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                                             พระสุตตันตปฎก  
 
                        อังคุตตรนิกาย  เอกนบิาต - ทุกนบิาต 
 
                                          เลมท่ี  ๑   ภาคท่ี  ๒ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
 
                                              เอตทัคคบาลี 
 
                                                  วรรคที่ ๕ 
 
                               วาดวยภิกษุณีผูมตํีาแหนงเลิศ  ๑๓  ทาน 
 
                [๑๕๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณี  เลศิ 
กวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูรูราตรีนาน. 
         พระเขมาภิกษุณ ี  เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีปญญามาก. 
         พระอบุลวรรณาภกิษุณี   เลิศกวาพวกภิกษุณีสาววิกาของเราผูมีฤทธิ์. 
         พระปฏาจาราภิกษณุี    เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงวินัย. 
         พระธรรมทินนาภิกษุณี      เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูเปน 
ธรรมกถึก. 
         พระนนัทาภิกษุณี  เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูยินดีในฌาน. 
         พระโสณาภิกษุณี  เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูปรารภความ 
เพียร.  
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         พระสกุลาภิกษุณี    เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีจักษุทิพย. 
         พระภทัทากุณฑลเกสาภิกษุณี    เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเรา 
ผูตรัสรูไดเร็วพลัน. 
         พระภทัทกาปลานีภิกษุณี  เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูระลึก 
ชาติกอน ๆ ได. 
         พระภทัทากัจจานาภิกษุณี    เลศิกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูได 
บรรลุอภิญญาใหญ.                                                      
         พระกสีาโคตมีภิกษุณี   เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงจีวร 
เศราหมอง. 
         พระสคิาลมาตาภิกษุณี   เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูพนจาก 
กิเลสไดดวยศรัทธา. 
                                                           จบวรรคท่ี  ๕  
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                             เถริบาลี  

 

                          อรรถกถาวรรคที่   ๕ 
 
                             อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 

         ๑.  ประวัติพระมหาปชาบดีโคตมีเถร ี
  
         ในสูตรท่ี  ๑  นั้น  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ยทิท  มหาปชาปตี   โคตมี  ทานแสดงวา  พระมหา 
ปชาบดีโคตมีเถรี   เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูรูราตรีนาน  ในปญหา 
กรรมของทาน  มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับ  ดังนี้:- 
         ไดยินวา    พระมหาปชาบดีโคตมีนี้     ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ   ถือปฏิสนธิในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี   สมัยตอมา   กําลังฟง 
พระธรรมเทศนาของพระศาสดา    เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูป 
หน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูรูราตรีนาน 
ก็ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป   ปรารถนาตําแหนงนั้น.   นางถวายทานรักษาศีล 
จนตลอดชีวิต    จุติจากภพน้ันแลวบังเกิดในเทวโลก    จุติจากเทวโลกใน 
พุทธันดรหน่ึงอีก  ไปบังเกิดเปนหัวหนาทาสี   ในจํานวนทาสี  ๕๐๐  คน 
ในกรุงพาราณสี.    ครั้งน้ัน   สมัยเขาพรรษา   พระปจเจกพุทธเจา    ๕๐๐ 
องค     ลงจากเง้ือมเขานันทมูลกะ    ไปท่ีปาอิสิปตนะ    เท่ียวบิณฑบาต 
ในกรุงแลวกลับมาปาอิสิปตนะดําริวา       ควรเราจักขอหัตถกรรมงานชาง 
ฝมือ    เพ่ือทํากุฎีสําหรับเขาจําพรรษา.   เพราะเหตุไร.   เพราะผูจะเขาอยู 
จําพรรษาในฤดูฝน    ทั้งปฏิบัตินาลกปฏิปทา    จําตองเขาอยูในเสนาสนะ 



ประจํา   ที่มงุบังดวยเครื่องมุงบัง   ๕  อยาง    อยางใดอยางหน่ึง.   สมจริง  
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ดังพระพุทธดํารัสนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมมีเสนาสนะไมพึงเขา 
อยูจําพรรษา  ภิกษุใดฝาฝน   ตองอาบัติทุกกฏ  ดังน้ี.  เพราะเหตุนั้น  เมื่อ 
ใกลฤดูฝน  [เขาพรรษา]    ถาไดเสนาสนะนั่นก็บุญละ  ถาไมได   ก็จําตอง 
แสวงหาหัตถกรรมทํา   เมื่อไมไดหัตถกรรม   ก็พึงทําเสียเอง.    ภิกษุไมม ี
เสนาสนะไมควรเขาอยูจําพรรษา.  นี้เปนธรรมดาประเพณี.  เพราะเหตุนั้น 
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นคิดวา   เราจําจักตองขอหัตถกรรม   จึงหมจีวร 
เขาไปสูพระนครเวลาเย็น      ยืนอยูทีป่ระตูเรือนของเศรษฐี.      นางทาสี 
หัวหนา   ถือหมอนํ้ากําลังเดินไปทานํ้า   เห็นเหลาพระปจเจกพุทธเจาเดิน 
เขาพระนคร  เศรษฐีรูเหตุที่พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันมาแลว  ก็กลาววา 
ขาพเจาไมมีเวลา    โปรดไปเถิด.    ลําดับนั้น  ทาสหีัวหนา   ถือหมอนํ้าจะ 
เขาไป     เหน็พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันกาลังเดินจากพระนคร     จึงลด 
หมอน้ําลง   ไหวอยางนอบนอม   เผยปากถามวา   ทําไมหนอ  พระผูเปน 
เจาท้ังหลาย  พอเขาไปแลวก็ออกไป.   ทานตอบวา   เราพากันมา   ก็เพ่ือ 
ขอหัตถกรรมงานสรางกุฎีสําหรับอยูจําพรรษา.   นางจึงถามวา  ไดไหมละ 
เจาขา.   ตอบวา   ไมไดดอก    อุบาสิกา.   นางถามวา   จําเปนหรือที่คน 
ใหญ ๆ เทาน้ันจึงจะทํากุฎีนั้นได หรือแมคนยากจนก็ทําได.   ทานตอบวา 
ใครๆ ก็ทําได.  นางจึงกลาววา  ดีละเจาขา พวกดิฉันจักชวยกันทํา  ขอโปรด 
รับอาหารของดิฉันในวันพรุงน้ี     นิมนตแลว     กถ็ือหมอนํ้าพักไวที่ทาง 
ทานํ้าท่ีมาแลว    กลาวกับนางทาสีทั้งหลายวา    พวกเจาจงอยูตรงนี้กันนะ 
เวลาท่ีทาสีเหลาน้ันมา   ก็กลาววา  พวกเจาท้ังหลาย   พวกเราจักทํางานเปน 
ทาสีสําหรับคนอ่ืนกันตลอดไปหรือ   หรือวา   อยากจะพนจากการเปนทาสี 
เขา.   เหลาทาสีก็ตอบวา  พวกเราอยากพนเสียวันนี้นี่แหละ   แมเจา.  นาง  
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จึงกลาววา    ถาอยางนั้น    เหลาพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐  องค    ที่ยัง  
ไมไดหัตถกรรม    เรากน็ิมนตใหฉันในวันพรุงน้ีแลว    พวกเจาจงใหสามี 
ของพวกเจา  ใหงานหัตถกรรมเสียวันหน่ึง.  เหลาทาสีก็รับวา  ดีละ  แลว 
บอกพวกสามี   เวลาท่ีเขาออกมาจากดงเวลาเย็น.   สามีเหลาน้ันรับปากแลว 
มาประชุมกัน ที่ประตูเรือนทาสีหัวหนา   ครั้งนั้น ทาสีหัวหนาจึงกลาววา พอ 
ทั้งหลาย    พรุงน้ีพวกเจาจงถวายหัตถกรรมแกพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย 
ดวย    แลวบอกอานิสงส    ขูคนท่ีไมอยากจะทําดวยโอวาทอันหนักหนวง 
ใหทุกคนยอมรับ.     รุงข้ึน    นางถวายอาหารแกเหลาพระปจเจกพุทธเจา 
แลวใหการนัดหมายแกลูกทาสทุกคน.    ทันใดนั้นเอง     ลูกทาสเหลาน้ัน 
ก็พากันเขาปา   รวบรวมทัพพสัมภาระแลว    สรางกุฎีทีละหลังเปนรอย ๆ 
หลัง  จัดบริเวณมีที่จงกรมเปนตน  วางเตียง   ต่ัง  น้ําฉัน    น้ําใชเปนตน 
ไว    ใหพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายรับปฏิญญาท่ีจะอยูจําพรรษา  ณ  ที่นั้น 
ตลอดไตรมาส  ใหจัดเวรถวายอาหาร.   ทาสีผูใดไมอาจถวายในวันเวรของ 
ตนได    ทาสีหัวหนาก็นําอาหารจากเรือนตนถวายแทนทาสีผูนั้น.    ทาสี 
หัวหนาบํารุงมาตลอดไตรมาสอยางนี้   ใหทาสีคนหน่ึง ๆ  จัดผาสาฎกคนละ 
ผืน.  รวนเปนผาสาฎกเน้ือหยาบ  ๕๐๐  ผืน.  นางใหเปลี่ยนแปสงผาสาฎก 
เนื้อหยาบเหลาน้ัน     ทําเปนไตรจีวรถวายพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ องค. 
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายไปสูเขาคันธมาทนทางอากาศท้ังท่ีทาสีเหลาน้ัน 
เห็นอยูนั่นแล. 
         ทาสีเหลาน้ันทุกคนทํากุศลจนตลอดชีวิต         ก็บังเกิดในเทวโลก. 
บรรดาทาสีเหลาน้ัน   ทาสีหัวหนาจุติจากภพนั้นแลว   บังเกิดในเรือนของ 
หัวหนาชางทอหูก  ไมไกลกรุงพาราณสี.  ตอมาวันหน่ึง  พระปจเจกพุทธ-  
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เจา  ๕๐๐  องค      บุตรนางปทุมวดี      ที่พระเจากรุงพาราณสีนิมนตไว  
มาถึงประตูพระราชนิเวศนไมพบคนใด  ๆ  ที่จะดูแล   จึงกลับออกไปทาง 
ประตูกรุง   ไปยังหมูบานชางทอหูกนั้น.   หญิงผูนั้นเห็นพระปจเจกพุทธ- 
เจาท้ังหลาย   นึกเอ็นดู   กไ็หวหมดทุกองคแลวถวายอาหาร.    พระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย    ฉันอาหารเสร็จแลว    กไ็ปสูเขาคันธมาทนอยาง 
เดิม. 
         แมหญงิผูนั้น ทํากุศลจนตลอดชวิีต   ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษย 
แลวถือปฏิสนธิในเรือนของเจามหาสุปปพุทธะ   กรุงเทวทหะ   กอนพระ- 
ศาสดาของเราบังเกิด.  พระประยูรญาติถวายพระนามของทานวา โคตมีเปน 
กนิษฐภคินีของพระนางมหามายา    [พระพุทธมารดา].    เหลาพราหมณ 
ผูชํานาญมนตตรวจดูพระลักษณะแลวพยากรณวา  ทารกที่อยูในพระครรภ 
ของพระนางท้ังสองพระองค     จักเปนจักรพรรดิ.      พระเจาสุทโธทน- 
มหาราชทรงมงคลอภิเษกกับพระนางท้ังสองพระองค    เวลาท่ีทรงเจริญวัย 
แลวทรงนําไปอยูพระราชนิเวศนของพระองค.  ตอมา พระโพธิสัตวของเรา 
จุติจากสวรรคชั้นดุสิต  ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางมหามายา- 
เทวี.  ในวันที่  ๗  ต้ังแตวันที่พระโพธิสัตวประสูติแลว   พระนางมหามายา- 
เทวีก็สวรรคต     บังเกิดในสวรรคชั้นดุสิต.     พระเจาสุทโธทนมหาราชก็ 
ทรงสถาปนาพระนางมหาปชาบดีโคตมี     พระมาตุจฉา    [พระนานาง] 
ของพระมหาสัตวไวในตําแหนงพระอัครมเหสี.   เวลาน้ัน     นนัทกุมารก็ 
ประสูติ. พระมหาปชาบดีนี้  ทรงมอบพระนันทกุมารแกพระพี่เลี้ยงนางนม 
ทรงประคบประหงมบํารุงพระโพธิสัตวดวยพระองคเอง.   สมัยตอมา  พระ- 
โพธิสัตวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ     บรรลุพระสพัพัญุตญาณ   ทรง  
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อนุเคราะหโลก  เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ   เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนคร. 
ครั้งน้ัน    พระเจาสุทโธทนมหาราชพุทธบิดา   ทรงสดับธรรมกถา    ณ 
ระหวางถนน   เปนพระโสดาบัน.  ครั้นวันที่  ๒  พระนันทกุมาร   ก็ทรง 
ผนวช.  วันที่ ๗ พระราหลุ  ก็ทรงผนวช.  ตอมา พระศาสดา  ทรงอาศัย 
กรุงเวสาลีประทับอยู  ณ  กูฏาคารศาลา.  สมัยนั้น  พระเจาสุทโธทนมหาราช 
ทรงทําใหแจงพระอรหัตแลวปรินิพพาน  ภายใตพระมหาเศวตฉัตร. 
         ครั้งน้ัน   พระนางมหาปชาบดี   เกิดวาเหวพระหฤทัยจะทรงผนวช. 
แตนั้น   นางปาทปริจาริกา   ของพระกุมาร  ๕๐๐  พระองค    ผูซึ่งเสด็จ 
ออกทรงผนวชเมื่อจบกลหวิวาทสูตร  ริมฝงแมน้ําโรหิณี   ทุกคนมีจิตเปน 
อันเดียวกันวา  พวกเราจักเขาไปเฝาพระนางมหาปชาบดี แลวบวชในสํานัก 
พระศาสดาหมดทุกคน  จึงใหพระนางมหาปชาบดีเปนหัวหนา ประสงคจะไป 
เฝาพระศาสดา.   ก็พระนางมหปชาบดีนี้ทรงทูลขอบรรพชากะพระศาสดา 
ครั้งเดียวครั้งแรกเทาน้ัน  ก็ไมได.  เพราะเหตุนั้น  พระนางจึงรับส่ังเรียก 
ชางกัลบกมาแลวใหตัดพระเกศา   ทรงครองผากาสายะ  [ผายอมน้ําฝาด] 
ทรงพาเหลาสากิยานีทั้งหมดนั้น  เสด็จถึงกรุงเวสาลี  ใหทานพระอานนท- 
เถระทูลออนวอนพระทศพล       ก็ทรงไดบรรพชาอุปสมบทดวยครุธรรม 
๘ ประการ.  สวนเหลาสากิยานีทั้งหมด  ก็ไดอุปสมบทพรอมกัน.  นี้เปน 
ความสังเขปในเรื่องนี้.  สวนเรื่องนี้โดยพิสดารมาแลวในพระบาลี.  ก็พระ 
นางมหาปชาบดีครั้นทรงอุปสมบทอยางน้ีแลว       เขาเฝาพระศาสดาถวาย 
บังคมแลว  ประทับ ณ ทีส่มควรสวนขางหน่ึง เวลานั้นพระศาสดาทรงแสดง 
ธรรมโปรดพระนาง    พระนางรับกรรมฐานในสํานักพระศาสดาพระองค 
เดียวก็บรรลพุระอรหัต.   ภิกษุณี   ๕๐๐  รูปนอกน้ัน   ก็บรรลุพระอรหัต   
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เมื่อจบนันทโกวาทสูตร.   เรื่องนี้เกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี.   ตอมาภายหลัง  
พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวันวิหาร เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลาย 
ไวในตําแหนงเอคทัคคะหลายตําแหนง  จึงทรงสถาปนาพระมหาปชาบดีไว 
ในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา   ผูเปนรตัตัญู   รู 
ราตรีนาน  แล. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๑  
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี ๒ 
 

                      ๒. ประวัติพระเขมาเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        บทวา  เขมา ไดแก  ภิกษุณีมีชื่ออยางนี้.  ก็แล ต้ังแตนี้ไป  ขาพเจา 
จะกลาววา   ในปญหากรรมของทาน   มีเรื่องที่จะกลาวตามลําดับดังนี้แลว 
จะกลาวขอนี้ควรจะกลาวต้ังแตอภินิหารเปนตนไปไวทุกแหง. 
        ดังไดสดับมา  ในอดีตกาลครั้งพระพุทธเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ 
นางเขมานี้ก็บังเกิดนับเนื่องกับคนอ่ืน   ในกรุงหังสวดี.   ตอมา   วันหน่ึง 
นางพบพระสุชาตเถรี  อัครสาวิกาของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  กําลังเท่ียว 
บิณฑบาต จึงถวายขนมตม ๓ กอน  ในวันนั้นนั่นแล  ก็จัดในเรือนของ 
คนแลวถวายทาน   แตพระเถรีทําความปรารถนาวา   ดิฉันพึงมีปญญามาก 
เหมือนทาน    ในพุทธุปบาทกาลในอนาคต.    เปนผูไมประมาทในกุศล 
กรรมท้ังหลายจนลอดชีวิต      ทองเท่ียวอยูในเทวดาและมนุษยแสนกัป- 
ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ   กถ็ือปฏิสนธิในพระราชนิเวศนของ 
พระเจากิงกิ    เปนพระธิดาอยูระหวางพระพี่นองนาง  ๗ พระองค    ทรง  
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ประพฤติกุมารีพรหมจรรย   ในพระราชนิเวศนถึง   ๒๐,๐๐๐  ป   รวมกับ   
พระพี่นองนางเหลาน้ัน  สรางบริเวณท่ีประทับอยูของพระทศพล  เวียนวาย 
อยูในเทวดาและมนุษยพุทธันดรหน่ึง    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ก็ถือปฏิสนธ ิ
ในราชสกุล  กรุงสาคละ  แควนมัททะ  พระประยูรญาติเฉลิมพระนามของ 
พระนางวา    เขมา     พระนางมีพระฉวีวรรณแหงพระวรกายเลื่อมเรื่อดัง 
น้ําทอง  พอเจริญพระชันษา  ก็เสด็จไปอยูในพระราชนิเวศน  [เปนพระเทวี] 
ของพระเจาพิมพิสาร.      เมื่อพระตถาคตทรงอาศัยกรุงราชคฤหประทับอยู 
ณ พระเวฬุวันวิหาร  พระนางทรงสดับวา   เขาวา   พระศาสดาทรงแสดง 
โทษในรูป    เปนผูมัวเมาในรูปโฉม   ไมกลาไปเฝาพระทศพล   ดวยทรง 
กลัววาพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูปของเรา.  พระราชาทรงพระดําริวา 
เราเปนอัครอุปฐากของพระศาสดา   แตอัครมเหสีของอริยสาวกเชนเรา   ก ็
ยังไมไปเฝาพระทศพล   ขอน้ีเราไมชอบใจเลย.  จึงทรงใหเหลากวีประพันธ 
คุณสมบัติของพระเวฬุวันราชอุทยาน      รับสั่งวา      พวกทานจงขับรอง 
ใกล  ๆ ที่พระนางเขมาเทวีทรงไดยิน.    พระนางทรงสดับคําพรรณนาคุณ 
ของพระราชอุทยาน  ก็มพีระประสงคจะเสด็จไป  จึงกราบทูลสอบถามพระ- 
ราชา.    ทาวเธอตรัสวา   ไปอุทยานก็ได   แตไมเฝาพระศาสดา    อยาได 
กลับมานะ  พระนางไมถวายคําตอบแดพระราชา  ก็เสด็จไปตามทาง.  พระ- 
ราชาตรัสสั่งเหลาบุรุษท่ีไปกับพระนางวา    ถาพระเทวีเมื่อจะกลับจากสวน 
เฝาพระทศพลไดอยางนี้นั่นก็เปนบุญ  ถาไมเฝา พวกทานก็จงใชราชอํานาจ 
แสดงกะพระนาง.  ครั้งน้ัน  พระนางเสด็จชมพระราชอุทยานเสียจนส้ินวัน 
เมื่อเสด็จกลับก็ไมเฝาพระทศพล    เริม่จะเสด็จกลับ.    แตเหลาราชบุรุษนํา 
พระนางไปยังสํานักพระศาสดา  ทั้งที่พระนางไมชอบพระทัย.  
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         พระศาสดาทรงเห็นพระนางกําลังเสด็จมาจึงทรงใชพุทธฤทธิ์เนรมิต 
เทพอัปสรนางหน่ึงซ่ึงกําลังถือกานใบตาลถวายงานพัดอยู. พระนางเขมาเทวี 
เห็นเทพอัปสรนั้น แลวทรงพระดําริวา  เสียหายแลวสิเรา   เหลาสตรีที่เทียบ 
กับเทพอัปสรเห็นปานน้ี   ยังยืนอยูไมไกลพระทศพล  เราแมจะเปนปริจาริกา 
ของสตรีเหลาน้ัน    ก็ยังไมคูควรเลย   ก็เพราะเหตุไรเลาเราจึงเปนผูเสียหาย 
ดวยอํานาจจิตท่ีคิดชั่ว    เพราะอาศัยความมัวเมา   แลวก็ถือนิมติน้ัน   ยืน 
ทอดพระเนตรสตรีนั้นอยู.    เมื่อพระนางพิจารณาสตรีนั้นอยูนั้นแล    แต 
ดวยกําลังพระอธิฐานของพระตถาคต  สตรีนั้นลวงปฐมวัยไป เหมือนต้ัง 
อยูในมัชฌิมวัยฉะนั้น   ลวงมัชฌิมวัยไป   เหมือนต้ังอยูในปจฉิมวัยฉะนั้น 
ไดเปนผูมีหนังเหี่ยวยน  ผมหงอก   ฟนหักแลว. แตนั้นเมื่อพระนางกําลังแลดู 
อยูนั่นแหละ. สตรีนั้นกล็มลงกลิ้งพรอมกับพัดใบตาล.  ลําดับนั้น  พระนาง 
เขมา   เมื่ออารมณนั้นมาสูวิถี   เพราะเปนผูสมบูรณดวยบุพเหตุ    จึงทรง 
พระดําริอยางนี้วา สรีระมีอยางอยางนี้   ยังถึงความวิบัติอยางน้ีได   แมสรรีะ 
ของเรา    ก็จักมีคติอยางน้ีเหมือนกัน.     ขณะที่พระนางมีพระดําริอยางนี้ 
พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาในธรรมบทนี้วา 
                        เย  ราครตฺตานุปตนฺติ     โสต  
                   สย    กต   มกฺกฏโกว  ชาล 
                   เอตมฺป   เฉตฺวาน  ปริพฺพชนฺติ 
                   อนเปกฺขิโน  กามสุข  ปหาย. 
              ชนเหลาใด     ถูกราคะยอมแลว     ยอมตกไป 
         ตามกระแส  เหมือนแมลงมมุตกไปตายใยขายท่ีตนเอง  
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                   ทําไว  ชนเหลาน้ัน  ตัดกระแสนั้นไดแลว  ไมเย่ือใย 
              ละกามสุขเสีย  ยอมบวช  ดังน้ี. 
จบพระคาถา  พระนางประทับยืนในอิริยาบถที่ยืนอยูนั่นแล    ก็บรรลุพระ 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  ธรรมดาวา  ผูอยูครองเรือนบรรลพุระอรหัต 
จําตองปรินิพพานหรือบวชเสียในวันนั้นนั่นแหละ.       ก็พระนางรูวาอายุ 
สังขารของพระองคยังเปนไปได   ทรงพระดําริวา   เราจักใหพระราชาทรง 
อนุญาตการบวชของพระองค  จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศน  ไมถวายบังคม 
พระราชาประทับยืนอยู.   พระราชาก็ทรงทราบโดยสัญญาณคือพระอาการวา 
พระนางคงจักบรรลุอริยธรรมแลว.  พระราชาจึงตรัสกะพระนางวา  พระ-  
เทวีเสด็จไปเฝาพระศาสดาหรือ.     ทูลวา    พระมหาราชเจา    หมอมฉัน 
ประพฤติทัศนะอยางที่พระองคทรงเห็นแลว      หมอมฉันไดทําพระทศพล 
ใหเปนผูอันหมอมฉันเห็นดวยดีแลว  ขอไดโปรดทรงอนุญาตการบรรพชา 
แกหมอมฉันเถิด.  พระราชาตรัสรับวา  ดลีะพระเทวี   ทรงนําไปยังสํานัก 
ภิกษุณีดวยวอทอง  ใหทรงผนวช.  ครั้งน้ัน  ความที่พระนางมีพระปญญา 
มาก ปรากฏไปวา ชื่อพระเขมาเถรี บรรลุพระอรหัตท้ังท่ีอยูในเพศคฤหัสถ 
ในขอน้ีมีเรื่องดังน้ี .   ตอมาภายหลัง   พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวัน 
วิหาร        เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไวในตําแหนงตาง ๆ  จึงทรง 
สถาปนาพระเขมาเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณ-ี 
สาวิกา  ผูมีปญญามาก  แล. 
                              จบอรรถกถาสูตรที่   ๒  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 

