผูยังไมผองแผว   ประการท่ี ๑   อีกประการหน่ึง   อริยสาวกประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม... นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...   ประการ 
ที่ ๒  อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระสงฆ...  นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...  ประการท่ี ๓  อีกประการหน่ึง 
อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว     ไมขาด  ฯลฯ   เปนไปเพ่ือ  
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สมาธิ    นี้เปนเทวบทของพวกเทพ   เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลายผูยังไม 
บริสุทธิ์       เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผวประการท่ี  ๔ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการน้ีแล   เพ่ือความบริสุทธ์ิ 
ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์      เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไม 
ผองแผว.            
                                      จบปฐมเทวปทสูตรที่  ๔           
 
                                  อรรถกถาปฐมเทวปทสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมเทวปทสูตรท่ี   ๔. 
           คําวา  ขอปฏบิัติของเทวดา   ไดแก  ขอปฏบิัติที่ทําโดยเคารพดวย 
ความรูของเทวดาท้ังหลาย  คือดวยญาณของเทพ.  คําวา  เพ่ือความบริสุทธิ ์ 
คือ  เพ่ือความหมดจด. คําวา  เพ่ือความผองแผว  คือเพ่ือประโยชนแกความ 
ผองใส  คือ  เพ่ือประโยชนโชติชวง.   บุคคลผูดํารงอยูในผล   แมทั้ง ๔  ชื่อวา 
เทพ  เพราะอรรถวา  หมดจด  ในสูตรนี้. 
                                  จบอรรถกถาปฐมเทวปทสูตรที่    ๔                 
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                                 ๕.   ทุติยเทวปทสูตร* 
  
                              วาดวยเทวบท  ๔  ประการ 
 
           [๑๕๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เทวบทของพวกเทพ  ๔  ประการน้ี 
เพ่ือความบริสุทธิ์ ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์   เพ่ือความผองแผวของสัตว 
ทั้งหลายผูยังไมผองแผว   เทวบท ๔ ประการเปนไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัย 
นี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุ 
นี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม   อริยสาวกน้ัน 
ยอมรําพึงในใจวา   อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ   อริยสาวกน้ันยอมรูชัด 
อยางนี้วา   เราไดฟงในบัดนี้แลววา   เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียนเปน 
อยางยิ่ง  อนึ่ง  เรามิไดเบียดเบียนใคร ๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือม่ันคง  เราประกอบ 
ดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน  นี้เปนเทวบทของเทพ  เพื่อความบริสุทธิ์ของ 
สัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์     เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผอง 
แผวประการท่ี  ๑   อีกประการหน่ึง   อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม                                        
หว่ันไหวในพระธรรม  ...  นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...  ประการที่  ๒  อีก 
ประการหนึ่ง อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ    
นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...  ประการท่ี  ๓  อีกประการหน่ึง     อริยสาวก 
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวไมขาด...  เปนไปเพ่ือสมาธิ   อริยสาวก 
นั้นยอมรําพึงในใจวา   อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ   อริยสาวกน้ันยอม 
รูชัดอยางนี้วา    เราไดฟงในบัดนี้แลวา    เทวดาทั้งหลายมีความไมเบียดเบียน 
เปนอยางยิ่ง  อนึ่ง   เรามิไดเบียดเบียนใคร ๆ  ซึ่งเปนผูสะดุงหรือม่ันคง   เรา 
*  สูตรท่ี   ๕-๗  ไมมีอรรถกถาแก  
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ประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน    นี้เปนเทวบทของพวกเทพ... ประ 
การท่ี ๔ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เทวบทของพวกเทพ  ๔  ประการน้ีแล     เพ่ือ 
ความบริสุทธ์ิของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์     เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้ง 
หลายผูยังไมผองแผว. 
                                          จบทุติยเทวปทสูตรที่  ๕ 
 
                                          ๖. สภาคตสตูร 
 
               เทวดาสรรเสริญผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการ 
 
           [๑๕๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุม 
แลว    กลาวถึงบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   ธรรม ๔ ประการเปน 
ไฉน  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจาวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ เปน 
ผูจําแนกธรรม       เทวดาเหลาใดประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา จุติจากอัตภาพน้ันแลว  ไปบังเกิดในภพนั้นเทวดาเหลาน้ัน ยอมมี 
ความคิดอยางนี้วา    พวกเราประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระ 
พุทธเจาเห็นปานใด   จุติจากอัตภาพนั้นแลว    มาบังเกิดในที่นี้   แมอริยสาวกผู 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน      ก็ยอม 
เกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา  มาเถิด   ดังน้ี  อีกประการหน่ึง  อริย- 
สาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ... 
อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ  
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เปนไปเพ่ือสมาธิ    เทวดาเหลาใดประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว     จุติ 
จากอัตภาพน้ัน แลว   ไปบังเกิดในภพนั้น   เทวดาเหลาน้ันยอมมีความคิดอยางนี้  
วา   พวกเราประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวเห็นปานใด   จุติจากอัตภาพ 
นั้นแลว    มาบังเกิดในที่นี้      แมอริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร 
แลว  เห็นปานน้ัน  ก็ยอมเกิดในสํานักพวกเทวดาดังจะรองเชิญวา  มาเถิด   ดัง 
นี้   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุมแลว   กลาวถึงผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล.                                                     
                                             จบสภาคสูตรที่  ๖ 
 
                                          ๗. มหานามสูตร 
 
                                     วาดวยสมบัติของอุบาสก 
 
           [๑๕๙๐]  สมยัหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  นิโครธาราม 
ใกลกรุงกบิลพัสดุ   แควนสักกะ   ครั้งน้ันแล   พระเจามหานามศากยราช  เสด็จ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ดวยเหตุเพียงเทาไร   บุคคลจึงจะชื่อวาอุบาสก   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนมหาบพิตร   บุคคลผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ   ถึงพระธรรมเปนสรณะ 
ถึงพระสงฆเปนสรณะ   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล   บคุคลจึงจะชื่อวา   เปนอุบาสก  
           [๑๕๙๑]   ม.  ขาแตพระองคผูเจริญ    ดวยเหตุเพียงเทาไร    อุบาสก 
จึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยศีล  
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           พ.   ดกูอนมหาบพิตร   อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  เปนผูงด 
เวน จากอทินนาทาน   เปนผูงดเวน จากกาเมสุมิจฉาจาร   เปนผูงดเวนจากมุสา 
วาท  เปนผูงดเวน จากสุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อุบาสก 
จึงจะชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
           [๑๕๙๒]   ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ดวยเหตุเพียงเทาไร    อุบาสก 
จึงจะชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   อุบาสกในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีศรัทธา  คือ 
เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น ฯลฯ    เปนผูจําแนกธรรม    ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล  อุบาสกจึงจะ 
ชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา. 
           [๑๕๙๓]   ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ดวยเหตุเพียงเทาไร    อุบาสก 
จึงจะชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ. 
           พ.   ดกูอนมหาบพิตร   อุบาสกในธรรมวินัยนี้    มีใจปราศจากความ 
ตระหน่ี   อันเปนมลทิน   มีจาคะอันไมติดขัด    มฝีามืออันชุม    ยินดีในการ 
สละ   ควรแกการขอ   ยนิดีในการจําแนก   อยูครอบครองเรือน  ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี   อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ. 
           [๑๕๙๔]   ม.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ดวยเหตุเพียงเทาไร   อุบาสก 
จึงจะชื่อวา   เปนผูถึงพรอมดวยปญญา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   อุบาสกในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีปญญา   คือ 
ประกอบดวยปญญาเปนเหตุใหถึง    (เห็น)    ความเกิดความดับ     เปนอริยะ 
เปนไปเพ่ือชําแรกกิเลส    ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   ดวยเหตุเพียงเทานี้แล 
อุบาสก   จึงชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยปญญา. 
                                          จบมหานามสูตรที่   ๗     
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                                        ๘. วัสสสูตร 
 
                         ธรรมที่เปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ 
 
           [๑๕๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมอืนเมื่อฝนเม็ดใหญตกลง 
บนภูเขา   น้ําน้ันไหลไปตามท่ีลุม   ยอมยังซอกเขา   ลําธาร   ลาํหวย   ใหเต็ม 
ซอกเขา  ลําธาร  ลําหวย  เต็มแลว   ยอมยังหนองใหเต็ม   หนองเต็มแลว   ยอม 
ยังบึงใหเต็มแล  บึงเต็มแลวยอมยังแมน้ํานอยใหเต็ม  แมน้ํานอยเต็มแลว   ยอม 
ยังแมน้ําใหญใหเต็ม   แมน้ําใหญเต็มแลว   ยอมยังมหาสมุทรสาครใหเต็ม  ฉัน 
ใด  ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา  ในพระธรรม   ในพระสงฆ 
อันใด   และศีลที่พระอรยิเจาใครแลว   เหลาใด   ของอริยสาวก   ธรรมเหลาน้ี  
เมื่อไหลไปถึงฝง   ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                               จบวัสสสูตรที่  ๘ 
 
                                       อรรถกถาวัสสสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในวัสสสูตรท่ี  ๘. 
           คําวา   ถึงฝง   คือ  นิพพาน  ทานเรียกวา  ฝง  อธิบายวาถึงฝงนั้น 
ก็ในคําวา   เปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ ทานทําเทศนาไวอยางน้ีวา  ถึงพระ 
นิพพานกอนแลว   เปนไปในภายหลังหามิได  เมื่อจะไปก็เปนไปพรอมกัน. 
                                      จบอรรถกถาวัสสสูตรที่   ๘  
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                                     ๙.  กาฬิโคธาสูตร 
 
                               องคคุณของพระโสดาบัน 
 
           [๑๕๙๖]   สมยัหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ   นิโคราราม 
กรุงกบิลพัสดุ     แควนสักกะ    ครั้งน้ันแล     เวลาเชา      พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงครองอันตรวาสกแลว         ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของ 
เจาสากิยานีนามวา  กาฬิโคธา  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูถวายพระนางกาฬิ- 
โคธาสากิยานีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ทรงถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสกะพระนางกาฬิโคธาสากิยานีวา 
           [๑๕๙๗]   ดูกอนพระนางโคธา      อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ    ยอมเปนพระโสดาบัน      มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน  อริยสาวิกาในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ ... มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน   มีจาคะอันไมติดขัด 
มีฝามืออันชุม     ยินดีในการสละ     ควรแกการขอ      ยินดีในการจําแนกทาน 
อยูครอบครองเรือน   ดูกอนพระนางโคธา   อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการนี้แล  ยอมเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง 
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
           [๑๕๙๘]   พระนางกาฬิโคธา     กราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด    ที่พระองคทรงแสดงไว    ธรรมเหลาน้ัน 
*  สูตรท่ี ๙  ไมมีอรรถกถาแก.  
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มีอยูในหมอมฉัน  และหมอมฉันก็เห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน เพราะวาหมอมฉัน 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ...  อน่ึง  ไทยธรรมอยางใดอยางหน่ึงที่มีอยูในสกุล    หมอมฉัน 
เฉลี่ยไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับทานที่มีศีล   มีกลัยาณธรรม. 
           พ.   ดกูอนพระนางโคธา   เปนลาภของทาน    ทานไดดีแลว    โสดา- 
ปตติผลทานพยากรณแลว. 
                                       จบกาฬิโคธาสูตรที่   ๙    
 
                                        ๑๐. นันทิยสูตร 
 
                      อยูดวยความประมาทและไมประมาท  
 
           [๑๕๙๙]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ   แควนสักกะ  ครั้งน้ัน     เจาศากยะพระนามวา นันทิยะ   เสด็จ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลว      ประทับนั่ง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง      ครัน้แลวไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา 
           [๑๖๐๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ    อริยสาวกใด   ไมมีโสตาปตติยังค- 
ธรรม ๔ ประการโดยประการท้ังปวง  ในกาลทุกเม่ือ   อริยสาวกน้ันหรือหนอ 
ที่พระองคตรัสเรียกวา    อยูดวยความไมประมาท    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนนันทิยะ   อริยสาวกใดไมมีโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ เราเรียกอริยสาวก 
นั้นวา    เปนคนภายนอก   ต้ังอยูในฝายปุถุชน  อนึง่  อริยสาวnเปนผูอยูดวย 
ความประมาท    และอยูดวยความไมประมาท    โดยวิธีใด    ทานจงพึงวิธีนั้น  
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จงใสใจใหดี   เราจักกลาว   นันทิยศากยะทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา 
           [๑๖๐๑]   ดกูอนนันทิยะ         ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท 
อยางไร  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใส   อันไมหว่ันไหว 
ในพระพุทธเจาวา      แมเพราะเหตุนี้  ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น... 
เปนผูจําแนกธรรม      อรยิสาวกน้ันพอใจแลวดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว 
ในพระพุทธเจาน้ัน   ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป    เพื่อความสงัดในกลางวัน   เพ่ือ 
หลีกเรนในกลางคืน      เม่ืออริยสาวกน้ันเปนผูประมาทอยูอยางนี้       ยอมไมมี 
ปราโมทย  เมื่อไมมีปราโมทย  ก็ไมมีปติ  เมื่อไมมีปติ  ก็ไมมปีสสัทธิ  เม่ือไมมี 
ปสสัทธิ ยอมอยูเปนทุกข  จิตของผูมีความทุกขยอมไมเปนสมาธิ เมื่อจิตไมเปน 
สมาธิ ธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ อริยสาวกน้ัน  
ยอมถึงความนับวา   อยูดวยความประมาท  อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ...  ในพระสงฆ  ...  ประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว    ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ     อริยสาวกน้ัน 
พอใจแลว ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว     ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป    เพ่ือความ 
สงัดในกลางวัน      เพ่ือหลีกเรนในกลางคืน    เมื่ออริยสาวกน้ันเปนผูประมาท 
อยูอยางนี้    ยอมไมมีปราโมทย   เมื่อไมมีปราโมทย   ก็ไมมีปติ   เม่ือไมมีปติ 
ก็ไมมีปสสัทธิ   เมื่อไมมีปสสัทธิ   ยอมอยูเปนทุกข   จิตของผูมีความทุกขยอม 
ไมมีสมาธิ   เมื่อจิตไมเปนสมาธิ    ธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏ    เพราะธรรม 
ทั้งหลายไมปรากฏ     อริยสาวกน้ันยอมถึงความนับวา     อยูดวยความประมาท 
ดูกอนนันทิยะ   อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้แล. 
           [๑๖๐๒]  ดูกอนนันทิยะ     ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความไมประมาท 
อยางไร  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว  
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ในพระพุทธเจาวา    แมเพราะเหตุนี้   ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ฯลฯ 
เปนผูจําแนกธรรม อริยสาวกน้ันยังไมพอใจดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจานั้น   พยายามใหยิ่งข้ึนไป  เพ่ือความสงัดในกลางวัน   เพ่ือหลกีเรน 
ในกลางคืน   เมื่ออริยสาวกน้ันเปนผูไมประมาทอยูอยางนี้    ยอมเกิดปราโมทย 
เมื่อเกิดปราโมทย    ยอมเกิดปติ    เมื่อมีใจกอปรดวยปติ    กายยอมสงบ   ผูมี 
กายสงบ   ยอมไดเสวยสุข   จิตของผูมีความสุขยอมเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิ 
ธรรมทั้งหลายยอมปรากฏ    เพราะธรรมท้ังหลายปรากฏ    อริยสาวกน้ันยอมถึง 
ความนับวา    อยูดวยความไมประมาท    อีกประการหน่ึง    อริยสาวกประกอบ 
ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ...  ในพระสงฆ ...  ประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว     ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ   อริยสาวกน้ัน 
ยังไมพอใจดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   พยายามใหยิ่งข้ึนไป   เพื่อความสงัด 
ในกลางวัน       เพ่ือหลีกเรนในกลางคืน      เมื่ออรยิสาวกน้ันเปนผูไมประมาท 
อยูอยางนี้    ยอมเกิดปราโมทย    เมื่อเกิดปราโมทย    ยอมเกิดปติ    เมื่อมีใจ 
กอปรดวยปติ   กายยอมสงบ   ผูมีกายสงบ   ยอมไดเสวยสุข จิตของผูมีความสุข 
ยอมเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิ  ธรรมท้ังหลายยอมปรากฎ อริยสาวกน้ันยอม 
ถึงความนับวา   อยูดวยความไมประมาท   ดูกอนนันทิยะ   อรยิสาวกเปนผูอยู 
ดวยความไมประมาทอยางนี้แล. 
                                      จบนันทิยสูตรที่   ๑๐ 
                                 จบปุญญาภิสันทวรรคที่  ๔  
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                                 อรรถกถาอานันทิยสูตร 
  
           พึงทราบอธิบายในนันทิยสูตรท่ี  ๑๐. 
           คําวา   เพ่ือความสงัดในกลางวัน    เพ่ือหลีกเรนในกลางคืน 
ความวา  กลางวันสงัด  กลางคืนหลีกเรน.   คําวา  ธรรมทั้งหลาย   ยอมไม 
ปรากฏ  ไดแกธรรมคือสมถะและวิปสสนา ยอมไมเกิดข้ึน.   คําท่ีเหลือในบท 
ทั้งปวงมีเนื้อความต้ืนทั้งนั้นแล. 
                               จบอรรถกถานันทิยสูตรที่   ๑๐ 
                          จบปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่    ๔ 
 

                          รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑.  ปฐมอภิสันทสูตร  ๒.  ทุติยอภิสันทสูตร   ๓.  ตติยอภิสันทสูตร 
๔.  ปฐมเทวปทสูตร  ๕.  ทุติยเทวปทสูตร  ๖.  สภาคตสูตร  ๗.  มหานาม- 
สูตร   ๘.   วัสสสูตร   ๙.   กาฬโิคธาสูตร    ๑๐.   นนัทิยสูตร   และอรรถกถา.  
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                         สคาถกปุญญาภิสันทวรรคท่ี  ๕ 
 
                                  ๑. ปฐมอภิสันทสูตร 
 
                              หวงบญุกุศล  ๔   ประการ 
 
           [๑๖๐๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     หวงบุญหวงกุศล     อันเปนปจจัย 
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการน้ี ๔ ประการเปนไฉน   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เปนพระอรหันต  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม 
นี้เปนหวงบุญหวงกุศล     อันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๑    อีกประการหนึ่ง 
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ...    นี้เปน 
หวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๒  อีกประการหน่ึง  อริยสาวก 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ ...  นี้เปนหวงบุญหวง- 
กุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๓    อีกประการหน่ึง    อริยสาวกประกอบ 
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ    นี้เปนหวงบุญ 
หวงกุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๔  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   หวงบุญหวง 
กุศลอันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔  ประการนี้แล. 
           [๑๖๐๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของอริย 
สาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการน้ีวา  หวงบุญหวงกุศลอันเปน 
ปจจัยนํามาซึ่งความสุข      มีประมาณเทาน้ี      มิใชกระทําไดโดยงาย     ที่แท 
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา  เปนกองบุญใหญ  จะนับประมาณมิได.  
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           [๑๖๐๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ใคร  ๆ จะนับจะประมาณนํ้าในมหา- 
สมุทรวา      ประมาณเทานี้ อาฬหกะ*   หรือวารอยอาฬหกะ      พันอาฬหกะ 
แสนอาฬหกะ     มิใชกระทําไดโดยงาย   ที่แท   น้ํายอมถึงความนับวาเปนกอง 
น้ําใหญ   จะนับจะประมาณมิได   แมฉันใด   ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของ 
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการน้ีวา     หวงบุญหวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข   มีประมาณเทาน้ี   มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท 
หวงบุญหวงกุศล   ยอมถงึความนับวาเปนกองบุญใหญ  จะนับจะประมาณมิได 
ฉันนั้นเหมือนกัน   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
           [๑๖๐๖]             แมน้ําเปนอันมาก  ทีห่มู  คือคณะ 
                             นรชนอาศัยแลว       ไหลไปยังสาครทะเล- 
                             หลวง    ซึ่งจะประมาณมิได     เปนที่ขังนํ้า 
                             อยางใหญ  มีสิ่งท่ีนากลัวมาก เปนที่อยูของ 
                             หมูรัตนะ     ฉันใด     สายธารแหงบุญยอม 
                             ใหไปสูนรชนผูเปนบัณฑิต       ผูใหขาวนํ้า 
                             ผา   ทีน่อน   ที่นั่งและเครื่องปูลาดเหมือน 
                             แมน้ําไหลไปสูสาคร     ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                    จบปฐมอภิสันทสูตรที่   ๑ 
   * อาฬหกะ  เทากับ   ๔  ทะนาน                                    
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                 สคาถกปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่    ๕ 
 
                              อรรถกถาปฐมอภิสันทสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมอภิสันทสูตรท่ี  ๑   แหง  สคาถกปุญญา- 
ภิสันทวรรคที่  ๕.                                                                                   
           คําวา  อสเขยฺโย     คือ  ไมสิ้นไปดวยการนับตามสลาก.    ก็การนับ 
กองบุญน้ี ยอมไมมีดวยอํานาจการประกอบ.  คําวา มีสิ่งท่ีนากลัวมาก คือ 
มีสิ่งท่ีนากลัวมาก      ดวยอํานาจอารมณที่นากลัว      ทั้งท่ีมีวิญญาณและไมมี 
วิญญาณ.  คําวา ปุถู  คือมาก. คําวา ไหลไป คือหลั่งอยู.  คําวา อุปยนฺติ 
ไดแก  เขาไปอยู. 
                                  จบปฐมอภิสันทสูตรที่    ๑ 
 
                                  ๒.  ทุติยอภิสันทสูตร  
 
                                 หวงบุญกุศล  ๔ ประการ 
 
           [๑๖๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หวงบุญหวงกุศลอันเปนปจจัยนํามา 
ซึ่งความสุข  ๔  ประการน้ี  ๔  ประการเปนไฉน       อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ   เปนผูจําแนกธรรม   นีเ้ปนหวงบุญหวง 
กุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๑    อีกประการหนึ่ง     อรยิสาวกประกอบ  
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ดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม ...   นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอัน 
นํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๒   อีกประการหน่ึง    อริยสาวกประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ ...   นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่ง 
ความสุขประการท่ี ๓   อีกประการหนึ่ง     อริยสาวกมีใจปราศจากความตระหน่ี 
อันเปนมลทิน   มีจาคะอันไมติดขัด   มีฝามืออันชุม   ยินดีในการสละ   ควรแก 
การขอ   ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครอบครองเรือน  นี้เปนหวงบุญหวงกุศล 
อันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๔   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   หวงบุญหวงกุศลอัน 
เปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการน้ีแล. 
           [๑๖๐๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ใคร ๆ   จะนับจะประมาณบุญของ 
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล ๔ ประการน้ีวา     หวงบุญหวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข   มีประมาณเทาน้ี    มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท 
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา  เปนกองบุญใหญ  จะนับจะประมาณมิได. 
           [๑๖๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มหานทีเหลาน้ี   คือ   แมน้ําคงคา 
ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  ยอมไหลเรือ่ยไปท่ีปากนํ้าใด    จะนับจะประมาณ 
น้ําท่ีปากนํ้านั้นวา   ประมาณเทาน้ีอาฬหกะ   หรือรอยอาฬหกะ  พันอาฬหกะ 
แสนอาฬหกะ    มิใชกระทําไดโดยงาย    ที่แท    แมน้ํายอมถึงความนับวาเปน 
กองน้ําใหญจะนับจะประมาณมิได  แมฉันใด  ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญ 
ของอริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล  ประการน้ีวา หวงบุญหวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  มีประมาณเทาน้ี   มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท 
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา  เปนกองบุญใหญ  จะนับจะประมาณมิได 
ฉันนั้นเหมือนกัน  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  
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           [๑๖๑๐]              แมน้ําเปนอันมากท่ีหมูคือคณะนรชน 
                             อาศัยแลว   ยอมไหลไปสูสาครทะเลหลวง 
                             ซึ่งจะประมาณมิได  เปนที่ขังนํ้าอยางใหญ 
                             มีสิ่งท่ีนากลัวมาก     เปนที่อยูของรัตนะ 
                             ฉันใด    สายธารแหงบุญยอมไหลไปสู 
                             นรชนผูเปนบัณฑิต    ผูใหขาว   น้ํา   ผา 
                             ที่นอน      ที่นั่งและเครื่องปูลาด      เหมือน 
                             แมน้ําไหลไปสูสาคร      ฉันนั้นเหมือนกัน. 
                                    จบทุติยอภิสันทสูตรที่  ๒  
                              อรรถกถาทุติยอภิสันทสูตร  
           พึงทราบอธิบายในทุติยอภิสันทสูตรท่ี   ๒.  
           คําวา  มหานที  ยอมไหลเรื่อยไปท่ีปากนํ้าใด   ความวา  ที่ปาก 
น้ําใด   แมน้าํใหญเหลาน้ี  รวมเปนอันเดียวกัน   ไมมีระหวาง. 
                            จบอรรถกถาทุติยอภิสันทสูตรที่   ๒  
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                                ๓.  ตติยอภิสันทสูตร 
 
                               หวงบญุกุศล  ๔  ประการ 
 
           [๑๖๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญหวงกุศลอันเปนปจจัยนํามา 
ซึ่งความสุข  ๔  ประการน้ี  ๔  ประการน้ีไฉน  อรยิสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญหวง 
กุศลอันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๑  อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบ 
ดวยความเลื่อมในอันไมหว่ันไหวในพระธรรม...  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอัน 
นํามาซึ่งความสุขประการท่ี  ๒  อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ...  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันนํามาซึ่ง 
ความสุขประการท่ี  ๓  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกเปนผูมีปญญา  คือ  ประกอบ 
ดวยปญญา  อันเปนเหตุใหถึงความเกิดและความดับเปนอริยะ  เปนไปเพ่ือ 
ชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  นี้เปนหวงบุญหวงกุศลอันเปน 
ปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี  ๔  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญหวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  ๔  ประการน้ีแล. 
           [๑๖๑๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใคร ๆ จะนับจะประมาณบุญของ 
อริยสาวกผูประกอบดวยหวงบุญหวงกุศล  ๔  ประการนี้วา  หวงบุญหวงกุศล 
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  มีประมาณเทาน้ี  มิใชกระทําไดโดยงาย  ทีแ่ท 
หวงบุญหวงกุศลยอมถึงความนับวา  เปนกองบุญใหญ  จะนับจะประมาณมิได 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
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           [๑๖๑๓]             ผูใดตองการบุญ     ต้ังมั่นในกุศล 
                             เจริญมรรคเพ่ือบรรลุอมตธรรม     ผูนั้น 
                             บรรลุธรรมที่เปนสาระ  ยินดีในธรรมเปน       
                             ที่สิ้นไป  (แหงอาสวะ)  ยอมไมหว่ันไหว 
                             ในเมื่อมัจจุราชมาถึง. 
                                  จบตติยอภิสันทสูตรที่   ๓ 
 
                             อรรถกถาตติยอภิสันทสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในตติยอภิสันทสูตรท่ี ๓. 
           คําวา ปฺุญกาโม  คือ ผูตองการบุญ. คําวา ผูต้ังมั่นในกุศล คือ 
ผูต้ังอยูในมรรคกุศล. คําวา เจริญมรรคเพ่ือบรรลุอมตธรรม    คือ   เจริญ 
อรหัตมรรค   เพ่ือบรรลุนพิพาน.  ในบทวา  ผูบรรลธุรรมที่เปนสาระ  ม ี
วิเคราะหวา  ธรรมที่เปนสาระคือ  อริยผล  ทานเรยีกวา  ธรรมท่ีเปนสาระ การ 
บรรลุธรรมที่เปนสาระของบุคคลน้ัน  มีอยู   เหตุนั้น บุคคลน้ัน ชื่อวา ผูบรรล ุ
ธรรมที่เปนสาระ  อธิบายวา ผูบรรลผุล.  คําวา ยินดีในธรรมเปนที่สิ้นไป 
คือ  ยินดีในความส้ินกิเลส. 
                            จบอรรถกถาตติยอภิสันทสูตรที่   ๓  
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                                ๔.  ปฐมมหัทธนสูตร 
 
               ผูประกอบดวยธรรม    ๔  ประการเปนผูมั่งค่ัง 
 
           [๑๖๑๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
เราเรียกวา เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มียศใหญ  ธรรม ๔ ประการ 
เปนไฉน      อริยสาวกในธรรมวินัยนี้      ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไม 
หว่ันไหวในพระพุทธเจาวา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ    พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  ฯลฯ   เปนผูจําแนกธรรม    ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระธรรม... ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว    ไมขาด 
ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกประกอบดวยธรรม 
๔ ประการนีแ้ล  เราเรียกวา  เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก   มโีภคะมาก  มียศใหญ. 
                                  จบปฐมมหัทธนสูตรที่  ๔ 
 
                              อรรถกถาปฐมมหทัธนสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมมหัทธนสูตรท่ี   ๔. 
           คําวา  เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก   คือ  ผูมั่งค่ัง  และมีทรพัยมาก 
ดวยอริยทรพัยเจ็ดอยาง.     ผูมีโภคะมากดวยโภคะนั้นนั่นแหละ   คําท่ีเหลือใน 
ที่ทั้งปวงต้ืนท้ังน้ันแล. 
                            จบอรรถกถาปฐมมหัทธนสูตรที่   ๔ 
                       จบสคาถกปุญญาภิสันทวรรควรรณนาที่   ๕ 
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                           ๕.  ทุติยมหัทธนสูตร* 
 
         ผูประกอบดวยธรรม   ๔   ประการเปนผูมั่งค่ัง 
 
           [๑๖๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการ    เราเรียกวา    เปนผูมั่งค่ัง    มีทรัพยมาก    มีโภคะมาก    มียศใหญ 
ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน     อริยสาวกในธรรมวินัยนี้    ประกอบดวยความ 
เลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา    แมเพราะเหตุนี้ ๆ    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ   เปนผูจําแนกธรรม   ประกอบดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหวในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... เปนผูมีปญญา ฯลฯ ใหถึงความ 
สิ้นทุกขโดยชอบ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการนี้แล   เราเรียกวา   เปนผูมั่งค่ัง   มีทรัพยมาก   มีโภคะมาก  มียศใหญ. 
                                   จบทุติยมหัทธนสูตรที่   ๕ 
 
                                         ๒.  ภกิขุสูตร 
 
                                องคคุณของพระโสดาบัน 
 
           [๑๖๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ 
ประการ   ยอมเปนพระโสดาบัน    มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่ 
จะตรัสรูในเบ้ืองหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ...ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ    ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ    เปนไป 
 *  สูตรท่ี ๕-๑๐   ไมมีอรรถกถาแก                                
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เพ่ือสมาธิ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แล   ยอมเปนพระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยงที่จะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา.                             
                                               จบภิกขุสูตรที่   ๖ 
 
                                            ๗. นันทิยสูตร 
      
            ผูประกอบดวยธรรม   ๔    ประการเปนพระโสดาบัน  
 
           [๑๖๑๗]  กบิลพัสดุนิทาน.    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาศากยะ 
นันทิยะ  ผูประทับนั่ง    ที่ควรสวนขางหน่ึงวา   ดูกอนนันทิยะ อริยสาวกผู 
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   ยอมเปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา     เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา     ธรรม  ๔ ประการเปนไฉน 
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้       ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา...  ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระ- 
อริยเจาใครแลว   ไมขาด ฯลฯ   เปนไปเพ่ือสมาธิ   ดูกอนนันทยิะ   อรยิสาวก 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล   ยอมเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                         จบนันทิยสูตรที่   ๗  
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                                 ๘.   ภัททิยสูตร 
                    
       ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน 
 
           [๑๖๑๘]  กบิลพัสดุนิทาน.    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเจาศากยะ 
ภัททิยะ  ผูประทับนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงวา    ดูกอนภัททิยะ  อริยสาวก 
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบัน   มีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา ...    อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล    ยอมเปนพระ 
โสดาบัน  มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา. 
                                       จบภัททิยสูตรที่    ๘ 
 
                                   ๙.  มหานามสูตร 
 
            ผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการเปนพระโสดาบัน  
 
           [๑๖๑๙]  กบิลพัสดุนิทาน. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจามหา- 
นามศากยราชผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงวา   ดูกอนมหาบพิตร  อริย 
สาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔ ประการ   ยอมเปนพระโสดาบัน    มีความไมตก 
ตํ่าเปนธรรมดา... อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม  ๔  ประการน้ีแล   ยอมเปน 
พระโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  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 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
โสตปตติยังคะ ๔ ประการน้ีแล. 
                                  จบโสตาปตติยังคสูตรที่  ๑๐ 
                              จบสคถกปุญญภิสนัทวรรคที่    ๕ 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. ปฐมอภิสันทสูตร   ๒.  ทุติยอภิสันทสูตร   ๓.  ตติยอภิสันทสูตร 
๔. ปรมมหัทธนสูตร  ๕. ทุติยมหัทธนสูตร  ๖.  ภิกขุสูตร   ๗.  นันทิยสูตร 
๘.  ภัททิยสตูร  ๙. มหานามสูตร    ๑๐. โสตาปตติยังคสูตร  และอรรถกถา.  
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                                   สัปปญญวรรคที่   ๖ 
 
         ผูประกอบดวยธรรม     ๔   ประการเปนพระโสดาบัน 
 
           [๑๖๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการ ยอมเปนพระโสดาบัน    มคีวามไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะ 
ตรัสรูในเบื้องหนา    ธรรม  ๔  ประการเปนไฉน   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา... ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว .. . ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล    เปนพระโสดาบัน    มีความไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา 
           [๑๖๒๒]           ผูใดมีศรัทธาต้ังมั่น    ไมหว่ันไหว 
                             ในพระตถาคต  มีศลีอันงาม  ทีพ่ระอริย- 
                             เจาใครแลว  สรรเสริญแลว  มีความเลื่อม 
                             ใสในพระสงฆ  และมีความเห็นตรง บัณ- 
                             ฑิตเรียกผูนั้นวา  เปนคนไมขัดสน   ชีวิต  
                             ของเขาไมเปลาประโยชน    เพราะฉะน้ัน 
                             บุคคลผูมีปญญา   เมื่อระลึกถึงคําสอนของ 
                             พระพุทธเจา   พึงประกอบตามซ่ึงศรัทธา 
                             ศีล  ความเลื่อมใส   และความเหน็ธรรม. 
                                        จบสคาถกสูตรที่   ๑ 
 *    สูตรท่ี   ๑  ไมมีอรรถกถาแก  
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                                   ๒.   วัสสวุตถสูตร  
 
             วาดวยพระอริยบุคคลมีนอยกวากันโดยลําดับ 
 
           [๑๖๒๓]  สมัยหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระวิหาร 
เชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ก็สมัยน้ัน   ภิกษุรปู 
หน่ึงอยูจําพรรษาในกรุงสาวัตถีแลว    ไปโดยลําดับ    ถึงกรุงกบิลพัสดุ    ดวย 
กรณียบางอยาง   พวกเจาศากยะชาวกรุงกบิลพัสดุไดทราบขาววา   ภิกษุรูปหนึ่ง 
อยูจําพรรษาในกรุงสาวัตถี   มาถึงกรุงกบิลพัสดุแลว   จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุรูป 
นั้นถึงท่ีอยู   ทรงอภิวาทภิกษุนั้นแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้น 
แลว   ไดตรสัถามภิกษุนั้นวา 
           [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 ที่ทานไดฟงมา 
ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   มีอยูหรือ.  
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           ภิ.   ขอถวายพระพร   เรื่องนี้อาตมภาพไดฟงมา  ไดรับมาเฉพาะพระ 
พักตรพระผูมีพระภาคเจาวา     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุผูกระทําใหแจงซึ่ง 
เจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสาวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวย 
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน     เขาถึงอยู   มีนอย   ทีแ่ท   ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ 
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป   จักนิพพานในภพที่เกิดนั้น   ม ี
อันไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา  มีมากกวา  อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพ 
ไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ  เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไป  จักนิพพาน 
ในภพท่ีเกิดนั้น    มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  มีนอย  ที่แท   ภิกษุผู 
เปนสกทาคามี    เพราะสังโยชน  ๓  สิ้นไป    และเพราะราคะ   โทสะ   โมหะ 
เบาบาง   กลบัมาสูโลกนีอี้กคราวเดียวเทาน้ันแลว   จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  
มีมากกวา  อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพไดฟงมารับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูเปนสกทาคามี   เพราะสังโยชน ๓ 
สิ้นไป   และเพราะราคะ   โทสะ  โมหะ   เบาบางกลับมาสูโลกนี้อีกคราวเดียว 
เทาน้ันแลว  จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  มีนอย  ที่แท  ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน 
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู 
ในเบื้องหนา   มีมากกวา. 
                                          จบวัสสวุตถสูตรที่    ๒                               
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                          สัปปญญวรรควรรณนาท่ี   ๖ 
 
                                 อรรถกถาวัสสวุตถสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในวัสสวุตถสูตรที่ ๒ แหง สัปปญญวรรคท่ี  ๖. 
           มีอธิบายดังตอไปน้ี   ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน   ไมถึงการปลงลงดวย 
เหตุเทาน้ี    ต้ังประชุมองคแหงการตรัสรูคืออินทรียและพละ  เจริญวิปสสนา  ก ็
จักบรรลุพระสกทาคามิมรรค.   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงหมายเอาเนื้อความนี้ 
วา  สกทาคามิมรรค  อนาคานิมรรค  อรหัตมรรค  แลวตรัสเชื้อสายประเพณีใน 
ศาสนาในพระสูตรนี้. 
                                      จบอรรถกถาวัสสสูตรที่   ๒    
 
                                       ๓.   ธรรมทนินสูตร 
 
                     ธรรมทินนะอุบาสกพยากรณโสดาปตติผล 
 
           [๑๖๒๕]  สมัยหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ ปาอิสิปตน- 
มฤคทายวัน   กรุงพาราณสี  ครั้งน้ัน    อุบาสกชื่อวาธรรมทินนะ   พรอมดวย 
อุบาสก ๕๐๐ คน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลวา  ขา 
แตพระองคผูเจริญ       ขอใดจะพึงมีประโยชนเกือ้กูล     เพ่ือความสุข     แกขา  
พระองคทั้งหลาย   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดตรัสสอน   โปรดทรงพร่ําสอน 
ขอน้ันแกขาพระองคทั้งหลายเถิด    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนธรรม  
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ทินนะ   เพราะฉะนั้นแหละ   ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา   พระสูตรเหลาใด 
ที่พระตถาคตตรัสแลว    อันลึกซึ้งมีเนื้อความอันลึก    เปนโลกุตระ   ประกอบ 
ดวยความวาง     เราจักเขาถึงพระสูตรเหลาน้ันตลอดกาลเปนนิตยอยู     ดูกอน 
ธรรมทินนะ   ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
           [๑๖๒๖]   ธ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคทั้งหลายยังครอง 
เรือนนอนกกลูกอยู    ยังทาจันทนแควนกาสี   ยังใชมาลาของหอมและเครื่องลูบ 
ไล  ยังยินดีทองและเงินอยู   จะเขาถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแลว  อันลกึซึ้ง 
มีเนื้อความอันลึก   เปนโลกุตระ    ประกอบดวยความวาง   ตลอดนิตยกาลอยู 
มิใชกระทําไดโดยงาย   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมอันยิ่ง   แก 
ขาพระองคทั้งหลายผูต้ังอยูแลวในสิกขาบท ๕ เถิด. 
           พ.  ดกูอนธรรมทินนะ   เพราะฉะนั้นแหละ   ทานท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้วา      เราทั้งหลายจักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ...  ในพระสงฆ ...  จักเปนผูประกอบดวยศีล 
ที่พระอริยเจาใครแลว     ไมขาด ฯลฯ เปนไปเพ่ือสมาธิ    ดูกอนธรรมทินนะ 
ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
           ธ.   ขาแตพระองคผูเจริญ    โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด    ที ่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว      ธรรมเหลาน้ันมีอยูในขาพระองคทั้งหลาย 
และขาพระองคทั้งหลายเห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน     เพราะวาขาพระองคทั้งหลาย 
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา ...  ในพระธรรม ... 
ในพระสงฆ  ... ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว   ไมขาด  ฯลฯ   เปนไป 
เพ่ือสมาธิ.                                                                             
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           พ.  ดกูอนธรรมทินนะ  เปนลาภของทานท้ังหลาย   ทานทั้งหลายได 
ดีแลว   โสดาปตติผลอันทานท้ังหลายพยากรณแลว. 
                                      จบธรรมทินนสูตรที่  ๓ 
 
                                 อรรถกถาธรรมทินนสูตร  
 
           พึงทราบอธิบายในธรรมทินนสตูรท่ี ๓. 
           คําวา  ธรรมทินนะ   ความวา  เปนอุบาสกคนหนึ่งในบรรดาเจ็ดคน. 
ความพิสดารวา  ในครั้งพุทธกาล  คนเจ็ดคนเหลาน้ี   คือ ธรรมทนินอุบาสก ๑ 
วิสาขอุบาสก ๑ อุคคคฤหบดี ๑  จิตตคฤหบดี  ๑ หัตถกะ  ๑  อาฬวกะ ๑ จุลล- 
อนาถปณฑิกะ ๑ เปนผูมีอุบาสกหารอยเปนบริวาร. ธรรมทินนะอุบาสกเปนคน 
ใดคนหน่ึงบรรดาคนเจ็ดคนเหลานั้น.   บทวา  ลึกซึ้ง ไดเเก  คัมภีรธรรมมี 
สัลลสูตรเปนตน. บทวา มีเน้ือความอันลึก  ไดแก  มีอรรถอันลกึซึ้งมีเปตวา-  
สูตรเปนตน.   บทวา เปนโลกุตระ   ความวา  อันแสดงอรรถที่เปนโลกุตระ 
มีอสังขตสังยุตเปนตน.  บทวา   ประกอบดวยความวาง   ความวา   อัน 
แสดงความวางเปลาแหงสูตร  มีขัชชนิกสูตรเปนตน.     บทวา  จักเขาถึงอยู 
ความวาจักไดเฉพาะอยู.   บทวา  ดูกอนธรรมทินนะทาน ทั้งหลายพึงศึกษา 
อยางน้ี  ความวา  เธอท้ังหลายพึงบําเพ็ญ  จันโทปมปฏิปทา รถวินีตปฏิปทา 
โมเนยยปฏิปทา   มหาอรยิวังสปฏิปทา  ศึกษาอยู   อยางนี้.  
           พระศาสดา  ทรงบอกภาระที่ไมสามารถทนไดแกอุบาสกเหลาน้ี.  ดวย 
ประการฉะน้ี.  ไดยินวา  อุบาสกเหลาน้ัน   ดํารงอยูในภูมิของตนแลว  ทูลขอ 
โอวาท. ก็อุบาสกเหลาน้ัน เปนเหมือนสามารถยกภาระท้ังปวงข้ึนโดยไมแปลกกัน  
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ออนวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงทรงโอวาทพวก 
ขาพระองคเถิด  ดังน้ีบาง เพราะเหตุนั้น พระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกภาระท่ีทน 
ไมไดแกพวกอุบาสกเหลาน้ัน    จึงตรัสแลวอยางนี้.   คําวา     น   โข   ปเนต 
ตัดบทเปน น  โข  เอต   แปลวา นั่นหามิไดแล.  ก็ น อักษรในคําวา  นโข 
ปเนต   นั้น   พึงทราบวาเปนเพียงพยัญชนะสนธิเทาน้ัน.    คําวา   ตสฺมา 
ความวา  เพราะฉะนั้น   บดันี้   ทานท้ังหลาย  พึงขอโอวาทในภูมิของตนเถิด. 
                                 จบอรรถกถาธรรมทินนสูตรที่  ๓ 
 
                                          ๔. คิลายนสูตร 
 
                     ธรรมเปนที่ต้ังแหงความเบาใจ ๔ ประการ 
 
           [๑๖๒๗]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ    แควนสักกะ    ก็สมัยน้ัน    ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของ 
พระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงทําจีวรสําเร็จแลว   จัก 
เสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดอืน    พระเจามหานามศากยราช    ไดทรง 
สดับขาววา     ภิกษุมากรูปการทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา 
พระมีพระภาคเจาทรงทําจีวรเสร็จแลว      จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง 
 ๓ เดือน ครัง้น้ัน พระเจามหานามศากยราช  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   ประทับนั่ง ณ  ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันไดยิน 
มาวา ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคเจาดวยหวังวา  พระผูมี  
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พระภาคเจาทรงทําจีวรสําเร็จแลว     จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดอืน 
ขาแตพระองคผูเจริญ      เรื่องนี้หมอมฉันยังไมไดฟง    ยังไมไดรับมา    เฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา   อุบาสกผูมีปญญาพึงกลาวสอนอุบาสก   ผูมี 
ปญญาผูปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก. 
           [๑๖๒๘]  พ.  ดกูอนมหาบพิตร   อุบาสกผูมีปญญาพึงปลอบอุบาสก 
ผูมีปญญาผูปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ดวยธรรมเปนที่ต้ังแหงความเบาใจ 
๔  ประการวา     ทานจงเบาใจเถิด      ทานมีความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวใน 
พระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... มศีีลท่ีพระอรยิเจาใครแลว 
ไมขาด ฯลฯ   เปนไปเพ่ือสมาธิ. 
           [๑๖๒๙]  ดูกอนมหาบพิตร   อุบาสกผูมีปญญา   ครั้นปลอบอุบาสก 
ผูมีปญญา ผูปวย ไดรับทกุข เปนไขหนัก  ดวยธรรมเปนที่ต้ังแหงความเบาใจ 
๔ ประการนีแ้ลว   พึงถามอยางนี้วา    ทานมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยู 
หรือถาเขากลาวอยางนี้วา    เรายังมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยู    อุบาสก 
นั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา     ทานผูเชนกับเรา     ซึ่งมีความตายเปนธรรมดา 
ถาแมทานจักกระทําความหวงใยในมารดาและบิดา    ก็จักตายไป    ถาแมทาน 
จักไมกระทําควานหวงใยในมารดาและบิดา    ก็จักตายไปเหมือนกัน     ขอทาน 
จงละความหวงใยในมารดาและบิดาของทานเสียเถิด        ถาเขากลาวอยางน้ีวา 
เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราแลว. 
           [๑๖๓๐]  อุบาสกน้ันพึงถามเขาอยางนี้วา    ก็ทานยังมีความหวงใยใน 
บุตรและภริยาอยูหรือ  ถาเขากลาวอยางนี้วา  เรายังมีความหวงใยในบุตรและ 
ภริยาอยู  อุบาสกน้ันพึงกลาวกะเขา 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   อุบาสกน้ันพึงกลาวกะเขาอยางน้ีวา 
กามอันเปนทิพยดีกวาประณีตกวากามอันเปนของมนุษย    ขอทานจงพรากจิต  
ใหออกจากกามอันเปนของมนุษย   แลวนอมจิตไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราช 
เถิด     ถาเขากลาวอยางนี้วา     จิตของเราออกจากกามอันเปนของมนุษยแลว 
จิตของเรานอมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว. 
           [๑๖๓๒]   อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา    พวกเทพชั้นดาวดึงส 
ดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นจาตุมหาราช     ขอทานจงพรากจิตใหออกจาก 
พวกเทพชั้นจาตุมหาราช   แลวนอมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสเถิด    ถาเขา 
กลาวอยางนี้วา    จิตของเราออกจากพวกเทพชั้นจตุมหาราชแลว     จิตของเรา 
นอมไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว   อุบาสกน้ันพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา  พวก 
เทพชั้นยามาดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นดาวดึงส...    พวกเทพชั้นดุสิต 
ดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นยามา...    พวกเทพชั้นนิมมานรดีดีกวาประณีต 
กวาพวกเทพช้ันดุสิต...     พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตีดีกวาประณีตกวา 
พวกเทพชั้นนิมมานรดี...      พรหมโลกดีกวาประณีตกวาพวกเทพชั้นปรนมิ 
มิตวสวัตตี  ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี   แลว 
นอมจิตไปในพรหมโลกเถิด ถาเขากลาวอยางนี้วา  จิตของเราออกจากพวกเทพ 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแลว   จิตของเรานอมไปในพรหมโลกแลว.              
           [๑๖๓๓]  อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา      ดกูอนทานผูมีอายุ 
แมพรหมโลกก็ไมเที่ยง  ไมยั่งยืน  ยังนับเนื่องในสักกายะ   ขอทานจงพรากจิต   
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ใหออกจากพรหมโลก   แลวนําจิตเขาไปในความดับสักกายะเถิด   ถาเขากลาว 
อยางนี้วา   จิตของเราออกจากพรหมโลกแลว      เรานําจิตเขาไปในความดับ 
สักกายะแลว    ดูกอนมหาบพิตร    อาตมภาพไมกลาวถึงความตางอะไรกันของ 
อุบาสก    ผูมีจิตพนแลวอยางนี้    กับภิกษุผูพนแลวต้ังรอยป   คือ    พนดวย 
วิมุตติเหมือนกัน. 
                                           จบคิลายนสูตรที่  ๔ 
 
                                        อรรถกถาคิลายนสูตร 
               
           พึงทราบอธิบายในคิลายนสูตรท่ี   ๔.  
           คําวา  น  โข  ปเนต   ความวา  เหตุนั้น  อันขาพระองคทั้งหลาย 
หามิไดแล.   พระโสดาบัน     พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคเอาวา  อุบาสก 
ผูมีปญญา. คําวา ดวยธรรม เปนที่ต้ังแหงความเบาใจ ความวา ดวยธรรม 
ทั้งหลายท่ีทําความเบาใจ.   คําวา   อสสฺาสตายสฺมา   แปลวา   ทานจงเบาใจ. 
คําวา  ทานผูเชนกับเรา ไดแก ผูเนื่องเฉพาะความตาย.  คําวา มคีวามตาย 
เปนธรรมดา ไดแก มีความตายเปนสภาพ.     คําวา  ขอทานจงละ  ไดแก 
จงเวน     คําวา  ละแลว  ไดแก หยุดแลว 
           คําวา  ผูมีจิตพนแลวอยางน้ี    ความวา   ผูมีจิตอันพนแลว   ดวย 
การพนคืออรหัตผลอยางนี้.     คําวา   พนดวยวิมุตติเหมือนกัน     ความวา 
ความตางกันแหงวิมุตติ  เพราะปรารภจิตท่ีพนแลวนี้ใด  อันจะพึงกลาว  เราไม 
กลาวความตางกันนั้น.    ข้ึนชื่อวา ประมาณในคุณเปนที่มา คือ ในวัตรท่ีลาน  
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พระเจดีย  และลานโพธ์ิ     และในวัตร  ๘๐ ขันธกะ    ของภิกษสุงฆ  
ยอมไมมี.    ก็เม่ือแทงตลอดมรรคหรอืผล   อุบาสกและภิกษุทั้งหลาย    ยอม 
ไมมีเหตุทําใหตางกัน. 
                                   จบอรรถกถาคิลานยนสูตรที่ ๔ 
 
                                            ๕. ปฐมผลสูตร* 
 
                 เจริญธรรม ๔ ประการเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล 
 
           [๑๖๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการน้ี   อันบุคคลเจริญ 
แลว  กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล  ธรรม 
๔ ประการเปนไฉน  คือ  การคบสัตบุรุษ ๑  การฟงสัทธรรม ๑  การกระทํา 
ไวในใจโดยแยบคาย  ๑   การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ๑     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ธรรม ๔ ประการน้ีแล    อันบุคคลเจริญแลว     กระทําใหมากแลว 
ยอมเปนไป  เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล.                 
                                           จบปฐมผลสูตรที่  ๕    
 *  สูตรท่ี  ๕-๗  ไมมีอรรถกถาแก  
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                                     ๖.  ทุติยผลสูตร 
 
            เจรญิธรรม  ๔ ประการเพื่อทําใหแจงสกทาคามิผล 
 
           [๑๖๓๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการน้ี   อันบุคคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล... 
                                        จบทุติยผลสูตรที่     ๖ 
 
                                         ๗.  ตติยผลสูตร 
 
               เจรญิธรรม ๔  ประการเพื่อทําใหแจงอนาคามิผล 
 
           [๑๖๓๖]   ...ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล... 
                                      จบตติยผลสูตรที่  ๗                             
 
                                    ๘.  จตุตถผลสูตร 
 
                   เจริญธรรม ๔  ประการเพ่ือทําใหแจงอรหัตผล 
 
           [๑๖๓๗]    ...ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล ... 
                                       จบจตุตถผลสูตรที่ ๘                                         
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                                  ๙. ปฏิลาภสูตร 
 
                เจริญธรรม  ๔  ประการเพื่อไดปญญา 
 
           [๑๖๓๘]  ... ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงปญญา... 
                                  จบปฏิลาภสูตรที่  ๙ 
 
                             อรรถกถาปฏิลาภสูตร  
 
           พึงทราบอธิบายในปฏิลาภสูตรท่ี    ๙. 
           ในคําวา ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซึ่งปญญา นี้   พระเสขบุคคล 
๗ จําพวก  พึงทราบวา  ชื่อวา ผูไดเฉพาะซึ่งปญญา พระขีณาสพพึงทราบวา 
ชื่อวา  ผูไดปญญาแลว.   แมในคําเปนตนวา    เพ่ือความเจริญแหงปญญา 
ขางหนา   กน็ัยนี้นั่นแหละ.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ันแล 
                                จบอรรถกถาปฏลิาภสูตรที่   ๙ 
 
                                         ๑๐.  วุฒิสูตร 
 
                   เจริญธรรม   ๔    ประการเพ่ือปญญาเจริญ 
 
           [๑๖๓๙]  ...ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญแหงปญญา.. . 
                                        จบวุฒิสูตรที่   ๑๐ 
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                                ๑๑.  เวปุลลสูตร 
 
              เจรญิธรรม  ๔ ประการเพื่อปญญาไพบูลย 
 
           [๑๖๔๐]  ...ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา... 
                                    จบเวปุลลสูตรที่   ๑๑              
                                   จบสัปปญญวรรคที่  ๖ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. สคาถกสูตร       ๒.  วัสสวุตถสูตร       ๓.  ธรรมทินนสูตร 
๔.  คิลายนสตูร     ๕.  ปฐมผลสูตร     ๖.  ทุติยผลสูตร     ๗.  ตติยผลสูตร 
๘.  จตุตถผลสูตร   ๙.  ปฏิลาภสูตร    ๑๐.  วุฒิสูตร     ๑๑.  เวปุลลสูตร.  
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                            มหาปญญวรรคท่ี*  ๗ 
 
                                 ๑.  มหาปญญสูตร               
 
                เจริญธรรม   ๔   ประการเพื่อมีปญญามาก  
 
           [๑๖๔๑]  ...ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก... 
                                 จบมหาปญญสูตรที่    ๑ 
 
                               ๒.  ปุถุปญญสูตร  
 
          เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมปีญญาแนนหนา 
 
           [๑๖๔๒]  ...ยอมเปนเพ่ือความเปนผูมีปญญาแนนหนา ... 
 