                 ๓.  ประวติัพระอุบลวรรณาเถรี  
 
         ในสูตรท่ี  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุปฺปลวณฺณา ไดแกพระเถรีมีชื่ออยางนี้  ก็เพราะประกอบ 
ดวยผิวพรรณเสมือนหองดอกอุบลขาบ.                                 
         ไดยินวา    พระอุบลวรรณาเถรีนั้น    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ   ถือปฏิสนธิในครอบครัวในกรุงหังสวดี ภายหลังไปสํานักพระ- 
ศาสดาพรอมกับมหาชน   กําลังฟงธรรมอยู   เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา 
ภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะ   เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูมี 
ฤทธิ์  จึงถวายมหาทานแดภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ๗ วัน 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.   นางทํากุศลจนตลอดชีวิต    เวียนวายอยูในเทวดา 
และมนุษย  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ  ถือปฏิสนธใินราชนิเวศน  
ของพระราชาพระนามวากิงกิ  กรุงพาราณสี  เปนพระธิดาอยูในระหวางพระ 
พ่ีนองนาง  ๗  พระองค  ประพฤติพรหมจรรยอยูถงึ  ๒๐,๐๐๐  ป ทําบริเวณ 
ถวายภิกษุสงฆ   บังเกิดในเทวโลก   จุติจากเทวโลกนั้นไปสูมนุษยโลกอีก 
บังเกิดในถิ่นของคนทํางานดวยมือตนเองเลี้ยงชีพในหมูบานแหงหนึ่ง  วัน 
หน่ึง  นางไปยังกระทอมในนา  ระหวางทางเห็นดอกปทุมบานแตเชาตรูใน 
สระแหงหนึ่ง    ลงสระนัน้แลวเก็บดอกปทุมนั้นและใบของปทุมเพ่ือใสขาว 
ตอก    เด็ดรวงขาวสาลีใกลคันนา    นั่งในกระทอมค่ัวขาวตอก    นับได 
๕๐๐ ดอก.  ขณะนั้น  พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงออกจากนิโรธสมาบัติ 
ที่เขาคันธมาทน  มายืนไมไกลนาง.   นางแลเห็นพระปจเจกพุทธเจา    ก็ถือ  
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ดอกปทุมพรอมท้ังขาวตอกลงจากกระทอม   ใสขาวตอกในบาตรของพระ-  
ปจเจกพุทธเจา   ปดบาตรดวยดอกปทุมถวาย.  ครั้งน้ัน   เมื่อพระปจเจก- 
พุทธเจาไปไดหนอยหน่ึง   นางก็คิดวา    ธรรมดาเหลาบรรพชติไมตองการ 
ดอกไม   จําเราจักไปเอาดอกไมมาประดับ   แลวไปเอาดอกไมจากมือพระ- 
ปจเจกพุทธเจาแลวคิดอีกวา   ถาพระผูเปนเจาไมตองการดอกไมไซร  ทาน 
จะไมใหวางดอกไมนั้นไวบนบาตร   พระผูเปนเจาจักตองการแนแท   แลว 
ไปวางไวบนบาตรอีก     ขอขมาแลวทําความปรารถนาวา     พระคุณเจาขา 
ดวยผลานิสงสของขาวตอกเหลาน้ี      ขอจงมีบุตรเทาจํานวนขาวตอก   ดวย 
ผลานิสงสของดอกปทุม  ขอดอกปทุมจงผุดทุกยางกาวของดิฉัน   ในสถาน 
ที่เกิดแลว.     ทั้งท่ีนางเห็นอยูนั่นแล    พระปจเจกพุทธเจาก็ไปสูเขาคันธ- 
มาทนทางอากาศ    วางดอกปทุมนั้นไวสําหรับเช็ดเทา  ใกลบันไดท่ีพระ- 
ปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเหยียบ ณ เง้ือมเขานันทมูลกะ      ดวยผลทานน้ัน 
นางถือปฏิสนธิในเทวโลก.   จําเดิมแตเวลาท่ีนางเกิด.  ดอกปทมุขนาดใหญ 
ก็ผุดข้ึนทุก ๆ   ยางกาวของนาง. 
         นางจุติจากเทวโลกน้ันแลว   ก็บงัเกิดในหองของดอกปทุม   ในสระ 
ปทุมแหงหน่ึงใกลเชิงเขาท่ีดาบสองคหน่ึงอาศัยเชิงเขาอยู.   ดาบสนั้นไปสระ 
แตเชาตรู  เพ่ือลางหนา  เห็นดอกไมนั่นแลวก็คิดวา  ดอกน้ีใหญกวาดอก 
อ่ืน ๆ ดอกอ่ืน ๆ บาน ดอกน้ียังตูมอยู  คงจะมีเหตุในดอกน้ัน แลวจึงลง 
น้ํา  จับดอกนั้น.  พอดาบสน้ันจับเทานั้น  มันก็บาน.   ดาบสเห็นเด็กหญิง 
นอนอยูภายในหองปทุม  ไดความสิเนหาดังธิดา  นับแตพบเขา  จึงนําไป 
บรรณศาลาพรอมท้ังดอกปทุม ใหนอนบนเตียง. ขณะนั้นดวยบุญญานุภาพ  
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ของนาง   น้ํานมก็บังเกิดที่นิ้วหัวแมมือ.   ดาบสน้ันเมื่อดอกปทุมนั้นเห่ียว 
ก็นําดอกปทุมดอกอ่ืนมาแทน   ใหเด็กหญิงน้ันหลับนอน.    นับต้ังแตเด็ก 
หญิงน้ันสามารถเลนว่ิงมาว่ิงไปได    ดอกปทุมก็ผุดทุก ๆ ยางกาว.    ผิว 
พรรณแหงสรีระของนาง    เปนเหมือนดอกบัวบก.   เด็กหญิงน้ัน   ยังไม 
เจริญวัย  กล็้าํผิวพรรณเทวดา   ล้ําผิวพรรณมนุษย.   เมื่อบิดาไปแสวงหา 
ผลาผล  เด็กหญิงน้ันก็ถูกท้ิงไวที่บรรณศาลา. 
         เมื่อเวลาเจริญวัยแลว     อยูมาวันหน่ึง     เมือ่บิดาไปแสวงหาผลาผล 
พรานปาคนหนึ่งเห็นนางก็คิดวา       ข้ึนชื่อวาเหลามนุษยรูปรางอยางนี้ไมมี 
จําเราจักตรวจสอบนาง     แลวน่ังรอการมาของดาบส.     เมื่อบิดากลับมา 
นางก็เดินสวนทางไปรับสาแหรกจากมือของดาบสนั้นมาดวยตัวเอง     แลว 
แสดงขอวัตรที่คนควรทําแกดาบสซ่ึงนั่งลงแลว.   ครั้งน้ัน   นายพรานปาก็ 
รูวานางเปนมนุษย     จึงกราบดาบสแลวน่ังลง     ดาบสจึงตอนรับดวยผล 
หมากรากไมกับน้ําด่ืมแลวถามวา   ดูกอนบุรุษผูเจริญ    ทานจักพักอยูใน 
ที่นี้หรือจักไป.   เขาตอบวา  จักไปเจาขา  อยูในที่นี้จักทําอะไรได.  ดาบส 
ขอรองวา   เหตุที่ทานเห็นอยูนี้อยาไดพูดไปเลยนะ.   เขารับวา   ถาพระผู 
เปนเจาไมประสงคก็จะพูดไปเพราะเหตุไรเลา    แลวไหวดาบส    ทํากิ่งไม 
รอยเทา   และเครื่องหมายตนไมไวในเวลาที่จะมาอีก   ก็หลีกไป. 
                นายพรานปานั้นไปกรุงพาราณสีเฝาพระราชา.    พระราชาตรัสถาม 
วา    เหตุไรเจาจึงมา.   กราบทูลวา   ขาแตเทวะ   ขาพระบาทเปนพรานปา 
ของพระองค    พบอิตถีรตันะอันนาอัศจรรยที่เชิงเขา  จึงมาเฝาพระเจาขา 
แลวทูลเลาเรื่องทั้งหมดถวาย.    พระราชาสดับคําของนายพรานปาน้ันแลว 
รีบเสด็จไปเชิงเขา   ต้ังคายพักในที่ไมไกลจึงพรอมดวยนายพรานปา    และ 
เหลาราชบุรุษอ่ืน ๆ  เสด็จไปท่ีนั้น   เวลาดาบสน่ังฉันอาหาร  ทรงอภิวาท  
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ปฏิสันถารแลวประทับนั่ง         พระราชาทรงวางเครื่องบริขารสําหรับนัก  
บวชไวแทบเทาดาบส ตรัสวา ทานเจาขา พวกเราจะทําอะไรสักอยางก็จะไป 
ดาบสทูลวา  โปรดเสด็จไป  เถิด  มหาบพิตร.   ตรสัวา ทานเจาขา  ขาพเจา 
จะไป  ไดทราบวาบริษัทท่ีเปนขาศึกอยูใกลพระผูเปนเจามีอยู   บริษัทนั้น 
ไดชื่อวาเปนผูทําใหการปฏิบัติเนิ่นชาสําหรับนักบวชทั้งหลาย      ขอบริษัท 
นั้นจงไปเสียกับขาพเจาเถิด   ทานเจาขา.   ทูลวา    ข้ึนชื่อวาจิตใจของเหลา 
มนุษยรายนัก หญิงผูนี้จักอยูกลางหมูผูคนมากๆ  อยางไรได.  ตรัสปลอบวา 
ทานเจาขา       นับแตขาพเจาชอบใจนางก็จะต้ังนางไวในตําแหนงหัวหนา  
ของคนอ่ืน ๆ ทะนุบํารุงไว.  ดาบสฟงพระราชดํารัสแลว  กร็องเรียกธิดา 
โดยชื่อท่ีต้ังไวครั้งยังเล็ก ๆ  วา   ลูกปทุมวดีจา.   โดยเรียกคําเดียว     นางก ็
ออกมาจากบรรณศาลายืนไหวบิดา. บิดาจึงกลาวกะนางวา ลูกเอย เจาเจริญ 
วัยแลวคงจะอยูในที่นี้ไดไมผาสุก   นบัแตพระราชาทรงพบแลว    จงไปกับ 
พระราชาเสียเถิดนะลูกนะ.   นางรับคําบิดาวา  เจาคะ  ทานพอ  ไหวบิดา 
แลวเดินไปรองไหไป.    พระราชาทรงพระดําริวา    จําเราจะยึดจิตใจบิดา 
ของหญิงผูนี้    จึงวางนางไวบนกองกหาปณะแลวทรงทําอภิเษก. 
         จําเดิมแตพระราชาทรงพานางมาถึงนครของพระองคแลว  ก็ไมทรง 
เหลียวแลสตรีอ่ืน ๆ เลย  ทรงอภิรมยอยูกับนางเทาน้ัน.  เหลาสตรีอ่ืน ๆ ก ็
ริษยา ประสงคจะทํานางใหแตกกันระหวางพระราชา  จึงพากันกราบทูลวา 
ขาแตพระมหาราชเจา   หญิงผูนี้มิใชชาติมนุษยดอกเพคะ   ดอกปทุมทั้ง- 
หลายที่ปรากฏอยูในท่ีพวกมนุษยทองเท่ียวไป     พระองคเคยพบแลวมิใช 
หรือ  หญิงผูนี้ตองเปนยักษิณีแนแลว  โปรดขับไลมันไปเถิดเพคะ.  พระ- 
ราชาทรงสดับคําของสตรีเหลาน้ัน    ก็ไดแตทรงนิ่งอยู.     บังเอิญสมัยนั้น  
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เมืองทางชายแดน    กอการกําเริบ     พระนางปทุมวดีก็ทรงพระครรภแก 
เพราะฉะนั้น    พระราชาจึงทรงคงพระนางไวในพระนคร    เสด็จไปเมือง 
ชายแดน.    ครั้งน้ัน   สตรีเหลาน้ันจึงติดสินบนหญิงผูรับใชพระนางสั่งวา 
เจาจงนําทารกของพระนางที่พอคลอดแลวออกไป       จงเอาทอนไมทอน 
หน่ึงทาเลือดแลววางไวใกล  ๆ แทน.  ไมนานนักพระนางปทุมวดีก็ประสูติ 
พระมหาปทุมกุมารอยูในพระครรภพระองคเดียว.     นอกน้ันทารก   ๔๙๙ 
พระองค    กบ็ังเกิดเปนสังเสทชะ    ในขณะที่พระมหาปทุมกุมารออกจาก 
ครรภของพระมารดาแลวบรรทมอยู   ขณะนั้นหญิงรับใชพระนางรูวาพระ- 
นางปทุมวดีนี้ยังไมไดสติก็เอาทอนไมทอนหนึ่งทาเลือดแลววางไวใกล ๆ 
แลวก็ใหสัญญาณนัดหมายแกสตรีเหลาน้ัน  สตรีทัง้    ๕๐๐  คน   แตละคน 
ก็รับทารกคนละองค  สงไปสํานักของเหลาชางกลึง    ใหนํากลองทั้งหลาย 
มาแลวใหทารกที่แตละคนรับไวนอนในกลองนั้น     ทําตราเครื่องหมายไว 
ภายนอกวางไว.    ฝายพระนางปทุมวดีรูสึกพระองคแลวถามหญิงรับใชนั้น 
วา   ขาคลอดบุตรหรือจะแมนาง  หญิงผูนั้นพูดขูพระนางวา   พระนางจัก 
ไดทารกแตไหนเลา   มีแตทารกที่ออกจากพระครรภพระนางอันนี้    แลวก ็
วางทอนไมที่เปอนเลือดไวเบื้องพระพักตร.     พระนางทอดพระเนตรเห็น 
แลว   ก็เสียพระหฤทัย   ตรัสวา  เจาจงรีบผาทอนไมนั้นเอาออกไปเสีย   ถา 
ใครเขาเห็นจะอับอายขายหนาเขา.    หญิงผูนั้นฟงพระราชเสาวนียก็ทําเปน 
หวังดี  ผาทอนไมแลวใสเตาไฟ. 
         ฝายพระราชเสด็จกลับจากเมืองชายแดนแลว   รอพระฤกษอยู  ต้ัง 
คายพักอยูนอกพระนคร   ครั้งน้ันสตรี  ๕๐๐  คน   ก็มาตอนรบัพระราชา 
กราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา   พระองคคงจักไมทรงเชื่อขาพระบาท  
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ทั้งหลายวา  ที่ขาพระบาทกราบทูลประหน่ึงไมมีเหตุ  ขอไดโปรดสอบถาม  
หญิงรับใชพระมเหสีดู    พระเทวีประสูติเปนทอนไม   พระราชาทรงสอบ 
สวนเหตุนั้นแลวทรงพระดําริวา   พระนางคงจักไมใชชาติมนุษยแน  ดังน้ี  
แลวทรงขับไลพระนางออกไปจากพระนิเวศน.   พอพระนางเสด็จออก 
พระราชนิเวศนเทาน้ัน   ดอกปทุมทั้งหลายก็อันตรธานไป   พระสรีระก็ม ี
ผิวพรรณแปลกไป        พระนางทรงดําเนินไปในทองถนนพระองคเดียว 
ครั้งน้ันหญิงเจริญวัยผูหน่ึงแลเห็นพระนางก็เกิดสเินหาพระนางประดุจวา 
เปนธิดา  จึงพูดวา  แมคุณจะไปไหนจะ     พระนางตรัสวา  ดิฉันเปนคนจร 
กําลังเที่ยวเดินหาที่อยูจะ   หญิงชราพูดวา  มาอยูเสียที่นี้ซิจะ   แลวใหที่อยู 
จัดแจงอาหารใหเสวย. 
         เมื่อพระนางอยูในที่นั้นโดยทํานองนี้  สตรี ๕๐๐  คนนั้นกร็วมใจกัน 
กราบทูลพระราชาวา    ขาแตพระมหาราชเจา     เมื่อพระองคประทับคาย 
พัก   พวกขาพระบาทมีความปรารถนาวา   เมื่อเทวะของพวกขาพระบาท 
ชนะสงครามกลับมา     จักทรงเลนกีฬาทางน้ํา     เปนพลีกรรมแกเทวดา 
ประจําแมคงคา     ขอเทวะโปรดประกาศใหทราบเรื่องนี้เพคะ  พระราชาดี 
พระหฤทัย    ดวยคําทูลของสตรีเหลานั้น    เสด็จไปทรงกีฬาทางน้ําในแม 
พระคงคา     หญิงเหลาน้ันถือกลองท่ีแตละคนรับไวอยางมิดชิดไปยังแมน้ํา 
หมคลุมเพ่ือปกปดกลองเหลาน้ัน     ทาํเปนตกนํ้าแลวท้ิงกลองทั้งหลายเสีย 
กลองเหลาน้ันมารวมกันหมดแลว      ติดอยูในขายที่เขาขึงไวใตกระแสน้ํา. 
แตนั้น  เวลาท่ีพระราชาทรงกีฬาทางน้ําเสด็จข้ึนแลว   ราชบุรุษทั้งหลายก็ 
ยกตาขายข้ึนเห็นกลองเหลาน้ัน    จึงนําไปราชสํานัก  พระราชาทอดพระ- 
เนตรเห็นกลองทั้งหลาย  จึงตรัสถามวา  อะไรในกลอง  พอเขากราบทูลวา  
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ยังไมทราบพระเจาขา  ทาวเธอทรงใหเปดกลองเหลาน้ันสํารวจดู  ทรงให 
เปดกลองใสพระมหาปทุมกุมารเปนกลองแรก   ในวันนี้พระกุมารเหลาน้ัน 
ทั้งหมดบรรทมอยูในกลองทั้งหลาย   น้ํานมก็บังเกิดที่หัวน้ิวแมมือ    ดวย  
บุญฤทธิ์    ทาวสักกเทวราชส่ังใหจารึกอักษรไวที่ขางในกลอง   เพ่ือพระ- 
ราชาจะไดไมทรงสงสัยวา  พระกุมารเหลาน้ีประสูติในพระครรภของพระ- 
นางปทุมวดี  เปนโอรสของพระเจากรุงพาราณสี   ครั้งน้ันสตรี  ๕๐๐  คน 
ซึ่งเปนศัตรูของพระนางปทุมวดี      ใสพระกุมารเหลาน้ันไวในกลองแลว 
โยนน้ํา    ขอพระราชาโปรดทราบเหตุนี้    พอเปดกลองพระราชาทรงอาน 
อักษรท้ังหลายแลวทอดพระเนตรเห็นทารกทั้งหลาย   ทรงยกพระมหาปทุม- 
กุมารข้ึน ตรัสสั่งวา จงรีบเทียมรถจัดมาไว  วันนี้เราจักเขาไปในพระนคร 
ทําใหเปนที่รักสําหรับแมบานบางจําพวก   แลวเสด็จข้ึนปราสาท  ทรงวาง 
ถุงทรัพย  ๑,๐๐๐  กหาปณะ  ไวบนคอชาง   โปรดใหตีกลองปาวประกาศ 
วา   ผูใดพบพระนางปทุมวดี   ผูนั้นจงรับถุงทรัพย  ๑,๐๐๐ กหาปณะไป. 
         พระนางปทุมวดี     ทรงไดยินคําประกาศนั้นแลว     ไดใหสัญญา 
นัดหมายแกมารดาวา    แมจา    จงรับถุงทรัพย  ๑,๐๐๐  กหาปณะ     จาก 
คอชางเถิด.      หญิงชรากลาววา     ขาไมอาจรับทรัพยขนาดน้ันไดดอก. 
พระนาง   แมเมื่อมารดาปฏิเสธ  ๒ - ๓ ครั้ง   ก็ตรสัวา   แมพูดอะไร  รับ 
ไวเถิดแม.   หญิงชราคิดวา    ลูกของเราคงพบพระนางปทุมวดี   เพราะ- 
ฉะน้ัน   จึงกลาววา  รับไวเถิด.    หญงิชราน้ัน    จึงจําใจเดินไปรับถุง 
ทรัพย   ๑,๐๐๐  กหาปณะ.   ขณะนั้น  ผูคนทั้งหลายพากันถามหญิงชราน้ันวา  
คุณแม   เห็นพระนางปทุมวดีเทวีหรือ.   หญิงชราตอบวา  ขาไมเห็นดอก 
แตลูกสาวของขาเห็น.  ผูคนเหลาน้ันถามวา  ก็ลูกสาวของคุณแมอยูที่ไหน  
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เลา  แลวก็เดนิไปกับหญิงชราน้ัน  จําพระนางปทุมวดีไดก็พากันหมอบอยู 
แทบยุคลบาท.    ในเวลาน้ัน    หญิงชราน้ันก็ชี้วา   นี้พระนางปทุมวดีเทวี 
แลวกลาววา    ผูหญิงทํากรรมหนักหนอ    เปนถึงพระมเหสีของพระราชา 
อยางนี้   ยังอยูปราศจากอารักขา  ในสถานท่ีเห็นปานน้ี.  ราชบุรุษเหลาน้ัน 
เอามานขาววงลอมเปนนิเวศนของพระนางปทุมวดี  ต้ังกองอารักขาไวใกล 
ประตู   แลวกราบทูลแดพระราชา.  พระราชาทรงสงสุวรรณสีวิกา   พระ- 
วอทองไปรับ.    พระนางรับสั่งวา  เราจะไมไปอยางนี้    เม่ือพวกทานลาด 
เครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเปลือกไมอยางดี     ระหวางต้ังแตสถานท่ีอยูของ 
เราจนถึงพระราชนิเวศน   ใหติดเพดานผาอันวิจิตรดวยดาวทองไวขางบน 
แลวสงสรรพอาภรณเพ่ือประดับไป   เราจักเดินไปดวยเทา   ชาวพระนคร 
จักเห็นสมบัติของเราอยางนี้    พระราชาตรัสวา   พวกทานจงทําตามความ 
ชอบใจของปทุมวดี.     แตนั้น  พระนางปทุมวดี    ทรงพระดําริวา  เรา 
จักประดับเคร่ืองประดับทุกอยางเดินไปพระราชนิเวศนแลวเสด็จเดินทาง. 
ครั้งน้ัน  ดอกปทุมทั้งหลาย  ก็ชําแรกเครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเปลือกไม 
อยางดี   ผุดข้ึนในที่ทุกยางกาวพระบาทของพระนาง.  พระนางครั้นแสดง 
สมบัติของพระองคแกมหาชนแลว      เสด็จข้ึนพระราชนิเวศน      โปรด 
ประทานเครื่องลาดอันวิจิตรทั้งหมด  เปนคาเลี้ยงดูแกหญิงชราน้ัน. 
         พระราชารับสั่งใหเรียกสตรี  ๕๐๐  คนมาแลวตรัสวา     ดูกอนเทวี 
เราใหหญิงเหลาน้ันเปนทาสีของเจา.   พระนางทูลวา   ดลีะเพคะ  หมอมฉัน 
ขอใหทรงประกาศใหชาวเมืองทั่วไปไดทราบวา  หญิงเหลาน้ีพระราชทาน 
แกหมอมฉันแลว. พระราชาก็โปรดใหตีกลองบาวประกาศวา   หญิง  ๕๐๐ 
คน   ผูประทษุรายพระนางปทุมวดี   เราใหเปนทาสีของพระนางพระองค  
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เดียว.   พระนางปทุมวดีนั้น   ทรงทราบวา   ในนครท่ัวไป   กาํหนดรูวา 
หญิงเหลาน้ันเปนทาสีแลว  จึงทูลถามพระราชาวา  ขาแตเทวะ  หมอมฉัน 
จะทําทาสีของหมอมฉันใหเปนไท     ไดไหมเพคะ.     พระราชารับสั่งวา 
เทวี   เจาตองการก็ไดสิ.   พระนางกราบทูลวา  เมื่อเปนเชนนั้น   ขอได 
ทรงโปรดใหเรียกคนตีกลองปาวประกาศสั่งใหเขาตีกลองปาวประกาศอีก 
วา พวกทาสี  ที่พระองคพระราชทานแกพระนางปทุมวดี  พระนางทําให 
เปนไทหมดท้ัง ๕๐๐ คนแลว.   เมื่อสตรีเหลาน้ันเปนไทแลว   พระนางก็ 
มอบพระโอรส   ๔๙๙ พระองคใหสตรีเหลาน้ันเลี้ยงดู   สวนพระองคเอง 
ทรงรับเลี้ยงดูเฉพาะพระมหาปทุมกุมารเทานั้น.   เมื่อถึงเวลาพระราชกุมาร 
เหลาน้ันทรงเลนได  พระราชาก็โปรดใหสรางสนามเลนตาง ๆ ไวในพระ- 
ราชอุทยาน.   พระราชกุมารเหลาน้ัน   มีพระชันษาได  ๖ พรรษา   ทุก 
พระองคก็พรอมกันลงเลนในมงคลโบกขรณี    ทีป่กคลุมดวยปทุม     ใน 
พระราชอุทยาน   ทรงเห็นปทุมดอกใหมบาน   ดอกเกากําลังหลนจากข้ัว 
ก็พิจารณาเห็นวา  ดอกปทุมนี้ไมมีใจครอง  ยังประสบชราเห็นปานน้ี    ก ็
จะปวยกลาวไปไยถึงสรีระของพวกเราเลา     แมสรีระนี้ก็คงจักมีคติอยางนี้  
เหมือนกัน  แลวทรงยึดเปนอารมณ   ทุกพระองคบังเกิดปจเจกพุทธญาณ 
แลวพากันลุกข้ึน   ประทับนั่งขัดสมาธิ  ณ  กลีบดอกปทุม  ขณะนั้น   พวก 
ราชบุรุษท่ีไปกันพระราชกุมารเหลาน้ันรูวาสายมากแลว   จึงทูลวา  พระ- 
ลูกเจา  เจาขา  ขอไดโปรดทราบเวลาของพระองค.  พระราชกมุารท้ังหมด 
นั้นก็นิ่งเสีย.  ราชบุรุษเหลาน้ัน   ก็พากันไปกราบทูลพระราชาวา   ขาแต 
เทวะ.    พระราชกุมารท้ังหลายประทับนั่งในกลีบดอกปทุม   เมื่อพวกขา- 
พระบาทกราบทูล  ก็ไมทรงเปลงพระวาจาเลย.  พระราชาตรัสวา   พวก  
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เจาจงใหพวกเขาน่ังตามชอบใจเถิด.    พระราชกุมารเหลาน้ัน     ไดรับ  
อารักขาตลอดคืนยังรุง   ก็ประทับนั่งในกลีบดอกปทุมทํานองน้ันนั่นแหละ 
จนอรุณจับฟา   พวกราชบุรุษก็กลับไป  รุงข้ึน   จึงพากันเขาไปเฝาทูลวา 
ขอเทวะท้ังหลาย   โปรดทราบเวลาเถิด   พระเจาขา.   ทุกพระองคตรัสวา 
พวกเราไมใชเทวะ   พวกเราชื่อวา  พระปจเจกพุทธะ.  พวกเขากราบทูล 
วา   ขาแตพระลูกเจาท้ังหลาย   พระองคตรัสพระดํารัสหนัก   พระเจาขา. 
ธรรมดาวา  พระปจเจกพุทธะทั้งหลาย   ไมเปนเชนพระองคดอก   ตองมี 
หนวดเครา  ๒  องคุลี   มบีริขาร  ๘  สวมพระกายสิพระเจาขา.    พระราช- 
กุมารเหลาน้ันเอาพระหัตถขวาลูบพระเศียร.   ทันใดน้ันเอง   เพศคฤหัสถ 
ก็อันตรธานหายไป.  กลายเปนผูมีบริขาร ๘ สวมพระวรกาย   แลวก็เสด็จ 
ไปเง้ือมเขานันทมูลกะ  ทัง้ท่ีมหาชนกําลังมองดูอยูนั่นแล. 
         ฝายพระนางปทุมวดี ก็ทรงเศราโศกพระหฤทัยวา  เราก็มีลูกมาก 
แตก็จําพลัดพรากกันไป.  เสด็จทิวงคตดวยพระโรคนั้นนั่นแล  บังเกิดใน 
สถานของคนทํางานดวยมือตนเองเลี้ยงชีพ  ในหมูบานใกลประตูกรุงราช- 
คฤห.  ตอมา  นางมีเหยาเรือนแลว  วันหน่ึง  กําลงันําขาวยาคูไปใหสามี 
ก็แลเห็นพระปจเจกพุทธะ  ๘ องค      อยูในจํานวนบุตรเหลาน้ันของตน 
ซึ่งกําลังเหาะไปในเวลาแสวงหาอาหาร  จึงรีบไปบอกสามีวา  เชิญดูพระผู 
เปนเจาปจเจกพุทธะ  ชวยนิมนตทานมา   เราจักถวายอาหาร.  สามีพูดวา 
ข้ึนชื่อวาพวกนก  ก็บินเท่ียวไปอยางนั้น  นั่นไมใชพระปจเจกพุทธะดอก. 
พระปจเจกพุทธะเหลาน้ัน  กล็งในที่ไมไกลคนทั้ง  ๒  นั้น  ซึง่กําลังพูดจา 
กันอยู.  หญิงน้ันก็ถวายโภชนะคือขาวสวยและกับแกลมสําหรับตนในวันนั้น 
แดพระปจเจกพุทธะเหลานั้นแลวนิมนตวา  พรุงน้ี   ทานท้ัง  ๘   ขอโปรด  
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รับอาหารของดิฉันดวย.    พระปจเจกพุทธะเหลานั้นกลาววา     ดีละทาน 
อุบาสิกา ทานมีสักการะและมีอาสนะ   ๘  ที่เทาน้ัน   ก็พอ  เห็นพระปจเจก- 
พุทธะองคอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน  ก็จงคงจิตใจของทานไว.  วันรุงข้ึน   นาง 
ก็ปูอาสนะไว  ๘  ที ่      นั่งจัดสักการะสําหรับพระปจเจกพุทธะ  ๘ องค. 
พระปจเจกพุทธะทั้งหลายที่รับนิมนตจึงใหสัญญาณนัดหมายแกเหลาพระ- 
ปจเจกพุทธะนอกนั้นวา  ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย  วันนี้อยาไปท่ีอ่ืน  ทั้งหมด 
จงชวยกันสงเคราะหโยมมารดาของพวกทานเถิด.    ฟงคําของพระปจเจก- 
พุทธะ  ๘  องคนั้นแลว    ทุกองคก็เหาะไปพรอมกัน       ปรากฏอยูที่ประตู  
เรือนของมารดา.  แมนางเห็นพระปจเจกพุทธะจํานวนมากกวาสัญญาท่ีได 
รับคราวแรก    ก็มิไดหว่ันไหว.     นมินตทุกองคเขาไปเรือนใหนั่งเหนือ 
อาสนะ.    เมือ่พระปจเจกพุทธะกําลังนั่งตามลําดับ     องคที่  ๙  ก็เนรมิต  
อาสนะเพ่ิมข้ึนอีก  ๘  ที ่  ตนเองนั่งเหนืออาสนะที่ไกล.   เรือนก็ขยายตาม 
เทาท่ีอาสนะเพ่ิมข้ึน.  เมื่อพระปจเจกพุทธะทุกองคนั่งอยางนั้นแลว   หญิง 
นั้นก็ถวายสักการะที่จัดไวสําหรับพระปจเจกพุทธะ  ๘   องค   จนเพียงพอ 
เทาพระปจเจกพุทธะ   ๕๐๐ องค     แลวจึงนําเอาดอกอุบลขาบท้ัง ๘ ดอก 
ที่อยูในมือวางไวแทบเทาของพระปจเจกพุทธะที่นิมนตมาเทาน้ัน    กลาว 
อธิฐานวา ทานเจาขา  ขอผิวกายของดิฉัน   จงเปนประดุจผิวภายในหอง 
ดอกอุบลขาบเหลาน้ี     ในสถานท่ีที่ดิฉันเกิดแลวเกิดอีกนะเจาขา.    พระ- 
ปจเจกพุทธะทั้งหลาย  ทานอนุโมทนาแกมารดาแลวก็ไปสูเขาคันธมาทน. 
         แมหญงิน้ัน   ทํากุศลจนตลอดชวิีต   จุติจากภพนั้นแลวบังเกิดใน  
เทวโลก    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    กถ็ือปฏิสนธิในครอบครัวเศรษฐี.    ก ็
เพราะนางมีผิวพรรณเสมอดวยดอกอุบลขาบ.      บิดามารดาจึงขนานนาม  
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ของนางวา   อุบลวรรณา.   เมื่อเวลานางเจริญวัย    พระราชาทั่วชมพูทวีป  
ก็สงคนไปสํานักเศรษฐีขอนาง      ไมมีราชาพระองคใดท่ีไมสงคนไปขอ. 
แตนั้น  เศรษฐีคิดวา    เราไมอาจยึดเหน่ียวจิตใจของคนทุกคนได    แต 
จําเราจะทําอุบายสักอยางหน่ึง   จึงเรียกธิดามาถามวา   เจาบวชไดไหมลูก. 
เพราะเหตุที่นางเกิดในภพสุดทาย       คําของบิดาน้ันจึงเปนเหมือนนํ้ามัน 
เค่ียว   ๑๐๐  ครั้งราดลงบนศีรษะ.    เพราะเหตุนั้น  นางจึงกลาวกะบิดาวา 
บวชไดจะพอ.    เศรษฐีนัน้  จึงทําสักการะแกนางแลวนําไปสํานักภิกษุณี 
ใหบวช    เมือ่นางบวชใหม ๆ  ถึงเวร  [วาระ]  ในโรงอุโบสถ.   นาง 
ตามประทีปกวาดโรงอุโบสถ   ถือเอานิมิตท่ีเปลวประทีป    ตรวจดูบอย ๆ 
ก็ทําฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณใหฌานบังเกิด     แลวทําฌานนั้นใหเปน 
บาท     ก็บรรลุพระอรหัต.    พรอมดวยพระอรหัตผลน่ันแล     ก็เปนผู 
ช่ําชองชํานาญในการแสดงฤทธ์ิตาง ๆ  ตอมา  ในวันที่พระศาสดาทรง 
ทํายมกปาฏิหาริย      ทานก็บันลือสีหนาทวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคจักทําปาฏิหาริยถวาย.     พระศาสดาทรงทําเหตุอันนี้ใหเปน 
อัตถุปปตติ   เหตุเกิดเรื่อง    ประทับนั่ง  ณ  พระเชตวันมหาวิหาร    เมื่อ 
ทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ  จึงทรงสถาปนา 
พระเถรีนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา  ผูมีฤทธิ ์
แล. 
 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๓  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 