                               ๓.  วปุิลลปญญสูตร 
 
              เจรญิธรรม  ๔  ประการเพ่ือมีปญญาไพบูลย 
 
           [๑๖๔๓]   ..ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย... 
                                   จบวิปุลลปญญสูตรที่  ๓ 
 * อรรถกถาวรรคท่ี  ๗   แกไวทายวรรคนี้.  
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                              ๔.  คัมภีรปญญสูตร   
 
                เจริญธรรม   ๔   ประการเพื่อมีปญญาลึกซึ้ง 
 
           [๑๖๔๔]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง ... 
                                     จบคัมภีรปญญสูตรที่  ๔ 
 
                              ๕.  อปัปมัตตปญญสูตร 
 
         เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมีปญญาหาประมาณมิได 
 
           [๑๖๔๕]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาประมาณมิได ... 
                                    จบอัปปมัตตปญญสูตรที่ ๕ 
 
                                   ๖.   ภูริปญญสูตร 
 
          เจริญธรรม   ๔   ประการเพื่อมีปญญาดังแผนดิน 
 
           [๑๖๔๖]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเพียงดังแผนดิน ... 
                                       จบภูริปญญสูตรที่   ๖  
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                             ๗.   พาหุลปญญสูตร 
 
                 เจริญธรรม  ๔  ประการเพื่อมีปญญามาก 
 
           [๑๖๔๗]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก ... 
                                    จบพาหุลปญญสูตรที่  ๗    
 
                                    ๘.  สีฆปญญสูตร  
 
                    เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมีปญญาเร็ว 
 
           [๑๖๔๘]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเร็ว... 
                                   จบสีฆปญญสูตรที่  ๘    
 
                                  ๙.  ลหุปญญสูตร 
 
                   เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมีปญญาเบา 
 
           [๑๖๔๙]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเบา ... 
                                      จบลหุปญญสตูรที่  ๙  
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                                ๑๐.  หาสปญญสูตร 
 
                 เจริญธรรม   ๔   ประการเพื่อมีปญญาราเริง 
 
           [๑๖๕๐]   ... ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง ... 
                                    จบหาสปญญสูตรที่    ๑๐ 
 
                                   ๑๑.  ชวนปญญสูตร 
 
                   เจริญธรรม   ๔   ประการเพื่อมีปญญาไว 
 
           [๑๖๕๑]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความมีปญญาไว ... 
                                   จบชวนปญญสูตรที่  ๑๑ 
 
                                   ๑๒.  ติกขปญญสูตร 
 
                   เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมีปญญากลา 
 
           [๑๖๕๒]  ... ยอมเปนไปเพ่ือความมีปญญาคมกลา ... 
                                    จบติกขปญญสูตรที่   ๑๒  
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                         ๑๓.  นิพเพธิกปญญสูตร 
 
          เจริญธรรม  ๔  ประการเพ่ือมปีญญาชําแรกกิเลส 
 
           [๑๖๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการน้ี   อันบุคคลเจริญ 
แลว      วาระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา    เปนเครื่อง 
ชําแรกกิเลส  ธรรม ๔ ประการเปนไฉน   คือ  การคบสัตบุรุษ ๑.   การฟงสัท- 
ธรรม ๑ การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏบิัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๑ ประการน้ีแล     อันบุคคลเจริญแลว    กระทํา 
ใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องชําแรกกิเลส. 
                               จบนิพเพธิกปญญสูตรที่  ๑๓ 
                                      จบมหาปญญวรรคท่ี  ๗  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 403 

                         มหาปญญวรรควรรณนาท่ี  ๗ 
 
           พึงทราบอธิบายในมหาปญญวรรคท่ี  ๗. 
           พึงทราบเน้ือความในทุกบท    ตามนัยที่กลาวในปฏิสัมภิทาโดยนัยเปน 
ตนวา  ชื่อวาผูมีปญญามาก  เพราะอรรถวา   กําหนดเอาในเน้ือความมาก   ใน 
บทเปนตนวา   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก    ดังน้ีนั่นเทียว. 
คําท่ีเหลือในทุก ๆ  บทต้ืนทั้งน้ันแล. 
                              จบมหาปญญวรรควรรณนาท่ี  ๗ 
                                    จบโสตาปตติสังยุตท่ี ๑๑ 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. มหาปญญสูตร   ๒. ปุถุปญญสูตร  ๓. วิปุลลปญญสูตร   ๔. คัมภีร- 
ปญญสูตร   ๕. อัปปมัตตปญญสูตร   ๖. ภูริปญญสูตร   ๗. พาหุลปญญสูตร 
๘. สีฆปญญสูตร   ๙. ลหุปญญสูตร   ๑๐. หาสปญญสูตร  ๑๑.ชวนปญญสตูร 
๑๒.  ติกขปญญสูตร   ๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร.  
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                                      สจัจสังยุต 
 
                                    สมาธิวรรคท่ี ๑ 
 
                                     ๑.  สมาธิสูตร 
 
                      ผูมใีจต้ังมัน่ยอมรูตามความเปนจริง 
 
           [๑๖๕๔]   สาวัตถีนิทาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงเจริญ 
สมาธิ  ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว    ยอมรูตามความเปนจริง   ยอมรูอะไรตามความ 
เปนจริง   ยอมรูตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข    นี้ทกุขสมุทัย   นีทุ้กขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ    ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว 
ยอมรูตามความเปนจริง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลาย 
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกข  
นิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                           จบสมาธิสูตรที่  ๑ 
 
                                      สจัจสังยุตตาวรรณนา 
 
                                                  สมาธิสูตร 
 
            พึงทราบอธิบายในสมาธิสูตรท่ี   ๑  แหงอรรถกถาสัจจสังยุต. 
           คําวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย...  สมาธิ   ความวา  ไดยินวา  ภิกษุ 
เหลาน้ัน ยอมเสื่อม    จากเอกัคคตาจิต  (สมาธิ)    ลําดับนั้น    พระศาสดาทรง  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 405 

ปรารภเทศนานี้    แกภิกษุเหลาน้ันวา   ภิกษุเหลาน้ัน     ไดความท่ีจิตมีอารมณ 
เลิศเปนหน่ึงอยางนี้    เจริญกรรมฐานแลว    ก็จักบรรลุคุณวิเศษได.   พึงทราบ 
การตัดเหตุ  ดวยอํานาจเหตุตามท่ีเปนจริง  เปนตน   ในบทนีว้า  ดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลาย พึงทําความเพียรวา  นี้ทุกข. 
ก็มีคําอธิบายท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวแลวน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุ 
มีจิตต้ังม่ัน   ยอมรูทั่วสัจจะ  ๔ ตามความเปนจริง   เพราะเหตุใด  เพราะเหตุนั้น 
เธอทั้งหลายมีจิตต้ังม่ัน    พึงทําความเพียรวา   นี้ทกุข   ดังน้ี    เพ่ือตองการรู 
สัจจะ  ๔   ตามความเปนจริง.     สัจจะ  ๔  ยอมเปนธรรมชาติปรากฏแจมแจงแก 
พระตถาคตเจาน่ันเทียว     พระตถาคตเจาทรงจําแนกไวดีแลว      ในสัจจะ  ๔ 
เหลาน้ัน    การกลาวสรรเสริญไมมีประมาณ     บทและพยัญชนะไมมีประมาณ 
และวัฏฏะยอมเจริญ   เพราะสัจจะ ๔ เหลาน้ัน   อันเธอท้ังหลายมิไดแทงตลอด 
จําเดิมแตกาลแทงตลอดสัจจะ  ๔  เหลาน้ัน    วัฏฏะก็ไมเจริญ   เหตุใด   เพราะ 
เหตุนั้น      เธอท้ังหลายพึงทําความเพียรวา    นี้ทกุข  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   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                     จบปฏิสัลลานสูตรที่  ๒ 
 
                                  อรรถกถาปฏิสัลลานสูตร 
 
           ปฏิสลัลานสูตรท่ี  ๒  ทานกลาวไวแลว  เพ่ือประโยชนแกการได 
เฉพาะความสงัดกาย   แหงภิกษุผูมีความไมปกติทางกายวิเวก. 
                            จบอรรถกถาปฏิสัลลานสูตรที่  ๒  
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                                  ๓.  ปฐมกุลปุตตสูตร 
 
                          ผูออกบวชโดยชอบเพ่ือรูอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๕๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ   กลุบุตรเหลาน้ันทั้งหมด  ออกบวชแลวเพ่ือรู 
อริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง     กลุบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล   จัก 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ   กลุบุตรเหลาน้ันทั้งหมด   จักออกบวชเพ่ือรู 
อริยสจั  ๔  ตามความเปนจริง   กลุบตุรเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล   ออก 
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหลาน้ันทั้งหมดออกบวชอยู  เพ่ือรูอรยิสัจ  ๔ 
ตามความเปนจริง    อริยสัจ ๔  เปนไฉน     คือ    ทุกขอริยสัจ    ทุกขสมุทัย 
อริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    ก็กลุบุตรเหลาใด 
เหลาหนึ่งในอดีตกาล...  ในอนาคตกาล...  ในปจจุบันกาล   ออกบวชเปน 
บรรพชิตโดยชอบ      กุลบุตรเกลาน้ันทั้งหมดออnบวชเพ่ือรูอริยสัจ   ๔  นี้แล 
ตามความเปนจริง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึง 
กระทําความเพียรเพื่อรูความความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                          จบปฐมกุลปุตตสูตรที่  ๓  
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                                 อรรถกถาปฐมกุลปุตตสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในกุลปุตตสูตรที่  ๓. 
           คําวา เพ่ือรูยิ่ง คือ เพ่ือประโยชนแกการรูยิ่ง.  ก็พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประสงคเอา  ผูประพฤติลงในศาสนา  ในบทนีว้า  สมณะหรือพราหมณ. 
                                จบอรรถกถากุลปตุตสูตรที่ ๓ 
 
                                  ๔.  ทุติยกุลปุตตสูตร 
 
                  ผูออกบวชโดยชอบรูอริยสัจ  ๔ ตามเปนจริง 
 
           [๑๖๕๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ    รูแลวตามความเปนจริง    กลุบุตรเหลาน้ัน 
ทั้งหมดรูแลวซ่ึงอริยสัจ  ๔   ตามความเปนจริง      กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
อนาคตกาล  ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  จักรูตามความเปนจริง  กุลบุตร 
เหลาน้ันทั้งหมดจักรูซึ่งอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง  กุลบตุรเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ในปจจุบันกาล     ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ     ยอมรูตามความเปนจริง 
กุลบุตรเหลาน้ันทั้งหมดยอมรูซึ่งอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง     อริยสัจ  ๔ 
เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามินีปฏิบทาอริยสัจ   ก็กุลบุตร 
เหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล . . . ในอนาคตกาล . . . ในปจจุบันกาล   ออกบวช 
เปนบรรพชติโดยชอบ     รูตามความเปนจริง     กลุบุตรเหลาน้ัน   ทั้งหมดรูซึ่ง 
อริยสัจ  ๔  เหลาน้ี   ตามความเปนจริง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  
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เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้   
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                     จบทุติยกุลปุตตสูตรที่  ๔ 
 
           อธิบายความในทุติยกุลปุตตสูตรท่ี  ๔  ก็เหมือนกัน. 
 
                             ๕.  ปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
                      สมณพราหมณรูอริยสัจ  ๔  ตามเปนจริง 
 
           [ ๑๖๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สรณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หนึ่งในอดีตกาล      รูแลวตามความเปนจริง     สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ทั้งหมด   รูแลวซ่ึงอริยสัจ   ๔   ตามความเปนจริง   สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล    จักรูตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ทั้งหมด   จักรูซึ่งอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง    สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในปจจุบันกาล     ยอมรูตามความเปนจริง     สมณะหรือพราหมณ 
เหลาน่ันทั้งหมด  ยอมรูอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง    อริยสัจ  ๔   เปนไฉน 
คือ ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล...ในอนาคตกาล ...  ในปจจุบันกาล  รูตาม  
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ความเปนจริง   สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   รูซึ่งอรยิสัจ  ๔ เหลาน้ัน 
ตามความเปนจริง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึง 
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                   จบปฐมสมณพราหมณสูตรที่  ๕ 
 
                            อรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมสมณพราหมณสูตรที่   ๕. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสสัจจะ  ๔  เหลาน้ัน    ตามอธัยาศัยของผูจะ 
ตรัสรู  ดวยพระสูตร   ดวยการตรัสแกภิกษุเหลานั้น.                             
                         จบอรรถกถาปฐมสมณพราหมณสูตรที่ ๕ 
 
                              ๖.   ทติุยสมณพราหมณสูตร 
 
                        สมณพราหมณประกาศอริยสัจ  ๔  ที่ตนรู 
 
           [๑๖๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล    ประกาศแลวซ่ึงส่ิงที่ตนรูแลวตามความเปนจริง   สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันทั้งหมด  ประกาศแลวซ่ึงอริยสัจ  ๔  วาเปนสิ่งท่ีตนรูแลวตาม 
ความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักประกาศ  
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สิ่งท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง     สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด    จัก 
ประกาศอริยสัจ ๔ วาเปนสิ่งท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบันกาล      ประกาศอยูซึ่งส่ิงท่ีตนรูแลวตามความ 
เปนจริง   สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด    ประกาศอยูซึ่งอริยสัจ  ๔  วา 
เปนสิ่งท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง  อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ      กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
อดีตกาล...  ในอนาคตกาล ...  ในปจจุบันกาล   ประกาศสิ่งท่ีตนรูแลวตาม 
ความเปนจริง     สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด     ประกาศอริยสัจ  ๔ 
เหลาน้ี     วาเปนสิ่งท่ีตนรูแลวตามความเปนจริง   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะ 
ฉะน้ันแหละ        เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                 จบทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๖ 
 
                           อรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทุติยสมณพราหมสูตรท่ี    ๖. 
           คําวา ประกาศแลวซ่ึงส่ิงท่ีตนรูแลว  ความวา ประกาศส่ิงท่ีตนรู 
เฉพาะแลวอยางนี้วา    เราเปนผูรูพรอมเฉพาะแลว.   ก็ในพระสูตรนี้  พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงถือเอาพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลาย   ดวยสมณศัพท. 
                       จบอรรถกถาทุติยสมณพราหมณสูตรที่  ๖  
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                                       ๗.  วิตักกสูตร* 
 
                             วาดวยการตรึกในอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๖๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เธอทั้งหลายจงอยาตรึกถึงอกุศลวิตก 
อันลามก  คือ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  ขอน้ัน   เพราะเหตุไร 
เพราะวิตกเหลาน้ี   ไมประกอบดวยประโยชน    ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน   ยอม 
ไมเปนไปเพ่ือความหนาย   ความคลายกําหนัด  ความดับ   ความสงบ ความรูยิ่ง 
ความตรัสรู   นิพพาน   ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะตรึก    พึงตรึกวา   นี้ทุกข  ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ขอน้ัน  เพราะเหตุไร    เพราะความตรึกเหลาน้ัน 
ประกอบดวยประโยชนเปนพรหมจรรยเบื้องตน     ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย 
ความคลายกําหนัด   ความดับ  ความสงบ   ความรูยิ่ง   ความตรัสรู   นิพพาน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะนั้นแหละ     เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร 
เพ่ือรูตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                     จบวิตักกสูตรที่  ๗ 
*  สูตรท่ี  ๗-๘-๙  ไมมีอรรถกถา.  
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                                       ๘.  จินตสูตร 
 
                              วาดวยการคิดในอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอัน 
สามกวา โลกเท่ียง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด   โลกไมมีที่สุด  ชพีอันนั้น   สรีระก ็
อันนั้น   ชีพอยางหน่ึง  สรีระก็อยางหน่ึง  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเปนอีก 
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเปนอีก      สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปน 
อีกก็มี      ยอมไมเปนอีกก็มี      สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็หามิได 
ยอมไมเปนอีกก็หามิได   ขอน้ัน   เพราะเหตุไร   เพราะความคิดนี้ไมประกอบ 
ดวยประโยชน   ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน    ยอมไมเปนไปเพ่ือความหนาย... 
นิพพาน     กเ็มื่อเธอท้ังหลายจะคิด     พึงคิดวา     นี้ทุกข  ฯลฯ    นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา    ขอน้ัน   เพราะเหตุไร    เพราะความคิดน้ีประกอบ 
ดวยประโยชน     เปนพรหมจรรยเบื้องตน       ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย... 
นิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความ 
เพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                         จบจินตสูตรที่  ๘  
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                                    ๙.  วิคคาหิกกถาสูตร 
 
                            วาดวยการพูดท่ีไมเปนประโยชน 
 
           [๑๖๖๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงอยาพูดถอยคําแกงแยง 
กันวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้  ทานจักรูทั่วถึงธรรม 
วินัยนี้ไดอยางไร  ทานปฏบิัติผิด   เราปฏิบัติถูก   สิ่งท่ีควรพูดกอน   ทานพูด 
เสียทหีลัง   สิ่งท่ีควรพูดทีหลัง   ทานพูดเสียกอน   เปนประโยชนแกเรา   ไม 
เปนประโยชนแกทาน  ความเปนไปอยางอ่ืนที่คลาดเคลื่อน   ทานประพฤติแลว 
ทานยกวาทะข้ึนแลวเพ่ือเปลื้องวาทะของผูอ่ืน   ทานถูกขมข่ีแลว   ทานจงชําแรก 
ออก    ถาทานอาจ    ขอนั้นเพราะเหตุไร    เพราะถอยคําน้ีไมประกอบดวย 
ประโยชน    ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน     ยอมไมเปนไปเพ่ือความหนาย... 
นิพพาน  ก็เมื่อเธอท้ังหลายจะพูด  พึงพูดวา  นี้ทุกข  ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะถอยคําน้ีประกอบดวยประโยชน   เปน 
พรหมจรรยเบื้องตน   ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย ... นิพพาน  ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความ 
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   เรือ่งคนกลาหาญ  เรื่องตรอก  เรื่องทานํ้า 
เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว   เรื่องเบ็ดเตล็ด   เรื่องโลก   เรื่องทะเล   เรื่องความ 
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะถอยคําท่ีไม 
ประกอบดวยประโยชน   ไมเปนพรหมจรรยเบื้องตน    ยอมไมเปนไปเพ่ือความ 
หนาย... นิพพาน  ก็เมื่อเธอท้ังหลายจะพูด  พึงพูดวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะถอยคําน้ีประกอบดวยประโยชน 
เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน    ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย... นิพพาน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                            จบติรัจฉานกถาสูตรที่  ๑๐ 
                                    จบสมาธิวรรคที่ ๑  
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                             อรรถกถาติรัจฉานกถาสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในติรัจฉานกถาสูตรท่ี  ๑๐. 
           บทวา   อเนกวิหิต  ไดแก  มีหลายอยาง.  คําวา  ติรัจฉานกถา 
คือ   ถอยคําท่ีเปนเดรัจฉาน  นอกทางสวรรคและนิพพาน  เพราะไมเปนการนํา 
ออกจากทุกข.ในคําวา เรื่องพระราชา ดังน้ีเปนตน   ถอยคําท่ีปรารภพระราชา 
แลว เปนไปโดยนัยเปนตนวา   พระเจามหาสมมต    พระเจามันธาตา   พระเจา 
ธรรมาโศก   มีอานุภาพมากอยางนี้   ชือ่วา   เรื่องพระราชา.    แมในเรื่องโจร 
เปนตนก็นัยนี้.  ก็เรื่องความรักอาศัยเรือนโดยนัยเปนตนวา   บรรดาพระราชา 
เหลาน้ัน  พระราชาพระองคนั้น  มีรูปงาม  นาดู  ชือ่วา    ติรัจฉานกถา.  กถ็อย 
คําท่ีเปนไปแลวอยางนี้วา   แมผูมีชื่อนี้   มีอานุภาพมากอยางนี้   ไดถึงความส้ิน 
ไป   เสื่อมไปแลว   ต้ังอยูในความเปนกรรมฐาน     แมในหมูโจร  การกลาวคํา 
แสดงความรักอาศัยเรือนวา  คําเหลานั้น  ไดมีแลว   เพราะอาศัยกรรมของพวก 
โจรน้ันวา  มลูเทพเปนผูมีอานุภาพมากอยางนี้  ชื่อวา   ติรัจฉานกถา.   ในการ 
รบ   ถอยคําดวยอํานาจความใครและความยินดีวา  คนโนน    ถูกคนโนน    แทง 
ในการรบเปนตนอยางนี้วา   ถกูฆาแลวอยางนี้นั่นเทียว   ชื่อวา    ติรัจฉานกถา. 
ก็ถอยคําท่ีเปนไปแลวอยางนี้วา   ข้ึนชื่อวา   แมพวกน้ันก็ถึงความส้ินไปจัดเปน 
กรรมฐานในที่ทุกแหงน่ันเทียว.   อีกอยางหนึ่ง   แมในเรื่องขาวเปนตน    การ 
กลาวดวยอํานาจความใครและความยินดีวา   พวกเราจะเค้ียว  บริโภค   ดื่มขาว 
เปนตนที่มีสีมีกลิ่น   ถึงพรอมดวยรสและผัสสะ   ยอมไมควร.   สวนการกลาว 
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เรื่องที่มีประโยชนกอนวา    พวกเราไดถวายขาว    น้ําดื่ม    ผา    ยาน   ที่นอน 
ดอกไม   ของหอม   เครื่องลูบไลที่ถึงพรอมดวยสีเปนตน     แกผูมีศีลท้ังหลาย 
พวกเราไดทําการบูชาที่เจดีย    ดังน้ี    ก็ควร.   แมในพวกญาติเปนตน    การ 
กลาวดวยอํานาจความยินดีวา      ญาติทั้งหลายของพวกเรา     เปนผูแกลวกลา 
สามารถ    หรือวา    พวกเราเที่ยวดวยยานอันงดงามอยางนี้ในกาลกอน    ดังน้ี 
ยอมไมควร. 
           ก็ควรกลาวถอยคําวา    ญาติทั้งหลายของพวกเราแมเหลาน้ัน   ทําส่ิงมี 
ประโยชนแลวถึงความส้ินไป   หรือวา    ครั้งกอนพวกเราไดถวายยานเห็นปาน 
นี้แกพระสงฆ.    แมในเรือ่งบานเปนตน     การกลาวดวยอํานาจบานท่ีอยูแลวดี 
อยูไมดีและหาอาหารงายยากเปนตน    หรือดวยความยินดีอยางนี้วา  ผูที่อยูบาน 
โนนแกลวกลาสามารถ   ดังน้ี   ไมควร.   ก็การกลาวถึงเรื่องบานนั้นวา   คนทั้ง 
หลาย   ทําส่ิงใหประโยชน   มีศรัทธา   เลื่อมใสแลว   หรือวา   คนเหลาน้ันถึง 
ความส้ินไปเสื่อมไป  ดังนี้  ไมควร.  แมในการกลาวเรื่องอําเภอ  นครและชน- 
บท   ก็นัยนี้   แมการกลาวเรื่องผูหญิงอาศัยผิวและทรวดทรงเปนตนแลว   ไม 
ควรเพ่ือจะกลาวดวยอํานาจความยินดีเปนตน.   การกลาวอยางนี้วา  คนพวกน้ี 
มีศรัทธาเลื่อมใสแลวถึงความส้ินไป    ดังน้ีเทียว  กค็วร.   แมการกลาวเรื่องคน 
กลา   ไมควรเพ่ือจะกลาว    ดวยอํานาจความยินดีวา   นักรบชือ่วา   นันทมติ 
เปนผูแกลวกลา.  การกลาวอยางนี้วา  ผูนี้เปนผูมีศรัทธา   เลื่อมใสแลวถึงความ 
สิ้นไป ดังน้ีเทียว ก็ควร.   ปาฐะวาสูรกถา ดังน้ีบาง  การกลาวถึงผูกลาหาญแม 
นั้น ยอมไมควรดวยอํานาจความยินดีวา    ข้ึนชื่อวา  หญิงเห็นปานนี้   เปนผูมี 
บิดา   ชื่อวา  สูระ  มีมารดาชื่อวา  ฤดี  ดังนี้นั่นเทียว.   สวนการกลาวดวย  
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อํานาจโทษน่ันแหละ  ยอมควรโดยนัย  เปนตนวา  ผูประพฤติวัตรของผูเปนบา. 
แมการกลาวเรื่องตรอก     ยอมไมควรเพ่ือจะกลาว      ดวยอํานาจความยินดีวา 
ตรอกโนน   สรางไวดีแลว   หรือวา  พวกตนท่ีอยูตรอกโนนแกลวกลา  มีความ 
สามารถดังน้ี.   การกลาวอยางนี้วา  พวกเขาเปนผูมีศรัทธา  เลือ่มใสแลวถึงความ 
สิ้นไป   ดังนี ้  ก็ควร.   ถอยคําวาดวยเรื่องที่ต้ังหมอ      ถอยคําวาดวยเรื่องทานํ้า 
ทานเรียกวา   เรื่องทานํ้า.   หรือวาดวยเรื่องนางทาสีตักน้ําดวยหมอ .   การกลาว 
ดวยอํานาจความยินดีวา    แมนางเปนผูนาเลื่อมใส   ฉลาดท่ีจะฟอนขับ   ดังน้ี  
ไมควร.   การกลาวโดยนัยเปนตนวา  มีศรัทธา  เลือ่มใสแลว ดงัน้ีเทียว ก็ควร. 
           คําวา  เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว  ไดแก  เรื่องญาติที่ลวงลับไปแลว. 
การวินิจฉัยในเรื่องญาติที่ลวงลับไปแลวน้ัน    ก็เหมือนกับเรื่องญาติที่ยังมีชีวิต  
อยูนั่นแหละ. 
           คําวา   เรื่องเบ็ดเตล็ด   ไดแก  เรื่องที่หาประโยชนมิได    พนจาก 
เรื่องเกิดกอนและหลัง   ที่เหลือมีสภาพตาง ๆ. 
           คําวา    กลาวเรื่องโลก   คือการกลาวเลน ๆ วาดวยเรื่องโลกเปนตน 
อยางนี้วา  โลกน้ีใครสราง  คนชื่อโนนสราง  กาขาว  เพราะมีกระดูกขาว  นก 
ตะกรุมแดง   เพราะมีโลหิตแดง.   การกลาวเรื่องทะเลอัน ไมมีประโยชนเปนตน 
อยางนี้วา เพราะเหตุไร  ทะเลจึงชื่อวา สาคร  ชื่อวา สมุทร เพราะรูไดดวยปลายมือ 
วา  ชื่อวาสาครท่ีเคาขุดแลว   เพราะสาครเทพขุดแลว   ชื่อวา  กลาวเรื่องทะเล. 
การกลาวเรื่องที่ไมมีประโยชนทั่ว ๆ ไปวา  เจริญ   เสื่อม แลวกลาวเรื่องที่เปนไป 
ชื่อวา    กลาวเรื่องความเจริญและความเสื่อม.    ก็ในเรื่องกลาวความเจริญและ 
ความเสื่อมน้ี    ความเท่ียงชื่อวา  ความเจริญ    ความขาดสูญชื่อวา   ความเสื่อม  
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ความกาวหนาชื่อวา    ความเจริญ     ความหายนะชื่อวา   ความเสื่อม    กามสุข 
ชื่อวา  ความเจริญ  การทําตนใหลําบาก   ชื่อวา  ความเส่ือม   รวมกับความ 
เจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น   ๆ ๖ อยางเหลาน้ี     จึงเปนการกลาวเรื่อง 
เดรัจฉาน  ๓๒ ดวยประการฉะน้ี.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้นแล. 
                           จบอรรถกถาติรัจฉานกถาสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบสมาธิวรรควรรณนาที่ ๑ 
 

                      รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. สมาธิสูตร  ๒. ปฎิสัลลานสตูร  ๓. ปฐมกุลปุตตสูตร  ๔. ทุติย- 
กุลปุตตสูตร   ๕. ปฐมสมณพราหมณสูตร   ๖. ทุติยสมณพราหมณสูตร   ๗. 
วิตักกสูตร  ๘. จินตสูตร  ๙. วิคคหิกกถาสูตร   ๑๐.  ติรัจฉานกถาสูตร  และ 
อรรถกถา.                       
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                            ธรรมจกักัปปวัตตนวรรคท่ี  ๒ 
 
                                     ๑.  ปฐมตถาคตสูตร 
 
                                    ทรงแสดงพระธรรมจักร 
 
           [๑๖๖๔]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
กรุงพาราณสี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลว 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สวนสุดสองอยางนี้    อันบรรพชิตไมควรเสพ 
สวนสุดสองอยางนั้นเปนไฉน    คือ    การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขใน 
กามท้ังหลาย   เปนของเลว   เปนของชาวบาน   เปนของปุถุชน   ไมประเสริฐ 
ไมประกอบดวยประโยชน  ๑    การประกอบความลําบากแกตน   เปนทุกข  ไม 
ประเสริฐ   ไมประกอบดวยประโยชน  ๑  ขอปฏิบติัอัน เปนสายกลาง   ไมเขาไป 
ใกลสวนสุด  ๒ อยางเหลาน้ัน  อันตถาคตไดตรัสรูแลว  กระทําจักษุ  กระทําญาณ 
ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ    เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือความตรัสรู    เพ่ือนิพพาน 
ก็ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางนั้น... เปนไฉน  คือ  อริยมรรคอันประกอบดวย 
องค ๘ นี้แหละ.    ซึ่งไดแก    ความเห็นชอบ     ความดําริชอบ     วาจาชอบ 
การงานชอบ   เลี้ยงชีพชอบ   เพียรชอบ   ระลึกชอบ  ต้ังใจชอบ   ขอปฏิบัติ  
อันเปนสายกลางนี้แล     อันตถาคตไดตรัสรูแลว    กระทําจักษุ    กระทําญาณ 
ยอมเปนไปเพ่ือความสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู   เพ่ือนิพพาน. 
           [๑๖๖๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ทุกขอริยสัจน้ีแล   คือ   ความเกิด 
ก็เปนทุกข   ความแกก็เปนทุกข    ความเจ็บก็เปนทุกข    ความตายก็เปนทุกข  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 421 