              ๔. ประวัติพระปฏาจาราเถร ี 

 
                 ในสูตรท่ี  ๔  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   วินยธราน  ยทิท  ปฏาจารา  ทานแสดงวา  พระ- 
ปฏาจาราเถรีเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูทรงวินัย.                        
         ดังไดสดับมา  พระเถรีนั้น  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ 
ถือปฏิสนธิในครอบครัว  กรุงหังสวดี   ตอมา  กาลงัฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูทรงวินัย     ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึน 
ไป  ปรารถนาตําแหนงน้ัน.   ทานทํากุศลจนตลอดชีวิต   เวียนวายอยูใน 
เทวดาและมนุษย    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ.    ถือปฏิสนธิใน 
พระราชนิเวศนของพระเจากิงกิ       เปนพระธิดาพระองคหน่ึงระหวาง 
พระพี่นองนาง  ๗  พระองค     ประพฤติพรหมจรรยอยูถึง  ๒๐,๐๐๐   ป 
สรางบริเวณถวายภิกษุสงฆ  บังเกิดในเทวโลกอีก  เสวยสมบัติอยูพุทธันดร 
หน่ึงในพุทธุปบาทกาลน้ี   ถือปฏิสนธใินครอบครัวเศรษฐี  กรงุสาวัตถี. 
         ตอมา  นางเจริญวัยไดทําการลักลอบกับลูกจางคนหนึ่งในบาน 
ภายหลังกําลังจะมีสามีที่มีชาติเสมอกัน      จึงไดทําการนัดหมายกับบุรุษท่ี 
ลักลอบกันนัน้วา ต้ังแตวันพรุงน้ีไป   เจาจักไมไดเห็นเรา   แมจะประหาร 
สัก  ๑๐๐  ครั้ง    ถาเจายังรักเรา    ก็จงพาเราไปเสียเด๋ียวน้ี.    บรุุษผูนั้น 
รับคําวา   ตกลง    แลวกถ็อืเอาสิ่งของมีคาติดมือไปพอสมควร     พานาง 
ออกไป  ๓-๔  โยชนจากพระนคร   อาศัยอยูในหมูบานแหงหนึ่ง   ตอมา  
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ภายหลังนางต้ังครรภ      เม่ือครรภแก     จึงกลาววา   ที่นี้ไมสมควรแกเรา 
ฉันจะไปเรือนสกุลนะนาย.  เขาก็ผัดวา  วันนี้จะไป  พรุงน้ีคอยไป  แตก ็
ไมไดไปจนลวงเวลาไป.  นางรูเหตุของสามีนั้น   คิดวา  สามีนี้เขลาจึงไม 
พาเราไป   เมื่อสามีนั้นออกไปนอกบาน   จึงเดินไปลําพังคนเดียว    ดวย 
หมายใจจะกลับไปยังครอบครัว.  สามีกลับมาไมเห็นนางในเรือน   จึงถาม 
คนที่คุนเคยกัน   รูวา  นางกลับไปยังครอบครัว   กคิ็ดวา  นางเปนธิดา 
ของสกุล  อาศัยแตเราไมมีที่พ่ึงเลย  จึงเดินตามรอยเทาจนทันกัน    นางก็ 
ตลอดบุตรเสียในระหวางทางนั้นเอง.    สองสามีภริยาปรึกษากันวา   ประ-    
โยชนที่เราจะพึงเดินทางไป   ก็สําเร็จแลวในระหวางทาง  เดี๋ยวน้ีเราจักไป 
ทําไมเลาจึงพากันกลับ .   นางก็ต้ังครรภอีก.  พึงทําเรื่องใหพิสดารตามนัย 
กอนน้ันแล.   แตในระหวางทาง   พอนางคลอดบุตร   เมฆฝนก็ต้ังเคามา 
ทั้ง  ๔   ทิศ.   นางจึงกลาวกะสามีวา  นาย  ไมใชเวลาแลว   เมฆฝนต้ังเคา 
นาท้ัง  ๔ ทิศ   จงพายามทําท่ีอยูสําหรับตัวเราเถิด.  สามีรับคําวา  จักทํา 
เดี๋ยวน้ี    เอาทอนไมมาทํากระทอม  คิดวาจะหาหญามามุงบัง   จึงตัดหญา 
ที่เชิงจอมปลวกใหญแหงหน่ึง. ทีนั้น  งูเหาท่ีนอนในจอมปลวกก็กัดเทาเขา. 
บุรุษผูนั้น  กล็มลงที่นั้นนัน่เอง. แมนางคิดวาเด๋ียวเขาคงมา.  รอจนตลอด 
ทั้งคืน  ก็คิดอีกวา  เขาคงจักคิดวา  เราน้ี   เปนหญิงอนาถา  พ่ึงไมไดแลว 
ทอดท้ิงไวในทางหนีไปแลว    ครั้นเกิดแสงสวางแวบข้ึน   จงมองดูตาม 
รอยเทา   เห็นสามีลมลงที่เชิงจอมปลวก    ก็คร่ําครวญวา  เพราะเรา   เขา 
จึงเสีย  แลวเอาลูกคนเล็กแนบขาง  เอานิ้วมือจูงลูกคนโต   เดินไปตานทาง 
ระหวางทางพบแมน้ําต้ืน ๆ สายหน่ึง  คิดวา  เราไมอาจพาลูกไปคราวเดียว 
กันไดทั้ง  ๒  คน  จึงวางลูกคนโตไวฝงนี้  นําลูกคนเล็กไปฝงโนน  ให  
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นอนบนเบาะเกา ๆ   ลงขามแมน้ํา   ดวยหมายจะพาลูกคนน้ีไป.   เวลาท่ี 
นางถึงกลางแมน้ํา    เหยีย่วตัวหนึ่งก็มาโฉบเด็กไปดวยสําคัญวา   เปนกอน 
เนื้อ.   นางกย็กมือไลเหยี่ยว.   ลกูคนโตเห็นนางทํามืออยางนั้น   สําคัญวา 
แมเรียก    กล็งขามแมน้ํา     ตกไปในกระแสนํ้า    ก็ลอยไปตามกระแสนํ้า  
เมื่อนางยังขามไมถึงน่ันเอง   เหยี่ยวก็โฉบเอาลูกคนเล็กนั้นไป.   นางเศรา- 
โศกเปนกําลัง  ในระหวางทาง  ก็เดินขับเพลงรําพัน  ดังนี้วา 
              อุโภ  ปุตฺตา  กาลกตา    ปนฺเถ  มยฺห  ปตี  มโต. 
                บตุรสองคนก็ตาย   สามีเราก็ตายเสียท่ีหนทาง. 
         นางรําพันอยางนี้  จนถึงกรุงสาวัตถี   ไปหาคนที่ชอบพอกันของสกุล 
ก็กําหนดจําเรือนของตนไมได    ดวยอํานาจความเศราโศก    สอบถามวา 
ที่ตรงนี้    มสีกุล   ชื่ออยางนี้   เรือนอยูไหนเลา.    ผูคนทั้งหลายกลาววา 
เจาสอบถามถึงสกุลนั้นจักทําอะไร    เรือนท่ีอยูของคนเหลาน้ัน    ลมแลว 
เพราะลมกระหน่ํา   คนเหลาน้ันในเรือนหลังน้ัน     เสียชีวิตหมด   เขาเผา 
คนเหลาน้ันบนเชิงตะกอนอันเดียวกัน    ทั้งเด็กทั้งผูใหญ   ดูเสียสิ    กลุม 
ควันไฟยังปรากฏอยูนั่น.   นางฟงคําบอกเลาแลว    ก็พูดวา   พวกทานพูด 
อะไร   ก็ทรงผานุงของตนไวไมได   ทํานองวันเกิดนั่นแหละ   ประคอง 
สองแขนร่ําไห    เดินไปสถานท่ีเชิงตะกอนเผาเหลาญาติ   คร่ําครวญเพลง 
รําพันพิลาปจนครบคาถาวา 
                   อุโภ   ปุตฺตา  กาลกตา    ปนฺเถ  มยฺห  ปตี  มโต 
              มาตา  ปตา  จ  ภาตา  จ     เอกจิตฺตกสฺมึ  ฑยฺหเร. 
                      บุตรสองคนก็ตาย  สามเีราก็ตายเสียท่ีหนทาง 
              มารดาบิดาและพ่ีชาย   เขาก็เผาท่ีเชิงตะกอนเดียวกัน.  
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ทั้งยังฉีกผาท่ีคนอ่ืนใหเสียอีก.       ครัง้น้ัน    มหาชนก็เที่ยวหอมลอมนาง  
ในที่พบเห็นแลว.   คนทั้งหลายจึงขนานชื่อน้ีนางวา  ปฏาจารา   เพราะนาง 
ปฏาจารานี้     เวนการนุงผาเที่ยวไป.     อน่ึง   เพราะเหตุที่ปรากฏวานาง 
มีอาจาระท่ีไมมีความละอาย  เพราะเปนผูเปลือยกาย  ฉะนั้น   คนทั้งหลาย  
จึงขนานชื่อนางวา   ปฏาจารา.   เพราะมีอาจาระอันตกไปแลว.   วันหน่ึง 
เพราะศาสดากําลังทรงแสดงธรรมแกมหาชน    นางก็เขาไปในพระวิหาร 
ยืนอยูทายบริษัท  พระศาสดาทรงแผพระเมตตาตรัสวา นองหญิง  จงกลับ 
ไดสติ      นองหญิง      จงกลับไดสติเถิด.      เพราะสดับพระพุทธดํารัส 
หิริโอตตัปปะมีกําลังก็กลับคืนมา.  นางก็นั่งลงที่พ้ืนตรงน้ันนั่นเอง.   ชาย 
คนที่ยืนอยูไมไกล      ก็โยนผานุงไปให.     นางนุงผาน้ันแลวก็ฟงธรรม. 
เพราะจริยาของนาง     พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาในพระธรรมบท ดังน้ี 
วา 
                  น  สนฺติ  ปุตฺตา  ตาณาย   น  ปตา  นป  พนฺธวา 
              อนตฺเกนาธิปนฺนสฺส        นตฺถิ  ญาตีสุ  ตาณตา. 
                     ไมมบีุตรจะชวยได  บิดาก็ไมได  พวกพองก็ไมได 
              เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงําแลว  หมูญาติก็ชวย 
              ไมไดเลย. 
              เอตมตฺถวส  ตฺวา        ปณฑฺิโต  สีลสวุโต 
              นิพฺพานคมน  มคฺค        ขิปฺปเมว  วิโสธเย. 
                     บัณฑิตรูความจริงขอนี้แลว   สํารวมในศีล   พึง 
              รบีเรงชําระทางไปพระนิพพานทีเดียว.  
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         จบพระคาถา   นางก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล   ทั้งท่ียืนอยู    จึงเขา  
ไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลวทูลขอบวช.  พระศาสดาทรงรับการบวช 
ของนางวา     ไปสํานักภิกษุณีบวชเสีย.     นางครั้นบวชแลว  ไมนานนัก 
ก็บรรลุพระอรหัต  เรียนพุทธวจนะ. ทานเปนผูช่ําชองชํานาญในวินัยปฎก  
ภายหลัง  พระศาสดาประทับนั่ง  ณ  พระเชตวันวิหาร    เมื่อทรงสถาปนา 
เหลาภิกษุณีไวในตําแหนงตางๆ  ตามลําดับ จึงทรงสถาปนาพระปฏาจารา- 
เถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา      ผูทรงวินัย 
แล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 

          ๕. ประวัติพระธรรมทนินาเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๕  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   ธมมฺกถิกานทานแสดงวา   พระธรรมทินนาเถรีเปน 
เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา  ผูเปนธรรมกถึก. 
         ไดยินวา   ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา   ปทุมุตตระ   ทานบังเกิด 
ในสถานของตนท่ีตองอาศัยเขา     กรุงหังสวดี     ทํากุศลใหยิง่ยวดข้ึนไป 
แกทานพระสุชาตเถระ         อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระแลว      ปรารถนาตําแหนงน้ัน        ทานทํากุศลจนตลอดชีวิต 
บังเกิดในสวรรค.   ทกุอยางพึงทราบ    โดยอํานาจอภินิหารของพระเขมา- 
เถรี  ในหนหลัง.  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปุสสะ  นางก็อยูในเรือน 
ของคนทํางาน     ที่ถูกแตงต้ังไวในตําแหนงเปนใหญในเรื่องทาน     ของ  
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สามพ่ีนองตางมารดากัน   ถูกส่ังวา  จงใหหน่ึง    แตก็ใหเสียสอง.    นาง  
ถวายทานทุกอยางไมลดลงเลยอยางนี้    ลวงกัปที่  ๙๒    ครัง้พระพุทธเจา 
พระนามวากัสสปะ    ถือปฏิสนธิในพระราชนิเวศนของพระเจากิงกิ  เปน 
ราชธิดาพระองคหน่ึง     ระหวางพระพ่ีนองนาง  ๗ พระองค   ประพฤติ 
พรหมจรรยถึง ๒๐,๐๐๐ ป สรางบริเวณท่ีอยูถวายพระภิกษุสงฆ เวียนวาย 
อยูในเทวดาและมนุษยพุทธันดรหน่ึง   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ถือปฏิสนธ ิ
ในครอบครัวหนึ่ง. 
         ภายหลัง    นางมีเรือน    เปนภริยาของวิสาขเศรษฐี.    ธรรมดาวา 
วิสาขเศรษฐี     เปนพระสหายของพระเจาพิมพิสาร      ไปเฝาพระทศพล 
ครั้งแรกกับพระเจาพิมพิสาร  ฟงธรรมแลวดํารงอยูในโสดาปตติผล  ตอมา 
ก็กระทําใหแจงพระอนาคามิผล.  วันนัน้    วิสาขเศรษฐีนั้นกลับบานแลว 
เมื่อนางธรรมทินนา   ผูซึง่ยืนที่หัวบันไดยื่นมือมา    ก็ไมเกาะมือไว   ข้ึน 
ปราสาทเลย   แมกําลังบรโิภคก็ไมสั่งวา    จงใหสิ่งนี้    จงนําส่ิงน้ีมา   นาง- 
ธรรมทินนาถือทัพพีเลี้ยงดูอยูคิดวา   เศรษฐีนี้เมื่อเรายื่นมือใหเกาะ    ก็ไม 
เกาะ.    เมื่อบริโภคก็ไมพูดจาอะไร    เรามีโทษผิดอะไรหรือหนอ    ครั้น 
เศรษฐีบริโภคแลว    นางจึงถามวา   พอลูกเจา   ฉันมีโทษผิดอะไรหรือ. 
เศรษฐีกลาววา    ธรรมทินนา   เจาไมมีโทษผิดดอก    แตนับแตวันนี้ไป 
ฉันไมควรน่ัง  ไมควรยืน  ไมควรใหนําอาหารมาเค้ียว  มากินใกล  ๆ เจา 
ดวยความชื่นชมไดดอก    ถาเจาประสงคทรัพยเทาใด     จงเอาไปเทาน้ัน 
กลับไปครอบครัวเดิมเสียเถิด.   นางกลาววา   พอลูกเจา    เม่ือเปนเชนนี้  
ดิฉันก็จักไมเอาศีรษะเทินหยากเยื่อ   ซึง่เปรียบเหมือนนํ้าลายท่ีทานทิ้งแลว 
เที่ยวไปได.    ขอไดโปรดอนุญาตใหดิฉันบวชเถิด.  วิสาขเศรษฐีกลาววา  
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ดีละ   ธรรมทินนา  แลวกราบทูลพระราชา  เอาวอทองสงนางธรรมทินนา  
ไปสํานักภิกษุณี   เพ่ือบวช.  นางบวชแลวคิดวา   แตกอน  เศรษฐีนี้ก็อยู 
กลางเรือน    ยังทําท่ีสุดทุกขได    นับแตไดบวชแลว     แมเราก็ควรจะทํา 
ที่สุดทุกขได   จึงเขาไปหาอุปชฌายอาจารยกลาววา   พระแมเจา   จิตของ 
ดิฉันนอมไปในสถานท่ีเคยไปบอย ๆ ดิฉันจะไปยังอาวาสใกลบาน.  พระเถร ี
ทั้งหลายไมอาจหามจิตของนางได    ดวยความที่นางออกจากสกุลใหญ 
จึงพานางไปยังหมูบาน.  เพราะเหตุที่นางย่ํายีสังขารไดในอดีตกาล  ไมนาน 
นัก  นางก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  
         ครั้งน้ัน  พระธรรมทินนาเถรีดําริวา  กิจของเราถึงท่ีสุดแลว  อยูใน 
ที่นี้จักทําอะไร     จําเราจะไปกรุงราชคฤห    หมูญาติเปนอันมากอาศัยเรา 
ในที่นั้นจักทําบุญท้ังหลายกัน .    แลวก็พาพระเถรีทั้งหลายกลับสูพระนคร. 
วิสาขอุบาสกรูวานางกลับมา  ก็รีบไป  สงสัยวา   นางคงจักกระสันกระมัง 
เวลาเย็นก็เขาไปสํานักนาง     ไหวแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนหนึ่ง     คิดวาจะ 
ถามถึงภาวะท่ีนางกระสันไมสมควร      จึงถามปญหาดวยอํานาจปญจขันธ 
เปนตน.  พระธรรมทินนาเถรีก็วิสัชนาปญหา     ทีวิ่สาขอุบาสกถามแลว 
เหมือนเอาพระขรรคตัดกานบัวฉะนั้น.  อุบาสกรูวา   พระธรรนทินนาเถรี 
มีญาณกลา     จึงถามปญหา    โดยอาการทุกอยางในมรรค  ๓  ตามลําดับ 
ในฐานะท่ีตนบรรลุแลว     ทั้งยังถามปญหาในอรหัตมรรค     โดยอํานาจ 
การเลาเรียน   พระธรรมทินหาเถรีก็รูวา    อุบาสกมีวินัยเพียงอนาคามิผล 
เทาน้ัน  คิดวา  บัดนี้   อุบาสกจักแลนเกิน. วิสัยของตนไป จึงทําใหอุบาสก  
นั้นกลับ     กลาววา   ทานวิสาขะ   ทานยังไมอาจกําหนดที่สุดแหงปญหา 
ทั้งหลายได   ทานวิสาขะ   ก็ทานยังจํานงหวังพรหมจรรยที่หยั่งลงสูพระ-  
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นิพพาน   มพีระนิพพานเปนเบื้องหนา   มีพระนิพพานเปนที่สุด   ทาน  
วิสาขะ    ทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามความขอน้ัน    พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงพยากรณอยางไร   ก็พึงทรงจําไวอยางนั้น.   วิสาขอุบาสก 
เขาไปเฝาพระศาสดา      ก็กราบทูลนัยแหงปุจฉาและวิสัชนาถวายทุกประ- 
การ.      พระศาสดาทรงสดับคําของวิสาขอุบาสกนั้นแลวตรัสวา      ธิดา 
ของเราไมมีตัณหาในขันธทั้งหลาย   ทั้งอดีตปจจุบันและอนาคต  แลวตรสั 
พระคาถาในพระธรรมบท  ดังนี้วา 
                   ยสฺส ปุเร   จ   ปจฺฉา   จ        มชฺเฌ  จ   นตฺถิ  กิฺจน 
              อกิฺจน  อนาทาน    ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ. 
                    ผูใดไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ทั้งกอน  ทั้งหลัง 
              ทั้งกลาง  เราเรียกผูนั้นซึ่งไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ไม 
              ยึดมั่น  วาเปนพราหมณ  ดงัน้ี. 
         แตนั้น    ก็ประทานสาธุการแกพระธรรมทินนาเถรีแลวตรัสกะวิสาข- 
อุบาสกวา  ดูกอนวิสาขะ   ธรรมทินนาภิกษุณีเปนบัณฑิต   ธรรมทินนา- 
ภิกษุณีมีปญญามาก   ดูกอนวิสาขะ    ถาแมทานพึงถามความขอน้ัน   ถึงเรา 
ก็พึงพยากรณความอยางนั้น      เหมือนอยางที่ธรรมทินนาภิกษุณีพยากรณ 
ไวแลว    ความของขอนั้นกเ็ปนอยางนั้น     ทานจงทรงจําความขอน้ันไว 
อยางนั้นเถิด.  เรื่องนี้ต้ังข้ึนดวยประการฉะนี้.  ตอมา  พระศาสดาประทับ 
อยู  ณ  พระเชตวันวิหาร   เมื่อทรงสถาปนาเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงตาง ๆ 
ตามลําดับ   ทรงนําจูฬเวทัลลสูตรนี้นีแ่ล   ใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง 
จึงทรงสถาปนาพระเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณี   
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สาวิกา  ผูเปนธรรมกถึก  ในพระศาสนาน้ี  แล. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 

                  ๖. ประวัติพระนันทาเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๖  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ฌายีน   ยทิท  นนฺทา      ทานแสดงวาพระนันทาเถรี 
เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา  ผูยินดีในฌาน. 
         ดังไดสดับมา     พระนันทาเถรีนั้น    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  ถือปฏิสนธิในครอบครัว  กรุงหังสวดี  ตอมา  กําลังฟงธรรมกถา 
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ    เปน 
เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา    ผูยินดียิ่งในฌาน   จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.    จากน้ัน      นางก็เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย 
ตลอดแสนกัป  ถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมหาปชาบดีโคตมี   กอน 
พระศาสดาของเราอุบัติ.       พระประยูรญาติไดเฉลิมพระนามพระนางวา 
นันทา   เรียกกันวา  รูปนนัทา.   ตอมา  พระนางไดชื่อวา  ชนบทกลัยาณี 
เพราะทรงมีพระสิริโฉมงามเยี่ยม.     เมื่อพระทศพลของเรา     ทรงบรรล ุ
พระสัพพัญุตญาณแลวเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ   ตามลําดับ    ทรงใหพระ- 
นันทะและพระราหุลผนวชแลว  เสด็จหลีกไปแลว.  เวลาพระเจาสุทโธทน- 
มหาราชปรินิพพานแลว    พระนางทรงทราบวา    พระนางมหาปชาบดี- 
โคตมีและพระมารดาของพระราหุลเสด็จออกทรงผนวชในสํานักพระ- 
ศาสดาแลว  ทรงดําริวา   ต้ังแตพระมารดามหาปชาบดีโคตมีและพระมารดา  
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พระราหุลทรงผนวชแลว  เราก็มีงานอยูในที่นี้  จึงไปสํานักพระมหาปชาบดี- 
โคตมีทรงผนวชแลว.  นบัต้ังแตวันที่ทรงผนวช  ทรงทราบวาพระศาสดา 
ทรงตําหนิรูป   จึงไมไปเฝาพระศาสดา  ถึงวาระรับพระโอวาท   ก็สั่งภิกษุณี 
รูปอ่ืนไปแลวใหนําพระโอวาทมา. 
         พระศาสดาทรงทราบวา  พระนางหลงมัวเมาพระสิริโฉม  จึงตรัสวา 
ภิกษุณีทั้งหลายตองมารับโอวาทของตนดวยตนเอง      สงภิกษุณีรูปอ่ืนไป 
แทนไมได.    แตนั้น    พระนางรูปนันทา   เมื่อไมเห็นทางอ่ืน   ก็ไปรับ 
พระโอวาท  ทั้งท่ีไมปรารถนา. พระศาสดาทรงเนรมิตรูปหญิงผูหน่ึง  ดวย 
พุทธฤทธิ์     โดยอํานาจจริตของพระนาง    ทรงทาํใหเปนเหมือนหญิงน้ัน 
จับใบตาลถวายงานพัดอยู.      พระนางรูปนันทาเห็นรูปหญิงน้ันแลวคิดวา 
เรามัวเมาโดยมิใชเหตุ   จึงไมมา.   หญิงแมเหลาน้ี     เที่ยวไปสนิทสนมใน 
สํานักพระศาสดา       รูปของเราไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖  แหงรูปของหญิงเหลาน้ี  
เราไมรูเลย  จึงไมมาเสียต้ังนาน  ถือเอาอิตถีนิมิตน้ันนั่นแหละ  ยืนสํารวจ 
ดูอยู.    เพราะพระนางสมบูรณดวยบุพเหตุอยางนั้น     พระศาสดาจึงตรัส 
พระคาถาในพระธรรมบทวา  อฏ ีน  นคร  กต  ทาํใหเปนบุตรแหงกระดูก 
ทั้งหลาย    เปนตน    แลวตรัสพระสูตรวา 
              จร  วา  ยทิวา  ติฏ  นิสินฺโน  อุท  วา  สย 
               เดินก็ดี  ยืนก็ดี  นั่งก็ดี  นอนก็ดี  เปนตน. 
         พระนางต้ังความส้ินความเส่ือมลงในรูปนั้นนั่นแหละ.    บรรลุพระ- 
อรหัต.    เรื่องน้ีในที่นี้  ทานมิไดทําใหพิสดาร  เพราะเหมือนกับเรื่องของ 
พระเขมาเถรี.     ต้ังแตนั้นมา     พระรปูนันทาเถรีก็ไดบรรลุธรุะระหวาง 
ภิกษุณี    ผูยินดียิ่งในฌาน.    ภายหลัง   พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระ-  
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เชตวันวิหาร    เมื่อทรงสถาปนาเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงตาง ๆ   จึงทรง  
สถาปนาพระนันทาเถรี   ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณ ี
สาวิกา  ผูยินดีในฌาน  แล. 
                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 

                ๗. ประวัติพระโสณาเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๗  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   อารทฺธวิริยาน  ยทิท  โสณา  ทานแสดงวา  พระ- 
โสณาเถรี   เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูปรารภความเพียร.               
         ไดยินวา พระโสณาเถรีนี้  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตะ 
ถือปฏิสนธิในครอบครัว กรุงหังสวดี  ตอมา กําลังฟงธรรมของพระศาสดา 
เห็นพระศาสดากําลังทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูปรารภความเพียร.     ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึน 
ไป   ปรารถนาตําแหนงนั้น.     นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยตลอด 
แสนกัป   ในพุทธุปบาทกาลน้ีถือปฏิสนธิในครอบครัวกรุงสาวัตถี   ตอมา 
อยูในฆราวาสวิสัย   ไดมบีุตรธิดามาก   ก็ใหบุตรทกุคนต้ังอยูในฆราวาส- 
วิสัยคนละแผนก ๆ   จําเดิมแตนั้น บุตรเหลาน้ันคิดวา  หญิงผูนี้จักทําอะไร 
แกพวกเรา   ตางไมสําคัญหญิงท่ีมาสํานักตนวาเปนมารดา.   นางโสณาผูมี 
บุตรมากรูวาพวกบุตรไมเคารพตน   คิดวา เราจะทําอะไรดวยฆราวาสวิสัย 
ดังน้ีแลวจึงออกบวช. ครั้งน้ัน ภิกษุณีทั้งหลายลงทัณฑกรรมนางวา ภิกษุณี 
รูปนี้ไมรูขอวัตร  ทํากิจท่ีไมสมควร. เหลาบุตรธิดาพบนางตองทัณฑกรรม  
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ก็พากัน พูดเยาะเยยในที่พบเห็นวา   หญิงผูนี้ไมรูแมเพียงสิกขา   จนทุกวัน  
นี้.    นางไดยินคําพูดของบุตรธิดาเหลาน้ัน     ก็เกดิความสลดใจ    คิดวา 
เราควรทําการชําระคติของตน      จึงทองบนอาการ ๓๒ ทั้งในท่ี ๆ นั่ง 
ทั้งในท่ี  ๆ ยนื      แตกอนปรากฏช่ือวา    พระโสณาเถรี    ผูมบีุตรมาก 
ฉันใด  ภายหลังก็ปรากฏชื่อวา   พระโสณาเถรี   ผูปรารภความเพียรมาก 
ฉันนั้น.     ภายหลังวันหนึ่ง     เหลาภิกษุณีไปวิหารบอกวา     แมโสณา 
ตมน้ําถวายภิกษุณีสงฆนะ.        แมนางก็เดินจงกรมท่ีโรงไฟกอนนํ้าเดือด 
ทองบนอาการ ๓๒ เจริญวิปสสนา.    พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธ- 
กุฎี  ตรัสพระคาถาพรอมกับเปลงโอภาส  ดังนี้วา  
                  โย  จ  วสฺสสต    ชีเว     อปสฺส   ธมฺมมุตฺตม 
              เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย    ปสฺสโต  ธมมฺมุตฺตม. 
                  ผูเห็นธรรมสูงสุด         มีชวีิตเปนอยูวันเดียว 
              ประเสริฐกวา     ผูไมเห็นธรรมสูงสุด    มีชีวิต 
              เปนอยูถึง  ๑๐๐  ป. 
         จบพระคาถา  นางก็บรรลุพระอรหัต  คิดวา   เราบรรลุพระอรหัต  
แลว  คนจรมรไมใครครวญกอน  พูดอะไร ๆ  ดูหม่ินเรา  ก็จะพึงประ- 
สบบาปเปนอันมาก    เพราะเหตุนั้น    เราควรทําเหตุที่เขาจะกําหนดรูกัน 
ได   นางจึงยกกาน้ําข้ึนต้ังบนเตาไฟ   ไมใสไฟไวภายใต.     เหลาภิกษุณี 
มาเห็นแตเตา  ไมเห็นไฟ  ก็กลาววา   พวกเราบอกใหหญิงแกคนนี้ตมน้ํา 
ถวายภิกษุณีสงฆ    แมวันนี้    นางก็ยังไมใสไฟในเตา.  นางจึงกลาววา 
แมเขา    พวกทานตองการอาบน้ํา     ดวยนํ้ารอนดวยไฟหรือ  โปรดถือเอา 
น้ําจากภาชนะแลวอาบเถิด.  ภิกษุณีเหลาน้ันจึงไปดวยหมายจะรูวา  จักมี  
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เหตุในเรื่องนี้.  เอามือจุมลงในน้ํา   กร็ูวานํ้ารอน จึงนําหมอนํ้าหมอหนึ่งมา  
บรรจุน้ํา. ทีบ่รรจุแลว ๆ  ก็เต็มน้ํา.    ขณะนั้นภิกษุณีทั้งหมดก็รูวา  นางต้ังอยู  
ในพระอรหัต     ที่ออนกวาก็หมอบลงดวยเบญจางคประดิษฐขอขมากอน 
วา  แมเจา   พวกเราไมพิจารณาแลวกลาวเสียดสีแมเจา        ขอแมเจาโปรด 
อดโทษแกพวกเราดวยเถิด.     ฝายเหลาพระเถรีที่แกกวา      กน็ั่งกระหยง 
ขอขมาวา  โปรดอดโทษดวยเถิดแมเจา.   จําเดิมแตนั้น   คุณของพระเถรี 
ก็ปรากฏไปวา    พระเถรแีมบวชเวลาแกเฒาก็ดํารงอยูในผลอันเลิศในเวลา 
ไมนาน   เพราะเปนผูปรารภความเพียร.  กําลัง  พระศาสดาประทับนั่ง 
ณ   พระเชตวันวิหาร     เม่ือทรงสถาปนาเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงตาง ๆ 
ตามลําดับ         จึงทรงสถาปนาพระโสณาเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปน 
เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา  ผูปรารภความเพียร  แล. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่ ๗ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๘ 

                 ๘. ประวติัพระสกุลาเถร ี
 
                 ในสูตรท่ี  ๘  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
                 ดวยบทวา   ทพฺิพจกฺขุกาน   ยทิท   สกลุา  ทานแสดงวา   พระ- 
สกุลาเถรี  เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูมีจักษุทิพย.                        
          ไดยินวา พระสกุลาเถรีนี้   ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ 
บังเกิดในเรือนสกุล    ตอมากําลังฟงธรรมกถาของพระศาสดา   เห็นพระ- 
ศาสดากําลังทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ   เปนเลิศ 
กวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูมีทิพยจักษุ    ทํากุศลใหยิง่ยวดข้ึนไป    ปรารถนา  
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ตําแหนงนั้น.     นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยตลอดแสนกัป  ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในเรือนสกุล    กรุงสาวัตถี    ตอมา  ฟงพระ- 
ธรรมเทศนาของพระศาสดา.  ไดศรัทธาแลวก็บวช    ไมนานนัก  ก็บรรล ุ
พระอรหัต.   ต้ังแตนั้นมา ทานก็เปนผูช่ําชองชํานาญในทิพยจักษุ. ภายหลัง 
พระศาสดาประทับนั่ง  ณ  พระเชตวันวิหาร  เมื่อทรงสถาปนาเหลาภิกษุณี 
ไวในตําแหนงเอตทัคคะตาง ๆ    จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา  ผูมีจักษทุิพย  แล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 