ความประจวบดวยส่ิงอันไมเปนที่รักก็เปนทุกข  ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปน 
ที่รักก็เปนทุกข  ปรารถนาสิ่งใดไมไดแมสิ่งนี้   ก็เปนทุกข    โดยยอ  อุปาทาน- 
ขันธ ๕ เปนทุกข    ก็ทุกขสมุทัยอริยสัจน้ีแล   คือ  ตัณหา  ตัณหาใหมีภพใหม 
ประกอบดวยความกําหนัด   ดวยอํานาจความพอใจ   ความเพลิดเพลินยิ่งนักใน 
อารมณนั้น  ๆ  ไดแกกามตัณหา  ภวตัณหา   วิภววัตหา   ก็ทุกขนิโรธอริยสัจ 
นี้แล  คือ ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ  ความสละ 
ความวาง   ความปลอย   ความไมอาลัย   ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ีแล 
คือ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ ซึ่งไดแกสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. 
           [๑๖๖๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกเรา    ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา     นี้ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ 
ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ฯลฯ  ทกุขอริยสัจน้ันเรากําหนดรูแลว . 
           [๑๖๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมท่ีเรา ไมเคยฟงมากอนวา  นี้ทุกขสมุทยัอริยสัจ ฯลฯ 
ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละ ฯลฯ  ทกุขสมุทัยอริยสัจน้ันเราละแลว. 
           [๑๖๖๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกเรา  ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ฯลฯ 
ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรกระทําใหแจง ฯลฯ ทุกขนิโรธอริยสัจน้ันเรากระทําให 
แจงแลว.                                                                
           [๑๖๖๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกเรา    ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา    นี้ทกุขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจ ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ จักษุ  ญาณ 
ปญญา   วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟง 
มากอนวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นเราเจริญแลว.  
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           [๑๖๗๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   กญ็าณทัสสนะ   (ความรูความเห็น) 
ตามความเปนจริง   มีวนรอบ  ๓  อยางน้ี     มีอาการ  ๑๒  ในอริยสัจ  ๔ เหลาน้ี 
ของเรา   ยังไมบริสุทธิ์เพียงใด   เราก็ยงัไมปฏิญาณตนวาเปนผูตรัสรูอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณะ  พราหมณ เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น  ก็เมื่อใด   ญาณทัสสนะ 
(ความรูความเห็น)    ตามความเปนจริง    มีวนรอบ  ๓  อยางนี้    มีอาการ  ๑๒ 
ในอริยสัจ    เหลาน้ีของเรา   บริสุทธิ์ดแีลว    เมื่อน้ัน    เราจึงปฏิญาณตนวา 
เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหม 
โลก   ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะพราหมณ  เทวดาและมนุษย   ก็ญาณทัสสนะ 
ไดบังเกิดข้ึนแกเราวา    วิมุตติของเราไมกําเริบ    ชาตินี้เปนชาติที่สุด    บัดนี้ 
ภพใหมไมมี  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ภิกษุปญจวัคคีย 
ปลื้มใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา. 
           [๑๖๗๑]  ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู   ดวงตา 
เห็นธรรมอันปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน   ไดเกิดข้ึนแกทานโกณฑัญญะวา 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้เปนธรรมดา สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความดับ 
เปนธรรมดา ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรแลว   พวกภุมม 
เทวดาไดประกาศวา   นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม   อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประกาศแลว  ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  กรุงพาราณสีอันสมณะพราหมณเทวดา 
มารพรหมหรือใครๆ ในโลกประกาศไมได  พวกเทพชั้นจาตุมหาราชไดฟงเสียง 
ของพวกภุมมเทวดาแลว... พวกเทพชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้น  
จาตุมหาราชแลว.. พวกเทพชั้นยามาไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันดาวดึงสแลว...  
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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 เสียงไดระบือข้ึนไปจนถึงพรหม 
โลกดวยประการฉะน้ี  กห็ม่ืนโลกธาตุนี้สะเทือนสะทานหว่ันไหว  ทั้งแสงสวาง 
อันยิ่ง   หาประมาณมิได   ไดปรากฎแลวในโลกลวงเทวานุภาพของพวกเทพดา 
ทั้งหลาย. 
           [๑๖๗๓]   ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเปลงอุทานวา  โกณ- 
ฑัญญะไดรูแลวหนอ  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ  เพราะเหตุนั้น   คําวา 
อัญญาโกณฑัญญะ  จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                           จบตถาคตสูตรที่  ๑  
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                   อรรถกถาธรรมจักกัปปวตัตนวรรคท่ี  ๒ 
 
                               อรรถกถาปฐมตถาคตสูตร 
 
           คําวา    กรุงพาราณสี       ไดแก     พระนคร    ที่มชีื่อ    อยางนี้. 
คําวา   อิสิปตนมิทายวัน     ไดแก  ในปาท่ีไดชื่ออยางนี้    ดวยอํานาจการตก 
ไปแหงฤๅษีทั้งหลาย.    ในอารามกลาวคือปาท่ีชื่อวามิคทาย    เพราะใหอภัยแก 
เนื้อท้ังหลาย  ดวยอํานาจการใหอภัย.  อธิบายวา  ก็ฤๅษีทั้งหลายท่ีเปนสัพพัญู 
เกิดข้ึนแลว ๆ ยอมตกไป คือ นั่งในปาน้ัน เพ่ือใหธรรมจักรเปนไป.  แมฤๅษีผู 
เปนพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    ลวงไป ๗ วันออกจากสมาบัติ    ทํากิจมีการ 
ลางหนาเปนตน    ที่สระอโนดาต     มาทางอากาศจากเง้ือมเขาชื่อวานันทมูลกะ 
แลวตกลงไปดวยอํานาจการหยั่งลงทีปาน้ัน   ยอมประชุมกันทาํอุโบสถ  และอนุ- 
อุโบสถ  มุงไปภูเขาคันธมาทนบาง  และเหาะมาจากเขาคันธมาทนนั้นบาง   ดวย 
คําตามท่ีกลาวมาแลวน้ีแล   ปาน้ันทานจึงเรียกวา  อิสิปตนะ  ดวยการตกและการ 
เหาะข้ึนแหงฤาษีทั้งหลาย. 
           คําวา   อามนฺเตสิ  ความวา  บําเพ็ญบารมี   ต้ังแตทําอภินิหารท่ีใกล 
พระบาทของพระทีปงกรพุทธเจา     และเสด็จออกผนวชในพระชาติสุดทายโดย 
ลําดับ  ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลงักที่ปาน้ัน    ทรงทําลายมารและกําลังมาร 
ปฐมยามทรงระลึกถึงบุพเพนิวาสานุสติญาณได   มชัฌิมยามทรงชําระทิพยจักษุ 
ใหบริสุทธิ์   มัชฉิมยามสุดทาย   ทรงยังหมุนโลกธาตุใหกึกกองหว่ันไหวอยู  ทรง 
บรรลุพระสัพพัญุตญาณ   แลวทรงใหลวงไปเจ็ดวันที่ควงไมโพธิ์  มีการแสดง 
ธรรมที่ทาวมหาพรหมออนวอนแลว   ทรงตรวจดูโลกดวยทิพยจักษุ    แลวเสด็จ 
ไปเมืองพาราณสี   ดวยการสงเคราะหสัตวโลก   ทรงใหพระปญจวัคคียยินยอม 
แลว   ทรงประสงคจะประกาศธรรมจักร   จึงตรัสเรียกมาแลว.  
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           คําวา   ดูกอนภิกษทุั้งหลาย    สวนสุดท้ังสองอยางน้ี   ความวา 
ภิกษุทั้งหลาย    สวนลามกสองเหลาน้ัน      ก็พรอมกับการตรัสถึงบทน้ี    เสียง 
กึกกองแหงการตรัส   เบื้องลางตอเวจี  เบื้องบนจดถึงภวัคคพรหม   แผไปท่ัว 
หม่ืนโลกธาตุต้ังอยู.   สมยันั้นเอง  พรหมนับได   ๑๘ โกฏิ  มาประชุมกันแลว. 
ดวงอาทิตยตกลงทางทิศตะวันตก      ดวงจันทรเต็มดวงประกอบดวยหมูดาว 
นักษัตรแหงเดือนอาฬหะลอยข้ึนไปอยูทางทิศตะวันออก.    สมยันั้น   พระผูมี 
พระภาคเจา   เมื่อทรงเริ่มธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี้   จึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สวนสุดทั้งสองอยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อันบรรพชิต   ความวา  ผูตัดสังโยชน 
แหงคฤหัสถแลวเขาถึงการบวช. 
           คําวา  ไมควรเสพ  คือไมพึงใชสอย.   คําวา  การประกอบตนให 
พัวพันดวยกามสุขในกามท้ังหลาย      ความวา   การตามประกอบกามสุข 
ในวัตถุกาม   กิเลสกาม.   คําวา  เปนของเลว   ไดแกลามก.   คําวา   เปนของ 
ชาวบาน.  คือเปนของมีอยูแหงชาวบานทั้งหลาย.     คําวา  เปนของปุถุชน 
ไดแก  ที่คนอันธพาลประพฤติเนือง ๆ แลว.    คําวา    ไมประเสริฐ   ไดแก 
ไมบริสุทธิ์  คือไมใชของสูงสุด  อีกอยางหนึ่ง   มิใชของพระอริยะท้ังหลาย. คําวา 
ไมประกอบดวยประโยชน   คือประกอบดวยประโยชนหามิได   อธิบายวา 
ไมอาศัย เหตุที่นําประโยชนเกื้อกูลแสะความสุขมาให. 
           คําวา การประกอบความลําบากแกตน  คือการตามประกอบความ 
ลําบากใหตน  อธิบายวา ทําทุกขแกตน.  คําวา  เปนทุกข  ไดแก  นําทุกขมา 
ใหดวยการฆาตน  มีการนอนหงายบนหนามเปนตน . พระองคทรง ทําจักษคืุอ 
ปญญา เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา กระทําจักษุ.  บทที่ ๒ เปนไวพจนบทนั้นนั่นเอง  
คําวา เพ่ือความสงบ    คือเพ่ือประโยชนแกการสงบกิเลส.  คําวา  เพ่ือความ  
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รูยิ่ง  คือเพ่ือประโยชนแกการรูยิ่งซึ่งสัจจะท้ัง ๔.    คําวา   เพ่ือความจรัสรู 
ไดแก    เพ่ือประโยชนแกการตรัสรูสจัจะ ๔ เหลาน้ันนั่นเอง.      คําวา     เพ่ือ 
นิพพาน    ไดแก    เพ่ือประโยชนแกการทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน.  ในบทน้ี  
คําใดท่ีเหลือเปนของพึงกลาวไว  คํานั้น    ทานกลาวไวในบทนั้น  ๆ ในหนหลัง  
แมสัจจกถาทานก็ใหพิสดารแลวในปกรณวิเศษวิสุทธิมรรค      โดยประการ 
ทั้งปวงน้ันแล. 
           คําวา  มีวนรอบ ๓   คือวน  ๓  รอบ   ดวยอํานาจวนรอบ ๓ กลาว 
คือ  สัจญาณ  กิจญาณ  และกตญาณ.    ก็ในวนรอบ ๓ นี ้   ญาณตามความ 
เปนจริงในสัจจะ ๔   อยางนี้     คือ   นีทุ้กขอริยสัจจะ   นี้ทุกขสมุทัย    ชื่อวา 
สัจญาณ    ญาณท่ีเปนเครื่องรูกิจท่ีควรทําอยางนี้วา   ควรกําหนดรู  ควรละ 
ในสัจจะเหลาน้ันเที่ยว   ชื่อวา   กิจญาณ.   ญาณเปนเครื่องรูภาวะเเหงกิจน้ัน  
ที่ทําแลวอยางนี้วา  กําหนดรูแลว   ละไดแลว    ดังน้ี    ชื่อวา  กตญาณ.   คําวา 
มีอาการ   ๑๒   ความวามีอาการ  ๑๒    ดวยอํานาจอาการสัจจะละ  ๓  นั้น   
คําวา    ญาณทัสสนะ  คือ  การเห็น  กลาวคือญาณท่ีเกิดข้ึนแลวดวยอํานาจ 
วนรอบ ๓ อยาง  อาการ  ๑๒  อยางเหลาน้ี.   คําวา  ดวงตาเห็นธรรม   ไดแก 
มรรค ๓ และผล ๓ ในทีอ่ื่น  ชื่อวา  เปนธรรมจักษุ.  ในบทนี ้ ไดแก   ปฐม 
มรรคทีเดียว.   คําวา   ธรรมจักร   ไดแก  ญาณ   เปนเครื่องแทงตลอด   และ 
ญาณเปนเครื่องแสดง.     ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนโพธิบัลลังก 
ปฏิเวธญาณ    มีอาการ ๑๒ เกิดข้ึนแลวในสัจจะ ๔  ก็ด ี   ประทับนั่งแมในปา 
อิสิปตนะ  เทศนาญาณ   ที่เปนไปแลว   เพ่ือแสดงสัจจะมีอาการ ๑๒  ก็ดี  ชือ่วา 
ธรรมจักร.  ก็ญาณแมทั้งสองน้ัน     ชือ่วา   ญาณที่ที่เปนไปแลวในพระอุระของ 
พระทศพลน่ันเที่ยว    ธรรมจักรนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงประกาศ 
ดวยเทศนาน  ชื่อวา ทรงใหเปนไปแลว.  ก็ธรรมจักรนี้นั้น    พระผูมีพระภาคเจา  
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ทรงใหเปนไป   ตราบจนถึงพระอัญญาโกณฑัญญเถระ   กับพรหม  ๑๘   โกฏ ิ
ดํารงอยูในโสดาปตติผล   และเม่ือใหธรรมจักรเปนไปแลว   จึงชื่อวาใหเปนไป 
แลว.   ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจา   ทรงใหธรรมจักรเปนไปแลว   ทานหมายเอา 
คําน้ัน   จึงกลาวคําเปนตนวา  ภุมมเทวดาท้ังหลาย   ประกาศใหไดยินเสียง. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา  ภุมมฺา   ไดแก  เทวดาผูดํารงอยูบน 
พ้ืนดิน. คําวา  ประกาศใหไดยินเสียง  ความวา เทวดาทั้งหลายใหสาธุการ 
พรอมกันทีเดียว  กลาวคําเปนตนวา  นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม   อันพระผูมี 
พระภาคเจา  . . . ดังน้ี    ประกาศใหไดยินแลว.  คําวา  แสงสวาง   ไดแก แสง 
สวางคือ พระสัพพัญุตญาณ.  จริงอยู  แสงสวาง คือพระสัพพัญุตญาณน้ัน 
ไพโรจนลวงเทวานุภาพของพวกเทพ.     คําวา  โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ 
ความวา   เสียงกึกกองอยางโอฬารแหงพระอุทานน้ี   แผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ 
แลวต้ังอยู. 
                              จบอรรถกถาปฐมตถาคตสูตรที่ ๑ 
 
                                ๒.  ทุติยตถาคตสูตร         
 
            จักษญุาณปญญาวิชชาแสงสวางเกิดแกพระตถาคต 
 
           [๑๖๗๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  จักษ ุ ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสง 
สวางไดเกิดข้ึนแกพระตถาคตท้ังหลาย   ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้ 
ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้น    พระ- 
ตถาคตทั้งหลายกําหนดรูแลว.  
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           [๑๖๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ  ญาณ  ปญญา วิชชา  แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกพระตถาคตท้ังหลาย    ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้ทุกข- 
สมุทยอริยสัจ ฯลฯ ทุกขสมุทยอริยสัจ นั้นควรละ  ฯลฯ  ทุกขสมุทยอริยสัจนั้น 
พระตถาคตท้ังหลายละไดแลว. 
           [๑๖๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุ   ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง 
ไดเกิดข้ึนแกพระตถาคตท้ังหลาย    ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา    นี้ทกุข- 
นิโรธอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธอริยสัจน้ันควรกระทําใหแจง  ฯลฯ  ทุกขนิโรธ 
อริยสัจนั้น     พระตถาคตท้ังหลายกระทําใหแจงแลว. 
           [๑๖๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จักษุ   ญาณ   ปญญา  วิชชา  แสง 
สวาง  ไดเกิดข้ึนแกพระตถาคตท้ังหลาย   ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา  นี ้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ันควร 
เจริญ   จักษุ   ญาณ   ปญญา  วิชชา   แสงสวาง   ไดเกิดข้ึนแกพระตถาคตท้ัง 
หลาย   ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น 
พระตถาคตท้ังหลายเจริญแลว. 
                                        จบทุติยตถาคตสูตรที่  ๒  
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                                       ๓.  ขันธสูตร 
 
                                       วาดวยอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๗๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อริยสัจ ๔ เหลาน้ี  อริยสัจ ๔ เปน 
ไฉน คือ  ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทยอริยสัจ  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจ. 
           [๑๖๗๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน   ควรจะกลาว 
ไดวาอุปาทานขันธ  ๕  อุปาทานขันธ  ๕  เปนไฉน  ไดแกอุปาทานขันธคือรูป 
อุปาทานขันธคือเวทนา  อุปาทานขันธคือสัญญา  อุปาทานขันธคือสังขาร  อุปา- 
ทานขันธคือวิญญาณ  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  เหลาน้ีแล   เพราะเหตุนั้น  
แหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                 จบขันธสูตรที่  ๓  
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                                   ๔.  อายตนสูตร 
 
                                    วาดวยอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๘๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสัจ  ๔  เหลาน้ี    อริยสัจ  ๔ 
เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ    ทุกขสมุทยอริยสัจ    ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทกุข- 
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.                                                             
           [๑๖๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขอริยสจัเปนไฉน  ควรจะกลาววา 
อายตนะภายใน  ๖.  อายตนะภายใน ๖  เปนไฉน    คือ   อายตนะคือตา ฯลฯ 
อายตนะคือใจ   นี้เรียกวา   ทุกขอริยสจั. 
           [๑๖๘๖]   ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน      ตัณหาอันทําใหมีภพใหม 
ประกอบดวยความกําหนัด  ดวยอํานาจความพอใจ   เพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ 
นั้น ๆ  ไดแกกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  นี้เรียกวา  ทุกขสมุทยอริยสัจ.  
           [๑๖๘๗]   ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน   ความดับดวยการสํารอกโดย 
ไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ   ความสละ.   ความวาง   ความปลอย    ความไม 
อาลัยตัณหาน้ัน    นี้เรียกวา  ทุกขนิโรธอริยสัจ. 
           [๑๖๘๘]  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน    อริยมรรคอัน                                      
ประกอบดวยองค   ๘  นีแ้หละ    คือ   สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ   สัมมาสมาธิ   นี้เรียกวา 
ทุกขนิโรธคามนิีปฏิปทาอริยสัจ.  
           [๑๖๘๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อริยสัจ  ๔ เหลาน้ีแล     เพราะเหตุ 
นั้นแหละ   เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข 
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                                                 จบอายตนสูตรที่  ๔  
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                                    ๕.  ปฐมธารณสูตร 
 
                               วาดวยการทรงจําอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๙๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔  ที่เรา 
แสดงแลวไวเถิด. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      ภิกษุรูปหน่ึงไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคทรงจําซ่ึงอริยสัจท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ   เธอทรงจําอริยสัจ ๔  ที่เราแสดงแลวอยางไร. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑ 
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอท่ี  ๒    ทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอท่ี  ๓    ทุกขนิโรธ-  
คามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี  ๔   ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคทรงจําอริยสัจ     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลว อยางนี้แล. 
           [๑๖๙๑]   พ.   ดูกอนภิกษุ   ดลีะ ๆ เธอทรงจําอริยสัจ ๔  ที่เราแสดง  
แลวไดถูกตอง    เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอท่ี   ๑  เธอทรงจําได     เราแสดง 
ทุกขสมุทยอริยสัจเปนขอท่ี  ๒ เธอก็ทรงจําได   เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเปน 
ขอท่ี  ๓ เธอก็ทรงจําได   เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี   ๔ 
เธอก็ทรงจําได  เธอจงทรงจําอริยสัจ  ๔   ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล  ดกูอนภิกษุ 
เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.                                     
                                        จบปฐมธารณสูตรที่  ๕  
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                                   ๖.  ทุติยธารณสูตร 
 
                     วาดวยการทรงจําอริยสัจ  ๔  อยางถูกตอง 
 
           [๑๖๙๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔  ที่เรา 
แสดงไวแลวเถิด     เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ภิกษุรูปหน่ึงได 
กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคทรงจําได    ซึง่อริยสัจ ๔ ที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ    เธอทรงจําอริยสัจ  ๔  ที่เราแสดงแลวไดอยางไร. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอท่ี   ๑ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว       ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหน่ึงจะพึง 
กลาวอยางนี้วา    นี้ไมใชทุกขอริยสัจขอที่   ๑    ทีพ่ระสมณโคดมทรงแสดงไว 
เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอที่   ๑   นั้นเสีย    แลวบัญญัติทุกขอริยสัจขอที่   ๑ 
อยางอ่ืนใหม     ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได  ฯลฯ    ขาพระองคทรงจําทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี   ๔  ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   กส็มณะ 
หรือพราหมณผูใดผูหน่ึงจะพึงกลาวอยางนี้วา   นีม้ิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจขอที่   ๔  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว  เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจขอที่  ๔  นั้นเสีย  แลวบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่ ๔ 
อยางอ่ืนใหม    ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองค 
ทรงจําอริยสัจ ๔   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้แล. 
                  [๑๖๙๓]   พ. ดูกอนภิกษุ   ดีละ ๆ เธอทรงจําอริยสัจ  ๔  ที่เราแสดง 
แลวไดถูกตอง     เราแสดงทุกขอริยสัจเปนขอท่ี   ๑   เธอก็ทรงจําได    ก็สมณะ 
หรือพราหมณผูใดผูหน่ึงจะพึงกลาวอยางนี้วา      นี้มิใชทุกขอริยสัจขอที่ ๑ ที่   
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พระสมณโคดมทรงแสดงไว   เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอท่ี   ๑ นั้นเสีย   แลว 
บัญญัติทุกขอริยสัจขอที่  ๑  อยางอ่ืนใหม    ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได  ฯลฯ   เรา 
แสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอท่ี  ๔  เธอก็ทรงจําได     ก็สมณะ 
หรือพราหมณผูใดผูหน่ึงจะพึงกลาวอยางนี้วา    นีม้ิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจขอที่  ๔     ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว      เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทาอริยสัจขอที่   ๔  นั้นเสีย    แลวบัญญติัทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจขอที่  ๔  อยางอ่ืนใหม  ขอนี้มใิชฐานะที่จะมีได   เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ 
ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล    ดูกอนภิกษุ    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงกระทํา 
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                       จบทุติยธารณสูตรที่  ๖ 
 
                                         ๗.  อวิชชาสูตร 
 
                                            วาดวยอวชิชา 
 
           [๑๖๙๔]  ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ที่เรยีกวา  อวิชชา ๆ ดังน้ี   อวิชชา 
เปนไฉน  และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงจะชื่อวาตกอยูในอวิชชา  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ  ความไมรูในทุกข   ในเหตุใหเกิดทุกข   ใน 
ความดับทุกข  ในทางที่จะใหถึงความดับทุกข  นี้เรยีกวาอวิชชา  และดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี  บุคคลยอมชื่อวา  ตกอยูในอวิชชา ดูกอนภิกษุ  เพราะฉะนั้นแหละ 
เธอพึงกระทําความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา. 
                                           จบอวิชชาสูตรที่  ๗  
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                                     ๘.  วิชชาสูตร 
 
                                        วาดวยวิชชา 
 
           [๑๖๙๕]  ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ที่เรียกวา    วิชชา ๆ ดังน้ี    วิชชา 
เปนไฉน   และดวยเหตุเพียงเทาไร   บุคคลจึงจะชื่อวาถึงวิชชา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   ความรูในทุกข  ในเหตุใหเกิดทุกข    ในความ 
ดับทุกข    ในทางท่ีใหถึงความดับทุกข    นี้เรียกวา   วิชชา   และดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี  บุคคลยอมชื่อวาถึงวิชชา    ดกูอนภิกษุ   เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึง 
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                          จบวิชชาสตูรที่  ๘ 
 
                                              ๙. สังกาสนสูตร 
 
                                 วาดวยบัญญัติแหงอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราบัญญัติวา     นี้เปนทุกขอริยสัจ 
อักขระ  พยญัชนะ   การจําแนกในทุกขอริยสัจนั้น     หาประมาณมิไดวา   แม 
เพราะเหตุนี้  ๆ   นี้เปนทุกขอริยสัจ  ฯลฯ    เราบัญญัติวา    นี้เปนทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทาอริยสัจ  อักขระ  พยัญชนะ  การจําแนกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจนั้น   หาประมาณมิไดวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ   นี้เปนทุกขนิโรธคามินี-  
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ปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอท้ังหลายพึง 
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                       จบสังกาสนสูตรที่  ๙ 
 
                                 อรรถกถาสังกาสนสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในสังกาสนสูตรท่ี  ๙. 
           คําวา อปริมาณา วณฺณา  ไดแก  อักขระ  ไมมีประมาณ.   คําวา 
พยัญชนะ   ดังน้ี   เปนไวพจนของคําวา   อักขระหาปริมาณมิไดเหลาน้ัน. 
อีกอยางหนึ่ง   เอกเทศหน่ึง.  เเหงอักขระ    ก็คือชื่อวา   พยัญชนะ    คําวา 
การจําแนก     คือ    การแยก.     จริงอยู     เมื่อสัจจะหน่ึง ๆ   ทานแสดงให 
พิสดารอยู   โดยอาการทั้งปวง   อักขระเปนตน      กช็ื่อวา    ไมมีที่สุด   เพราะ 
ฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแลวอยางนี้.                       
                               จบอรรถกถาสังกาสนสูตรที่  ๙  
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                                       ๑๐.  ตถสูตร 
 
                            วาดวยของจริงแท   ๔ อยาง 
 
           [๑๖๙๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่ง ๔  อยางน้ี     เปนของจริงแท   ไม 
แปรผัน  ไมเปนอยางอ่ืน   สิ่ง ๔ อยางเปนไฉน    สิง่น้ีวา   นี้ทุกข   นี้เหตุให 
เกิดทุกข   นีค้วามดับทุกข    นี้ทางใหถึงความดับทุกข    เปนของจริงแท    ไม 
แปรผัน   ไมเปนอยางอ่ืน  สิ่ง  ๔ อยางน้ี     เปนของจริงแท   ไมแปรผัน   ไม 
เปนอยางอ่ืน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทํา 
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข    นี้ทกุขสมุทัย    นี้ทุกขนิโรธ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                                          จบตถสูตรที่  ๑๐ 
                            จบธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่  ๒  
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                                       อรรถกถาสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในตถสูตรท่ี  ๑๐ 
           ก็ทุกข  ชื่อวา เปนของจริงแท  เพราะอรรถวาไมมีอยูโดยภาวะของตน 
ทานเรียกวา    ทุกขนั่นแล     ชื่อวา    ไมแปรผัน      เพราะสภาวะไมวางเปลา. 
เพราะวาทุกข   ชื่อวา  มิใชทุกขหามิได.  ชื่อวา  ไมเปนอยางอ่ืน   เพราะไมเขา 
ถึงสภาวะอ่ืน.  ก็ทุกขเขาถึงการกลาวในทุกขสมุทัยเปนตนหามิได.  แมในสมุทัย 
เปนตน    กน็ัยนี้แล 
                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
                 จบอรรถกถาธรรมจักกัปปวัตตนวรรคที่  ๒ 
 

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้   คือ 
           ๑.   ปฐมตถาคตสูตร   ๒. ทุติยตถาคตสูตร  ๓. ขันธสูตร  ๔. อายตน- 
สูตร   ๕.  ปฐมธารณสูตร  ๖.  ทุติยธารณสูตร  ๗.  อวิชชาสูตร     ๘. วิชชา 
สูตร   ๙.  สังกาสนสูตร  ๑๐.  ตถสูตรและอรรถกถา.                  
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                                      โกฏิคามวรรคที่  ๓ 
 
                                           ๑. ปฐมวัชชีสูตร 
 
                       วาดวยการตรัสรูและไมตรัสรูอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๖๙๘]  สมยัหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  โกฏิคาม  ใน 
แควนวัชชี  ณ  ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัส 
วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะไมไดตรัสรู   ไมไดแทงตลอดอริยสัจ  ๔  เรา 
ดวย   เธอทั้งหลายดวย   จึงแลนไป   ทองเท่ียวไปยังสังสารวัฎนี้ตลอดกาลนาน 
อยางนี้   อริยสัจ ๔ เปนไฉน  คือ  เพราะไมไดตรัสรู  ไมไดแทงตลอดทุกข- 
อริยสัจ ๑  ทกุขสมุทยอริยสัจ  ๑   ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๑  ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจ  ๑  เราดวย  เธอท้ังหลายดวย  จึงแลนไป    ทองเท่ียวไปยังสังสารวัฏนี ้
ตลอดกาลนานอยางนี้    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ทุกขอริยสัจ   เราดวย   เธอทั้ง 
หลายดวย    ตรัสรูแลว     แทงตลอดแลว     ทุกขสมุทยอริยสัจ. . . ทุกขนิโรธ- 
อริยสัจ...  ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เราดวย   เธอทั้งหลายดวย  ตรัสรู 
แลว   แทงตลอดแลว   ตัณหาในภพขาดสูญแลว   ตัณหาที่จะนําไปสูภพส้ินแลว 
บัดนี้  ภพใหมไมมี  พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา   ครั้นไดตรัสไวยากรณ  
ภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา 
                  [๑๖๙๙ ]           เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔  ตามเปนจริง 
                             เราและเธอท้ังหลายไดทองเท่ียวไปในชาติ 
                             นั้น   ๆ  ตลอดกาลนาน  อริยสัจ  ๔  เหลาน้ี 
                             เราและเธอท้ังหลายเห็นแลว      ตัณหาที่จะ  
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                                    นําไปสูภพถอนข้ึนไดแลว    มูลแหงทุกข  
                             ตัดขาดแลว  บัดนีภ้พใหมไมมี. 
                                      จบปฐมวัชชีสูตรที่  ๑ 
 
                               อรรถกถาโกฏิคามรรคที่  ๓ 
 
                                        อรรถกถาวัชชีสูตร 
 
                  พึงทราบอธิบายในวัชชีสูตรท่ี  ๑  แหง  โกฏิคามวรรคท่ี  ๓. 
           คําวา   เพราะไมไดตรัสรู  ไดเเก  เพราะไมรูตาม.  คําวา  ไมได 
แทงตลอด   คือ  เพราะไมมีการแทงตลอด. 
                                     จบอรรถกถาวัชชีสูตรที ่๑ 
 
                                      ๒.  ทุติยวัชชีสูตร 
 
                          วาดวยการรูชัดและไมรูชัดอริยสัจ ๔ 
 
           [๑๗๐๐]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเลา 
หน่ึง  ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข.... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ    หรือวาเปน 
พราหมณในพวกพราหมณ   และทานเหลาน้ันยังไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชน 
แหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ    ดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.    
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           [๑๗๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึงยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะ 
หรือพราหมณพวกน้ัน  นับวาเปนสมณะในพวกสมณะ  และนับวาเปนพราหมณ 
ในพวกพราหมณ    และทานเหลาน้ันกระทําใหแจงแลวซ่ึงประโยชนแหงความ 
เปนสมณะ   และประโยชนแหงความเปนพราหมณ   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ใน 
ปจจุบัน   เขาถึงอยู   พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา    ครั้นไดตรัสไวยากรณ- 
ภาษิตนี้จบลงแลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา                                
           [๑๗๐๒]            ชนเหลาใดยอมไมรูชัดซ่ึงทุกข  เหตุ 
                             เกิดแหงทุกข   ความดับทุกข    โดยประการ 
                             ทั้งปวงไมมีเหลือ    และไมรูชัดซึ่งทางให 
                             ถึงความสงบทุกข   ชนเหลาน้ันเส่ือมแลว 
                             จากเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ  ไมควร 
                             เพ่ือกระทําท่ีสุดทุกข    เขาถึงชาติและชรา 
                             โดยแท. 
                                        สวนชนเหลาใด  ยอมรูชัดซึ่งทุกข 
                             เหตุเกิดแหงทุกข  ความดับทุกข  โดย 
                             ประการทั้งปวงไมมีเหลือ  และรูชัดซ่ึงทาง 
                             ใหถึงความสงบทุกข  เหลาน้ันถึงพรอม 
                             แลวดวยเจโตวิมุตติ    และปญญาวิมุตติ 
                             ควรเพ่ือกระทําท่ีสุดทุกข     ไมเขาถึงชาติ  
                             และชรา. 
                                        จบทุติยวัชชีสูตรที่  ๒  
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                                   อรรถกถาวัชชีสูตร 
 
                  พึงทราบอธิบายใน  วัชชสีูตรท่ี  ๒. 
           คําวา   เจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ    เปนชื่อแหงผลสมาบัติและ 
ผลปญญา. 
                                  จบอรรถกถาวัชชีสูตรที่  ๒ 
 
                                ๓.  สมัมาสัมพุทธสูตร 
 
                     วาดวยความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 
           [๑๗๐๓]   กรุงสาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้  ๔ 
ประการเปนไฉน  คือ ทุกขอริยสัจ ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อรยิ- 
สัจ ๔ ประการน้ีแล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะไดตรัสรูอริยสัจ  ๔  ประการ 
นี้แล    ตามความเปนจริง   ตถาคต     เขาจึงกลาววา   เปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายกระทํา 
ความเพียร    เพ่ือรูชัดตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา. 
                                      จบสัมมาสัมพุทธสูตรที่  ๓  
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                                        ๔.  อรหันตสูตร 
 
                         วาดวยพระอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา 
 
           [๑๗๐๔]  สาวัตถี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กพ็ระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล  ตรัสรูแลวตามความเปนจริง พระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดน้ัน     ตรัสรูแลวซ่ึงอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง   ถึง 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล    จักตรัสรูตาม 
ความเปนจริง   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดนั้น   จักตรัสรูอริยสัจ  ๔ 
ตามความเปนจริง    ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใดเหลาหน่ึงในปจจุบัน 
ตรัสรูอยูตามความเปนจริง   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดนั้น     ตรสัรู 
อยูซึ่งอริยสัจ  ๔  ตามความเปนจริง   อริยสัจ ๔  เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ ... 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ      กพ็ระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลา 
หน่ึงในอดีตกาล     ตรัสรูแลวตามความเปนจริง... จักตรัสรู.. . ตรัสรูอยูตาม 
ความเปนจริง  พระอรหันตสัมมาสัมมาพุทธเจาท้ังหมดน้ัน    ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ 
๔  ตามความเปนจริง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลาย 
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุnข ฯลฯ นี้ทกุขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                                 จบอรหันตสูตรที่  ๔  
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                                 ๕.  อาสวักขยสตูร 
 
                               วาดวยความส้ินอาสวะ 
 
           [๑๗๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวความสิ้นอาสวะของผูรู   ผู 
เห็น   ไมกลาวความส้ินอาสวะของผูไมรูไมเห็น   ก็ความส้ินอาสวะของผูรูอะไร    ผู 
เห็นอะไร ความสิ้นอาสวะของผูรูเห็นวา  นี้ทุกข. . . นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความส้ินอาสวะของผูรูอยางนี้    ผูเห็นอยางนี้แล   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ   เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                     จบอาสวักขยสูตรที่  ๕ 
 
                                     ๖.  มิตตสูตร 
 
                          วาดวยการอนุเคราะหมิตร 
 
           [๑๗๐๖]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชน 
เหลาใดเหลาหน่ึงและชนเหลาใดจะเปนมิตร    อมาตย  ญาติหรอืสายโลหิตก็ตาม 
จะพึงสําคัญถอยคําวาเปนสิ่งที่ตนควรเชื่อฟงชนเหลาน้ัน       เธอท้ังหลายพึงให 
สมาทาน   ใหต้ังม่ันใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอริยสัจ   ๔  ตามความเปนจริง 
อริยสัจ ๔ เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ. . .  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ก็ 
เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง.. . ชนเหลาน้ัน   เธอทั้งหลาย 
พึงใหสมาทาน      ใหต้ังม่ันใหประดิษฐานอยูในการตรัสรูอรยิสัจ ๔ เหลาน้ีแล 
ตามความเปนจริง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึง  
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กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทกุขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา. 
                                               จบมิตตสูตรที่  ๖ 
 
                                                 ๗. ตถสูตร 
 
                              วาดวยอริยสัจ  ๔   เปนของจรงิแท 
 
           [๑๗๐๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ  ๔ ประการนี้  ๔ ประการเปน 
ไฉน คือ  ทุกขอริยสัจ .. . ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั  อริยสัจ ๔ ประการ 
นี้แล   เปนของจริงแท  ไมแปรผัน    ไมเปนอยางอ่ืน   เพราะฉะนั้น     จึงเรียก 
วา  อริยสัจ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระทํา 
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                               จบตถสูตรที่  ๗ 
 
                                          อรรถกถาตถสูตร 
 
                  พึงทราบอธิบายในตถสูตรท่ี   ๗. 
           คําวา  ตสฺมา อริยาน  สจฺจานิ  ความวา   สัจจะท้ังหลาย  เหลาน้ัน 
เปนของแท   ไมเปนโดยประการอ่ืน    เพราะเหตุใด    เพราะเหตุนั้น  ทานจึง 
เรียกวา   สัจจะของพระอริยะท้ังหลาย.    ก็พระอรยิะท้ังหลายยอมไมแทงตลอด 
สัจจะท้ังหลายท่ีแปรผันเปนอยางอ่ืน    โดยความจริงของพระอริยะ. 
                                      จบอรรถกถาตถสูตรที่  ๗  
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                                    ๘.  โลกสูตร 
 
                       พระตถาคตเปนอริยะในโลกทั้งปวง 
 
           [๑๗๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการน้ี  ๔ ประการเปน 
ไฉน  คือ   ทกุขอริยสัจ ... ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ตถาคตเปนอริยะ 
ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  มารโลก   พรหมโลก   ในหมูสัตว   พรอมท้ังสมณะ 
พราหมณ  เทวดาและมนุษย   เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวา   อริยสัจ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ 
เปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                จบโลกสูตรที่  ๘ 
 
                                           อรรถกถาโลกสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในโลกสูตรท่ี   ๘. 
           คําวา    ตถาคโต  อริโย  ตสฺมา  อริยสจฺจานิ  ความวา  อริยสัจ 
ทั้งหลายน้ัน    ชื่อวา   เปนของพระอริยะ.   เพราะพระตถาคตผูพระอริยะ  ทรง 
แทงตลอดและแสดงแลว     เพราะเหตุใด    เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา    อรยิสัจ 
เพราะเปนความจริงของพระอริยะ.                                        
                                        จบอรรถกถาโลกสูตรที ่ ๘  
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                                     ๙. ปริญเญยยสูตร * 
 
                                 วาดวยหนาท่ีในอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๗๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อริยสัจ ๔ ประการนี้  ๔  ประการ 
เปนไฉน   คือ   ทกุขอริยสัจ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    อริยสัจ ๔ 
ประการนี้แล  บรรดาอริยสัจ ๔ ประการน้ี   อริยสจัท่ีควรกําหนดรู  ที่ควรละ 
ที่ควรกระทําใหแจง    ที่ควรใหเกิดมี  มีอยู   ก็อริยสัจท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน 
ทุกขอริยสัจ   ควรกําหนดรู   ทุกขสมุทัยอริยสัจ    ควรละ   ทกุขนิโรธอริยสัจ 
ควรกระทําใหแจง   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ควรใหเกิดมี  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ 
เปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                             จบปริญเญยยสูตรที่  ๙ 
 
                                           ๑๐. ควัมปติสูตร 
 
                    ผูเห็นทุกข  ชื่อวา  เห็นในสมุทัย  นิโรธมรรค 
 
           [๑๗๑๐]  สมยัหน่ึง    ภิกษุผูเถระมากรูปอยู  ณ  เมืองสหชนิยะ 
แควนเจดีย    ก็สมัยนั้น     เมื่อภิกษุผูเถระมากรูปกลบัจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต    นั่งประชุมกันในโรงกลม    เกิดสนทนากันข้ึนในระหวางประชุมวา 
ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ผูใดหนอแลยอมเห็นทุกข  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข- 
สมุทัย  แมทกุขนิโรธ   แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
  *  สูตรท่ี  ๙  ไมมีอรรถกถาแก.  
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           [๑๗๑๑]   เมื่อภิกษุผูเถระทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว   ทานพระวัมปติ- 
เถระ   ไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ผมไดฟงมา  ไดรับ 
มาในท่ีเฉพาะพระพักตรผูมีพระภาคเจาวา     ผูใดยอมเห็นทุกข     ผูนั้นชื่อวา 
ยอมเห็นแมทุกขสมุทัย    แมทุกขนิโรธ   แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา     ผูใด 
ยอมเห็นทุกขสมุทัย     ผูนั้นชื่อวา    ยอมเห็นแมทุกข   แมทุกขนิโรธ     แม 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธ  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข 
แมทุกขสมุทัย     แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา  ผูนัน้ชื่อวา  ยอมเห็นแมทุกข   แมทุกขสมุทัย  แมทุกขนิโรธ. 
                                       จบควัมปติสูตรที่  ๑๐ 
                                        จบโกฏิคามวรรคท่ี ๓  
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                                     อรรถกถาควัมปดีสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในควัมปติสูตรท่ี  ๑๐ 
           คําวา  สหชนิยะ   ไดแก  ในพระนครท่ีมีชือ่วา    สหชนิยะ.    คํา 
เปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ผูใดยอมเห็นทุกข  ผูนั้นชื่อวา  ยอมเห็นแม 
ทุกขสมุทัย   ดังน้ี     พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว     ดวยอํานาจการแทงตลอด 
อยางเดียว.   ก็ในพระสูตรนี้   ไดตรัสการแทงตลอดอยางเดียวเทาน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาควัมปติสูตรที่  ๑๐ 
                             จบโกฏิคามวรรควรรณนาท่ี  ๓ 
 

                        รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
           ๑.  ปฐมวัชชีสูตร     ๒.  ทุติยวัชชีสูตร     ๓.  สัมมาสัมพุทธสูตร 
๔.  อรหันตสูตร    ๕.  อาสวักขยสูตร    ๖.  มิตตสูตร    ๗.  ตถสูตร     ๘. 
โลกสูตร   ๙.  ปรญิเญยยสูตร   ๑๐.  ควัมปติสูตร  และอรรถกถา   
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                               สีสปาปณณวรรคที่  ๔ 
 
                                       ๑. สีสปาสสูตร 
 
                  เปรียบส่ิงท่ีตรัสรูมมีากเหมือนใบไมบนตน 
 
                  [๑๗๑๒]  สมัยหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สีสปาวัน 
กรุงโกสัมพี   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงถือใบประดูลาย  ๒-๓ ใบดวย 
ฝาพระหัตถ     แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย    มาแลวตรัสถามวา     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ใบประดูลาย ๒-๓ ใบ 
ที่เราถือดวยผามือกับใบท่ีบนตน  ไหนจะมากกวากัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ใบประดูลาย ๒-๓ ใบที่พระผูมีพระภาคเจาทรงถือดวย 
ฝาพระหัตถมีประมาณนอย  ที่บนตนมากกวา  พระเจาขา. 
           พ.  อยางนั้นเหมือนกัน    ภิกษุทั้งหลาย   สิง่ท่ีเรารูแลวมิไดบอกเธอ 
ทั้งหลายมีมาก   ก็เพราะเหตุ ไร    เราจึงไมบอก.     เพราะสิ่งน้ันไมประกอบดวย 
ประโยชน   มิใชพรหมจรรยเบื้องตน    ยอมไมเปนไปเพ่ือความหนาย   ความ 
คลายกําหนัด    ความดับ   ความสงบ    ความรูยิ่ง    ความตรัสรู    นิพพาน 
เพราะเหตุนั้น   เราจึงไมบอก 
           [๑๗๑๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งอะไรเราไดบอกแลว    เราไดบอก 
แลววา    นี้ทกุข... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ก็เพราะเหตุไร  เราจึงบอก 
เพราะสิ่งน้ัน  ประกอบดวยประโยชน   เปนพรหมจรรยเบื้องตน     ยอมเปนไป 
เพ่ือความหนาย...  นิพพาน  เพราะฉะน้ัน   เราจึงบอก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                 จบสีสปาสูตรที่  ๑  
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                          สีสปาปณณวรรควรรณนาที่  ๔ 
 
                                     อรรถกถาสีสปาสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในสีสปาสูตรท่ี  ๑  แหงสีสปาปณณวรรคที่  ๔. 
           คําวา  ยทิท  อุปริ  คือ  ใบประดูเหลาน้ี  เหลาใด. . . ในเบ้ืองบน. 
คําวา  สีสปาวเน  ไดแก  บนตนไมประดูลาย. 
                                   จบอรรถกถาสีสปาสูตรที่  ๑ 
 
                                          ๒.  ขทิรสูตร 
 
               วาดวยการทําท่ีสุดแหงทุกขเพราะตรัสรูอริยสัจ  ๔ 
 
           [๑๗๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา    เราไมได 
ตรัสรู  ทุกขอริยสัจ...ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ตามความเปนจริงแลว 
จัก กระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี     มิใชฐานะที่จะมีได   เปรียบเหมอืน 
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราจักเอาใบตะเคียน ใบทองหลาง  หรือใบมะขามปอม 
หอนํ้าหรือตาลปตรนําไป    ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได    ฉันใด    ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้วา   เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสจั  ฯลฯ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ตามความเปนจริงแลว     จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี  มิใชฐานะท่ี 
จะมีได  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
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           [๑๗๑๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา  เราได 
ตรัสรูทุกขอริยสัจ ...ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ตามความเปนจริงแลว    จัก 
กระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ   ดังน้ี    เปนฐานะท่ีจะมีได   เปรียบเหมือนผูใด 
พึงกลาวอยางนี้วา    เราจักเอาใบบัว   ใบทองกวาว   หรือใบยานทราย   หอนํ้า 
หรือตาลปตรนําไป    ขอน้ันเปนฐานะที่จะมีได   ฉันใด  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา 
เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ. ..ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ตามความเปนจริง 
แลว    จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังนี้    เปนฐานะที่จะมีได    ฉันน้ัน  
เหมือนกัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระทํา 
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ  นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                           จบขทิรสูตรที่  ๒ 
 
                                       อรรถกถาขทิรสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในขทิรสูตรท่ี  ๒. 
           คําวา  ไมไดตรัสรูแลว   คือไมบรรลุแลว    และไมแทงตลอดแลว 
ดวยญา 
                                จบอรรถกถาขทิรสูตรที่ ๒  
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                                        ๓. ทัณฑสูตร 
 
                ผูทองเท่ียวไปในโลกเพราะไมเห็นอริยสัจ 
 
           [๑๗๑๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนทอนไมที่บุคคลขวาง 
ข้ึนไปบนอากาศแลว     บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี     บางคราวเอาตอนกลาง 
ตกลงมาก็มี  บางคราวเอาปลายตกลงมาก็มี   ฉันใด   สัตวทั้งหลาย   ผูมีนิวรณ 
คืออวิชชา     มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ    ไดแลนไปอยู     ทองเท่ียวไปอยู 
บางคราวจากโลกน้ีไปสูปรโลกก็มี  บางคราวจากปรโลกมาสูโลกน้ีกม็ ี  ฉันนั้น 
เหมือนกัน   ขอน้ัน  เพราะเหตุไร  เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน 
คือ  ทุกขอริยสัจ ฯลฯ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงการทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                           จบทัณฑสูตรที่  ๓ 
 
                                        อรรถกถาทัณฑสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทัณฑสูตรท่ี  ๓. 
           คําวา  จากโลกน้ีไป   สูปรโลก  ความวา  จากโลกนี้ไปโลกอ่ืน คือ 
นรกบาง  กําเนิดสัตวเดรัจฉานบาง  เปรตวิสัยบาง   มนุษยโลกบาง   เทวโลก 
บาง.   อธิบายวา  เกิดในวัฏฏะน่ันแหละบอย ๆ. 
                                         จบอรรถกถาทัณฑสูตรที่  ๓ 
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                                           ๔.  เจลสูตร * 
 
                   ใหรีบเพียรเพ่ือตรัสรู  เหมอืนรับดับไฟบนศีรษะ 
 
           [๑๗๑๗]  พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เมื่อผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว     จะควรกระทําอยางไร    ภิกษุ  
ทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว 
ควรจะกระทําความพอใจ    ความพยายาม    ความอุตสาหะ    ความไมยนยอ 
ความไมทอถอย  สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา   เพ่ือดับผาหรือศีรษะน้ัน.  
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลพึงวางเฉย  ไมใสใจถึงผาหรือศีรษะ 
ที่ถูกไฟไหม   เเลวพึงกระทําความพอใจ  ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความ 
ไมยนยอ  ความไมทอถอย  สติและสมัปชัญญะอยางแรงกลา  เพ่ือตรัสรูอริยสัจ ๔ 
ที่ยังไมตรัสรู  ตามความเปนจริง  อริยสัจ  ๔  เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ 
ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิทาอริยสัจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ 
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ    นี ้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                  จบเจลสูตรที่  ๔ 
*  สูตรท่ี  ๔  ไมมีอรรถกถาแก.  
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                                        ๕. สัตติสตสูตร 
 
                              วาดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔ 
 
           [๑๗๑๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป 
พึงกลาวอยางนี้กะผูมีชีวิตอยูรอยปวา   มาเถิด   บรุุษผูเจริญ   ชนทั้งหลายจัก 
เอาหอกรอยเลมทิ่มแทงทาน   ในเวลาเชา . ..   ในเวลาเที่ยง ...   ในเวลาเย็น 
ทานน้ันถูกเขาเอาหอกสามรอยเลมทิ่มแทงอยูทุกวัน  ๆ  มีอายรุอยป  มชีีวิตอยู 
รอยป    จักตรัสรูอริยสัจ   ที่ยังไมไดตรัสรูโดยลวงรอยปไป    กลุบุตรผูเปน 
ไปในอํานาจแหงประโยชนควรจะรับเอา   ขอน้ัน  เพราะเหตุไร  เพราะวาสงสาร 
นี้มีเบื้องตนที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรูไมไดแลว   เบ้ืองตนที่สุดแหงการประหาร 
ดวยหอก   ดาบ   หลาว   และขวานยอมไมปรากฏ    ฉันใด    กข็อน้ีพึงมีได 
ฉันนั้นวา  ก็เราไมกลาวการตรัสรูอริยสัจ  ๔  พรอมดวยทุกข   โทมนัส   แตเรา 
กลาวการตรัสรูอริยสัจ  ๔ พรอมดวยสุข   โสมนสั   อริยสัจ   ๔ เปนไฉน  คือ 
ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะ 
ฉะน้ัน แหละ        เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข  ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                      จบสัตติสตสูตรที่  ๕  
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                                    อรรถกถาสัตติสตสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในสัตติสตสูตรท่ี  ๕. 
           คําวา  เอวฺเจต  ภกิฺขเว   อสฺส  ความวา    ภิกษุทั้งหลาย    ถา 
เหตุนี้พึงมีอยางนี้ไซร  เมื่อทุกขโทมนัสนั่นเทียวกระทบอยูไมขาดระยะ  ก็จะพึง 
บรรลุสัจจะนั้นพรอมกันทีเดียว. 
                                    จบอรรถกถาสัตติสตสูตรที่ ๕ 
 
                                                ๖.  ปาณสูตร 
 
                             ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพนจากอบายใหญ 
 
           [๑๗๑๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนบุรุษพึงตัดหญา  ไม 
กิ่งไมและใบไม  ในชมพูทวีปนี้    แลวรวบรวมเขาดวยกัน  ครัน้แลวกระทําให 
เปนหลาว  ครั้นกระทําใหเปนหลาวแลว    พึงรอยสัตวขนาดใหญในมหาสมุทร 
ในหลาวขนาดใหญ  สัตวขนาดกลางในหลาวขนาดกลาง  สัตวขนาดเล็กในหลาว 
ขนาดเล็ก  กส็ัตวขนาดเข่ืองในมหาสมุทรยังไมทันหมด  หญา  ไม  กิ่งไม  และ 
ใบไมในชมพูทวีปพึงถึงความส้ินไปหมดไปโดยแท   การท่ีจะเอาหลาวรอยสัตว 
ขนาดเล็กในมหาสมุทรซึ่งมีมากกวาสัตวขนาดเข่ืองนั้น   มิใชกระทําไดงาย  ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร  เพราะตัวมันเล็ก  ฉันใด   อบายก็โตใหญ   ฉันนั้น  บุคคล 
ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ   พนจากอบายที่ใหญโตอยางนี้แลว    ยอมรูตามความเปน 
จริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะ  
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ฉะน้ันแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา    นี้ 
ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                           จบปาณสูตรที่  ๖ 
 
                                      ๗. ปฐมสุริยปูมสูตร 
 
                    วาดวยส่ิงท่ีเปนนิมิตมากอนการตรัสรูอริยสัจ 
 
           [๑๗๒๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อพระอาทิตยจะข้ึน    สิ่งท่ีจะข้ึน 
กอน  สิ่งที่เปนนิมิตมากอน   คือ   แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งทีเ่ปนเบื้องตน 
เปนนิมิตมากอนแหงการตรัสรูอริยสจั    ตามความเปนจริง  คือ  สัมมาทิฏฐิ 
ฉะน้ันเหมือนกัน    อันภิกษุผูมีความเห็นชอบ    พึงหวังขอน้ีไดวา   จักรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริง 
วา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                          จบปฐมสุรยิูปมสูตรที่  ๗  
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                                  ๘.  ทุติยสุริยูปมสูตร 
 
                     พระตถาคตอุบัติความสวางยอมปรากฏ 
 
           [๑๗๒๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระจันทรและพระอาทิตยยังไมเกิด 
ข้ึนในโลกเพียงใด  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น 
เวลาน้ันมีแตความมืดมิด   มีแตความมัวเปนหมอก  กลางคืนกลางวันไมปรากฏ 
เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ไมปรากฏ   ฤดูและปก็ไมปรากฏ   เมือ่ใด   พระจันทร 
และพระอาทิตยเกิดข้ึนในโลก  เมื่อน้ัน  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยาง 
มากก็ยอมมี   เวลาน้ัน   ไมมีความมืดมิด   ไมมีความมัวเปนหมอก   กลางคืน 
กลางวันปรากฏ    เดือนหนึ่งและกึ่งเดือนก็ปรากฏ    ฤดูและปกป็รากฏ   ฉันใด 
ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย   พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจายังไม 
อุบัติข้ึนในโลกเพียงใด    ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยังไมมี 
เพียงนั้น   เวลาน้ัน     มีแตความมืดมิด    มีแตความมัวเปนหมอก    การบอก 
การแสดง   การบัญญัติ   การแตงต้ัง  การเปดเผย    การจําแนก   การกระทําให 
งาย  ซึ่งอริยสัจ   ๔  ก็ยังไมมี  เมื่อใด  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติ 
ข้ึนในโลก   เมื่อน้ัน   ความปรากฎแหงแสงสวางแจมแจงอยางมากก็ยอมมี   เวลา 
นั้นไมมีความมือมิด  ไมมีความมัวเปนหมอก  การบอก  การแสดง.. . การกระ 
ทําใหงาย  ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยอมมี  อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ  ทุกขอริยสัจ ฯลฯ 
ทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ   เธอ 
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียร    เพ่ือรูตามความเปนจริงวา    นีทุ้กข  ฯลฯ  นี้  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                       จบทุติยสุริยูปมสูตรที่   ๘  
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                                          ๙.  อินทขีลสูตร 
 
                     ผูรูตามเปนจริง   ยอมรูผูอื่นวารูหรอืไมรู 
 
           [๑๗๒๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอ่ืน 
วา  ทานผูนี้  เมื่อรู  ยอมรูแน  เมื่อเห็น  ยอมเห็นแน  เปรียบเหมอืนปุยนุนหรือ 
ปุยฝาย  เปนของเบา คอยจะลอยไปตามลม  บุคคลวางไวที่ภาคพ้ืนอันราบเรียบ 
แลว   ลมทิศบูรพา   พึงพัดปุยนุนหรือปุยฝายนั้น ไปทางทิศประจิมได   ลมทิศ 
ประจิมพึงพัดเอาไปทางทิศบูรพาได   ลมทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได 
ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศอุดรได   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะปุยนุน 
หรือปุยฝายนั้นเปนของเบาฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง  ยอมไมรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคา- 
มินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือ 
พราหมณอ่ืนวา  ทานผูนี้   เมื่อรู  ยอมรูแน  เมื่อเห็น   ยอมเห็นแน   ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะไมเห็นอริยสัจ  ๔ ฉันนั้นเหมือนกัน.         
           [๑๗๒๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง   ยอมรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน   ยอมไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณ 
อ่ืนวา  ทานผูนี้   เมื่อรู  ยอมรูแน   เมื่อเห็น   ยอมเห็นแน   เปรยีบเหมือนเสา 
เหล็กหรือเสาหินมีรากลึก   เขาฝงไวดีแลว   ไมหว่ันไหว   ไมเอนเอียง   ถึงแม 
ลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา... ทิศประจิม... ทิศอุดร... ทิศทักษิณ  
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ก็ไมสะเทือนสะทานหว่ันไหว  ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะรากลึก  เพราะเสาหิน 
เขาฝงไวดีแลว  ฉันใด  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูตามความ 
เปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   สมณะหรอืพราหมณเหลา 
นั้น ไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอ่ืนวา  ทานผูนี้  เมื่อรู  ยอมรูแน 
เมื่อเห็น   ยอมเห็นแน   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะเห็นอริยสัจ   ๔   ดีแลว  ฉัน 
นั้นเหมือนกัน   อริยสัจ  ๔  เปนไฉน  คือ  ทุกขอรยิสัจ  ฯลฯ ทกุขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ัน แหละ    เธอทั้งหลายพึง 
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ    นี้ทกุขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา. 
                                            จบอินทขีลสูตรที่  ๙ 
 
                                        อรรถกถาอินทขีลสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในอินทขีลสูตรท่ี  ๙. 
           คําวา  ยอมตองมองดูหนา  ไดแก  ตรวจดูอัธยาศัย.   อัธยาศัย 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงประสงคเอาในคําวา  หนา  ในบทนี.้ 
                               จบอรรถกถาอินทขีลสูตรที่  ๙  
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                                        ๑๐.  วาทีสูตร 
 
              ผูรูชัดตามเปนจริง   ไมหว่ันไหวตอผูยกวาทะ 
           [๑๗๒๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง   ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    ถงึแมสมณะหรือ 
พราหมณผูมีความตองการวาทะ   ผูแสวงหาวาทะ   พึงมาจากทิศบูรพา... ทิศ 
ประจิม... ทศิอุดร... ทิศทักษิณ   ดวยประสงควา.   จักยกวาทะของภิกษุนั้น 
ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหว่ันไหวตอสมณะหรือพราหมณโดยสห- 
ธรรม  ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได   เปรียบเหมือนเสาหิน  ๑๖ ศอก   เสาหินนั้นมี 
รากลึกไปขางลาง ๘ ศอก    ขางบน ๘ ศอก    ถึงแมลมฝนอยางแรงจะพัดมา 
แตทิศบูรพา...  ทิศประจิม... ทิศอุดร...ทิศทักษิณ   ก็ไมสะเทือนสะทาน 
หว่ันไหว    ขอน้ัน  เพราะเหตุไร    เพราะรากลึก    เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว 
ฉันใด ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ยอมรูตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิ- 
โรธคามินีปฏิปทา   ถึงแมสมณะหรือพราหมณตองการวาทะ   ผูแสวงหาวาทะ 
พึงมาจากทิศบูรพา... ทิศประจิม... ทศิอุดร... ทิศทักษิณ    ดวยประสงค 
วา จักยกวาทะของภิกษุนั้น   ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหว่ันไหวตอสมณะ 
หรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม    ขอน้ันมิใชฐานะที่จะมีได   ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะเห็นอริยสัจ  ๔  ดแีลว     ฉันนั้นเหมือนกัน    อริยสัจ ๔ เปนไฉน  คือ 
ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะ 
ฉะน้ันแหละ   เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพ่ือรูตามความเปนจริงวา   นี้  
ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                 จบวาทีสูตรที่  ๑๐ 
                                          จบสีสปาปณณวรรคท่ี ๔  
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                                   อรรถกถาวาทีสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในวาทีสูตรท่ี   ๑๐. 
           คําวา   สิลายูโป   ไดแก  เสาหิน.  คําวา  โสฬสกุกฺกุโก  แปลวา 
๑๖ ศอก.   บาลีวา  โสฬสุกุกฺกุ   แปลวา ๑๖ ศอก กม็ี.   คําวา  มรีากลึกไป 
ขางลาง  ความวา  เขาไปสูหลุมขางลาง.     คําวา  ขางบน  ๘  ศอก   คือ 
พึงสูงพนหลุมมา  ๘  ศอก.   คําวา   อยางแรง   ไดแก   มีกําลัง.   คําท่ีเหลือใน 
บททั้งปวง   ต้ืนทั้งน้ันแล. 
                             จบอรรรถกถาวาทีสูตรที่  ๑๐ 
                        จบสีสปาปณณวรรควรรณนาท่ี  ๔ 
 

                         รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้คือ 
           ๑. สสีปาสูตร  ๒. ขทิรสูตร  ๓. ทัณฑสูตร  ๔. เจลสูตร  ๕. สัตติ 
สตสูตร    ๖.  ปาณสูตร   ๗.  ปฐมสุริยปูมสูตร    ๘.  ทุติยสุริยูปมสูตร   ๙. 
อินทขีลสูตร   ๑๐  วาทีสูตร   และอรรถกถา.  
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                                      ปปาตวรรคที่  ๕ 
 
                                        ๑.  จินตสูตร 
 
             การคิดเรื่องตายแลวเกิดขึ้นหรือไม  ไมมีประโยชน 
 
           [๑๗๒๕]  สมัยหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระ 
วิหารเวฬุวัน   กลันทกนิวาปสถาน  กรงุราชคฤห ณ ที่นั้น แล  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมา 
แลว    บรุุษคนหน่ึงออกจากกรุงราชคฤห   เขาไปยังสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา 
ดวยประสงควา จักคิดเรื่องโลก  ครั้นแลว  นั่งคิดเรื่องโลกอยู    ชอบสระโบก- 
ขรณี ชื่อ สมุาคธา   เขาไดเห็นกองทัพประกอบดวยองค    เขาไปสูกานบัว 
ที่ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา  ครั้นแลว   ไดมีความคิดวา   เราชื่อวาเปนคน 
บา  ชื่อวาเปนคนมีจิตฟุงซานเสียแลว  เราเห็นสิ่งท่ีไมมีในโลก  ครั้งน้ัน  บุรุษ 
นั้นเขาไปยังนครบอกแกหมูมหาชนวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย   เราชื่อวาเปนคน 
ถามวา  ดูกอนบุรุษผูเจริญ     ทานเปนบาไดอยางไร   ทานมีจิตฟุงซานอยางไร 
สิ่งอะไรท่ีไมมีในโลกซึ่งทานเห็นแลว. 
           บุ.  ดกูอนทานผูเจริญท้ังหลาย   จะบอกใหทราบ    เราออกจากกรุง-  
ราชคฤหเขาไปยังสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา    ดวยประสงควา    จักคิดเรื่องโลก 
ครั้น  แลวน่ังคิดเรื่องโลกอยู  ณ  ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา   เราไดเห็นกอง 
ทัพประกอบดวยองค  ๔  เขาไปสูกานบัวท่ีขอบสระโบกขรณีชือ่สุมาคธา     เรา 
เปนบาไดอยางนี้    เรามีจิตฟุงซานอยางนี้    ก็สิ่งน้ี ไมมีในโลก   เราเห็นแลว.  
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           มหา.  ดูกอนบุรุษผูเจริญ  ทานเปนบาแน   ทานมีจิตฟุงซานแน  ก ็
สิ่งท่ีทานเห็นแลวไมมีในโลก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรุุษน้ันไดเห็นสิ่งที่เปน 
จริง  ไมใชไดเห็นสิ่งท่ีไมเปนจริง.   
           [๑๗๒๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรื่องเคยมีมาแลว   สงครามเทวดากับ 
อสูรประชิดกัน   ก็ในสงครามน้ัน   พวกเทวดาชนะ  พวกอสูรแพ  ก็พวกอสูร 
ที่แพกลัวแลว      ยังจิตของพวกเทวดาใหงวยงงอยู     เขาไปสูบุรีอสูรโดยทาง 
กานบัว    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลายจงอยาคิดเรื่องโลกวา    โลกเท่ียง 
โลกไมเที่ยง   โลกมีที่สุด   โลกไมมีทีสุ่ด    ชีพก็อันนั้น    สรรีะก็อันนั้น      ชีพ 
เปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืน  สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก   สัตวเบื้องหนา 
แตตายแลวยอมไมเปนอีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเปนอีกก็มี    ยอมไม 
เปนอีกก็มี     สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได     ยอมไมเปนอีก 
ก็หามิได    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะความคิดนั้นไมประกอบดวยประโยชน 
ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน   ยอมไมเปนไปเพ่ือความหนาย  ความคลายกําหนัด 
ความดับ  ความสงบ  ความรูยิ่ง  ความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
           [๑๗๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เม่ือเธอท้ังหลายจะคิด    พึงคิดวา 
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะความคิด 
นั้นประกอบดวยประโยชน   เปนพรหมจรรยเบื้องตน    ยอมเปนไปเพ่ือความ 
หนาย... เพ่ือนิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลาย 
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา    นีทุ้กข ฯลฯ    นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา.  
                                                  จบจินตสูตรที่   ๑  
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                              ปปาตวรรควรรณนาที่  ๕ 
 
                                    อรรถกถาจินตสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในจินตสูตรท่ี  ๑    แหงปปาตวรรคที่  ๕. 
           คําวา   สระโบกขรณี   ชื่อวา  สมุาคธา  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  พวกอสูรน้ันยังสัมพริมายา  (มายาของ 
จอมอสูร)ใหเปนไปแลวอธิษฐาน  โดยประการท่ีบุรุษน้ันเห็นเขาเหลาน้ัน  ผูข้ึน 
บนชางและมาเปนตน    แลวยกข้ึนเขาไปทางชองกานบัว    พระศาสดาทรงหมาย 
เอาอสูรน้ัน  จึงตรัสวา  ไดเห็นสิ่งท่ีเปนจริงแลวเทียว.    คําวา   ยังจิตของ 
พวกเทวดาใหงวยงง  คือ  ยังจิตของพวกเทวดาใหหลงอยู.  คําวา   เพราะ 
ฉะนั้น    ความวา  เพราะเม่ือคิดเรื่องโลก  ก็เปนคนบา. 
                                       จบอรรถกถาจินตสูตรที่  ๑  
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                                        ๒.  ปปาตสูตร 
 
                               วาดวยเหว  คือ  ความเกิด 
 
           [๑๗๒๘]  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ 
กรุงราชคฤห   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาเถิด  เราจักเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพ่ือพักกลางวัน 
ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ครั้งน้ัน   พระผูมี 
พระภาคเจาพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก        เสด็จเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดน 
ภิกษุรูปหน่ึงไดเห็นเหวใหญบนยอดเขากั้นเขตแดน   ครั้นแลวไดทูลถามพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เหวนี้ใหญ   เหวนี้ใหญเเท ๆ   เหว 
อ่ืนที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้   มีอยูหรือ  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  เหวอ่ืนที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวน้ีมีอยู. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็เหวอ่ืนที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวน้ี 
เปนไฉน.                       
           [๑๗๒๙]  พ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ...   นี้ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย   ซึ่งเปนไป 
เพ่ือความเกิด. . .  เพ่ือความแก.. .  เพ่ือความตาย .. .   เพ่ือความโศก  ความ 
ร่ําไร  ความทุกข  ความโทมนัสและความคับแคนใจ   ยินดีแลว   ยอมปรุงแตง 
สังขารทั้งหลาย     ซึ่งเปนไปเพ่ือความเกิดบาง. ..     และความคับแคนใจบาง 
ครั้นปรุงแตงแลว  ยอมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง...  และความคับแคน 
ใจบาง  เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันไมพนไปจากความเกิด  
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ความแก   ความตาย   ความเศราโศก   ความร่ําไร   ความทุกข    ความโทมนัส 
ความคับแคนใจ  ยอมไมพนไปจากทุกข  
           [๑๗๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย      ซึ่งเปนไปเพ่ือ 
ความเกิด...    และความคับแคนใจ    ไมยินดีแลว     ยอมไมปรุงแตงสังขาร 
ทั้งหลาย   ซึง่เปนไปเพ่ือความเกิด...   และความคับแคนใจ  ครั้นไมปรุงแตง 
แลว   ยอมไมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง...   และความคับแคนใจบาง    เรา 
กลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน     ยอมพนจากความเกิด      และความ 
คันแคนใจ   ยอมพนจากทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอ 
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                        จบปปาตสูตรที่  ๒ 
 
                                    อรรถกถาปปาตสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปาปตสูตรท่ี  ๒. 
           คําวา   ยอดเขากั้นเขตแดน  ความวา    เขากั้นเขตแดน    เชนกับ 
ภูเขาใหญลูกหนึ่ง. 
                                จบอรรถกถาปปาตสูตรที่  ๒  
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                                    ๓. ปริฬาหสูตร 
 
                                  วาดวยความเรารอน 
 
           [๑๗๓๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นรกชื่อวามีความเรารอนมาก   มีอยู 
ในนรกนั้น    บุคคลยังเห็นรูปอยางใดอยางหน่ึงดวยนัยนตาได  (แต)  เห็นรปู 
ที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว     ไมเห็นรปูที่นาปรารถนา     เห็นรูปที่ไมนาใคร 
อยางเดียว   ไมเห็นรูปที่นาใคร   เห็นรูปที่ไมนาชอบใจอยางเดียว   ไมเห็นรปู 
ที่นาชอบใจ      ไดฟงเสียงอยางใดอยางหน่ึงดวยหูได. . .     ไดสูดกลิ่นอยางใด 
อยางหน่ึงดวยจมูกได ...  ไดลิ้มรสอยางใดอยางหน่ึงดวยลิ้นได. . .  ไดถูกตอง 
โผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวยกายได. . .   ไดรูแจงธรรมารมณอยางใดอยาง 
หน่ึงดวยใจได   (แต)   รูแจงรูปที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว    ไมรูแจงรูปที่นา 
ปรารถนา   รูแจงรูปที่ไมนาใครอยางเดียว    ไมรูแจงรูปที่นาใคร   รูแจงรูปที่ 
ไมนาพอใจอยางเดียว   ไมรูแจงรูปที่นาพอใจ.                
           [๑๗๓๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ภิกษุรูปหน่ึงได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเรารอนมาก  ความ 
เรารอนมากแท  ๆ    ความเรารอนอ่ืนที่มากกวาและนากลัวกวาความเรารอนน้ี 
มีอยูหรือ. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ      ความเรารอนอ่ืนที่มากกวาและนากลัวกวาความ 
เรารอนน้ีมีอยู. 
           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็ความเรารอนอ่ืนที่มากกวาและนากลัว 
กวาความเรารอนน้ี    เปนไฉน.   
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           [๑๗๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน       ยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย     ซึ่งเปนไปเพ่ือ 
ความเกิด ฯลฯ    ยินดีแลว    ยอมปรุงแตง    ครั้นปรงุแตงแลว    ยอมเรารอน 
ดวยความเรารอนเพราะความเกิดบาง    ความแกบาง    ความตายบาง    ความ 
เศราโศก   ความร่ําไร    ความทุกข    ความโทมนัส   และความคับแคนใจบาง 
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมไมพนไปจากความเกิด...ความ 
คับแคนใจ  ยอมไมพนไปจากทุกข. 
           [๑๗๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง    ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา   สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย   ซึง่เปน 
ไปเพ่ือความเกิด ฯลฯ   ไมยินดีแลว     ยอมไมปรุงแตง    ครั้งไมปรุงแตงแลว 
ยอมไมเรารอน    ดวยความเรารอนเพราะความเกิด   . . .   และความคับแคนใจ 
เรากลาววา    สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากความเกิด ...     ความ  
คับแคนใจ  ยอมพนจากทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ัน  แหละ   เธอ 
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข ฯ ล ฯ     นี ้
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                          จบปริฬาหสูตรที่  ๓  
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                              อรรถกถาปริฬาหสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปริฬาหสูตรท่ี  ๓. 
           คําวา   รูปท่ีไมนาปรารถนา   ไดแก  สภาวะที่ไมนาปรารถนา. 
                          จบอรรถกถาปริฬาหสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๔. กฏูสูตร 
 
                          วาดวยฐานะท่ีมีไดและมีไมได 
 
           [๑๗๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราไมตรัสรู 
ทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว  ฯลฯ       ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจตามความเปนจริงแลว     จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ   ดังน้ี   ขอน้ี 
มิใชฐานะที่จะมีได     เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา     เราไมไดกระทํา 
เรือนชั้นลาง   แลวจักยกเรือนชั้นบนแหงเรือนยอด   ดังน้ี    ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะ 
มีได    ฉันใด    ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา    เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความ 
เปนจริงแลว  ฯลฯ   ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริง 
แลว   จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ ดังน้ี  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได  ฉันนั้น 
เหมือนกัน.  
           [๑๗๓๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราไดตรัสรู 
ทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว  ฯลฯ        ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจตามความเปนจริงแลว    จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ   ดังน้ี    ขอน้ี  
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เปนฐานะที่จะมีได   เปรียบเหมือน  ผูใดพึงกลาว  อยางนี้วา    เรากระทําเรือน 
ชั้นลางแลว    จักยกเรือนชั้นบนแหงเรือนยอด    ดงัน้ี   ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได 
ฉันใด   ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา   เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตามความเปนจริงแลว 
ฯลฯ. ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว  จักกระทํา 
ที่สุดแหงทุกขโดยชอบ    ดังนี้      อัน เปนฐานะที่จะมีได    ฉันน้ันเหมือนกัน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะฉะนั้นแหละ     เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร 
เพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
                                              จบกูฏสตูรที่   ๔ 
  
                                          อรรถกถากูฏสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในกูฏสูตรท่ี ๔. 
           คําวา ไมไดทําเรือนชั้นลาง  ความวา  ไมทําสวนชั้นลางของเรือน 
ดวยใบไมเปนตน    แหงเสาและเชิงฝา. 
                                        จบอรรถกถากูฏสูตรที่ ๔  
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                                         ๕.   วาลสูตร 
 
                    วาดวยการแทงตลอดตามความเปนจริงยาก  
 
           [๑๗๓๗]   สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    กฏูาคารศาลา 
ปามหาวัน  กรุงเวสาลี  ครั้งน้ัน     เวลาเชา   ทานพระอานนทนุงแลว  ถือบาตร 
และจีวรเขาไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลี  ทานพระอานนทไดเห็นลิจฉวีกุมารมาก 
ดวยกัน    กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ     ยงิลูกศรใหเขาไป 
ติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก  แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  ครั้นแลวไดมีความคิด 
วา  พวกลิจฉวีกุมารเหลานี้  ที่ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก 
แตที่ไกลไดไมผิดพลาด   เปนผูศึกษาแลว   ศึกษาดีแลว. 
           [๑๗๓๘]  ครั้งน้ัน   ทานพระอานนท  ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในกรุง 
เวสาลีแลว    เวลาปจฉาภัต   กลับจากบิณฑบาต  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง    ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อ 
เวลาเชา    ขาพระองคนุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลี 
ไดเห็นลิจฉวีกุมารมากดวยกัน  กําลังทําการยิงอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ 
ยิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ    กัน โดยชองดาลอันเล็ก      แตที่ไกลไดไมผิดพลาด 
ครั้นแลว    ขาพระองคไดมีความคิดวา    พวกลิจฉวีกุมารเหลาน้ีที่ยิงลูกศรให 
เขาไปติด ๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก  แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  เปนผูศึกษาแลว 
ศึกษาดีแลว   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนอานนท   เธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน   อยางไหนจะทําไดยากกวากัน    หรือจะใหเกิดข้ึนไดยากกวา 
กัน  คือ   การท่ียิงลูกศรใหเขาไปติด ๆ  กันโดยชองดาลอันเล็กแตที่ไกลไดไม  
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ผิดพลาด        กับการแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายท่ีแบงออกแลวเปน 
๗  สวน.                                                               
           อา.   ขาแตพระองคผูเจริญ   การแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทราย 
ที่แบงออกแลวเปน  ๗  สวน    กระทําไดยากกวา     และใหเกิดข้ึนไดยากกวา 
พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนอานนท     ชนเหลาใดยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ชนเหลาน้ันยอมแทงตลอดไดยากกวา 
โดยแท   เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท  เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความ 
เปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                            จบวาลสูตรที่   ๕ 
 
                                       อรรถกถาวาลสูตร  
 
           พึงทราบอธิบายในวาลสูตรท่ี  ๕.  
           คําวา สณฺ ฐาคาเร ไดแกในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ. คําวา อุปาสน 
กโรนฺเต  ไดแกฝกศิลป     คือ  การยิงลูกธนู.   คําวา  ไมผิดพลาด  ไดแก 
ไมยิงลูกศรใหเลยไป.  คําวา โปขานุโปข  ความวา  พระเถระไดเห็น  กุมาร 
เจาลิจฉวีทั้งหลาย   ผูยิงลูกศรลูกหนึง่ใหเขาไปติดๆ อยางนี้   คือ  ลูกศรอ่ืนยอม 
แทงลูกศรท่ีติดปลายขนนกของลูกศรน้ันฉันใด  ข้ึนชื่อวา   ลกูศรท่ีติดขนนกท่ี 
ปลายลูกศรอ่ืน ยอมแทงลูกศรท่ีมีขนนกติดปลายลกูศรของลูกศรท่ี ๒ อีก ลูกศร 
ที่ติดปลายขนนกตามมาอ่ืนอีก    ก็ยอมแทงลูกศรท่ีขนนกติดปลายลูกศรอ่ืนของ 
ลูกศรน้ันอีกมาก  ฉันนั้น.  คําวา  ยตฺร  หิ  นาม  ตัดบทเปน เย ห ินาม  
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แปลวา ก็ชื่อวาเหลาใด.  คําวา ใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน   คือ ทําไดยากกวา. 
คําวา แทงปลายขนทราย ดวยปลายขนทรายที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน 
ความวา  พึงแบงขนทรายเสนหน่ึงเปน ๗ สวน  แลวถือเอาสวนที่แบงหนึ่งสวน 
แหงขนทรายท่ีแบงนั้น   แลวผูกกลางผลมะเขือ   ผูกขนทรายท่ีแบงแลวเสนอ่ืน 
อีกเขาท่ีปลายสุดแหงลูกธนู   แลวจึงยืนที่ทางประมาณอุสภะหน่ึง   แทงจําเพาะ 
ปลายขนทรายท่ีผูกผลมะเขือน้ัน   ดวยปลายที่ผูกไวที่ลูกธนู. คําวา เพราะเหตุ 
นั้น    ความวา   เพราะสัจจะ ๔ แทงตลอดไดยากอยางนี้. 
                                   จบอรรถกถาวาลสูตรที่   ๕ 
 
                                       ๖.   อันธการสีูตร 
 
                         ผูรูตามความเปนจริงไมตกไปสูที่มืด 
 
           [๑๗๓๙]  ... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      โลกันตนรกมีแตความทุกข 
มืดคลุมมัวเปนหมอก    สัตวในโลกนัตนรกน้ัน      ไมไดรับรศัมีพระจันทรและ 
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้. 
           [๑๗๔๐]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ภิกษุรูปหน่ึงได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      ความมืดนั้นมาก 
ความมืดนั้นมากแท ๆ  ความมืดอยางอ่ืนที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้ 
มีอยูหรือ. 
           พ.   ดกูอนภิกษุ ความมืดอยางอ่ืนที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้ 
มีอยู.  
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           ภิ.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ความมืดอยางอ่ืนที่มากกวาและนากลัวกวา 
ความมืดนี้   เปนไฉน. 
           [๑๗๔๑]  พ.  ดูกอนภิกษุ    กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ     นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย   ซึง่เปนไปเพ่ือความ 
เกิด ฯลฯ   ยนิดีแลวยอมปรุงแตง    ครั้นปรุงแตงแลว     ยอมตกไปสูความมืด 
คือความเกิด...    และความคับแคนใจ    เรากลาววา    สมณะหรอืพราหมณ 
เหลาน้ันยอมไมพนไปจากความเกิด...  และความคับแคนใจ   ยอมไมพนไป 
จากทุกข. 
           [๑๗๔๒]  ดูกอนภิกษุ     สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเปนไปเพ่ือความเกิด 
ฯลฯ   ไมยินดีแลว    ยอมไมปรุงแตง    ครั้นไมปรุงแตงแลว    ยอมไมตกไปสู 
ความมืดคือความเกิดบาง ...  และความคับแคนบาง   เรากลาววา   สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน    ยอมพนไปจากความเกิด...  และความคับแคนใจ  ยอมพน 
ไปจากทุกข   ดูกอนภิกษุ   เพราะฉะนั้นแหละ    เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู 
ตามความจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                    จบอันธการีสูตรที่   ๖  
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                                   ๗.  ปฐมฉิคคฬสูตร 
 
                        วาดวยความเปนมนุษยแสนยาก 
 
           [๑๗๔๓]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกซึ่งมีชอง 
เดียวลงไปในมหาสมุทร   เตาตาบอดมีอยูในมหาสมุทรน้ัน     ตอลวงรอยป ๆ 
มันจะโผลข้ึนคราวหน่ึง ๆ   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนน้ันเปนไฉน     เตา 
ตาบอดน้ัน   ตอลวงรอยป  ๆ  มัน จะโผลข้ึนคราวหนึ่ง ๆ  จะสอดคอใหเขาไป 
ในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนน ไดบางหรือหนอ    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ถาลวงกาลนานไปบางครั้งบางคราว    เตาจะสอดคอใหเขาไป 
ในแอกน้ันไดบาง. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เตาตาบอด   ตอลวงรอยป ๆ มันจะโผลข้ึน 
คราวหน่ึง ๆ สอดคอใหเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนน     ยังจะเร็วกวา    เรา 
ยอมกลาวความเปนมนุษยเพราะคนพาลผูไปสูวินิบาตแลวคราวเดียวก็หามิได 
ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะวาในวินิบาตนี้     ไมมกีารประพฤติธรรม    การ 
ประพฤติชอบ   การกระทํากุศล  การกระทําบุญ   มีแตการเค้ียวกินกันและกัน 
การเค้ียวกินผูมีกําลังนอยกวา   ยอมเปนไปในวินิบาตน้ี      ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔  อริยสัจ ๔ เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ   ทุก- 
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะน้ันแหละ    เธอ 
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา    นี้ทุกข  ฯลฯ    นี ้ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                        จบปฐมฉิคคฬสูตรที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 476 

                                 อรรถกถาปฐมฉิคคฬสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในปฐมฉิคคฬสูตรท่ี  ๗. 
           คําวา  มีแตการเค้ียวกินกันและกัน  ไดแก  การเค้ียวกินซ่ึงกัน 
และกัน.  คําวา   การเค้ียวกินผูมีกําลังนอย   ไดแก  ปลาเปนตนที่มีกําลัง 
เค้ียวกินปลาเปนตน   ตัวท่ีนอยกําลังกวา.   
                             จบอรรถกถาปฐมฉิคคฬสูตรที่  ๗ 
 
                                  ๘.  ทุติยฉิคคฬสูตร 
 
                     วาดวยการไดความเปนมนุษยแสนยาก 
 
           [๑๗๔๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้มีน้ําเปน 
อันเดียวกัน    บุรุษโยนแอกซึ่งมีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น   ลมทิศบูรพา 
พัดเอาแอกน้ันไปทางทิศประจิม  ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา  ลมทิศ 
อุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ   ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร เตาตาบอด 
มีอยูในมหาปฐพีนั้น   ตอลวงรอยป ๆ มันจะโผลข้ึนคราวหน่ึง ๆ เธอทั้งหลาย  
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เตาตาบอดน้ัน   ตอลวงรอยป  ๆ มันจะโผลข้ึน 
คราวหน่ึง ๆ   จะสอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน ไดบางหรือหนอ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอท่ีเตาตาบอด    ตอลวง 
 รอยป  ๆ มนัจะโผลข้ึนคราวหนึ่ง ๆ จะสอดคอเขาไปในแอกซ่ึงมีชองเดียวโนน 
เปนของยาก.  
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           พ.  ฉันนั้น     ภิกษุทั้งหลาย  การไดความเปนมนุษย   เปนของยาก 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาจะอุบัติในโลกเปนของยาก    ธรรมวินัยที่ 
พระตถาคตประกาศแลวจะรุงเรืองใน โลก   ก็เปนของยาก    ความเปนมนุษยนี้ 
เขาไดแลว    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติแลวในโลก   และธรรม 
วินัยที่ตถาคตประะกาศแลว  ก็รุงเรืองอยูในโลก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะ 
ฉะน้ันแหละ        เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                        จบทุติยฉิคคฬสูตรที่  ๘ 
 
                                  อรรถกถาทุติยฉิคคฬสูตร 
 
           พึงทราบอธิบายในทุติยฉิคคฬสูตรท่ี  ๘. 
           คําวา  มหาปฐพี   ไดแก  แผนดินใหญระหวางจักรวาล. 
           คําวา  อธิจฺจมิท    ความวา   ถาวาแอกน้ันไมพึงเนา   น้ําในทะเลจะ 
ไมแหง   และเตาน้ันยังไมตาย   เหตุนั้นก็จะพึงมีดวยอํานาจตามความปรารถนา 
ไดบาง.  ในคําวา  ภิกษุทัง้หลาย   การไดความเปนมนุษยเปนของยาก 
อยางน้ี  นี้พระมหาสีวเถระไดแสดงยุตท้ัง   ๔  คือการไดความเปนมนุษย ชือ่วา 
ไดยากอยางยิ่ง  เหมือนการทําเตาตาบอดน้ัน   สอดคอเขาไปทางชองแอก  ที่บุรุษ 
ยืนอยูที่ขอบปากจักรวาลดานทิศตะวันออกโยนใสเขาไป. 
           ก็การเกิดข้ึนแหงพระตถาคตเจา    ชื่อวาเปนเหตุใหถึงฝงก็ยากอยางยิ่ง 
เหมือนการท่ีเตาตาบอดตัวท่ีบุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาลดานทิศใต      โยนใส 
เขาไปแลวหมุนไปรอบๆ อยู   ถึงเเอกอันแรกแลว   ข้ึนไปสูชองขางบนโดยทาง 
ชองสอดคอเขาไปทางชองอยู.  
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           ก็การแสดงธรรมและวินัย  ที่พระตถาคตเจาทรงประกาศแลวชื่อวาเปน 
เหตุเกิดที่ยากยิ่งกวา   เหมือนการท่ีเตาตาบอดตัวที่บุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาล 
ดานทิศตะวันตกโยนใสเขาไปแลว   หมุนไปรอบ ๆ แลวถึงแอก  ๒   อันขางบน 
แลวข้ึนสูชองขางบนโดยทางชอง    แลวสอดคอเขาไปทางชองอยู. 
           ก็การแทงตลอดสัจจะ  ๔  พึงทราบวา  เปนเหตุเกิดที่ยากยิ่งกวาอยางยิ่ง 
เหมือนการท่ีเตาตาบอดตัวท่ีบุรุษผูยืนที่ขอบปากจักรวาลดานทิศเหนือ  โยนใส 
เขาไปแลวหมุนไปรอบ ๆ อยู   ถึงแอก ๓ อันขางบนแลว   ข้ึนไปสูชองขางบน 
โดยทางชองแลวสอดคอเขาไปทางชองอยู.   สูตรที ่  ๘  เปนตน    มีนัยตามท่ีกลาว 
แลวในอภิสมยสังยุตน่ันเทียวแล. 
 