          ๙. ประวัติพระภัททากุณฑลเกสาเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ขิปฺปาภิฺาน  ทานแสดงวา พระภัททากุณฑลเกสาเถรี 
เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูตรัสรูเร็ว 
         ไดยินวา   พระภัททากุณฑลเกสาน้ี  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี  ฟงธรรมของพระศาสดา 
แลว   เห็นพระศาสดากําลังทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอต- 
ทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูตรัสรูเร็ว   จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึน 
ไป   ปรารถนาตําแหนงนั้น.    นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยตลอด 
แสนกัป  ครัง้พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ   เปนพระธิดาพระองคหน่ึง 
ระหวางพระพ่ีนองนาง  ๗   พระองค    ในพระราชณิวศนของพระเจากิงกิ. 
สมาทานศีล  ๑๐ ประพฤติกุมารีพรหมจรรยถึง   ๒๐,๐๐๐  ป  สรางบริเวณ   
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ถวายสงฆ  เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยพุทธันดรหน่ึง  ในพุทธุปบาท-  
กาลน้ีถือปฏสินธิในสกุลเศรษฐี   กรุงราชคฤห.    บิดามารดาต้ังชื่อนางวา 
ภัททา. 
         วันนั้นเหมือนกัน  บตุรปุโรหิตก็เกิดในพระนครน้ัน.  เวลาเขาเกิด 
อาวุธทั้งหลายก็ลุกโพลงไปท่ัวพระนครต้ังแตพระราชนิเวศนเปนตนไป. 
ปุโรหิตก็ไปราชสกุลแตเชาตรู      ทลูถามพระราชาถึงการบรรทมเปนสุข  
พระราชาตรัสวา  เราจะนอนเปนสุดไดแตที่ไหนเลา อาจารย  เราเห็นอาวุธ   
ทั้งหลายในราชนิเวศนลุกโพลงตลอดคืนยังรุง  ในวันนี้   จะตองประสบภัย 
กันหรือ.    ปโุรหิตกราบทูลวา    ขาแตมหาราชเจา    พระองคโปรดอยา 
ทรงพระดําริเพราะขอน้ันเปนปจจัยเลย    อาวุธทั้งหลาย   มิใชลุกโพลงแต 
ในพระราชนิเวศนของพระองคเทาน้ัน   ทั่วพระนครก็เปนอยางนี้   พระ- 
เจาขา    ตรัสถามวา   เพราะเหตุไรเลา   อาจารย.   กราบทูล    ในเรือน 
ขาพระองค     เด็กชายเกิดโดยฤกษโจร      เขาเกิดเปนศัตรูทั่วพระนคร. 
นั่นเปนบุพนิมิตของเขา   แตพระองคไมมีอันตรายดอก  พระเจาขา  แตถา 
จะทรงพระประสงค  ก็โปรดใหฆาเขาเสีย.  ตรัสวา   เมื่อไมเบียดเบียนเรา 
ก็ไมตองฆาดอก.  ปุโรหิตคิดวา  บุตรเราถือเอาชื่อของตนมาดวย  จึงต้ังชื่อ 
เขาวา  สัตตุกะ.  ภัททาก็เติบโตในเรือนเศรษฐี. สัตตุกะก็เติบโตในเรือน 
ปุโรหิต.   ต้ังแตเขาสามารถเลนว่ิงมาว่ิงไปได    เขาจะนําทุกสิ่งที่เขาพบใน 
ที่เที่ยวไป    มาไวเต็มเรือนบิดามารดา.  บิดาจะพูดกะเขาแมต้ัง   ๑,๐๐๐  เหตุ 
ก็หามปรามเขาไมได.  ตอมา  บิดารูวาหามเขาไมไดโดยอาการท้ังปวง    จึง 
ใหผาเขียวแกเขา  ๒  ผืน    ใหเครื่องอุปกรณตัดชอง   และ  สฆีาตกยนต 
[กลไกรูปกระจับ]     ไวในมือ    แลวสละเขาไป  ดวยกลาววา  เจาจง  
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เลี้ยงชีพดวยงานชนิดนี้ .      ต้ังแตวันนั้นมา      เขาก็เหว่ียงกลไกกระจับ  
[พาตัว]    ข้ึนไปบนปราสาทของสกุลทั้งหลาย  ตัดชอง   [ที่ตอเรือน ] 
ขโมยทรัพยสิ่งของท่ีเขาเก็บไวในสกุลผูอ่ืน   เหมือนตัวเองเก็บไวแลวก็ไป. 
ทั่วพระนคร  ข้ึนชื่อวาเรือนหลังท่ีเขาไมยองเบาไมมีเลย.  วันหน่ึง  พระ- 
ราชาเสด็จเที่ยวไปในพระนครโดยราชรถ     จึงตรัสถามสารถีวา    ทําไม 
หนอ  ในเรือนหลังน้ัน ๆ ในพระนครนี้  จึงปรากฏมีชองทั้งน้ัน.  สารถ ี
กราบทูลวา    ขาแตเทวะ    ในพระนครนี้มีโจรชื่อสัตตุกะ    ตัดฝาเรือน 
ลักทรัพยของสกุลทั้งหลาย   พระเจาขา.  พระราชาจึงรับสั่งใหหาเจาหนาท่ี 
นครบาลมาแลว   ตรัสถามวา  เขาวาในพระนครน้ีมีโจรชื่ออยางนี้  เหตุไร 
เจาจึงไมจับมัน.  เจาหนาที่นครบาลกราบทูลวา   ขาแตเทวะ  พวกขาพระ- 
องคไมอาจพบโจรน้ันพรอมท้ังของกลาง  พระเจาขา.  ตรัสสั่งวา  ถาวันนี้ 
เจาพบโจรนั้น   จงจับ   ถาไมจับ  เราจักลงอาชญาเจา.  เจาหนาที่นครบาล 
ทูลรับวา  พระเจาขา   เทวะ.   เจาหนาที่นครบาลสั่งใหมนุษยทั่วพระนคร 
เที่ยวสืบสวนจนจับตัวโจรผูตัดฝาเรือนลักทรัพยเขา      พรอมทั้งของกลาง 
นั้นได   นําไปแสดงแกพระราชา.   พระราชตรัสสัง่วา  จงนําโจรนี้ออก 
ทางประตูดานทิศใตแลว   ประหารเสีย.  เจาหนาท่ีนครบาลรับสนองพระ- 
ราชโองการแลว  โดยโจรนั้นครั้งละ  ๔  ท ี ๑,๐๐๐ ครั้ง  ใหจับตัวพาไป 
ทางประตูดานทิศใต. 
         สมัยนัน้  ภัททา    ธิดาเศรษฐีนี้   เผยสีหบัญชร    [หนาตาง]  ดู 
เพราะเสียงโกลาหลของมหาชน   เห็นสัตตุกะโจร   ถกูเขานําไปฆา  ก็เอา 
มือท้ังสองทาบหัวใจ   ไปนอนควํ่าหนาบนท่ีนอนอันเปนสิริ.   ก็นางเปน 
ธิดาคนเดียวของสกุลนั้น.   ดวยเหตุนั้น       พวกญาติของนางจึงไมอาจทน  
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เห็นหนาอันหมนหมองแมเล็กนอยได.    ครั้งน้ันมารดาเห็นนางนอนบนที่  
นอน จึงถามนางวา ลูกเอย  เจาทําอะไร.  นางตอบตรง ๆ วา แมจา  ดิฉัน 
พบโจรท่ีเขากําลังนําไปฆาจะ  เมื่อไดเขามาจึงจะเปนอยูได   เมื่อดิฉันไมได 
ตายเสียเทาน้ันประเสริฐ   บิดามารดาปลอบโดยประการตาง ๆ ก็ไมอาจให 
นางยินยอมได   จึงกําหนดไววา   เปนอยูดีกวาตาย.  ครั้งน้ันบิดาของนาง 
จึงหาเจาหนาท่ีนครบาล  คิดสินบน  ๑,๐๐๐  กหาปณะ.  แลวบอกวา   ธิดา 
ของเรามีจิตติดพันในโจร     โปรดจงปลอยโจรน้ี     ดวยอุบายวิธีอยางใด 
อยางหน่ึงเสีย.    เจาหนาที่นครบาลรับปากเศรษฐีวา   ไดจะ   แลวพาโจร 
หนวงเหนี่ยวใหชักชาไปทางโนนทางน้ีบาง  จนพระอาทิตยตก  เมื่อพระ- 
อาทิตยตกแลวก็ใหนําเอาโจรคนหนึ่งจากพวกโจรออกมา    ทาํเปนโจรข้ึน 
แกสัตตุกะโจรออกจากเครื่องจองจําพาไปสงยังเรือนเศรษฐีแลว  เอาเครื่อง 
จองจําน้ันพันธนาการโจรอีกคนหน่ึง    นําตัวออกไปทางประตูดานทิศใต 
ประหารชีวิต  (แทน )  เสยี. แมพวกทาสของเศรษฐีตางพาตัวสัตตุกะโจร 
มายังเรือนของเศรษฐี.   เศรษฐีเห็นแลวคิดวา   เราจักทําใจของธิดาให 
เต็มเสียที  จึงใหพวกทาสเอาน้ําหอมอาบสัตตุกะโจร   แลวใหตกแตงประ- 
ดับประดาดวยเครื่องอาภรณทุกชนิด   พาไปสงตัวยังปราสาท.  นางภัททา 
คิดวา  ความดําริของเราเต็มที่แลว  จึงแตงตัวใหเพริศพริ้งดวยเครื่องอลัง- 
การนานาชนิดคอยบําเรอเขา.                                                        
         สัตตุกะโจร   พอลวงมาได  ๒ - ๓  วันคิดวา  สิ่งของเครื่องประดับ 
ของนางจักเปนของเรา       เราควรจะถือเอาเครื่องอาภรณนี้ดวยอุบายบาง 
ประการเสีย    ดังน้ีแลว  พอถึงเวลานั่งใกลชิดกันอยางมีความสุขจึงพูดกะ 
นางภัททาวา   เรามีเรื่องที่จะพูดสักเรื่องหนึ่ง.    ธิดาเศรษฐีปลาบปลื้มใจ  
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ประหน่ึงวาไดลาภต้ังพันจึงตอบวา  พ่ีทาน  เราสนิทสนมกันแลว   พ่ีทาน 
จงบอกมาเถิด    โจรกลาววา    เธอคิดวาโจรน้ีไดชีวิตมาเพราะอาศัยเรา 
แตเราพอถูกจับเทาน้ัน      ไดออนวอนเทวดาผูสิงสถิตอยูที่เขาท้ังโจรวา 
ถาขาพเจาจักไดชีวิต      ขาพเจาจักถวายพลีกรรมแดทาน   เราไดชีวิต 
เพราะอาศัยเทวดานั้น   ขอเธอจงรีบใหจัดเครื่องพลีกรรมเถิด.   นางภัททา 
คิดวา  เราจักทําใหเขาเต็มใจเสียที   สั่งใหจัดแจงเครื่องพลีกรรม   ประดับ 
ประดาเครื่องประดับทุกชนิด       ข้ึนน่ังในรถคันเดียวกันไปยังเหวทิ้งโจร 
พรอมกับสามี    เริ่มไตภูเขาข้ึนไปดวยคิดวา    เราจักทําพลีกรรมแกเทวดา 
ประจําภูเขา.    สัตตุกะโจรคิดวา  เมื่อข้ึนไปกันหมดแลวเราจักไมมีโอกาส 
ถือเอาเครื่องอาภรณของนางได    จึงใหนางภัททานั้นนั่นแหละถือภาชนะ 
เครื่องเซนสรวง       แลวข้ึนภูเขาไป.      เขาพูดถอยคําทําท่ีเปนพูดกับ 
นางภัททา    พูดคุยกันไป     ดวยเหตุนั้นนั่งเองนางจึงไมรูความประสงค 
ของโจร.   ทีน่ั้น   โจรจึงพูดกะนางวา   นองภัททา   เธอจงเปลื้องผาหม 
ของเธอออก    แลวเอาเครื่องประดับที่ประดับอยูรอบกายทําเปนหอไว ณ 
ที่นี้. 
         นาง.  นายจา  ดิฉัน มีความผิดอะไรหรือ. 
         โจร.  แนนางผูเขลา    ก็เธอทําความสําคัญวา  เรามาเพ่ือทําพลีกรรม 
หรือ    ความจริงเราจะตัวกับถวายแกเทวดานี้    แตเรามีประสงคจะถือเอา 
เครื่องอาภรณของเธอโดยอางพลีกรรมจึงไดมา. 
         นาง.  นายจา  เครื่องประดับเปนของใคร ตัวฉันเปนของใคร. 
         โจร.  เราไมรับรู    ของของเธอก็เปนสวนหนึ่ง    ของของเราก็เปน 
สวนหนึ่ง.  
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         นาง.   ดีแลวจะพ่ีทาน       แตขอใหพ่ีทานจงทําความประสงคของ 
นองอยางหน่ึงใหบริบูรณทีเถิด  ขอพ่ีทานใหนองไดสวมกอดพ่ีทั้งดานหนา 
และดานหลังโดยทํานองท่ีแตงตัวอยูอยางนี้นี่แหละ. 
         โจรก็รบัปากวา   ไดสิจะ. 
         นางทราบวา  โจรรบัปากแลวก็สวมกอดขางหนาแลวก็ทําเปนที่สวม 
กอดขางหลัง   จึงผลักเขาตกเหวไป.  เขาเม่ือตกลงไปก็แหลกละเอียดไปใน 
อากาศน่ันแหละ. 
         เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ภูเขา    เห็นความท่ีนางทําใหโจรเหลกละเอียด 
ไป  จึงไดกลาวคาถาดวยประสงคจะสรรเสริญ  มดีังน้ีวา 
                  น  โส  สพฺเพสุ   าเนสุ         ปุริโส  โหติ   ปณฺฑิโต 
              อิตฺถี  จ  ปณฺฑิตา  โหติ          ตติถ  ตตฺถ  วิจกฺขณา 
              น  โส  สพฺเพสุ   ฐาเนสุ         ปุริโส  โหติ  ปณฺฑิโต 
              อิตฺถี  จ  ปณฺฑิตา  โหติ            มุหุตฺตมป  จินฺตเย 
                              ผูชายนั้นมิใชจะเปนบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถาน 
              แตผูหญิงผูมีวิจารณญาณในที่นั้นๆ  ก็เปนบัณฑิตได 
              ผูชายน้ันนะมิใชจะเปนบัณฑิตไปเสียในที่ทุกสถาน 
              แตผูหญิงคิดอานแมครูเดียว  ก็เปนบัณฑติได. 
         ลําดับนั้น   นางภัททาจึงคิดวา    เราไมสามารถจะกลับไปบานโดย 
ทํานองนี้ได    เราไปจากที่นี้แลวจักบวชสักอยางหน่ึง    จึงไดไปยังอาราม 
ของพวกนิครนถขอบรรพชากะพวกนิครนถ.   ทนีั้นพวกนิครนถเหลาน้ัน 
กลาวกะนางวา  จะบวชโดยทํานองไหน. 
         สิ่งใดเปนของสูงสุดในบรรพชาของทาน    ขอทานจงการทําส่ิงน้ัน  
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นั่นแหละ.  
         พวกนิครนถรับวาดีแลว   จึงเอากานตาลท้ิงถอนผมของนางแลวให 
บวช.   ผมเมือ่จะงอกข้ึนอีกก็งอกข้ึนเปนวงกลมคลายตุมหู  โดยเปนกลุม 
กอนข้ึนมา. เพราะเหตุนั้นนางจึงเกิดมีชื่อวา กุณฑลเกสา. นางเรียนศิลปะ 
ทุกอยางในท่ีที่คนบวชแลว    ครั้นทราบวา     คุณวิเศษย่ิงกวานี้ของพวก 
นิครนถเหลาน้ีไมมี  จึงเที่ยวไปยังคามนิคมราชธานี    บัณฑิตมีในที่ใด  ๆ 
ก็ไปในที่นั้นๆ  แลวเรียนศิลปะที่บัณฑิตเหลาน้ันรูทุกอยางหมด.    ยอมา 
คนทั้งหลายผูที่สามารถจะใหคําโตตอบแกนางไดมิไดมี  เพราะนางเปนผูได 
ศึกษามาในท่ีเปนอันมาก. นางมิไดมองเห็นใครที่สามารถจะกลาวกับตนได 
เขาไปสูบานใดก็ดี   นิคมใดก็ดี   ก็ทํากองทรายไวที่ประตูบานหรือนิคมน้ัน 
แลวปกกิ่งตนหวาไวบนกองทรายนั้นนั่นแหละ  ใหสัญญาแกพวกเด็ก ๆ ที ่
ยืนอยูในที่ใกลดวยพูดวา  ผูใดสามารถที่จะโตตอบวาทะของเราได   ผูนั้น 
จงเหยียบกิ่งไมนี้.  แมตลอดต้ังสัปดาหนั้นก็หามีคนเหยียบไม.  แลวนางก็ 
ถือเอากิ่งไมนั้นหลีกไป. 
         ในสมยันั้นพระผูมีพระภาคเจาของเราเสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ทรง 
อาศัยกรุงสาวัตถี  เสด็จประทับอยูที่พระเชตวัน.   ฝายนางกุณฑลเกสาก็ไป 
ถึงกรุงสาวัตถีตามลําดับ      เมื่อเขาไปภายในนครแลว    ก็ปกกิ่งไมไวบน 
กองทรายทํานองเดินนั่นแหละ    แลวใหสัญญาแกพวกเด็กแลวจึงเขาไป. 
         ในสมยันั้น  เม่ือภิกษุสงฆเขาไปแลว   พระธรรมเสนาบดีจึงเขาไป 
สูนครเพียงรูปเดียวเทาน้ัน  เห็นกิ่งตนหวาท่ีเนินทรายแลวถามวา   เพราะ 
เหตุไร    เขาจึงปกกิ่งตนหวาน้ีไว    พวกเด็กบอกเหตุนั้นโดยตลอด.   จึง 
กลาววา  นี่แนะ  หนูทั้งหลาย   เมื่อเปนเชนนั้นพวกเธอจงจับเอากิ่งตนหวา  
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นี้ออกมาเหยียบย่ําเสีย.      บรรดาเด็กเหลาน้ัน     บางพวกฟงคําพระเถระ  
แลวไมกลาท่ีจะเหยียบย่ําได    บางพวกเหยียบย่ําทันทีทีเดียว    การทําให 
แหลกละเอียดไป.        นางกุณฑลเกสาบริโภคอาหารแลวเดินออกไปเห็น 
กิ่งไมถูกเหยียบย่ํา  จึงถามวา   นี้เปนการการทําของใคร.   ทีนัน้พวกเด็ก 
จึงบอกการท่ีพระธรรมเสนาบดีใหพวกเขากระทําแกนาง.      นางจึงคิดวา 
พระเถระนี้เมื่อไมรูกําลังของตน  จักไมกลาใหเหยียบย่ํากิ่งไมนี้   พระเถระนี้  
จักตองเปนผูยิ่งใหแนนอน         แตแมเรายังเปนคนเล็ก ๆ  อยูจักใหงาม 
ไมได.   เราควรจะเขาไปภายในบานทีเดียว    แลวใหสัญญาแกพวกบริษัท 
ดังน้ี แลวไดกระทําดังน้ัน.     พึงทราบวา    ในนครอันเปนที่อาศัยอยูแหง 
ตระกูลถึง   ๘๐,๐๐๐   ตระกูล    คนท้ังหมดน่ันแหละตางรูจักกันดวยอํานาจ 
ที่มีความเทาเทียมกัน. 
         ฝายพระเถระกระทําภัตกิจเสร็จแลว     จึงนั่งที่โคนตนไมแหงหนึ่ง. 
ทีนั้น  นางกุณฑลเกสาน้ี   มีมหาชนหอมลอมเดินไปยังสํานักของพระเถระ 
กระทําปฏิสันถารแลว   ยืน  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ถามวา     ขาแตทาน 
ผูเจริญ  พระคุณเจาใหเหยียบย่ํากิ่งไมนี้หรือ. 
         พระสารีบุตร      -   ใชแลว   เราใหเหยียบย่ําเอง 
         นาง                     -   เมื่อเปนเชนน้ัน       ขอดิฉันกับพระคุณเจามาโต 
                                      วาทะกันนะพระคุณเจา. 
         พระสารีบุตร       -   ไดสินองนาง. 
         นาง                      -   ใครจะถาม   ใครจะกลาวแก   เจาขา. 
         พระสารีบุตร        -   ความจริงคําถามตกแกเรา      แตทานจงถามส่ิงท่ี 
                                           ทานรูเถิด.  
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         นางถามลัทธิตามท่ีตนรูมาท้ังหมดทีเดียว     ตามท่ีพระเถระยินยอม. 
พระเถระก็กลาวแกไดหมด.      นางครั้นถามแลวถามอีกจนหมดจึงไดนิ่ง. 
ลําดับนั้น    พระเถระจึงกลาวกะนางวา     ทานถามเราหมดแลว     แมเรา 
ก็จะถามทานขอหนึ่ง. 
         นาง                     -      ถามเถิด   เจาขา. 
         พระสารีบุตร      -      ทีช่ื่อวาหน่ึงคืออะไร. 
         นางกุณฑลเกสเรียนวา    ดิฉันไมทราบ  เจาขา. 
         พระสารีบุตร      -     เธอไมทราบแมเหตุเพียงเทาน้ี    เธอจักทรามอะไร 
                                           อยางอ่ืนเลา. 
         นางหมอบแทบเทาท้ังสองของพระเถระ    เรียนวา    ดิฉันขอถึง 
พระคุณเจาเปนสรณะ    เจาขา. 
          พระสารีบุตร      -     จะทําการถึงเราเปนสรณะไมได        บุคคลผูเลิศ 
                                             ในโลกพรอมท้ังเทวโลก  ประทับอยูที่วิหารใกล ๆ 
                                             นี่เอง     ขอเธอจงถึงพระองคทานเปนสรณะเถิด. 
         นาง                       -     ดิฉัน จักกระทําเชนนั้น  เจาขา. 
         พอตอนเย็น    ในเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงธรรม   จึงไปยังสํานัก 
ของพระศาสดา    ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐแลวไดยืน  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง.      พระศาสดาตรัสคาถาในธรรมบทตามความเหมาะสม 
กับจริยาของนางที่เคยพิจารณาเห็นสังขารอันทุกขบีบค้ันแลว  ตอไปวา 
                  สหสฺสมป   เจ   คาถา            อนตฺถปทสฺหิตา 
              เอก   คาถาปท   เสยฺโย          ย  สุตฺวา   อปุสมฺมติ 
                   หากคาถาไมประกอบดวยบทอันมีประโยชน  
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                   แมจะมีต้ัง  ๑,๐๐๐  คาถาก็ตาม คาถาเดียวท่ีบุคคลฟง 
              แลวสงบระงับได  ยังประเสรฐิกวา  ดังนี้. 
         ในเวลาจบพระคาถา  นางทั้งท่ียืนอยูนั่นเองก็ไดบรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทา     จึงทูลขอบรรพชา.     พระศาสดาทรงรับใหนาง 
บรรพชาแลว.  นางไปยังสํานักภิกษุณีบวชแลว.  ในกาลตอมาเกิดสนทนา 
กันข้ึนในทามกลางบริษัท  ๔  วา   นางภัททากุณฑลเกสานี้ใหญยิ่งจริงหนอ 
บรรลุพระอรหัตในเวลาจบคาถาเพียง  ๘  บท.       พระศาสดาทรงกระทํา 
เหตุนั้นใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว ทรงสถาปนาพระเถรีไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาภิกษุณสีาวิกา   ผูตรสัรูเร็ว  ดวยประการฉะน้ี. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 

             ๑๐.  ประวัติพระภัททกาปลานีเถรี 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ปุพเพนิวาส  อนุสสฺรนฺตีน  ทานแสดงวา  พระ- 
ภัททกาปลานีเถรี    เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา    ผูมีปุพเพนิวาสญาณ 
ตามระลึกขันธสันดานท่ีเคยอาศัยอยูในกาลกอนได. 
         ไดยินวา  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมมุตตระ    นางบังเกิดใน 
เรือนแหงสกุล     กรุงหังสวดี    ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว 
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศ 
กวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูมีบุพเพนิวาสญาณ  จึงกระทํากุศลกรรมใหยิ่งยวด  
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ข้ึนไป  ปรารถนาตําแหนงน้ัน.  นางเวียนวายตายเกิดไปในเทวดาและมนุษย    
ทั้งหลาย  เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติข้ึน ถือเอาปฏิสนธิในเรือนสกุล  กรุง 
พาราณสี    กระทําการทะเลาะกับนองสาวของตน   เมื่อนองสาวน้ันถวาย  
บิณฑบาตแดพระปจเจกพุทธเจา   ก็คิดวา   นางนี้ถวายบิณฑบาตแดพระ- 
ปจเจกพุทธเจาแลว  จักใหเราตกอยูใน  อํานาจของตน  ดังนี้แลวจึงรับบาตร 
จากมือของพระปจเจกพุทธเจา    เทอาหารท้ิงเสีย    เอาเปอกตมใสจนเต็ม 
แลวถวายไป.  มหาชนตางติเตียนกันวา  นางนี้เปนพาล  พูดกันวา   เธอ 
ทะเลาะกับหญิงผูใด   ไมกระทําอะไรแกหญิงผูนั้น  พระปจเจกพุทธเจาทําผิด 
อะไรตอเธอหรือ.   นางละอายดวยคําพูดของตนเหลาน้ัน   จึงรับบาตรมา 
ใหม  เทเปอกตมออกลาง  เอาฝุนหอมขัดสี  ใสอาหารมีรสอรอย  ๔   อยาง 
จนเต็ม    แลววางบาตรซ่ึงสดใสดวยเนยใสมีสีประดุจหองดอกบัวหลวงซึ่ง 
เทลาดหนาไวบนมือของพระปจเจกพุทธเจา    แลวต้ังความปรารถนาไววา 
บิณฑบาตน้ีเกิดมีแสงสุกใส    ฉันใด    ขอใหสรีระของดิฉันจงมีแสงสุกใส 
ฉันนั้นเถิด.    เรื่องนี้ทั้งหมดพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องของพระ- 
มหากัสสปเถระ.                                                                     
         สวนพระมหากัสสปเถระถือเอาทางขวา      ไปยังโคนตนไทรชื่อ 
พหุปุตตะอันเปนสํานักของพระทศพล.     นางภัททกาปลานีถือเอาทางซาย 
ไดไปยังอารามของพวกปริพาชก       เพราะเหตุที่การบรรพชามาตุคาม 
พระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงอนุญาต.  ตอเมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมี 
ทรงไดบรรพชาแลว       นางจึงไดบรรพชาและอุปสมบทในสํานักของ 
พระเถรี    ในกาลตอมาการทําวิปสสนากรรมฐานไดบรรลุพระอรหัต    จึง 
เปนผูมีความช่ําของชํานาญในบุพเพนิวาสญาณ.     ลําดับนั้น  พระศาสดา  
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ประทับนั่งในพระเชตวัน   เมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั่งหลายไวในตําแหนง 
ตาง ๆ  จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวก 
ภิกษุณีสาวิกา  ผูมบีุพเพนิวาสญาณ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 