                          จบอรรถกถาทุติยฉิคคฬสูตรที่  ๘ 
                                 จบปปาตวรรควรรณนาท่ี ๕                                                        
 
                                     ๙. ปฐมสิเนรุสตูร* 
 
            ทุกขของพระอรยิบุคคลหมดไปมากกวาท่ีเหลือ 
 
           [๑๗๔๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน 
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนแหงขุนเขาสิเนรุราช    เธอจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน  กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนท่ีบรุษุเก็บแลวกับขุน 
เขาสิเนรุราช   อยางไหนจะมากกวากัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ    ขุนเขาสิเนรุราชมากกวา    กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ 
กอนท่ีบุรุษเก็บแลว   นอยกวา    เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชแลว    กอนหิน 
ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนท่ีบรุุษน้ันเก็บไวแลว    ยอมไมถึงซ่ึงการนับ 
การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 



*  สูตรท่ี  ๙ - ๑๐ ไมมีอรรถกถาแก.  
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           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก   สมบูรณ 
ดวยทิฏฐิตรัสรูแลว   ผูรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาท่ีสิ้นไป   หมดไปแลว    มากกวา   ที่ยังเหลือมีประมาณนอย   ยอมไม 
ถึงซ่ึงการนับ  การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว   เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมี 
ในกอนท่ีสิ้นไปหมดไปแลว   อยางสูงเพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกัน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันแหละ   เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม     
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                        จบปฐมสิเนรุสูตรที่  ๙ 
 
                                        ๑๐.  ทุติยสิเนรุสูตร 
 
                    ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาท่ีเหลือ 
 
           [๑๗๔๖]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึง 
ความส้ินไป  หมดไป   เวนกอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอน  เธอทั้ง 
หลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ขุนเขาสิเนรุราชท่ีสิ้นไป   หมดไป   กบั 
กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗  กอนท้ังเหลอือยู    อยางไหนจะมากกวา 
กัน    ภิกษุทัง้หลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขุนเขาสิเนรุราชท่ีสิ้นไป 
หมดไป นี้แหละมากกวา กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ๗   กอนท่ียังเหลือ 
อยู  นอยกวา เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชท่ีสิ้นไป หมดไป  กอนหินประมาณ 
เทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนท่ียังเหลืออยู   ยอมไมถึงซ่ึงการนับ    การเปรียบเทียบ 
หรือแมสวนเสี้ยว.  
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           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก   ผูสมบูรณ 
ดวยทิฏฐิตรัสรูแลว   ผูรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ นีทุ้กขนิโรธคามินี 
ปฏิปทาท่ีสิ้นไป  หมดไปแลว   มากกวา  ที่ยังเหลือมีประมาณนอย  ยอมไมถึง 
ซึ่งการนับ การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว   เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีใน 
กอนท่ีสิ้นไปหมดไปแลว    อยางสูงเพียง ๗ ชาติ   ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ันแหละ   เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ นี้ทุกขน โรธคามินีปฏิปทา. 
                                   จบทุติยสิเนรุสูตรที่  ๑๐ 
                                     จบปปาตวรรคท่ี  ๕ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้   คือ 
           ๑. จินตสูตร    ๒. ปปาตสูตร   ๓. ปรฬิาหสูตร   ๔. กูฎสตูร   ๕. 
วาลสูตร   ๖. อันธการีสูตร   ๗. ปฐมฉิคคฬสูตร   ๘.  ทุติยฉิคคฬสูตร   ๙. 
ปฐมสิเนรุสูตร   ๑๐. ทุติยสิเนรุสูตร  และอรรถกถา. 
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                                          อภิสมยวรรคที่   ๖ 
 
                                   ๑.  นขสิขาสูตร 
 
             วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับฝายท่ีปลายเล็บ 
 
           [๑๗๔๗]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอย  ไว 
ที่ปลายพระนขาแลว     ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุนเล็กนอยท่ีปลายเล็บที ่
เราชอนข้ึนนี้กับมหปฐพีนี้   อยางไหนจะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  มหาปฐพีมากกวา   ฝุนเล็กนอยท่ีปลายพระนขาอันพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงชอนข้ึนนี้      มีประมาณนอย     เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแลว 
ฝุนเล็กนอยท่ีปลายพระนขาท่ีพระผูมีพระภาคเจาชอนข้ึนแลว  ยอมไมถึงซ่ึงการ 
นับ    การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  อยางนั้นเหมือนกัน      ภิกษุทั้งหลาย     ทุกขของบุคคลผูเปน 
อริยสาวกผูสมบูรณดวยทิฏฐิ   ผูตรัส รู   ผูรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ที่สิ้นไป   หมดไป  มากกวา  ที่ยังเหลือมีประมาณ 
นอย   ยอมไมถึงซ่ึงการนับ    การเปรยีบเทียบ  หรอืแมสวนเสี้ยว   เมื่อเทียบ 
กับกองทุกขอันมีในกอนท่ีสิ้นไป    หมดไปแลว   อยางสูงเพียง  ๗  ชาติ  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                          จบนขสิขาสูตรที่ ๑  
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                                   ๒.  โปกขรณีสูตร 
 
            วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับนํ้าปลายหญาคา 
 
           [๑๗๔๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนสระโบกขรณี  โดยยาว 
๕๐   โยชน   โดยกวาง  ๕๐ โยชน   สูง  ๕๐ โยชน   เต็มดวยนํ้าเปยมฝง   กาด่ืม 
กินได   บุรุษเอาปลายหญาคาจุมน้ําข้ึนจากสระนั้น    เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน   น้ําท่ีเขาเลาปลายหญาคาจุมข้ึน   กับน้ําในสระโบกขรณี   ไหน 
จะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    น้ําในสระ- 
โบกขรณีมากกวา น้ําท่ีเขาเอาปลายหญาคาจุมข้ึนมีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับน้ํา 
ในสระโบกขรณีแลว  น้าํท่ีเขาเอาปลายหญาคาจุมข้ึน  ยอมไมถึงซ่ึงการนับ  การ 
เปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ฯลฯ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                        จบโปกขรณีสูตรที่  ๒ 
 
                             ๓.  ปฐมสัมเภชชสตูร 
 
                       เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับหยดน้ํา 
 
           [๑๗๔๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลาน้ี    คือ 
แมน้ําคงคา  ยมุนา อจิรวดี   สรภู  มหี  ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด  บรุษุตัก 
น้ํา  ๒-๓ หยดข้ึนจากท่ีนั้น     เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน เปนไฉน   น้ํา  
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๒-๓  หยดทีเ่ขาตักข้ึน  กับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน   ไหนจะมากกวากัน   ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ    น้ําท่ีไหลไปประจบกันมากกวา 
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักข้ึนมีประมาณนอย   เมื่อเทียบกับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน. 
น้ํา ๒-๓ หยดที่เขาตักข้ึน  ยอมไมถึงซ่ึงการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวน 
เสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน    ภิกษุทัง้หลาย    ทุกขของบุคคลผูเปนอริย- 
สาวก ฯลฯ เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข 
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                         จบปฐมสัมเภชชสูตรที่  ๓ 
 
                                      ๔. ทุติยสัมเภชชสูตร 
 
                          เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับนํ้าในแมน้ํา 
 
           [๑๗๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนแมน้ําใหญเหลาน้ี  คือ 
แมน้ําคงคา    ยมุนา    อจิรวดี    สรภู    มหี    ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด 
น้ําน้ันพึงถึงความส้ินไป   หมดไป   ยงัเหลือนํ้า  ๒-๓  หยด    เธอท้ังหลายจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเทียบน้ําท่ีไหลไปประจบกันซึ่งส้ินไป  หมดไป 
กับน้ํา ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ    ไหนจะมากกวากัน    ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    น้าํท่ีไหลไปประจบกันซึ่งสิ้นไป    หมดไป    มากกวา 
น้ํา  ๒-๓ หยดท่ียังเหลืออยู     นอยกวา    เมื่อเทียบกับน้ําท่ีไหลไปประจบกัน 
ซึ่งส้ินไปหมดไปแลว  น้ํา  ๒-๓   หยดที่ยังเหลืออยู   ยอมไมถึงซ่ึงการนับ  การ 
เปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว.  
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           พ.  ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลาย   ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ฯลฯ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                       จบทุติยสัมเภชชสูตรที่  ๔ 
 
                                     ๕.  ปฐมปฐวีสตูร 
 
                         เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับกอนดิน 
 
           [๑๗๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนดิน 
ประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗  กอนจากเเผนดินใหญ   เธอทั้งหลายจะสําคัญความ     
ขอน้ันเปนไฉน     กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอน     ที่เขาเก็บไว 
กับแผนดินใหญ  ไหนจะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    แผนดินใหญมากกวา   กอนดินเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนท่ีเขาเก็บไว 
มีประมาณนอย     เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ   กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา 
๗  กอนท่ีเขาเก็บไว  ยอมไมถึงซ่ึงการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน    ภิกษุทัง้หลาย    ทุกขของบุคคลผูเปนอริย- 
สาวก ฯลฯ     เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                       จบปฐมปฐวีสูตรที่   ๕  
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                                        ๖. ทุติยปฐวสีูตร 
 
                            เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับแผนดิน 
 
           [๑๗๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แผนดินใหญพึงถึงความส้ินไปหมดไป 
ยังเหลือกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอน   เธอทั้งหลายจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน ความหมดไป สิ้นไป ของแผนดินใหญ  กับกอนดินประมาณ 
เทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนท่ียังเหลือ  ไหนจะมากกวากัน   ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนดินใหญที่หมดไป  สิ้นไป  มากกวา  กอนดิน 
ประมาณเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนท่ียงัเหลืออยู   มปีระมาณนอย  เมื่อเทียบกับ 
แผนดินใหญที่หมดไป  สิน้ไป  กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา  ๗  กอนที่ยัง 
 เหลืออยู   ยอมไมถึงซ่ึงการนับ   การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ฯลฯ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข  ฯลฯ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                             จบทุติปฐวีสูตรที่  ๖ 
 
                                       ๗.  ปฐมสมทุทสูตร 
 
                              เปรียบทุกขที่เหลอืเทากับหยดน้ํา 
 
           [๑๗๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษตักน้ํามหาสมุทร 
๒-๓ หยด   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    น้ํา  ๒-๓ หยดที่เขา 
ตักข้ึนกับน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    น้ําในมหาสมุทรมากกวา    น้ํา  ๒-๓  หยดที่เขาตักข้ึนมี  
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ประมาณนอย  เมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทร น้ํา ๒-๓  หยดทีเ่ขาตักข้ึน  ยอม 
ไมถึงซ่ึงการนับ   การเปรยีบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
                  พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ฯลฯ   เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                     จบปฐมสมุททสูตรที่  ๗ 
 
                                           ๘. ทุติยสมุททสูตร 
 
                         เปรียบทุกขที่หมดเทากับมหาสมทุร 
 
           [๑๗๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความ 
สิ้นไป   หมดไป   ยังเหลอืนํ้า  ๒-๓ หยด    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ัน  
เปนไฉน   น้าํในมหาสมุทรท่ีสิ้นไป   หมดไป     กับน้ํา   ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ 
ไหนจะมากกวากัน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   น้ําใน 
มหาสมุทรที่สิ้นไปหมดไปมากกวา     น้ํา  ๒-๓ หยดท่ียังเหลือมีประมาณนอย 
เมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทรท่ีสิ้นไป หมดไป น้ํา ๒ - ๓ หยดที่ยังเหลือ   ยอม 
ไมถึงซ่ึงการนับ   การเปรยีบเทียบ   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 
ความขอน้ันเปนไฉน     กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด  ๗ กอนท่ีเขาเก็บไว 
กับขุนเขาหิมวันต     ไหนจะมากกวากัน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ขุนเขาหิมวันตมากกวา     กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด 
๗   กอนท่ีเขาเก็บไว   มีประมาณนอย   เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต   กอนหิน 
ประมาณเทาเมล็ดผักกาด  ๗  กอนท่ีเขาเก็บไว  ยอมไมถึงซ่ึงการนับ การเปรียบ 
เทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ฯลฯ   เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                      จบปฐมปพพตูปมสูตรที่  ๙ 
 
                                  ๑๐. ทุติยปพพตูปมสูตร 
 
                            เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับขุนเขา 
 
           [๑๗๕๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนขุนเขาหิมวันตพึงถึง 
ความส้ินไป  หมดไป  ยังเหลือกอันหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗  กอน   เธอ 
ทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป  หมดไป   กบั 
กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด  ๗  กอนท่ียังเหลืออยู   ไหนจะมากกวากัน 



ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป  
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หมดไป  มากกวา  กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด  ๗   กอนท่ียังเหลืออยู   ม ี
ประมาณนอย  เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป   หมดไป  กอนหินประมาณ 
เทาเมล็ดผักกาด ๗  กอนท่ียังเหลืออยู   ยอมไมถึงซ่ึงการนับ   การเปรียบเทียบ 
หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก 
ผูสมบรูณดวยทิฏฐิ   ผูตรสัรู   ผูรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ    นี้ทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา  ที่สิน้ไป   หมดไป   มากกวา   ที่ยังเหลือมีประมาณนอย 
ยอมไมถึงซ่ึงการนับ    การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว  เมื่อเทียบกับกองทุกข 
อันมีในกอนท่ีสิ้นไปหมดไป     อยางสูงเพียง  ๗   ชาติ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา 
นี้ทุกข ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                    จบทุติยปพพตูปมสูตรที่   ๑๐ 
                                          จบอภิสมยวรรคท่ี  ๖                                                     
 
                               อรรถกถาอภิสมยวรรคท่ี  ๖ 
 
           อภิสมยวรรค    ทานใหพิสดารแลว    ในอภิสมยสังยุต     ในนิทาน 
วรรคแล. 
                                จบอรรถกถาอภิสมยวรรคท่ี  ๖ 
 

                       รวมพระสูตรที่มีในวรรคที่  คือ 
           ๑.  นขสิขาสูตร   ๒.  โปกขรณีสูตร    ๓ . ปฐมสัมเภชชสูตร    ๔  
ทุติยสัมเภชชสูตร  ๕. ปฐมปฐมวิสูตร   ๖.  ทุติยปฐวีสูตร  ๗.  ปฐมสมุททสูตร 
๘.  ทุติยสมทุทสูตร   ๙.  ปฐมปพพตูปมสูตร  ๑๐.  ทุติยปพพตูปมสูตร  
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                    อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรค*  ที่  ๗ 
 
                                       ๑. อัญญตรสูตร 
 
                            วาดวยสัตวผูเกิดในมนุษยมีนอย 
 
           [๑๗๕๗]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวใน 
ปลายพระนขา    แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญ ความขอนั้นเปนไฉน   ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไว 
ในปลายเล็บกันแผนดินใหญนี้   ไหนจะมากกวากัน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    แผนดินใหญนี้แลมากกวา     ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ 
ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงขอน้ันไวในปลายพระนขา  ยอมไมถึงซ่ึงการ 
นับ   การเปรยีบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวกลับมาเกิดในหมู 
มนุษยมีนอย   โดยที่แท   สัตวลับมาเกิดนอกจากมนุษยมีมากกวา   ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะไมไดเห็นอริยสัจ  ๔ อริยสัจ ๔ เปนไฉน คือ ทุกขอริยสัจ 
ฯลฯ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ 
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข   ฯลฯ 
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา. 
                                                  จบอัญญตรสูตรที่  ๑. 
* อามกธัญญเปยยาล  วรรคท่ี  ๗-๘-๙-๑๐ มีอรรถกถาแกรวมกนัไวตอนจบมหาวรรคสังยุต  
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                                  ๒.   ปจจันตสูตร 
 
             วาดวยสัตวผูมาเกิดในปจจันตชนบทมาก 
 
           [๑๗๕๘]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนเล็กนอยไวใน 
ปลายพระนขา   แลวตรสัเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไว 
ในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้   ไหนจะมากกวากัน     ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    แผนดินใหญนี้แลมากกวา   ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย   เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ 
ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวในปลายพระนขา  ยอมไมถึงซ่ึงการ 
นับ    การเปรียบเทียบ   หรือแมสวนเสี้ยว. 
           พ.  ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย    สัตวที่กลับมาเกิดในมัชฌิม 
ชนบทมีประมาณนอย  โดยท่ีแท  สัตวที่กลับมาเกิดในปจจันตชนบทมีมากกวา 
ที่กลับมาเกิดในพวกมิลักขะ   ซึ่งเปนพวกท่ีไมรูแจง  ฯลฯ 
                                 จบปจจันตสูตรที่  ๒ 
 
                                  ๓.  ปญญาสูตร 
  
                       วาดวยสัตวผูมีปญญาจักษุนอย 
 
           [๑๗๕๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูประกอบ 
ดวยปญญาจักษุ   อันเปนอริยะ   มีประมาณนอย   โดยที่แท   สตัวผูตกไปใน 
อวิชชาเปนผูงมงาย   มีมากกวา ฯลฯ  
                                      จบปญญาสูตรที่  ๓  
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                                      ๔.  สุราเมรัยสูตร 
 
                       วาดวยสัตวผูงดเวนการด่ืมน้ําเมามนีอย 
 
           [๑๗๖๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวผูงดเวนจาก 
การด่ืมน้ําเมา   คือ   สุราและเมรัยอัน เปนที่ต้ังแหงความประมาทมีนอย   โดยท่ี  
แท   สัตวผูไมงดเวนจากการดื่มน้ําเมา   คือ   สุราและเมรัย    อันเปนที่ต้ังแหง 
ความประมาท   มีมากกวา ฯลฯ 
                                        จบสุราเมรัยสูตรที่  ๔ 
 
                                           ๕. อุทกสูตร 
 
                                วาดวยสัตวที่เกิดในน้ํามีมาก 
 
           [๑๗๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูเกิดบนบก 
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูเกิดในน้ํา  มมีากกวา  ฯลฯ 
                                        จบอุทกสูตรที่  ๕                               
 
                                   ๖.  มัตเตยยสูตร 
 
                        วาดวยสัตวผูเกื้อกูลมารดามีนอย 
 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวผูเกื้อกูลแกมารดา   มี 
นอย  โดยทีแ่ท   สัตวผูไมเกื้อกูลแกมารดา   มีมากกวา  ฯลฯ 
                                     จบมัตเตยยสูตรท่ี ๖  
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                                       ๗. เปตเตยยสูตร 
 
                          วาดวยสัตวผูเกื้อกูลบิดามีนอย                 
 
           [๑๗๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูเกื้อกูลแกบิดา 
มีนอย  โดยที่แท   สัตวผูไมเกื้อกูลแกบิดา   มีมากกวา ฯลฯ 
                                    จบเปตเตยยสูตรที่ ๗ 
 
                                 ๘.  สามัญญสูตร                     
 
                     วาดวยสัตวผูเกื้อกูลสมณะมีนอย 
 
           [๑๗๖๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูเกื้อกูลแก 
สมณะมีนอย  โดยท่ีแท   สัตวผูไมเกื้อกูลแกสมณะ  มีมากกวา  ฯลฯ 
                                     จบสามัญญสูตรที่  ๘ 
 
                                   ๙.  พราหมัญญสูตร 
 
                      วาดวยสัตวผูเกื้อกูลพราหมณมีนอย 
 
           [๑๗๖๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูเกื้อกูลแก 
พราหมณมีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมเกื้อกูลแกพราหมณ   มีมากกวา  ฯลฯ 
                                   จบพราหมัญญสูตรที่  ๙  
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                                   ๑๐.  อปจายิกสตูร 
 
                      วาดวยสัตวผูนอบนอมตอผูเจริญมีนอย 
 
           [๑๗๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูนอบนอม 
ตอบุคคลผูเจริญในสกลุ  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมนอบนอมตอบุคคลผูเจริญ 
ในสกุล  มีมากกวา  ฯลฯ 
                                       จบอปจายิกสูตรที่  ๑๐ 
                         จบอามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคท่ี  ๗ 
 

                           รวมพระสูตรทีม่ีในวรรคนี้  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   สตัวผูเวนจาก 
ปาณาติบาตมีนอย   โดยที่แท   สัตวผูไมเวน จากปาณาติบาต    มีมากกวาขอนั้น 
เพราะเหตุไร ฯลฯ 
                                  จบปาณาติปาตสูตรที่ ๑ 
 
                               ๒.  อทินนาทานสูตร 
  
                       วาดวยสัตวผูเวนอทินนาทานมีนอย 
 
           [๑๗๖๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูงดเวนจาก 
อทินนาทาน  มีนอย  โดยที่แท สัตวผูไมงดเวนจากอทินนาทาน  มีมากกวา ฯลฯ 
                                        จบอทินนาทานสูตรที่ ๒ 
 
                                 ๓.  กาเมสุมิจฉาจารสูตร 
 
                        วาดวยสัตวผูเวนกาเมสุมิจฉาจารมนีอย 
 
           [๑๗๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากกาเม- 
สุมิจฉาจาร  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร มีมากกวา ฯลฯ 



                                   จบกาเมสุมิจฉาจารสูตรที่  ๓  
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                                    ๔. มุสาวาทสูตร 
 
                     วาดวยสัตวผูเวนจากมุสาวาทมีนอย 
 
           [๑๗๖๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจาก 
มุสาวาท  มีนอย  โดยทีแ่ท  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.  สมัผัปปลาปสูตร 
 
                            วาดวยสัตวผูเวนการเพอเจอมีนอย 
 
           [๑๗๗๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูงดเวนจาก 
คําเพอเจอ    มีนอย   โดยที่แท   สัตวผูไมงดเวนจากคําเพอเจอมีมากกวา  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   สตัวผูงดเวนจาก 
การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล    มีนอย    โดยที่แท   สัตวผูไมงดเวนจากการ 
บริโภคอาหารในเวลาวิกาล   มีมากกวา  ฯลฯ 
                                            จบวิกาลโภชนสูตรที่ ๙  
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                                  ๑๐. คันธวิเลปนสูตร 
 
                         วาดวยสัตวผูเวนเครื่องลูบไลมีนอย 
 
           [๑๗๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจาก 
การทัดทรง    ประดับ    และตกแตงรางกายดวยดอกไม    ของหอมและเครื่อง 
ประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว   มีนอย   โดยท่ีแท   สัตวผูไมงดเวน 
จากการทัดทรง    ประดับ   และตกแตงรางกายดวยดอกไม    ของหอม    และ 
เครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานะแหงการแตงตัว   มมีากกวา  ฯลฯ 
                              จบคันธวิเลปนสูตรที่ ๑๐ 
                    จบอามกธัญญเปยยาล  ทติุยวรรคที่  ๘ 
 

                              รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ 
           ๑.  ปาณาติปาตสูตร   ๒. อทนินาทานสูตร   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                
 
                      วาดวยสัตวผูเวนจากการฟอนรํามีนอย 
 
           [๑๗๗๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉ้ันนั้นเหมือนกัน    สตัวผูงดเวนจาก 
การฟอนรํา    ขับรอง    ประโคมดนตรี    และดูการเลนอันเปนขาศึก   มีนอย 
โดยที่แท   สตัวผูไมงดเวน  จากการฟอนรํา    ขับรอง    ประโคมดนตรี   และดู 
การเลนอันเปนขาศึก   มมีากกวา   ขอน้ัน    เพราะเหตุ ไร  ฯลฯ  
                                     จบนัจจสูตรที่  ๑ 
 
                                  ๒. สยนสูตร 
 
     วาดวยสัตวผูเวนการน่ังนอนในท่ีนั่งนอนสูงใหญมีนอย 
 
           [๑๗๗๗]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจาก 
การน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  มีนอย   โดยท่ีแท  สัตวผูไมงดเวนจาก 
การน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  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  มีนอย โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับธัญญชาติดบิ 
มีมากกวา ฯลฯ 
                                     จบธัญญสูตรที่  ๔ 
 
                                     ๕.  มังสสูตร 
 
                     วาดวยสัตวผูเวนการรับเนื้อดิบมีนอย 
 
           [๑๗๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูงดเวนจาก 
การรับเน้ือดิบ    มีนอย    โดยที่แท    สัตวผูไมงดเวนจากการรับเนื้อดิบ    ม ี
มากกวา ฯลฯ 
                                          จบมังสสูตรที่  ๕ 
 
                                    ๖. กุมาริกาสูตร 
 
                     วาดวยสัตวผูเวนการรับเด็กหญิงมีนอย 
 
           [๑๗๘๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูงดเวนจาก 
การรับสตรีและกุมารี   มนีอย   โดยทีแ่ท   สัตวผูไมงดเวนจากการรับสตรีและ 
กุมารีมีมากกวา ฯลฯ 



                                            จบกุมาริกาสูตรที่  ๖  
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                                        ๗. ทีสีสูตร 
 
                   วาดวยสัตวผูเวนการรับทาสีและทาสมีนอย 
 
           [๑๗๘๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจาก 
การรับทาสีและทาส  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับทาสีและทาส 
มีมากกวา ฯลฯ 
                                                    จบทาสีสูตรที่ ๗ 
 
                                              ๘.  อเชฬกสูตร 
 
                           วาดวยสัตวผูเวนการรับแพะแกะมีนอย 
 
           [๑๗๘๓]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูงดเวนจาก 
การรับแพะและแกะ  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับแพะและแกะ 
มีมากกวา ฯลฯ 
                                      จบอเชฬกสูตรที่  ๘ 
 
                                     ๙. กุกกุฏสูตร 
 
                  วาดวยสัตวผูเวนการรับไกและสุกรมีนอย 
           [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   โดยท่ีแท   สัตวผูไมงดเวนจากการรับ 
ชาง   โค   มา   และลา   มีมากกวา ฯลฯ       
                                         จบหัตถีสูตรที่   ๑๐ 
                           จบอามกธัญญเปยยาล   ตติยวรรคที่ ๙ 
 

                    รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ 
           ๑. นัจจสูตร   ๒.  สยนสูตร   ๓.  รชตสูตร   ๔.  ธญัญสตูร   ๕. 
มังสสูตร    ๖.  กุมาริกาสูตร  ๗.  ทาสีสูตร  ๘.  อเชฬกสูตร   ๙.  กกุกุฏสูตร 
๑๐.  หัตถีสูตร.  
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                       อามกธัญญเปยยาล  จตุตถวรรคท่ี  ๑๐ 
 