                                       อรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
                       ๑๑.  ประวติัพระภัททากัจจานาเถรี 
 
                ในสูตรท่ี  ๑๑  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   มหาภิฺาปฺปตฺตาน    ทานแสดงวา    พระภัททา- 
กัจจานาเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูบรรลุอภิญญาใหญ.       ความจริง 
สําหรับพระพุทธเจาองคหน่ึง    มีผูทีส่ําเร็จอภิญญาใหญได  ๔  ทาน  สาวก 
ที่เหลือหาสําเร็จไม.       เพราะสาวกท่ีเหลือยอมสามารถระลึกชาติไดตลอด 
แสนกัปเทานั้น  ยิ่งข้ึนไปกวานั้นระลึกไมได. แตทานผูบรรลอุภิญญาใหญ 
ยอมระลึกชาติไดอสงไขยหนึ่งยิ่งดวยแสนกัป.      ในศาสนาของพระศาสดา 
แมของพวกเรา    ชน ๔ ทานเหลาน้ันคือ    พระอัครสาวก ๒ รูป   พระ- 
พากุลเถระ    พระนางภัททากัจจานาเถรี   สามารถระลึกชาติไดประมาณ 
เทาน้ี      เพราะฉะนั้น    พระเถรีนี้จึงชื่อวาเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา 
ผูมีอภิญญาใหญ.    พระนางมีพระนานวา   ภัททากัจจานา.    กผิ็วพรรณ 
แหงสรีระของพระนางนั้นเปนผิวพรรณเหมือนผิวของทองคําชั้นดีที่สุด. 
เพราะฉะนั้น  พระนางจึงนับไดวาเปนคนสวยงามโดยแท  นี้เปนพระนาม 
ของพระมารดาของพระราหุล. 
         แมพระนางนั้น  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมมุตตระ  ถือเอา  
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ปฏิสนธิในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี ในกาลตอมาฟงธรรมกถาของพระศาสดา  
เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศ 
ของเหลาภิกษุณีสาวิกาผูบรรลุอภิญญาอยางใหญ    จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึน 
ไป  ปรารถนาตําแหนงน้ัน.  นางเวียนวายตายเกิดในเทวดาและมนุษยโลก 
ตลอดแสนกัป        ในพุทธุปบาทกาลน้ีถือเอาปฏิสนธิในพระราชนิเวศน 
พระเจาสุปปพุทธะ.  เหลาพระประยูรญาติเฉลิมพระนามวา ภัททากัจจานา. 
พระนางเจริญวัยไดอภิเษกเปนมเหสีพระโพธิสัตว.      ตอมาพระนางได 
ประสูติพระโอรสพระนามวา    พระราหุลกุมาร.   ในวันที่พระราหุลกุมาร 
ประสูติแลว พระโพธิสัตวเสด็จออกทรงผนวช  ทรงบรรลุพระสัพพัญุต- 
ญาณที่โคนตนโพธิ   เมื่อจะกระทําการอนุเคราะหชาวโลก  เสด็จมาถึงกรุง 
กบิลพัสดุโดยลําดับ    ไดทรงกระทําการสงเคราะหพระญาติ     ตอมาเม่ือ 
พระเจาสุทโธทนมหาราชปรินิพพานแลว       พระนางมหาปชาบดีโคตมี 
พรอมกับมาตุคาม   ๕๐๐  นาง  ขอบรรพชาในสํานักของพระศาสดา.  พระ- 
มารดาของพระราหุลก็ดี พระนางรูปนันทาชนบทกัลยาก็ดี  กพ็ากันไปยัง 
สํานักของพระเถรี    บวชแลว.    นางจําเดิมแตบวชแลวไดปรากฏชื่อวา 
ภัททากัจจนาเถรี.   ตอนาพระนางเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลวเปน 
ผูช่ําชองชํานาญในอภิญญาท้ังหลาย  นั่งขัดสมาธิครั้งเดียว  ระลึกชาติได 
ถึงอสงไขยหน่ึงยิ่งดวยแสนกัปโดยการระลึกถึงครั้งเดียว.  เมื่อคุณความดี 
นั้นของนางปรากฏชัดแลว  พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวัน  เมื่อ 
ทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไวในตําแหนงเอตทัคคะตาง ๆ ตามลําดับ  จึง 
ทรงสถาปนาพระเถรีนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาภิกษุณีสาวิกา 
ผูบรรลุอภิญญาใหญ  แล. 
                                       จบอรรถกถาสูตรท่ี  ๑๑  
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                                 อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๒ 

           ๑๒. ประวัติพระกีสาโคตมีเถร ี
 
         ในสูตรท่ี  ๑๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา    ลขูจีวรธราน    ทานแสดงไววา     นางกีสาโคตมีเปน 
ยอดของเหลาภิกษุสาวิกาผูทรงผาบังสุกุลอันประกอบดวยความเศราหมอง 
ดังน้ี    นางมีชื่อวา   โคตมี   แตเขาเรียกกั้นวา    กีสาโคตมี    เพราะเปนผู 
คอนขางจะผอมไปนิดหนอย. 
         แมนางน้ีครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล 
กรุงหังสวดี    ฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว     เห็นพระศาสดาทรง 
สถาปนาภิกษุณีรูปหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณี 
สาวิกาผูทรงจีวรเศราหมอง      จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป       ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น.     นางเวียนวายไปในเทวดาและมนุษยตลอดแสนกัป    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลคนเข็ญใจ   กรุงสาวัตถี  เวลาเจริญวัยแลว 
ก็ไปสูการครองเรือน.     พวกชนในสกุลนั้นดูหม่ินนางวา    เปนธิดาของ 
สกุลคนเข็ญใจ.  ตอนานางไดคลอดบุตรคนหนึ่ง.   ทีนั้นชนทั้งหลายจึงได 
ทําความยกยองนาง.     กบ็ุตรของนางต้ังอยูในวัยพอจะว่ิงไปว่ิงมาเลนไดก็ 
มาตายเสีย    ความเศราโศกก็เกิดข้ึนแกนาง.    นางคิดวา    เราขาดลาภ 
และสักการะในเรือนน้ีแลว   นับแตเวลาท่ีบุตรเกิดมาจึงไดสักการะ    ชน 
เหลาน้ีจึงพยายามแมเพ่ือจะทิ้งบุตรของเราไวขางนอก   ดังน้ี     จึงอุมบุตร 
ใสสะเอวเที่ยวเดินไปตามลําดับประตูเรือนดวยพูดวา     ขอพวกทานจงให 
ยาแกบุตรของเราดวยเถิด   ดังน้ี.  พวกมนุษยในที่ที่พบแลว ๆ ตางดีด  
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นิ้วมือกระทําการเยยหยันวา   ยาสําหรับคนตายแลวทานเคยเห็นที่ไหนบาง.  
นางมิไดเขาใจความหมายแหงคําพูดของพวกเขาเลย.  ลําดับนั้น  คนฉลาด 
คนหน่ึง  เห็นนางแลวคิดวา  นางนี้จักตองมีจิตฟุงซาน  (บา)    เพราะ 
ความเศราโศกถึงบุตร  แตยาสําหรับบุตรของนางน้ันคนอ่ืนหารูไม  พระ- 
ทศพลเทาน้ันจักทรงทราบ  ดังนี้แลว    จึงกลาวอยางนี้วา    แมเอย    ยา 
สําหรับ บุตรของเธอคนอ่ืนที่จะรูหามีไม  พระทศพลผูเปนยอดบุคคลในโลก 
พรอมท้ังเทวโลกประทับอยูในวิหารใกล ๆ นี่เอง      ขอเธอจงไปทูลถาม 
ดูเถิด.  นางคิดวา  คนผูนี้พูดจริง   จึงอุมบุตรไปยืนอยูในตอนทายบริษัท 
ในเวลาท่ีพระตถาคตประทับนั่งบนพุทธอาสน    แลวกราบทูลวา    ขาแต  
พระผูมีพระภาคเจา    ขอพระองคโปรดประทานยาแกบุตรของขาพระองค 
ดวยเถิด  ดังน้ี . 
         พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของนางแลวตรัสวา  ดูกอนโคตมี   เธอ 
มาท่ีนี้เพ่ือตองการยานับวาทําดีมาก    เธอจงเขาไปยังนคร    เดินเที่ยวไป 
ตลอดนครนับแตทายบานไป  ในเรือนใดไมเคยมีคนตาย    จงนําเอาเมล็ด 
พันธุผักกาดจากเรือนน้ันมา  ดังนี้.  นางทูลวา  ดีแลว  พระเจาขา  ดังนี้ 
มีใจยินดีเขาไปภายในนคร    พอถึงเรือนแรกทีเดียวก็พูดวา    พระทศพล 
ทรงมีรับสั่งใหหาเมล็ดพันธุผักกาดมา        เพ่ือประโยชนใชเปนยาแกลูก 
ของเรา    ขอพวกทานจงใหเมล็ดพันธุผักกาดแกเราเถิด     ดังน้ี.     พวก 
คนทั้งหลายตางไดนํามาใหนางดวยพูดวา  เชิญเถดิโคตมี. 
         โคตมี.    ดิฉันยังไมอาจรับไวไดโดยทํานองน้ี     ในเรือนนี้ชื่อวาไม 
เคยมีคนตายหรือ. 
                ชาวบาน.     ดกูอนนางโคตมี    เธอพูดอะไร   ใครจะอาจนับคน 
ที่ตายแลวในเรือนน้ีไดเลา.  
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         โคตมี.  ถากระน้ัน  พอที  พระทศพลทรงรับสั่งใหขาพเจารับเมล็ด  
พันธุผักกาดน้ัน  จากเรือนท่ีไมเคยมีคนตาย. 
         นางเดินไปเรือนหลังท่ี ๓  โดยทํานองนี้นี่แหละแลวคิดไดวา    ใน 
นครท้ังส้ินก็จักมีทํานองน้ีเหมือนกัน  พระพุทธเจาผูทรงอนุเคราะหดวย 
ประโยชนเกือ้กูลจักทรงเห็นเหตุนี้แลว   ดังน้ี   ไดความสังเวชใจ   ออกไป 
ภายนอกนครน้ันทีเดียว   ไปยังปาชาผีดิบเอามือจับบุตรแลวพูดวา   แนะ 
ลูกนอย   แมคิดวา   ความตายน้ีเกิดข้ึนแกเจาเทาน้ัน    แตวาความตายน้ี 
ไมมีแกเจาคนเดียว   นี่เปนธรรมดามีแกมหาชนท่ัวไป   ดังน้ีแลว  จึงทิ้งลูก 
ในปาชาผีดิบแลวกลาวคาถาน้ีวา  :- 
                  น  คามธมฺโม  โน  นิคมสฺส   ธมฺโม 
              น   จาปย  เอกกลุสฺส  ธมฺโม 
              สพฺพสฺส  โลกสสฺ  สเทวกสฺส 
              เอเสว   ธมฺโม   ยทิท  อนิจฺจตา. 
             ธรรมนี้นี่แหละคือควานไมเท่ียง   มิใชธรรมของ 
         ชาวบาน  มิใชธรรมของนิคม   ทัง้มิใชธรรมกศุล 
         เดียวดาย   แตเปนธรรมของโลกทั้งหมด   พรอมทั้ง 
         เทวโลก. 
         ก็แหละครั้นกลาวอยางนี้แลว  นางไดไปยังสํานักของพระศาสดา. 
ทีนั้น   พระศาสดาตรัสวา  ดูกอนโคตมี  เธอไดเมล็ดพันธุผักกาดแลวหรือ. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไมมีการที่จะใชเมล็ดพันธุผักกาด 
แลว    แตขอพระองคจงประทานท่ีพ่ึงแกขาพระองคเถิด. 
         ลําดับนั้น    พระศาสดาตรัสคาถาในธรรมบทแกนางวา:-  
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                   ต  ปุตฺตปสุสมฺมตฺต                  พฺยาสตฺตมนส    
              สุตฺต  คาม   มโหโฆว                มจฺจ ุ  อาทาย   คจฺฉติ.            
                    มฤตยูยอมพาเอานรชน   ผูมัวเมาในลกูและสัตว       
              เลี้ยง ผูมีใจของอยูในอารมณตาง ๆ ไป  เหมือนหวง    
              น้ําใหญพัดพาเอาชาวบานท่ีหลับไหลอยูไปฉะน้ัน.   
         จบพระคาถานางทั้งท่ียืนอยูนั่นเอง ดํารงอยูในโสดาปตติผล  ทลูขอ 
บรรพชาแลว.  พระศาสดาทรงอนุญาตการบรรพชาให.  นางทําประทักษิณ 
พระศาสดา ๓  ครั้ง  ถวายบังคมแลวไปยังสํานักภิกษุณี  ไดบรรพชาและ  
อุปสมบทแลว  ไมนานนักการทํากรรมในโยนิโสมนสิการ  เจริญวิปสสนา 
ลําดับนั้น พระศาสดาไดตรัสพระคาถาพรอมดวยเปลงโอภาส [รัศมี]   แก 
นางวา :-                                                  
                  โย   จ  วสฺสสต    ชีเว          อปสฺส  อมต  ปท 
              เอกาห  ชีวิต   เสยฺโย          ปสฺสโต  อมต  ปท. 
                   ก็ผูใดไมเห็นอมตบท   พึงมีชีวิตอยูต้ัง  ๑๐๐  ป 
              ชีวติของผูเห็นอมตบทเพียงวันเดียว   ยงัประเสริฐกวา 
                  ดงัน้ี. 
         จบพระคาถา   นางก็บรรลุอรหัต    เปนผูเครงครัดยิ่งในการใชสอย 
บริขาร   หมจีวรประกอบดวยความปอน ๓ อยางเท่ียวไป.  ตอมาพระศาสดา 
ประทับนั่งในพระเชตวัน เมื่อทรงสถาปนาเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงตาง ๆ 
ตามลําดับ   จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวา 
พวกภิกษุณสีาวิกา    ผูทรงจีวรเศราหมอง  แล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๒  
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                    อรรถกถาสูตรที่  ๑๓  

        ๑๓. ประวัติพระสิง๑คาลมาตาเถรี 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  สทฺธาธิมุตฺตาน   ทานแสดงวา  พระสิงคาลมาตาเถรี 
เปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาผูพนกิเลสดวยศรทัธา. 
         ดังไดสดับมา  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  นางบังเกิด 
ในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี   เมื่อฟงธรรมของพระศาสดา    เห็นพระศาสดา 
ทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกภิกษุณี 
สาวิกาผูพนกิเลสดวยศรทัธา    จึงกระทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป   ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น.     นางเวียนวายไปในเทวดาและมนุษยตลอดแสนกัป      ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลเศรษฐีกรุงราชคฤห   ไดสามีที่มีสกุลมีชาติ 
เสมอกัน คลอดบุตรคนหน่ึง.  ชนทั้งหลายต้ังชื่อใหลูกของนางวา สิงคาล- 
กุมาร.   เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  แมนางก็มีชื่อวา สิงคาลมารดา. วันหน่ึง 
นางฟงธรรมกถาของพระศาสดาแลว  ไดศรัทธาไปสํานักของพระศาสดา 
บรรพชาแลว   ต้ังแตบวชแลว   กลับไดสัทธินทรียมีประมาณยิ่ง.    นางไป 
สูวิหารเพ่ือตองการฟงธรรม กําลังยืนมองดูพระสิริสมบัติของพระทศพลอยู 
นั่นเอง   พระศาสดาทรงทราบวานางเปนผูดํารงมั่นในลักษณะแหงศรัทธา 
แลว    ทรงแสดงธรรมเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส    ทรงทําใหเปนที่สบาย  
ทีเดียว พระเถรีแมนั้นก็กระทําศรัทธาลักษณะน่ันแหละใหเปนธุระ  ไดบรรล ุ
พระอรหัตแลว.  ลําดับนัน้   พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวัน  เมื่อทรง 
 
๑.  บาลีเปน  สิคาลมาตาเถรี.  
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สถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตําแหนงตาง ๆ    ตามลําดับ   จึงทรงสถาปนา  
พระเถรีนี้ในตําแหนงเปนเลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกา    ผูพนกิเลสดวย 
ศรัทธา  ดวยประการฉะน้ี. 
                  จบอรรถกถาเถริบาลี  ประดับดวยสูตร  ๑๓  สูตร 
                                     จบอรรถกถาวรรคที่  ๕ 
                   จบประวัติพระภิกษุณีสาวิกาเอตทัคคะ  ๑๓ ทาน 
           พระสุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต 
 
         พระสกุลาภิกษุณี  เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูมีจักษุทิพย  
         พระภทัทากุณฑลเกสาภิกษุณี    เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเรา 
ผูตรัสรูไดเร็วพลัน. 
         พระภทัทากาปลานีภิกษุณี    เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูระลึก 
ชาติกอน ๆ ได. 
         พระภทัทากัจจานาภิกษุณี    เลศิกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูได 
บรรลุอภิญญาใหญ.    
         พระกสีาโคตมีภิกษุณี   เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูทรงจีวร 
เศราหมอง.  
         พระสคิาลมาตาภิกษุณี   เลิศกวาพวกภิกษุณีสาวิกาของเราผูพนจาก 
กิเลสไดดวยศรัทธา.                                           
            
                                                จบวรรคที่  ๕  
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                               วรรคที่   ๖ 
 

         วาดวยอุบาสกผูมีตําแหนงเลิศ  ๑๐  ทาน  

 
         [๑๕๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พอคาชื่อตปุสสะและภัลลกิะ  เลิศ 
กวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูถึงสรณะกอน. 
         สุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี    เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา 
ผูถวายทาน. 
         จิตตคฤหบดีชาวเมอืงมัจฉิก๑สณัฑะ       เลศิกวาพวกอุบาสกสาวก 
ของเราผูเปนธรรมกถึก.                                            
         หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี      เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา 
ผูสงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ  ๔.  
         เจาศากยะพระนามวามหานามะ    เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของ 
เราผูถวายรสอันประณีต. 
         อุคคคฤหบดีชาวเมือ่งเวสาลี       เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเรา 
ผูถวายโภชนะเปนที่ชอบใจ. 
         อุคคคฤหบดี  เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเปนสังฆอุปฏฐาก. 
         สูรัมพัฏเศรษฐีบุตร    เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเลื่อมใส 
อยางแนนแฟน. 
         หมอชวีกโกมารภัจ      เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูเลื่อมใส 
ในบุคคล. 
         นกุลีปตาคฤหบดี   เลิศกวาพวกอุบาสกสาวกของเราผูคุนเคย. 
                                                                     จบวรรคที่   ๖ 
 



๑.  บางแหงเปนมัจฉิกาสัณฑะ.  
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                                           อุบาสกบาลี 
 

                           อรรถกถาวรรคที่  ๖  

 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
          ๑. ประวัติตปุสสะและภัลลิกะอบุาสก 
 
          สูตรท่ี  ๑  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ปม   สรณ   คจฺฉนฺตาน  ทานแสดงวา  พอคาสองคน 
คือ   ตปุสสะ  ๑  ภัลลิกะ  ๑   เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถึงสรณะกอนคน 
ทั้งปวง. 
         ไดยินวา  พอคาท้ังสองน้ี  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ 
ถือเอาปฏิสนธิในเรือนสกุล   กรุงหังสวดี   ตอมา  ไดฟงธรรมเทศนาของ 
พระศาสดา       เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกสองคนไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถึงสรณะเปนคนแรก  จึงกระทํากุศลให 
ยิ่งยวดในรูป  ปรารถนาตําแหนงนั้น.    เขาทั้งสองเวียนวายตายเกิดไปใน 
เทวดาและมนุษยสิ้นแสนกัป     มาบังเกิดในเรือนกุฎมพีในอสิตัญชนนคร 
กอนพระโพธิสัตวของเราทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ     พ่ีชายใหญไดมี 
ชื่อวาตปุสสะ.  นองชาย   ชื่อวาภัลลิกะ.  สมัยตอมาพวกเขาอยูครองเรือน 
เทียมเกวียน   ๕๐๐  เลม   เที่ยวทําการคาขายตลอดมาเปนเวลานาน. 
         ในสมยันั้นพระโพธิสัตวของพวกเรา  ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  
ประทับอยูที่โคนตนโพธิ  ๗   สัปดาห      ในสัปดาหที่  ๘  ประทับนั่งท่ี 
โคนตนเกด.  ในสมัยนั้นพอคาท้ังสองน้ัน    ไดมาถึงสถานท่ีนั้นพรอมกับ  
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เกวียนประมาณ    ๕๐๐  เลม.    มารดาของสองพอคาน้ันเกิดเปนเทวดาอยูใน  
ที่แถวนั้นในอัตภาพติดตอกัน   ๕  อัตภาพ.   นางคิดวา   บัดนี้พระพุทธเจา 
ควรท่ีจะไดรับพระกระยาหาร        เพราะตอแตนี้ไปพระองคปราศจาก 
พระกระยาหารจะไมสามารถทรงพระชนมชีพอยูได.     อน่ึง  บตุรของเรา 
ทั้งสองนี้ก็ไปตามสถานท่ีนี้.  วันนี้บุตรทั้งสองนั้นควรไดถวายบิณฑบาตแด 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   ดงัน้ีแลว    จึงไดทําใหโคท่ีเทียมเกวียนทั้ง  ๕๐๐ เลม 
หยุดไมเดินไป. พวกเขาตางพูดวา  นี่อะไรกัน   อะไรกันนี่  จึงพากันตรวจดู 
นิมิตตาง ๆ.  ทีนั้น  เทพยดานั้นทราบวาเขาท้ังสองลําบาก  จึงเขาสิงในราง 
ของบุรุษคนหนึ่งแลวกลาววา  เพราะเหตุไร  พวกทานจึงตองลําบาก ไมมี 
ยักษอ่ืนกลั่นแกลง    ไมมภูีตผีกลั่นแกลง     ไมมีนาคกลั่นแกลงพวกทาน 
ดอก  แตเราเปนมารดาของพวกทานในอัตภาพท่ี   ๕   บังเกิดเปนภุมเทวดา 
อยูในที่นี้      นั่นพระทศพลประทับนั่งอยูที่โคนตนเกด     ขอพวกเจาจง 
ถวายบิณฑบาตเปนครั้งแรกแดพระองคเถิด  ดังนี้ .   พวกเขาไดฟงถอยคํา 
ของนางแลวมีใจยินดี     เอาขาวสัตตุผงและขาวสัตตุกอนใสถาดทองนําไป 
ยังสํานักของพระศาสดาแลวกราบทูลวา    ขอพระองคโปรดทรงรับโภชนะ 
นี้เถิด  พระเจาขา.     พระศาสดาทรงตรวจดูอาจิณปฏิบัติของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายในอดีตแลว.  ลาํดับนั้น    ทาวมหาราชทั่ง  ๔  องค   นอมถวาย 
บาตรทําดวยหิน ๔  ใบแดพระองค. พระศาสดาตรัสวา   ขอผลเปนอันมาก 
จงสําเร็จแกทานทั้งสองเถิด   แลวทรงอธิษฐานบาตรแมทั้ง  ๔   ใบใหเปน 
บาตรใบเดียวเทาน้ัน.  ในขณะนั้นพอคาท้ังสองน้ัน  จึงเอาขาวสัตตุผงและ 
ขาวสัตตุกอนใสในบาตรของพระตถาคต   ในเวลาท่ีพระองคเสวยเสร็จแลว 
ถวายนํ้า   ในเวลาเสร็จภัตกิจแลวถวายบังคม  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   
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ที่นั้น  พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขาทั้งสอง.   ในเวลาจบเทศนา  เขา  
ทั้งสองต้ังอยูในสรณะ.    [ทเววาจิกะ]     ที่เปลงวาจาถึงพระพุทธเจาและ 
พระธรรมทัง้สองเทาน้ัน    ถวายบังคมพระศาสดาแลว    มีประสงคจะไปสู 
นครของตนจึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระองคโปรดประทาน 
เจดียสําหรับบูชาแกพวกขาพระองคเถิด.   พระศาสดาทรงเอาพระหัตถขวา 
ลูบพระเศียรแลวประทานเสนพระเกศธาตุ  ๘  เสน    แกชนแมทั้งสอง  ชน 
ทั้งสองนั้นวางพระเกศธาตุไวในผอบทองคํานําไปสูนครของตน  ใหบรรจุ 
พระเกศธาตุของพระพุทธเจาท่ียังมีพระชนมไวที่ประตูอสิตัญชนนคร ใน 
วันอุโบสถกม็ีรัศมีสีนิลเปลงออกมาจากพระเจดีย   เรื่องนี้เกิดข้ึนโดยทํานอง 
นี้    ก็ในกาลตอมา  พระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวัน  เมื่อทรงสถาปนา 
อุบาสกท้ังหลายไวในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ  จึงทรงสถาปนาชนทั้งสอง 
นี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาอุบาสกท้ังหลาย    ผูถึงสรณะกอน 
แล. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่   ๑ 
 
                                            อรรถกถาสูตรท่ี ๒ 

                     ๒. ประวัติสุทัตตอนาถปณฑิกคฤหบดี 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ทายกาน ทานแสดงวา อนาถบิณฑิกคฤหบดีชื่อสุทัตตะ 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูยินดียิ่งในทาน. 
         ดังไดสดับมา ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ  คฤหบดีนั้น 
บังเกิดในเรือนสกุล   กรุงหังสวดี  เมื่อฟงธรรมกถาของพระศาสดา  เห็น  
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พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวก  
อุบาสกผูถวายทาน   จึงกระทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป ปรารถนาตําแหนงนั้น. 
เขาเวียนวายไปในเทวดาและมนุษยตลอดแสนกัป  ในพุทธุปบาทกาลน้ีมา 
บังเกิดในเรือนของสุมนเศรษฐี   กรุงสาวัตถี. ชนทั้งหลายต้ังชื่อใหแกเขาวา 
สุทัตตะ   ตอมาเขาดํารงอยูในฆราวาสวิสัย    เปนผูใหทาน  เปนทานบดี 
จึงไดมีชื่อวา  อนาถปณฑกิะ  อันเปนชือ่ท่ีเขาไดปรารถนาไว  เพราะ 
คุณน้ันนั่นแหละ  เขาใชเวียน  ๕๐๐  เลมบรรทุกสนิคา  ไปยังเรือนของ 
เศรษฐีผูเปนสหายรักของตนในกรุงราชคฤห   ไดยนิวา  พระผูมีพระภาค- 
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนแควนในที่นั้น     ในเวลาจวนจะใกลรุงเขาไปเฝา 
พระศาสดาทางประตูที่เปดไวดวยอํานาจของเทวดา  ฟงธรรมแลวต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล  ในวันที่ ๒  ถวายมหาทานแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุข    ถอืปฏิญญาของพระศาสดา    เพ่ือเสด็จมาสูกรุงสาวัตถุ  ในทาง 
๕๔  โยชน  ในระหวางทางใหทานทรัพยนับแสน ๆ  ใหสรางวิหารในระยะ 
ทุกโยชน   ปลูาดพระเชตวันดวยเครื่องปูลาดราคานับโกฏ ิ   ซือ้ท่ีดินดวย 
ทรัพย   ๑๘  โกฏ ิ   สรางวิหารดวยทรัพย   ๑๘   โกฏิ    เมื่อวิหารเสร็จแลว 
ใหทานตามท่ีตองการแกบริษัท     ในเวลากอนอาหารและหลังอาหาร 
กระทําการฉลองวิหารดวยทรัพย  ๑๘  โกฏิ.   การฉลองวิหารเสร็จส้ินใน 
เวลา  ๙  เดือน.   อาจารยพวกอ่ืนอีกกลาววา  ในเวลา  ๕  เดือน.   แตขอ 
ทุมเถียงกันของอาจารยทั้งปวงเหลาน้ันไมมี.    เขาสละทรัพย ๕๔ โกฏิ โดย 
อาการอยางนี้    ทําทานเห็นปานน้ีใหเปนไปในเรือนของตนตลอดกาลเปน 
นิตย. ทุก ๆ วัน   มีสลากภัต  ๕๐๐  ที ่ มีปกขิกภัต  ๕๐๐ ที ่  มสีลากยาคู 
๕๐๐  ที ่ มีปกขิยยาคู  ๕๐๐  ที่  มีธุวภัต  ๕๐๐  ที ่ มีสลากภัตสําหรับ  
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ภิกษุอาคันตุกะ  ๕๐๐  ที ่   มีภัตสําหรับภิกษุผูเตรียมตัวจะเดินทาง  ๕๐๐ ที่  
มีภัตสําหรับภิกษุไข   ๕๐๐  ที่    มีภัตสําหรับภิกษุผูคอยดูแลภิกษุไข  ๕๐๐ ที ่
มีอาสนะ  ๕๐๐  ที่  ปูไวประจําเปนนิตยในเรือนทีเดียว   เมื่อเปนเชนนั้น 
ในกาลตอมาพระศาสดาประทับนั่งในพระเชตวัน  เมื่อทรงสถาปนาอุบาสก 
ทั้งหลายในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ    จึงทรงสถาปนาทานไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาอุบาสกท้ังหลาย  ผูถวายทาน  แล. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่   ๒ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 

                ๓.  ประวัติจิตตคฤหบดี 
 
        ในสูตรท่ี  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        ดวยบทวา   ธมมฺกถิกาน  ทานแสดงวา  จิตตคฤหบดีเปนเลิศกวาพวก 
อุบาสกผูเปนธรรมกถึก.                    
        ไดยินวา  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ   เขาบังเกิดใน 
เรือนสกุล  กรุงหังสวดี  ตอมาไดฟงธรรมกถา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา 
อุบาสกคนหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาอุบาสกผูเปนธรรมกถกึ 
จึงกระทํากุศลยิ่งยวดข้ึนรูป  ปรารถนาตําแหนงนั้น. เขาเวียนวายไปในเทวดา 
และมนุษยตลอดแสนกัป ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  กัสสปะ บังเกิดใน 
เรือนแหงนายพรานเนื้อ  ตอมา ในเวลาท่ีเขาสามารถจะทําการงานในปาได 
แลว    วันหนึ่ง  เมื่อฝนตก  ถือเอาหอกไปเพ่ือจะฆาเนื้อ  เขาไปปากําลัง 
มองดูตัวเน้ืออยู     เห็นภิกษุรูปหน่ึงหมผาบังสุกุลคลุมศีรษะนั่งอยูบนหลัง 
แผนหินที่เง้ือมเขาเกิดเองแหงหน่ึง   เกิดความสําคัญข้ึนวา   พระผูเปนเจา  
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จักนั่งกระทําสมณธรรมอยูรูปเดียว  ดงัน้ี   รีบไปเรอืน   ใหปงเน้ือท่ีไดมา  
เมื่อวานไวที่เตาหน่ึง หุงขาวที่เตาหน่ึง เห็นภิกษุสองรูปเที่ยวบิณฑบาตจึงรับ 
บาตรของทานนิมนตใหนั่งเหนืออาสนะที่จัด ไว ใหรับอาหารแลวส่ังคนอ่ืน 
วา  พวกทานจงเลี้ยงดูพระผูเปนเจา  ตัวเองก็ใสขาวลงในหมอ  เอาใบไมผูก 
ปากหมอแลวถือหมอเดินไป       ระหวางทางก็เลือกเก็บดอกไมนานาชนิด 
ถึงท่ีที่พระเถระนั่ง  ยกหมอลงวางไว ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึงแลวกลาววา 
ทานเจาขา  โปรดสงเคราะหขาพเจาดวยเถิด  รับบาตรของพระเถระมาแลว 
บรรจุขาวจนเต็ม  วางไวในมือพระเถระ บูชาพระเถระดวยดอกไมที่คละกัน 
เหลาน้ัน  ยืน  ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึงแลวกลาววา   ในสถานท่ีขาพเจาเกิด 
แลวเกิดแลว  ขอบรรณาการ ๑,๐๐๐   จงมาถึงขาพเจา   ขอฝนดอกไม  ๕  ส ี
จงตกลง     เหมือนอยางการบูชาดวยดอกไมพรอมกับบิณฑบาตมีรสอรอย 
ทําจิตใหแชมชื่นฉะน้ัน.        พระเถระเห็นอุปนิสัยของเขาแลว     บอกให 
กรรมฐานมีอาการ  ๓๒  เปนอารมณ.   เขาทํากุศลจนตลอดชีวิตบังเกิดใน 
เทวโลก. ในสถานท่ีเกิด  ฝนดอกไมทิพยตกลงตามพ้ืนที่ประมาณแตหัวเขา 
ทั้งตนเองก็ประกอบดวยยศยิ่งกวาเทวดาองคอ่ืน ๆ. 
         เขาเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยพุทธันดรหน่ึง   ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี   ก็บังเกิดในสกุลเศรษฐี  ณ  นครมัจฉิกาสัณ๑ฑะ  แควนมคธ.    เวลา 
เขาเกิด   ฝนดอกไม   ๕   สี    ตกลงตามเขตประมาณแคหัวเขาทั่วพระนคร. 
ครั้งน้ัน   บิดามารดาของเขาคิดวา  บุตรของเรานําชื่อของตนมาดวยตนเอง 
แมในวันเกิด   ทั่วพระนครก็วิจิตรดวยดอกไม   ๕  สี   จึงขนานนามเขาวา 
จิตตกุมาร.    ยอมาเขาดํารงอยูในฆราวาสวิสัย   เมื่อบิดาลวงลับ ไป   ก็ได 
ตําแหนงเศรษฐีในนครน้ัน.    สมัยนั้น   พระเถระชือ่วามหานามะ     ใน 
 
๑.  บาลีเปน  มัจฉิกสันฑะ.  
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จํานวนพระเถระปญจวัคคีย  ไปถึงนครมัจฉิกาสัณฑะ  จิตตคฤหบดีเลื่อมใส  
ในอิริยาบถของทาน      จึงรับบาตรนํามายังเรือน     บูชาดวยบิณฑบาต 
ทานฉันเสร็จแลว    ก็นําไปยังสวนชื่ออัมพาตการาม  สรางที่อยูถวายพระ- 
เถระ ณ  ที่นัน้   ถือปฏญิญาเพ่ือทานอยูรับบิณฑบาตในเรือนตนเปนนิตย. 
แมพระเถระเห็นอุปนิสัยของจิตตคฤหบดีนั้น      เม่ือแสดงธรรมจึงแสดง 
เฉพาะสฬายตนวิภังคเทานั้น. ไมชานัก  จิตตคฤหบดีก็บรรลุพระอนาคามิ- 
ผล.      เพราะตนมีการพิจารณาเห็นสังขารอันทุกขบีบค้ันแลวในภพกอน.  
ตอมาวันหน่ึง  ทานพระอิสิทัตตเถระมาอยูในที่นั้น   เมื่อฉันเสร็จในเรือน 
ของเศรษฐีแลว      ถูกทานพระเถระ     [มหานาม]    ผูไมอาจแกปญหา 
นิมนตไวจึงวิสัชนาปญหาแกอุบาสก     เมื่อทานทราบวาเปนสหายคฤหัสถ 
กันมากอน    คิดวา บัดนี้     ไมควรอยูในที่นี้       จึงหลีกไปตามสบาย. 
วันรุงข้ึน   เศรษฐีคฤหบดีจึงออนวอนพระมหา๑กัสสปเถระผูเฒา    เพ่ือทํา 
อิทธิปาฏิหาริย.       แมพระเถระก็แสดงปาฏิหาริยที่สําเร็จดวยเตโชสมาบัติ 
คิดวา  บัดนี้   ไมสมควรอยูในที่นี้   แลวก็หลีกไปตามสบาย. 
         ตอมาวันหน่ึง    พระอัครสาวกทั้งสอง     มภิีกษุ ๑,๐๐๐  รูปเปน 
บริวาร ไปยังอัมพาตการาม.  เศรษฐีคฤหบดีก็ตระเตรียมสักการะอยางใหญ 
สําหรับ พระอัครสาวกท้ังสองน้ัน.  พระสุธัมมเถระ   เมื่อระรานจิตตคฤหบดี 
นั้น     จึงคําวาเศรษฐีดวยวาทะวานายขนมคลุกงา    ถูกเศรษฐีนั้นไลแลว 
ไปสํานักพระศาสดา  ไดโอวาท  ดํารงอยูในโอวาทพระทศพล     ขอขมา 
จิตตคฤหบดีแลวอยูในอัมพาตการามน้ันนั่นแหละ        เจริญวิปสสนาแลว 
บรรลุพระอรหัต.    ครั้งน้ัน    อุบาสกคิดวา  เราไมพบพระศพลมาลวง 
 
๑.  ม. พ ระมหานามเถระ  
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เวลาน้ันแลว  แตเมื่อเราไปเฝาพระศาสดา  ไมควรไปมือเปลา   จึงให  
ตีกลองปาวประกาศวา  คนเหลาใดประสงคจะเฝาพระทศพล คนเหลาน้ัน 
จงเอาเกวียน  ๕๐๐ เลม  บรรทุกน้ํามัน,  น้ําผ้ึง,   น้ําออยมากับเรา    ม ี
บริษัท   ๒,๐๐๐   คนแวดลอมพากันไปเฝาพระศาสดา.    ในหนทางทุก ๆ 
โยชน  เหลาเทวดาก็พากันต้ังเครื่องบรรณาการไว.  จิตตคฤหบดีนั้นไป 
สํานักพระศาสดา  ถวายบังคมพระศาสดาดวยเบญจางคประดิษฐ.   ขณะน้ัน 
ฝนดอกไม   ๕  สี  ก็ตกลงมาจากอากาศ.    พระศาสดาตรัสสฬายตนวิภังค 
โปรดคนเหลานั้น    ตามอัธยาศัยของจิตตคฤหบดี.     เมื่อจิตตคฤหบดีนั้น 
แมถวายทานแดพระทศพลเพียงครึ่งเดือน    ขาวสารนํ้ามันน้ําผ้ึงและนํ้า 
ออย    เปนตน    ที่นํามาจากเรือนของตน    ก็มิไดหมดสิ้นไป.    เครื่อง 
บรรณาการที่ชาวกรุงราชคฤหสงไปก็ยังเพียงพอ.       แมจิตตคฤหบดีนั้น 
เฝาพระศาสดาแลว  เมื่อจะกลับไปเมืองของตน   ก็ไดถวายทุกส่ิงทุกอยาง 
ที่นํามาดวยเกวียนทั้งหลายแกภิกษุสงฆ.       เหลาเทวดาก็ชวยกันทํารัตนะ 
๗  เต็มเกวียนที่วางเปลา. ในระหวางมหาชนเกิดพูดกันข้ึนวา  จิตตคฤหบดี 
ชางมีการทําสักการะและการนับถือจริงหนอ.  พระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้น 
จึงตรัสพระคาถาในพระธรรมบท  ดงัน้ีวา 
                   สทฺโธ   สีเลน  สมฺปนฺโน   ยโส    โภคสนปฺปโต 
              ย  ย    ปเทส  ภชติ             ตตฺถ  ตตฺเถว  ปูชิโต. 
                      คนผูมีศรัทธา  ถึงพรอมดวยศีล เพียบพรอมดวย 
              ยศและโภคสมบัติ      ไปยังประเทศใด ๆ  คนเขาก ็
              บชูาในประเทศนั้น  ๆ. 
         ต้ังแตนั้นมา  จิตตคฤหบดีนั้น   ก็มีอุบาสกท่ีเปนอริยสาวก  ๕๐๐ คน  
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หอมลอมเที่ยวไป.     ยอมาภายหลัง   พระศาสดา     เมื่อทรงสถาปนาเหลา  
อุบาสกไวในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ    ทรงทํากถาชื่อจิตตสังยุตใหเปน 
อัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง        จึงทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงเอตทัคคะ 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสก  ผูเปนธรรมกถึก    แล. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่   ๓ 
 
                                         อรรถกถาสูตรท่ี ๔ 

                ๔. ประวัติหัตถกอาฬวกอุบาสกชาวเมืองอาฬวี 
         ในสูตรท่ี  ๔  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  จตูหิ  สงฺคหวตฺถูหิ     ทานแสดงวา   หัตถกอาฬวก- 
อุบาสก        เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูสงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ  ๔  
อยาง. 
         ไดยินวา    หัตถกอาฬวกอุบาสกน้ี      ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุส  กรุงหังสวดี   ตอมา   ฟงธรรมกถาของ 
พระศาสดา  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึง     ผูประกอบดวย 
สังคหวัตถุ   ๔    ไวในตําแหนงเอตทัคคะ     จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.   เขาเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยตลอดแสนกัป 
ในพุทธุปบาทกาลน้ีถือปฏิสนธิในพระราชนิเวศนของพระเจาอาฬวกะ 
กรุงอาฬวี  แควนอาฬวี  รุงข้ึนก็ถูกสงตัวไปใหอาฬวกยักษ    พรอมดวย 
ถาดอาหาร.   ในเรื่องนั้น  มีเรื่องกลาวตามลําดับ  ดังนี้.  
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         เลากันวา  วันหน่ึง  พระเจาอาฬวกะประพาสปาลาเนื้อ   เสด็จตาม  
เนื้อตัวหน่ึง  ฆาไดแลว    ตัดเปน ๒ ทอน  ผูกคลองไวที่ปลายธนู   เสด็จ 
กลับมา      มพีระวรกายเหน็ดเหน่ือยเพราะลมและแดด       จึงเสด็จเขาไป  
ประทับนั่งโคนตนไทรที่มีรมเงาสบาย.  ขณะนั้น  พระราชาบรรเทาความ 
เหน็ดเหน่ือยไดตระหน่ึงแลวเสด็จออกมา        เทวดาที่สิงอยูที่ตนไทรก็จับ 
พระหัตถพรอมกับกลาววา  หยุด    หยุด    ทานตองเปนอาหารของเรา. 
เพราะถูกจับไวมั่นคง      ทาวเธอก็ไมทรงเห็นอุบายอยางอ่ืน     จึงตรัสวา 
เราจักสงถาดอาหารพรอมกับคนหน่ึง ๆ ใหแกทานทุกวัน เสด็จกลับพระ- 
นครแลว    ต้ังแตนั้นมา   ก็ทรงสงถาดอาหารพรอมดวยมนุษยคนหนึ่ง ๆ 
จากเรือนจํา.   โดยทํานองน้ีแล     เมื่อมนุษยในเรือนจําหมดแลว      พวก 
คนแก ๆ กถ็กูจับสงไป     ความพรั่นกลัวก็เกิดข้ึนในบานเมือง.      พวก 
ราชบุรุษจับผูคนเหลาน้ันไมไดแลว  ก็เริ่มจับพวกเด็กออน.   ต้ังแตนั้นมา 
แมของเด็กและหญิงมีครรภในพระนครตางพากันไปรัฐอ่ืน. 
         สมัยนัน้  พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในระหวางใกลรุง     ทรงเห็น 
อุปนิสัยแหงมรรคผล ๓  ของอาฬวกกุมาร    ทรงพระดําริวา    กุมารผูนี้  
ต้ังความปรารถนาไวถึงแสนกัป     จุติจากเทวโลกแลว      บังเกิดในพระ- 
ราชนิเวศนของพระเจาอาฬวกะ   พระราชาเม่ือไมไดคนอ่ืน  ก็จักจับพระ- 
กุมารไปพรอมดวยถาดอาหารในวันพรุงน้ี   ดังน้ีแลว   ในเวลาเย็นจึงเสด็จ 
ปลอมพระองคไปยังท่ีอยูของอาฬวกยักษ   ขอรองยักษมีชื่อคันธัพพะผูเฝา 
ประตู  เพ่ือเสด็จเขาไปยังท่ีอยูยักษ.  คันธัพพยักษนั้นทูลวา    ขาแตพระ - 
ผูมีพระภาคเจา   โปรดเสด็จเขาไปเถิด    สวนท่ีขาพระองคไมบอกอาฬวก- 
ยักษ    ไมควรแน     จึงไดไปสํานักอาฬวกยักษ     ผูไปสูสมาคมยักษใน  
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หิมวันตประเทศ.   แมพระศาสดาเสด็จเขาไปถึงท่ีอยูแลว    ก็ประทับนั่งบน  
บัลลังกที่นั่งของอาฬวกยักษ.       สมัยน้ัน    สาตาคิรยักษและเหมวตยักษ 
กําลังไปสูสมาคมยักษผานทางเบ้ืองบนท่ีอยูของอาฬวกยักษ    เมื่อยังไปไม 
ถึงก็นึกวาเหตุอะไรกันหนอ  เห็นพระศาสดาประทับนั่งในภพของอาฬวก- 
ยักษ    เขาไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลวจึงไปสูสมาคมยักษ    ประกาศ 
ความยินดีแกอาฬวกยักษวา  ทานอาฬวกะ  ทานมีลาภใหญแลว   ที่พระผู 
เปนอัครบุคคลในโลกพรอมท้ังเทวโลก    ประทบันั่งในท่ีอยูของทาน  จง 
ไปฟงธรรมในสํานักพระศาสดาเสีย.      อาฬวกยักษฟงคําของยักษทั้งสอง 
นั้นแลว  ก็คิดวา  ยักษทั้งสองน้ีพูดวา   พระสมณะโลนรูปหน่ึง    บังอาจ 
นั่งเหนือบัลลังกของเรา    ก็ไมพอใจ    โกรธเกรี้ยวพูดวา    วันนี้เรากับ 
สมณะรูปนี้    จักตองทําสงครามกัน     พวกทานจงเปนสหายเราในสงความ 
นั้น   แลวก็ยกเทาขางขวาเหยียบยอดเขา   ระยะประมาณ  ๖๐ โยชน.   ยอด 
เขานั้นก็แยกออกเปนสองสวน.        ต้ังแตนั้น   พึงกลาวเรื่องการรบของ 
อาฬวกยักษใหพิสดาร. 
         ก็อาฬวกยักษ   แมรบกับพระตถาคตดวยอาการตาง ๆ    ตลอดคืน 
ยังรุง   ก็ไมสามารถทําอะไรได   จึงเขาไปหาพระศาสดาถามปญหา  ๘  ขอ 
พระศาสดาก็ทรงวิสัชนา.  จบเทศนา    อาฬวกยักษดํารงอยูในโสดาปตติ- 
ผล.     ทานผูประสงคจะกลาวโดยพิสดารพึงตรวจดูอรรถกถาอาฬวกสูตร. 
วันรุงข้ึน  เมื่ออรุณข้ึน  เวลานําถาดอาหารไป    พวกราชบุรุษไมเห็นเด็ก 
ที่ควรจะจับท่ัวพระนคร      จึงกราบทูลแดพระราชา.     พระราชาตรัสวา 
พอเอย     เด็กมีอยูในที่ไมควรจะจับไดมิใชหรือ.      พวกเขากราบทูลวา 
อยางนั้น    พระเจาขา    วันนี้มีราชโอรสประสูติในราชสกุล    พระเจาขา.  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 68 