                          วาดวยสัตวผูมีการกระทําตาง ๆ กัน 
 
           [๑๗๘๖]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจาก 
การรับไรนาและที่ดิน    มีนอย    โดยที่แท    สัตวผูไมงดเวนจากการรับไรนา 
และที่ดิน  มมีากกวา  ฯลฯ 
           [๑๗๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวผูงดเวนจาก 
การซ้ือและการขาย    มีนอย    โดยที่แท    สัตวผูไมงดเวนจากการซื้อและขาย 
มีมากกวา ฯลฯ   
           [๑๗๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูงดเวนจาก 
การประกอบทูตกรรมและการรับใช  มีนอย   โดยท่ีแท    สัตวผูไมงดเวนจาก 
การประกอบทูตกรรมและการรับใช   มีมากกวา  ฯลฯ 
           [๑๗๘๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวผูงดเวนจาก 
การโกงดวยตราชั่ง      การโกงดวยของปลอม      และการโกงดวยเครื่องตวงวัด 
มีนอย   โดยที่แท    สัตวผูไมงดเวนจากการโกงดวยตราชั่ง    การโกงดวยของ 
ปลอม   และการโกงดวยเครื่องตวงวัด   มีมากกวา  ฯลฯ 
           [๑๗๙๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวผูงดเวนจาก 
การรับสินบน   การลอลวง   และการทําของปลอม   มีนอย   โดยท่ีแท   สัตวผู 
ไมงดเวนจากการรับสินบน  การลอลวง  และการทําของปลอม  มีมากกวา ฯลฯ 
           [๑๗๙๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวผูงดเวนจาก 
การตัด     การฆา    การจองจํา    การตีชิง    การปลน     และกรรโชก    มีนอย 
โดยที่แท   สตัวผูไมงดเวน จากการตัด  การฆา  การจองจํา   การตีชิง  การปลน 
และกรรโชก   มีมากกวา  ฯลฯ  



พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๕ ภาค ๒ - หนาท่ี 503 

           [๑๗๙๒]   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงชอนฝุนไวในปลายพระ- 
นขา    แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอ 
ทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนไวในปลายเล็บ 
กับแผนดินใหญนี้อยางไหนจะมากกวากัน      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  แผนดินใหญนี้แลมากกวา   ฝุนเลก็นอยท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชอนไวที่ปลายพระนขามีประมาณนอย    เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ    ฝุน 
เล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงชอนไวที่ปลายพระนขา  ยอมไมถึงซ่ึงการนับ 
การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว   ดูกอภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน 
สัตวที่จุติในพวกมนุษยแลวกลับมาเกิดในพวกมนุษย   มีนอย  โดยที่แท  สตัว 
ที่จุติจากมนุษยไดแลว   กลับไปเกิดในนรก  มีมากกวา ฯลฯ 
                  [๑๗๙๓]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันน้ันเหมือนกัน    สัตวที่จุติจาก 
มนุษยไปแลว    จะกลับมาเกิดในพวกมนุษย  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจาก 
มนุษยไปแลว  กลับไปเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  มีมากกวา ฯลฯ 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สตัวที่จุติจากมนุษยไปแลว 
จะกลับมาเกิดในพวกเทวดามีนอย โดยที่แท  สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว  กลับ 
ไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปติวิสยั  มีมากกวา  ฯลฯ 
           [๑๗๙๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวที่จุติจาก 
เทวดาแลว    จะกลับมาเกิดในพวกเทวดา    มีนอย    โดยท่ีแท    สัตวที่จุติจาก 
เทวดาไปแลว    กลับไปเกิดในนรก     ในกําเนิดสตัวดิรัจฉาน    ในปตติวิสัย 
มีมากกวา  ฯลฯ 
           [๑๗๙๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน    สัตวที่จุติจาก 
เทวดาแลว   จะกลับไปเกิดในพวกมนุษย   มีนอย   โดยที่แท    สัตวที่จุติจาก  
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เทวดาไปแลว     กลับไปเกิดในนรก     ในกําเนิดสตัวดิรัจฉาน    ในปตติวิสัย 
มีมากกวา ฯลฯ 
           [๑๗๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวที่จุติจากนรก 
ไปแลว     จะกลับไปเกิดในพวกมนุษย  มีนอย  โดยท่ีแท  สัตวที่จุติจากนรก 
ไปแลว  กลบัไปเกิดในนรก   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  สตัว 
ที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
ในปตติวิสัย  มีมากกวา ฯลฯ    
           [๑๗๙๙]  ดูกอนท้ังหลาย    ฉันน้ันเหมือนกัน    สัตวที่จุติจากกําเนิด 
สัตวดิรัจฉานไปแลว   จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา   มีนอย   โดยท่ีแท   สัตวที่  
จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว   กลับไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
ในปตติวิสัย  มีมากกวา ฯลฯ 
           [๑๘๐๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ฉันนั้นเหมือนกัน     สัตวที่จุติจาก 
ปตติวิสัยไปแลว   จะกลบั ไปเกิดในพวกมนุษย   มีนอย   โดยที่แท   สัตวที่จุติ 
จากปตติวิสัยไปแลว  กลบัไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย 
มีมากกวา ฯลฯ 
           [๑๘๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวที่จุติจากปตติ 
วิสัยไปแลว    จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา   มีนอย    โดยที่แท   สัตวที่จุติจาก 
ปติวิสัยไปแลว   กลับไปเกิดในนรก   มีมากกวา ฯลฯ  
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           [๑๘๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวที่จุติจากปตติ- 
วิสัยไปแลว    จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา   มีนอย   โดยท่ีแท    สัตวที่จุติจาก 
ปตติวิสัยไปแลว   กลับไปเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   มีมากกวา ฯลฯ 
           [๑๘๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   สัตวที่จุติจากปตติ 
 วิสัยไปแลว   จะกลับไปเกิดในพวกเทวดา    มีนอย   โดยที่แท   สัตวที่จุติจาก 
ปตติวิสัยไปแลว    กลับไปเกิดในปตติวิสัย    มีมากกวา    ขอน้ัน  เพราะเหตุไร 
เพราะไมเห็นอริยสัจ   ๔  อริยสัจ  ๔  เปนไฉน  คือ  ทุกขอริยสัจ  ทุกขสมุทย 
อริยสัจ    ทุกขนิโรธอริยสัจ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ    เธอทั้งหลาย   พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข    นี้ทุกขสมุทยั  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทกุขนิโรธคามินีปฏิปทา 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลงแลว    ภิกษุเหลาน้ัน    ชืน่ชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ฉะน้ีแล. 
                        จบอามกธัญญเปยยาลจตุตถวรรคท่ี ๑๐ 
                                            จบจักกเปยยาล 
                                              จบสัจจสังยุต 
                                      จบมหาวารวรรคสังยุต  
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                        อามกธัญญเปยยาลวรรควรรณนา 
 
           พึงทราบอธิบายในอามกธัญญเปยยาลวรรค. 
           คําวา  สัตวผูประกอบดวยปญญาจักษุอันเปนอริยะ    ความวา  ผูมี 
ปญญาจักษุเปนโลกิยะและโลกุตระ  ต้ังตนแตวิปสสนา.   ในคําวา  ผูงดเวน 
จากการด่ืมน้ําเมา  คือ  สรุาและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
มีอธิบายวา   ข้ึนชื่อวา  สุรามี  ๕  อยางคือ   สุราทําดวยแปง  ๑  สุราทําดวยขาว 
สุก  ๑  สุราทําดวยขนม  ๑   สุราท่ีใสดวยสาเหลา   ๑   สรุาประกอบจากเครื่อง 
ปรุง   ๑   น้ําดองอยางใดอยางหน่ึง   ทานกลาวไวอยางนี้วา  น้ําดองดอกไม   น้ํา 
ดองผลไม   ชื่อวาเมรัย.   คําวา  น้ําเมา  ไดแก  ทั้งสอง.   อธิบายวา  ก็อีกอยาง 
หน่ึง     น้ําเมาชนิดใดแมอ่ืนที่พันแลวจากสุราและนํ้าหมักดอง      อันบุคคล 
พึงเมา.   คนทั้งหลาย   ยอมด่ืมสุราและเมรัยนั้น    ดวยเจตนาใด    เจตนาน้ัน 
ชื่อวา  เปนฐานะแหงความประมาท   เพราะเปนเหตุแหงความประมาท    เปน 
ผูเวน แลวจากการด่ืมสุราและเมรัยนั้น. 
           คําวา  ผูเกื้อกูลแกมารดา คือ ผูมีประโยชนเกื้อกูลแกมารดา อธิบาย 
วา  ผูปฏิบัติชอบในมารดา. 
           พึงทราบอธิบายในคําเปนตนวา     ผูเกื้อกูลแกบิดา.   ผูมีประโยชนเกือ้ 
กูลตอบิดา    ชื่อวา   ผูเกื้อกูลแกบิดา.   ผูมีประโยชนเกื้อกูลตอสมณะทั้งหลาย 
ชื่อวา   ผูเกื้อกูลแกสมณะ.   ผูมีประโยชนเกื้อกูลตอพราหมณทั้งหลาย   ชื่อวา 
ผูเกื้อกูลแกพรหม.    คําวา  เปตเตยยะเปนตนนี้เปนของผูปฏิบัติชอบในบิดา 
เปนตน เหลาน้ัน  ๆ นั่นเทียว.  
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           คําวา   ผูประพฤตินอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล  ความวา 
ผูประพฤตินอบนอม  คือ  ผูมีปกติประพฤติถอมตน   ตอบุคคลผูเจริญท่ีสุดใน 
สกุล. 
           คําวา  จากการพรากพืชคามและภูตคาม  ความวา  เปนผูเวนแลว 
จากการพรากพืชคาม ๕ อยาง  คือ  พืชเกิดจากราก   พืชเกิดจากลําตน    พืช 
เกิดจากขอ   พืชเกิดจากยอด   พืชเกิดจากเมล็ด   และภูตคาม    อยางใดอยู  
หน่ึงมีหญาสีเขียวและตนไมเปนตน    จากการวิกัปโดยภาวะมีการตัดและตมเปน 
ตน.                                      
           คําวา  ผูงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  คือ  จากการ 
บริโภคเกินเวลา.  อธิบายวา  จากการบริโภคไดชัว่คราว    ต้ังแตเลยเวลาเที่ยงไป. 
           พึงทราบอธิบาในดอกไมเปนตน.  คําวา  ดอกไม  ไดแก  ดอกไม 
อยางใดอยางหนึ่ง.    คําวา   ของหอม  ไดแก  คันธชาติอยางใดอยางหน่ึง. คําวา 
เครื่องประเทืองผิว  ไดแก  เครื่องยอมผิวเปนตน    ในคําเหลาน้ัน    ชื่อวา 
ทัดทรงอยู   เพราะอรรถวาประดับอยู.   ผูยังฐานะที่พรองใหเต็มอยู   ชื่อวา 
ประดับอยู.  ผูยินดีดวยอํานาจของหอม และเครื่องยอมผิว ชื่อวา  ตบแตงอยู 
อธิบายวา   เหตุทานเรียกวาฐานะ     เพราะฉะนั้น     มหาชนทําการทัดทรง 
ดอกไมเปนตนเหลาน้ันดวยเจตนาแหงความเปนผูทุศีลใด  เวนจากเจตนาน้ัน. 
           การเห็นสิ่งท่ีชื่อวาเปนขาศึก   คือ   เปนศัตรู    เพราะไมอนุโลมตาม 
คําสอน   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เห็นสิ่งท่ีเปนขาศึก     การฟอน  การขับ 
การประโคมดวยอํานาจการฟอนและการใหผูอ่ืนฟอนเปนตน  และการดูซึง่การ 
ฟอนเปนตนท่ีเปนไปแลว     แมโดยที่สุดดวยอํานาจการฟอนของนกยูงเปนตน 
อันเปนขาศึก  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  การดูฟอนรํา  ขับรอง  และประโคม 
ดนตรีที่เปนขาศึก.  ก็การประกอบการฟอนเปนตนดวยตนก็ดี  การใหผูอ่ืน  
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ประกอบการฟอนเปนตนก็ดี    การดูการฟอนท่ีเขาประกอบแลวก็ดี     ยอมไม 
ควรแกทั้งภิกษุ   และภิกษุณี. 
           ที่นอนท่ีเลยกําหนด  ทานเรียกวา ที่นอนสูง.  เครื่องลาดท่ีไมสมควร 
ชื่อวา  ที่นอนใหญ.  อธบิายวา   ผูงดเวนจากที่นอนสูงและท่ีนอนใหญ. 
           คําวา   ชาตรูป   คือทอง.  คําวา   เงิน   ไดกหาปณะ   คนเหลาใด 
ถึงการกลาววา   มาสกโลหะ    มาสกยาง    คนเหลาน้ันเปนผูงดเวนจากการรับ 
ทองและเงินแมทั้งสองน้ัน   ยอมไมถอืเอาทองและเงินนั้น   ไมใหคนอ่ืนถือเอา 
อธิบายวา   ยอมไมถือทองและเงินที่เก็บไวแลว . 
           คําวา   จากการรบัธัญญชาติดิบ  ความวา   จากการรับธัญญชาต ิ
ดิบแม  ๗  ชนิด    คือ   ขาวสาลี   ขาวเจา   ขาวเหนียว   ขาวละมาน   ขาวฟาง 
ลูกเดือย   และหญากับแก.   ก็การรับธญัญชาติดิบเหลาน้ัน   ไมควรอยางเดียว 
เทาน้ันหามิได   แมการถกูตองก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลายน่ันแหละ. 
           ในคําวา  จากการรบัเนื้อดิบ   ความวา    เวนจากการรับเน้ือท่ีทรง 
อนุญาตไวโดยเจาะจง   การรับเน้ือและปลาดิบก็ไมควรแกภิกษุทั้งน้ัน   ถึงการ 
ถูกตองก็ไมควร. 
           ในคําวา  จากการรบัสตรีและกมุารี  นั้น  หญิงท่ีไปในระหวางชาย 
ชื่อวา  สตรี  หญิงนอกน้ี   ชื่อวา    กุมารี.    การรับสตรีและกุมารีเหลาน้ันก็ดี 
การถูกตองก็ดี   ไมควรท้ังน้ัน. 
           ในคําวาจากการรับทาสีและทาสน้ี   การรบัหญิงและชายเหลาน้ัน  ดวย 
ความเปนทาสีและทาสก็ไมควรท้ังน้ัน.   ก็เน้ือเขากลาววา   ขาพเจาถวายกัปปย 
การก  ขาพเจาถวายคนวัด  การรับนัน้ยอมควร. 
           นัยทีส่มควร  และไมสมควร     ในสิ่งของมีแพะและแกะเปนเบ้ืองตน 
มีนาและสวนเปนที่สุด  ก็พึงใครครวญดวยอํานาจวินัย.  ปุพพัณณะ  คือ  ธญัญ-  
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ชาติ  ยอมงอกในท่ีใด   ทีน่ั้น     ชื่อวา  นา อปรัณณชาติ   คือ  ถัว่และงา  ยอม 
งอกในท่ีใด   ที่นั้น     ชื่อวา  สวน.  อีกอยางหนึ่ง  ปุพพัณณะและอปรัณณชาติ 
ทั้งสองนั้นงอกในท่ีใด   ที่นั้น  ชื่อวา นา  ชื่อวา  สวน  เพราะเปนภูมิภาคที่ไมได 
ทําไวแลว  เพ่ือตองการปุพพัณณะและอปรัณณชาตินั้น.  กใ็นคําน้ี  แมสระและ 
บึงเปนตน     ทานก็สงเคราะหเอาดวยหัวขอวานาและสวนน่ันเอง.   คําวา  การ 
ซื้อและการขาย  ไดแก  ซือ้ดวย   ขายดวย. 
           ทูตกรรม  ทานเรียกวา   ความเปนทูต   การรับหนังสือ   หรือขาว 
ของพวกคฤหัสถแลวไปที่นั้น  ๆ ทานเรียกวา    การรับใช.    ข้ึนชื่อวาการไป 
เล็กนอยของภิกษุที่เขาสงไปเรือนเล็กเรือนใหญ.  การทําท้ังสองอยางน้ัน    ชือ่วา 
การประกอบ     เพราะฉะนั้น   พึงทราบเนื้อความในบทนี้วา    การประกอบ 
ทูตกรรมและการรับใช.   การหลอกลวง  ชื่อวา   การโกง  ในคําเปนตนวาโกง 
ดวยตาชั่ง.   ในคําวาโกงนั้น   การโกงดวยตาชั่งมี  ๔  อยาง  คือ   การโกงโดยรูป 
การโกงโดยภาชนะ   การโกงโดยการรับ   การโกงโดยปกปด.    บรรดาการโกง 
เหลาน้ัน  บคุคลทําตาชั่งสองอันใหเหมือนกัน  เมือ่ถือเอา  ยอมถือเอาดวยตาชั่ง 
ใหญ เมื่อจะใหก็ใหดวยตาชั่งเล็กนี้   ชื่อวา  โกงโดยรูป เมื่อจะรับเอา  ก็เอามือกด 
ตาชั่งขางหลังไว  เมื่อจะใหก็เอามือกดขางหนาไว นี้  ชื่อวา โกงโดยภาชนะ.   เมื่อ 
จะรับก็ยึดเชือกที่โคน  เมือ่จะใหก็ยึดเชือกขางปลาย  นี ้ ชื่อวา  โกงโดยการรับ. 
ทําตาชั่งใหกลวงแลวใสผงเหล็กขางใน      เมื่อจะรับ   ก็ทําตาชั่งน้ันไวขางหลัง 
เมื่อจะให    ก็เอาไวขางหนา   นี ้  ชื่อวาโกง   โดยการปกปด. 
           ถาดทอง  ทานเรียกวา     ภาชนะ      การหลอกลวงดวยถาดทองใด 
นั้นชื่อวา  การโกงโดยภาชนะ.  อยางไร  คือทําถาดทองใบหน่ึง  แลวทําถาด 
โลหะอยางอ่ืน  ๒-๓  ใบใหมีสีเหมือนทอง  แตนั้นจึงไปชนบท  แลวเขาไปหา  
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ตระกูลที่มั่งค่ังไร  ๆ  นั่นเทียว      กลาววา      พวกทานจงถือเอาถาดทองเถิด 
เมื่อพวกเขาสอบถามถึงราคา        กท็ําทีเปนเหมือนจะใหถาดใบที่มีคามากกวา 
ลําดับนั้น เมื่อพวกเขากลาววา จะรูวาถาดเหลาน้ีเปนทองไดอยางไร  จึงกลาววา 
จงเลือกถือเอาเถิด    แลวก็สีถาดทองลงท่ีหินใหถาดท้ังหมดแลวไป.  
           การโกงดวยเครื่องนับมี  ๓ บระเภท     ดวยอํานาจประเภทแหงหทยะ  
ประเภทแหงยอด   และประเภทแหงเชอืก.   การโกงเหลาน้ัน   ประเภทแหง 
หทยะ   ยอมไดในเวลานับเนยใส และน้ํามันเปนตน   ก็เม่ือจะถือวัตถุเหลาน้ันก็  
กลาววา  จงคอยๆ หยอด  เพราะเครื่องนับเปนรูขางลาง  แลวจึงใหใหลเขาไป 
ในภาชนะเปนอันมากถือเอา   เมื่อจะใหก็ปดรูแลวใหเต็มอยางเร็วให.  ประเภท 
แหงยอด     ยอมไดในเวลาตวงงาและขาวสารเปนตน        ก็เธอจะถือเอางาและ 
ขาวสารเปนตนเหลาน้ัน     จึงคอย ๆ พูนใหสูงเปนยอดถือเอา   เมื่อจะใหก็รีบ 
ทําลายยอดเสียจึงให.        ประเภทแหงเชือก      ยอมไดในเวลาวัดนาและสวน 
ก็เม่ือไมไดอะไร ๆ อยูนาท่ีไมใหญก็วัดใหใหญ. 
           การทําเจาของมิใหเปนเจาของแลวรับสินบน  ชื่อวา   การรับสินบน 
ใหเหตุมีการรับสินบนเปนตน       การหลอกลวงคนพวกอ่ืนดวยอุบายเหลาน้ัน 
ชื่อวา  การหลอกลวง.  ในขอน้ันมีเรื่องหน่ึงนี้เปนอุทาหรณ. 
           ไดยินวา นายพรานคนหน่ึง  จับเนื้อและลูกเน้ือไดมาอยู.   นักเลงคน 
หน่ึงจึงกลาวกับเขาวา   ผูเจริญ    เนื้อราคาเทาไร.   ลูกเน้ือราคาเทาไร    และ 
เมื่อนายพรานกลาววา     เนื้อสองกหาปณะ  ลูกเน้ือหนึ่งกหาปณะ    จึงใหเงิน 
หน่ึงกหาปณะ   ถือเอาลูกเน้ือแลวกลับมากลาววา   ผูเจริญ    ขาพเจาไมตองการ 
ลูกเน้ือ   ทานจงใหเนื้อแกขาพเจา. 
           พราน.  ถาอยางนั้น    แกจงใหสองกหาปณะ.                           
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           นักเลง.  พอ  ครั้งกอน   ขาพเจาใหหน่ึงกหาปณะแลวมิใชหรือ. 
           พราน.   เออ.  ใหแลว. 
           นักเลง.   เจาจงรับลูกเน้ือแมนี้      นั้นเปนกหาปณะหนึ่งอยางน้ี     และ 
ลูกเน้ือน้ีมีคาหน่ึงกหาปณะ   รวมแลวเปนสองกหาปณะ. 
           นายพรานน้ัน     กาํหนดแลววา   เขากลาวมีเหตุ  จึงไดรับเอาลูกเน้ือ 
แลว ใหเนื้อไปแล. 
           การทําของท่ีมิใชสังวาลวาเปนสังวาล    มใิชแกวมณี   วาเปนแกวมณี 
มิใชทอง   วาเปนทอง   แลวหลอกลวงดวยของเทียม   ดวยอํานาจการประกอบ 
หรือดวยอํานาจมายา   ชือ่วา     การโกง.   การประกอบการโกง   ชื่อวาทําปลอม 
คําวา     ทําปลอมน้ี     เปนชื่อแหงการรับสินบนเปนตน       เหลาน้ันนั่นเอง. 
เพราะฉะนั้น พึงทราบเน้ือความในบทนี้วา  จากการรับสินบน  จากการลอลวง 
จากการทําของปลอม  นัน่แล.  อาจารยบางพวก   แสดงเหตุอ่ืนแลวยอมกลาววา 
การเปลี่ยนแกผูอ่ืน ชื่อวา การทําปลอม.  ก็คําน้ัน  ทานสงเคราะหเอาการลอลวง 
นั่นเอง.                                                                      
           การตัดมือเปนตน   ชื่อวา การตัด  ในเหตุมีการตัดเปนตน. การใหตาย 
ชื่อวา    การฆา.    การผูกดวยเครื่องผูกคือเชือกเปนตน     ชื่อวา    การผูก. 
ชื่อวา    การตีชิงมี ๒ อยาง คือ    การตีชิงในเวลาหิมะตก ๑    การตีชิงดวยการ 
ปกปดดวยกอไม ๑.   เวลาหิมะตก   โจรท้ังหลายปกปดดวยหิมะ   แลวตีชิงคน 
ที่หลงทาง  นี้   ชื่อวา  การตีชิงในเวลาหิมะตก.    โจรท้ังหลายปกปดดวยกอไม 
เปนตน     แลวตีชิง    นี ้  ชื่อวา    การตีชิงดวยการปกปดดวยกอไม.    กระทํา 
การปลนหมูบานและนิคมเปนตน  ทานเรียก  การปลน.  การทําอยางหยาบชา 
คือการเขาไปในบานแลว  ปกมีดที่อกของคนท้ังหลาย  แลวถอืเอาสิ่งของท่ีตน  
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ปรารถนา   ชื่อวา   กรรโชก.   เวนจากการตัดและการกรรโชกนั้นอยางนี้แล. 
คําท่ีเหลือ  ในบททั้งปวง  มีเนื้อความต้ืนทั้งน้ันแล. 
           ขยายความอามกธัญญเปยยาลวรรค    ในอรรถกถาสังยุตตนิกาย  ชื่อ 
สารัตถปกาสินี   จบแลว. 
                     และจบการขยายความอรรถกถามหาวรรคแล.  
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                                               นิคมกถา 
 
           ก็ดวยคํามีประมาณเทาน้ี   อรรถกถา   ชื่อวา   สารัตถปกาสินี  ใด 
อันละเอียดออน   ที่ขาพเจาผูปรารถนาความต้ังม่ัน    แหงพระสัทธรรม  ปรารภ 
เพ่ือทําการพรรณนาเนื้อความ แหงสังยุตตวรนิกาย  ที่มีอุปการะมากแกนักบวช 
ทั้งหลาย ผูมีความรูที่ละเอียดออนอันนําวิปสสนามาให. ก็อรรถกถาสารัตถปกา- 
สินีนั้น    ถือเอาสาระจากมหาอรรถกถาจบแลว      อรรถกถาสารัตถปกาสินีนั้น 
ขาพเจารจนาโดยภาณวาร    โดยบาลีประมาณ  ๗๘  คาถา    แมปกรณวิเศษชื่อ 
วิสุทธิมรรค  มีประมาณ  ๕๙ ภาณวาร  ขาพเจารจนาใหเปนที่มาแหงพระสูตร 
(อาคมาน)  เพ่ือตองการประกาศเน้ือความโดยภาณวารทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  
อรรถกถานี้   กับปกรณวิเศษวิสุทธิมรรคน้ัน   โดยนับตามภาณวารเปน  ๑๓๗ 
หยอนนิดหนอย.   ดวยบุญท่ีขาพเจาผูถือเอาสาระแหงมูลัตถกถา   ของพระเถระ 
ทั้งหลายผูอยูในมหาวิหาร  รจนาอรรถกถานี้   มีประมาณ  ๑๓๗   โดยภาณวาร 
ที่ประกาศลัทธิอยูอยางนี้   สั่งสมแลวน้ัน   ขอสัตวโลกทั้งปวง  จงมีสุขเถิด.  ดวย 
บุญแมนั้นที่พระเถระ  ชือ่วา  ภทันตโชติปาละ  ผูมีศีลหมดจด  ผูมีความรู 
อันเอิบอิ่มในบาทแหงสุภาสิตวาร ผูใครเพ่ือความแจมแจงในศาสนา เปน 
ผูงดงามออนวอนขาพเจาอยู   บรรลุแลวเพ่ือรจนาอรรถถกานี้  ขอประชาชนจง 
มีความสุขเถิด.  
           อรรถกถาสังยุตตนิกาย   ทีช่ื่อวา  สารัตถปกาสินีนี้  พระเถระผูมีชื่อ 
ที่ครูทั้งหลายขนานวา  พุทธโฆสะ  ผูประดับดวยความบริสุทธ์ิความเชื่อ   ความ 
รูและความเพียรอยางยิ่ง   ผูมีคุณสมุทัยมีศีลมารยาท   ความซ่ือตรง   และความ 
ออนโยนใหเกิดข้ึนแลว   ผูสามารถที่จะหยั่งลงสูชัฏคือลัทธิของตนและของผูอ่ืนได 
ผูประกอบดวยปญญาและความฉลาด   เปนนักไวยากรณใหญ   โดยความเปนผู 
มีความรูไมติดขัด    ในศาสนาของพระศาสดา    ตางดวยปริยัติคือพระไตร  
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ปฎก    พรอมท้ังอรรถกถา     ผูประกอบดวยความสละสลวยแหงถอยคําที่กลาว 
ไพเราะเปลงออกไดสบายใหเกิดกรณสมบัติ     ผูเปนนักพูดที่พนจากผูคูควร 
เปนนักพูดผูประเสริฐ   ผูเปนมหากวี   เปนผูประดับวงศ  แหงพระเถระท้ังหลาย 
ผูอยูในมหาวิหาร  ผูมีความรูอันต้ังมั่นดีแลว   ในอุตริมนุสสธรรมอันประดับ 
ดวยคุณตางดวยอภิญญาหกเปนตน     มีปฏิสัมภิทาญาณท่ีแตกฉานแลว เปน 
บริวาร     ผูเปนประทีปแหงวงศพระเถระ     ผูมีความรูอันไพบูลยและบรสิุทธิ์  
รจนาแลว.  
                                       แมพระนามวา  พุทธะ  ดังน้ี   ของ 
                             พระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระทัยหมดจด ผู 
                             คงท่ี    ผูเจริญท่ีสุดในโลก    ผูแสวงหา 
                             ประโยชนอันใหญ   ยังเปนไปในโลกตราบ 
                             ใด    ขออรรถกถาชื่อวาสารัตถปกาสินีนี้ 
                             อันแสดงนัยอยู    เพ่ือความหมดจดแหงศีล 
                             แกกุลบุตรท้ังหลาย  ผูแสวงหาคุณเปน 
                             เครื่องสลัดออกจากโลก    จงดํารงอยูใน 
                             โลกตราบน้ัน    เทอญ.  
                               จบ  อรรถกถามหาวารสังยุต 
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