จึงตรัสวา   พอจงเอาไป   เมื่อเรายังมีชีวิตอยูจักไดลูกอีก   จงสงเด็กนั้นไป 
พรอมกับถาดอาหาร.  เมื่อพระเทวีกันแสงคร่ําครวญอยู   ราชบุรุษเหลาน้ัน 
ก็พาเด็กไปถึงท่ีอยูของอาฬวกยักษพรอมดวยถาดอาหารกลาววา    เชิญเถิด 
เจาจงรับสวนของเจาไป.     อาฬวกยักษฟงคําของบุรุษเหลาน้ันแลว      ก ็
รูสึกละอาย  เพราะตนเปนพระอริยสาวกแลว  ไดแตนั่งกมหนา.  ลําดับนั้น 
พระศาสดาตรัสกะเขาวา     อาฬวกะ    บัดนี้   ทานไมมีกิจท่ีจะตองละอาย 
แลว จงอุมเด็กใสมือเรา.  พวกราชบุรษุก็วางอาฬวกกุมารลงในมืออาฬวก- 
ยักษ ๆ ก็อุมเด็กวางไวในพระหัตถของพระทศพล.  สวนพระศาสดาทรงรับ 
แลว  ก็ทรงวางไวในมืออาฬวกยักษอีก.    อาฬวกยักษอุมเด็กวางไวในมือ 
ของเหลาราชบุรุษ.  เพราะพระกุมารน้ันจากมือหนึ่งสูอีกมือหน่ึงดังกลาวมา 
นี้  จึงพากันขนานพระนามกุมารน้ันวา  หัตถกอาฬวกะ.  ครั้งน้ัน ราชบุรุษ 
เหลาน้ันดีใจ  พาพระกุมารน้ันไปยังสํานักพระราชา.  พระราชาทอดพระ- 
เนตรเห็นพระกุมารน้ัน    ทรงเขาพระหฤทัยวา     วันนี้อาพวกยักษไมรับ 
ถาดอาหาร    จึงตรัสถามวา     เหตุไรพวกเจาจึงพากันมาอยางน้ีเลา   พอ. 
พวกเขากราบทูลวา   ขาแตเทวะ    ความยินดีและความจําเริญมีแกราชสกลุ 
แลว   พระศาสดาประทับนั่งในภพของอาฬวกยักษ  ทรงทรมานอาฬวก- 
ยักษ   ใหเขาดํารงอยูในภาวะเปนอุบาสก  โปรดใหอาพวกยักษใหพระกุมาร 
แกพวกขาพระองค   พระเจาขา.    แมพระศาสดาก็ทรงใหอาฬวกยักษถือ 
บาตรจีวร  เสด็จบายพระพักตรสูนครอาฬวี.  อาพวกยักษนั้น  เมื่อจะเขาสู 
พระนคร    ก็รูสึกละอาย     จะถอยกลับ.      พระศาสดาทรงแลดูแลวตรัส 
ถามวา  ละอายหรืออาฬวกะ.   เขาทูลวา   พระเจาขา    ชาวพระนครอาศัย 
ขาพระองค  ทั้งแม  ทั้งลูก  ทั้งเมีย   จึงพากันตาย  พวกเขาเห็นขาพระองค  
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แลว   จักประหารดวยทอนไมบาง   กอนดินบาง  ธนูบาง  เพราะเหตุนั้น  
ขาพระองคจึงจะถอยกลับ   พระเจาขา.  พระศาสดาตรัสปลอบวา  อาฬวกะ 
ไมมีดอก  เมื่อทานไปกับเราก็สิ้นภัย   ไปกันเถิด   ประทับหยุดยืนอยูแนว 
ปาไมไกลพระนคร.       แมพระเจาอาฬวกะก็ทรงพาชาวพระนครออกไป 
ตอนรับเสด็จพระศาสดา.     พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัทที่มา 
ถึง.  จบเทศนา    เหลาสัตว   ๘๔,๐๐๐  ก็พากันดื่มน้ําอมฤต.    ชาวเมือง 
อาฬวีเหลาน้ัน  พากันไปท่ีอยูของอาฬวกยักษ   ณ  แนวปาน้ันนั่นเอง   จัด 
พลีกรรมกันทุกป.    แมอาฬวกยักษก็สงเคราะหชาวเมืองดวยการจัดรักษา 
อยางเปนธรรม. 
         อาฬวกกุมารแมนั้น   เจริญวัยแลว   ฟงพระธรรมเทศนาของพระ- 
ศาสดาแลวก็แทงตลอดมรรคและผล  ๓   มีอุบาสกผูเปนอริยสาวก    ๕๐๐  คน 
หอมลอมเที่ยวไปทุกเวลา.       ตอมาวันหน่ึง     เขาเขาไปเฝาพระศาสดา 
พรอมดวยอุบาสก   ๕๐๐  คน  ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ที่สมควรสวนขางหน่ึง. 
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขามีวินัยอันดี      จึงตรัสถามวา    อาฬวกะ 
เธอมีบริษัทมากสงเคราะหกันอยางไร.  เขากราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  เมื่อเขายินดีดวยการให  ขาพระองคก็เคราะหดวยการให    เมื่อ 
เขายินดีดวยการพูดจานารัก      ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการพูดจานารัก 
เมื่อเขายินดีใหชวยทํากิจท่ีเกิดข้ึนใหเสร็จสิ้น     ขาพระองคก็จะสงเคราะห 
ดวยการชวยทํากิจทีเกิดข้ึนใหเสร็จส้ินไป    เมื่อเขายินดีดวยการใหวางตน 
เสมอกัน      ขาพระองคก็สงเคราะหดวยการวางตนเสมอกัน    พระเจาขา. 
เรื่องที่เกิดข้ึนอยางนี้.  ตอมาภายหลังพระศาสดาประทับ  ณ  พระเชตวัน- 
วิหาร   เมื่อทรงสถาปนาพวกอุบาสกไวในตําแหนงตาง ๆ  จึงทรงสถาปนา  
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หัตถกอาฬวกอุบาสกไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสก  
ผูสงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ   ๔  แล. 
                                                จบอรรถกถาสูตรที่ ๔ 
 
                                             อรรถกถาสูตรท่ี ๕ 

                         ๕.  ประวัติพระเจามหานามศากยะ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ปณีตทายกาน   ทานแสดงวา  พระเจามหานามศากยะ 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถวายทานอันมีรสประณีต. 
         ดังไดสดับมา  พระเจามหานามศากยะน้ัน     ครั้งพระพุทธเจาพระ 
นามวา  ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี  กําลังฟงธรรมกถา 
ของพระศาสดา    เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถวายทานอันมีรสประณีต.    จึงทํากุศล 
ใหยิ่งยวดข้ึนไป      ปรารถนาตําแหนงน้ัน.     ทานเวียนวายอยูในเทวดา 
และมนุษยตลอดแสนกัป  ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในราชสกุลเจาศากยะ 
กรุงกบิลพัสดุ  ทรงเจริญวัยแลว   ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล  ดวยการ 
เฝาพระทศพลครั้งแรกเทาน้ัน.  ตอมาสมัยหน่ึง  พระศาสดาเสด็จจําพรรษา 
ณ  เมืองเวรัญชาแลวเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ  โดยลําดับ   ประทับ ณ นิโครธา- 
ราม   พระเจามหานามทรงทราบวา    พระศาสดาเสด็จมา      จึงเขาไปเฝา 
ถวายบังคมแลว ประทับนั่ง  ณ  ที่สมควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลพระศาสดา 
อยางนี้วา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคไดสดับมาวา    เขาวา  
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ภิกษุสงฆลําบากดวยการเท่ียวขออาหารในเมืองเวรัญชา  ขอพระองคโปรด  
ประทานปฏิญญาทรงรับใหขาพระองคทะนุบํารุงภิกษุสงฆตลอด   ๔  เดือน 
เถิด    ขาพระองคจะประจุโอชะเขาไปในสรีระของภิกษุสงฆนะพระเจาขา. 
พระศาสดาทรงรับโดยดษุณีภาพ   พระเจามหานามะทรงทราบวา  ทรงรับ 
แลว   ต้ังแตวันรุงข้ึน   กบ็ํารุงภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ดวย 
โภชนะอันประณีตและของมีรสอรอย  ๔  ชนิด  เปนตน   รับปฏิญญาบํารุง 
อีก  ๔  เดือน  เปน ๘ เดือนเต็ม  แลวรบัปฏิญญาบํารุงอีก ๔ เดือน    ชื่อ 
วา  ทรงบํารุงตลอดท้ังป.    พระศาสดามิไดประทานปฏิญญารบัอาราธนา 
เกินไปกวานั้น.      สวนพระเจามหานามะทรงทําสักการะแกภิกษุสงฆที่มา 
ถึงตอ ๆ มาโดยทํานองนี้นี่แล.  พระคุณน้ันของเจามหานามะ  ก็ขจรไปท่ัว 
ชมพูทวีป.    เรื่องเกิดข้ึนอยางนี้นี่แล.    ตอมา  พระศาสดาประทับนั่ง    ณ 
พระเชตวันวิหาร      จึงทรงสถาปนาพระเจามหานามศากยะไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสก  ผูถวายทานอันมีรสประณตี แล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๕  
 

                                 อรรถกถาสูตรที่  ๖ 
   ๖.  ประวัติอุคคคฤบดีชาวเมืองเวสาลี 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  มนาปทายกาน    ทานแสดงวา  อุคคคฤหบดี    ชาว 
กรุงเวสาลี  เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถวายโภชนะท่ีชื่นชอบใจ.  
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         ดังไดสดับมา  อุคคคฤหบดีนั้น  ครั้นพระพุทธเจาพระนามวา  
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี  กําลังฟงธรรมกถาของ 
พระศาสดา        เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูถวายโภชนะที่ชื่นชอบใจ     ทํากุศลให 
ยิ่งยวดข้ึนไป  ปรารถนาตําแหนงนั้น. ทานเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย 
ถึงแสนกัป       ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลเศรษฐี       เมืองเวสาลี. 
เวลาทานเกิดมีซึ่งไมแนนอน.  แตตอมา  รางกายของทานสูงข้ึน.  สงางาม 
เหมือนเสาระเนียดที่ตกแตงแลว     เหมือนแผนผาที่วิจิตรดวยลวดลายที่เขา 
ยกข้ึน  ทั้งคุณท้ังหลายของทานก็ฟุงขจรไป.   ทานจึงชื่อวา  อุคคเศรษฐี 
เพราะเรือนรางและคุณท้ังสองน้ีฟุงขจรไป.      กท็านอุคคคฤหบดีนี้นั้น 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล    ดวยการเฝาพระทศพลครั้งแรกเทานั้น   ตอมา 
ก็กระทําใหแจงมรรคและผล  ๓  เวลาที่ตัวแกเฒา  ทานไปในท่ีลับนั่งคิดวา 
สิ่งใด ๆ เปนที่รักเปนที่ชอบใจของเรา   เราจักถวายสิ่งน้ัน ๆ นัน่แหละ 
แดพระทศพล   เราไดฟงคํานี้ในที่เฉพาะพระพักตรพระศาสดาวา   บุคคล 
ผูถวายของที่ชอบใจ    ยอมไดของที่ชอบใจ  ดังนี้ .    ครั้งน้ัน    ทานดําริ 
อยางนี้วา  พระศาสดาทรงทราบจิตใจของเราบางหรือหนอ  พึงเสด็จมายัง 
ประตูนิเวศน.     แมพระศาสดาก็ทรงทราบจิตใจของทาน     มีภิกษุสงฆ 
แวดลอมเสด็จมาปรากฏ  ณ ประตูนิเวศนทันที.    ทานทราบวาพระศาสดา 
เสด็จมาแลว      ก็ขะมักเขมนอยางเหลือเกิน      เดินไปสูสํานักพระทศพล 
กราบดวยเบญจางคประดิษฐแลวรับบาตรของพระศาสดา      อาราธนาให 
เสด็จเขาไปยังเรือนแลว      ใหพระศาสดาประทับนั่งเหนือพุทธอาสนอันดี 
ที่จัดไวแลว    ใหภิกษุสงฆนั่งเหนืออาสนะที่เหลือ   แลวเลี้ยงดูภิกษุสงฆมี  
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พระพุทธเจาเปนประมุข   ดวยอาหารรสเลิศตางๆ ครั้นเสร็จภัตกิจ  นั่ง ณ 
ที่สมควรสวนขางหน่ึง  กราบทูลอยางน้ีวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ- 
องคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร  ชื่อวารับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  บุคคลผูถวายของที่ชอบใจ   ยอมไดของท่ีชอบใจ  ดังน้ี   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   สิ่งใด  ๆ ทีช่อบใจของขาพระองค   สิ่งน้ัน ๆ  ขาพระ- 
องคถวายแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.      ทําพระศาสดาใหทรง 
ทราบแลว  นับต้ังแตนั้นไป  กถ็วายส่ิงที่ชอบใจเขา   แกภิกษุสงฆมีพระ- 
พุทธเจาเปนประมุข. ก็เรือ่งนั้นทั้งหมดจักมาในอุคคสูตร  ปญจกนิบาตแล. 
เรื่องนี้เกิดข้ึนอยางนี้.  ตอมาภายหลังพระศาสดาประทับอยู  ณ พระเชตวัน- 
วิหาร    จึงทรงสถาปนาอุบาสกผูนั้นไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศ 
กวาพวกอุบาสก  ผูถวายโภชนะท่ีชื่นชอบใจ  แล. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่ ๖ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 

      ๗. ประวัติอุคคตคฤหบดีชาวบานหัตถิคาม 
 
         ในสูตรท่ี  ๗  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา สงฺฆุปฏากาน  ทานแสดงวา  อุคคตคฤหบดีชาวบาน 
หัตถิคาม  เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูเปนอุปฏฐากภิกษุสงฆ. 
         ดังไดสดับมา    อุคคตคฤหบดีนั้น    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี  ตอมา  ฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา  เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนง  
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เอตทัคคะ  เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูเปนสังฆอุปฏฐาก  ทํากุศลใหยิ่งยวด 
ข้ึนไป    ปรารถนาตําแหนงน้ัน.    ทานเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึง 
แสนกัป.   ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลเศรษฐี  บานหัตถิคาม.  พวก 
ญาติไดขนานนามวา  อุคคตกุมาร.    ตอมา  ทานดํารงอยูในฆราวาสวิสัย 
บิดาลวงลับไป   ก็ไดตําแหนงเศรษฐี.    สมัยนั้น    พระศาสดาทรงมีภิกษุ 
สงฆแวดลอม    เสด็จจาริกไปถึงบานหัตถิคาม     ประทับอยู ณ อุทยาน- 
นาคภวนะ   ครั้งน้ัน    อุคคตเศรษฐีนี้    เมาน้ําเมาอยูถึง  ๗  วัน   ถูกเหลา 
นักฟอนรําหอมลอมไปยังอุทยานนาคภวนะบําเรออยู   ครั้นเห็นพระทศพล 
ก็เกิดหิริโอตตัปปะ     มีกาํลัง.     เมื่อเขาเขาเฝาพระศาสดา    ความเมาสุรา 
ก็เหือดหายไปหมด.      เขาถวายบังคมพระศาสดาแลวน่ัง ณ ทีส่มควรสวน 
ขางหน่ึง.    ครั้งน้ัน   พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขา.   จบเทศนา    เขา 
ก็แทงตลอดมรรคและผล  ๓.      ต้ังแตนั้นมา     เขาก็สละเหลานักฟอนรํา 
ดวยกลาววา  พวกทานจงไปตามความพอใจเถิด.   เปนผูยินดียิ่งนักในทาน 
ถวายทานแกภิกษุสงฆเทานั้น.      เทวดามาหาในระหวางราตรีแลวบอกแก 
เศรษฐีวา ทานคฤหบดี   ภิกษุรูปโนนมีวิชชา ๓  ภิกษุรูปโนนมอีภิญญา  ๖  
รูปโนนมีศีล   รูปโนนทุศลี.    เขาสดับคําของเทวดานั้นแลว    กร็ูคุณตาม 
เปนจริงกอนแล.    แตเขาก็ยังถวายไทยธรรมดวยจิตสมํ่าเสมอทีเดียว    แม 
นั่งอยูในสํานักพระศาสดา  ก็กลาวแตคุณน้ันนั่นแหละ.   ตอมา พระศาสดา 
ประทับนั่ง  ณ พระเชตวันวิหาร   ทรงสถาปนาคฤหบดีผูนั้นไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสก  ผูเปนอุปฏฐากภิกษุสงฆ  แล     
 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 

          ๘. ประวัติสูรอัมพัฏฐอุบาสก  

 
         ในสูตรท่ี  ๘  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   อเวจฺจปฺสนฺนาน   ทานแสดงวา  ปุรพันธเศรษฐี 
อุบาสก     [ บาลีวา   สูรอัมพัฏฐะ]    เปนเลิศกวาพวกอุบาสกอริยสาวกผู 
เลื่อมใสไมหว่ันไหว. 
         ดังไดสดับมา  อุบาสกผูนี้   ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ 
บังเกิดในเรือนสกุล     กรงุหังสวดี     ฟงธรรมกถาของพระศาสดา    เห็น 
พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวา 
พวกอุบาสกผูเลื่อมใสไมหว่ันไหว     ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป     ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น.   เขาเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป   ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลเศรษฐี.  พวกญาติไดขนานนามวา  ปุรพันธะ.  ตอ 
มาเขาเจริญวัย  ดํารงอยูในฆราวาสวิสัย  เปนอุปฏฐากของเหลาอัญญเดียรถีย. 
         ครั้งน้ัน   พระศาสดาทรงตรวจดูโลกเวลาใกลรุง   ทรงเห็นเหตุแหง 
โสดาปตติมรรคของเขา     จึงเสด็จไปถึงประตูนิเวศนในเวลาเท่ียวแสวงหา 
อาหาร.    เขาเห็นพระทศพล    จึงคิดวา  พระสมณโคดมทรงอุบัติในสกุล 
ใหญและเปนผูอันมหาชนรูจักกันอยางดีในโลก    ดวยเหตุนั้น  การไมไป 
สํานักของพระสมณโคดมน้ัน    ไมสมควร.    เขาจึงไปสูสํานักพระศาสดา 
กราบที่พระยุคลบาท     รับบาตรแลวอาราธนาใหเสด็จเขาไปเรือน     ให 
ประทับนั่งบนบัลลังกมีคามากถวายภิกษา    เม่ือเสร็จภัตกิจ    จึงน่ัง ณ ที่ 
สมควรสวนขางหน่ึง.   พระศาสดาทรงแสดงธรรมตามอํานาจจริยาของเขา.  
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จบเทศนาเขาก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.        แมพระศาสดาทรงฝกเขาแลว 
ก็เสด็จไปพระเชตวันวิหาร.  ลําดับนั้น     มารคิดวา  ชื่อวาปุรพันธะนี้เปน 
สมบัติของเรา   แตพระศาสดาเสด็จไปเรือนเขาวันน้ี     ไดทรงทําใหมรรค 
ปรากฏ    เพราะฟงธรรมของพระศาสดาหรือหนอ   เพียงที่เราจะรูวา   เขา 
พนจากวิสัยของเราหรือยังไมพน   จึงเนรมิตรูปละมายพระทศพล  ทั้งทรง 
จีวร    ทั้งทรงบาตร    เสด็จดําเนินโดยอากัปกิริยาของพระพุทธเจาทีเดียว 
ทรงพระลักษณะ ๓๒ ประการ   ไดประทับยืนใกลประตูเรือนของปุรพันธ-   
อุบาสก.    แมปุรพันธอุบาสก  ฟงวา  พระทศพลเสด็จมาอีกแลว    ก็คิด 
วา  ธรรมดาการเสด็จไปชนิดไมแนนอนของพระพุทธะทั้งหลายไมมีเลย 
เหตุไรหนอจึงเสด็จมา   ดงัน้ี     แลวจึงรีบเขาไปสูสํานักพระพุทธองคดวย 
สําคัญวาพระทศพล  กราบแลวยืน ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง  กราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ       พระองคทรงทําภัตกิจเสร็จแลวในเรือนของขา- 
พระองค  ทรงอาศัยเหตุอะไรจึงเสด็จมาอีก.  มารกลาววา ดูกอนปุรพันธะ 
เราเม่ือกลาวธรรมไมทันพิจารณาแลวกลาวคําไปขอหนึ่ง    มีอยู    แทจริง 
เรากลาวไปวา  ปญจขันธไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา   หมดทุกอยาง 
แตความจริงไมใชทั้งหมดเห็นปานน้ัน    ดวยวา  ขันธ บางจําพวก ที่เทียง 
มั่นคง  ยั่งยืน  มีอยู.  ทีนั้น  ปุรพันธอุบาสกคิดวา  เรื่องนี้เปนเรื่องหนัก 
อยางยิ่ง   ดวยธรรมดาวา  พระพุทธะทั้งหลาย   ตรัสเปนคําสองไมมี.   จึง 
คิดใครครวญวา   ข้ึนชื่อวามารเปนขาศึกของพระทศพล   ผูนีต้องเปนมาร 
แน   จึงกลาววา  ทานเปนมารหรือ.   ถอยคําท่ีพระอริยสาวกกลาวไดเปน 
หน่ึงเอาขวานฟนมารน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  มารจะดํารงอยูโดยภาวะของตน 
ไมได    จึงกลาววา  ใชละ  ปุรพันธะ   เราเปนมาร.   ปุรพันธอุบาสกจึง  
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ชี้นิ้วกลาววา  มารต้ัง  ๑๐๐  ต้ัง ๑,๐๐๐  ก็มาทําศรัทธาของเราใหหว่ันไหว 
ไมไดดอก.    พระทศพลมหาโคดม    เมื่อทรงแสดงธรรมแกเรา    ก็ทรง 
แสดงธรรมปลุกใหต่ืนวา   สังขารทั้งปวงไมเที่ยง.   ทานอยายืนใกลประตู 
เรือนของเรานะ.  มารฟงคําของปุรพันธอุบาสกน้ันแลว  กถ็อยกรูดไมอาจ 
พูดจา  อันตรธานไปในที่นั้นนั่งเอง.  แมปุรพันธอุบาสก   เวลาเย็นก็เขา 
ไปเฝาพระศาสดา   กราบทูลกิริยาที่มารทําแลวทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
มารพยายามทําศรัทธาของขาพระองคใหหว่ันไหว.       พระศาสดาทรงทํา 
เหตุนั้นนั่นแลใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง      จึงทรงสถาปนาปุรพันธ- 
อุบาสกไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสก  ผูเลือ่มใส  ไม 
หว่ันไหว  แล. 
                                                จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๙ 

             ๙.   ประวัติหมอชีวกโกมารภัจ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ปุคฺคลปฺปสนฺนาน   ทานแสดงวา  หมอชีวกโกมารภัจ 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูประกอบดวยความเลื่อมใสในบุคคล. 
         ดังไดสดับมา หมอชีวกนั้น  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ 
บังเกิดในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี  กําลังฟงธรรมกถาของพระศาสดา  เห็น 
พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวา 
พวกอุบาสกผูเลื่อมใสในบุคคล ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป  ปรารถนาตําแหนง  
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นั้น.  ทานเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป  ในพุทธปุบาทกาลน้ี 
บังเกิดในครรภของสตรี   ชื่อสาสวดี๑   อาศัยรูปเลี้ยงชีพ   อาศัยอภัยราช- 
กุมารอยู ณ กรุงราชคฤห.   ก็ข้ึนชื่อวาสตรีผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพ   เวลาตลอด 
ถาเปนบุตรชาย   ก็ทิ้งเสีย  ถาเปนบุตรหญิง  ก็เลี้ยงไว.  ดังน้ัน   นางจึง 
เอากระดงใสเด็กชายท้ิงเสียที่กองขยะ.    ครั้งน้ัน   อภัยราชกุมารเสด็จไปท่ี 
เขาเฝา  ทอดพระเนตรเห็นเด็กชายน้ัน  จึงตรัสถามวา  พนาย   อะไรน่ัน 
ฝูงกาจึงรุมลอมเต็มไป  ทรงสงพวกราชบุรุษไป  เมือ่เขากราบทูลวา ทารก 
พระเจาขา.   ตรัสถามวา   ยังเปนอยูหรือ   พนาย.   ทรงฟงวา   ยังเปนอยู 
พระเจาขา.    จึงโปรดใหนําไปเลี้ยงไวภายในบุรีของพระองค.    เขาพากัน 
ขนานนามทานวา  ชีวก.    พออายุได  ๑๖  ป    ก็ไปกรุงตักกศิลา    เรียน 
แพทยศิลปะ      ไดลาภสักการะจากราชสํานักของพระเจาพิมพิสาร   ได 
กระทําพระโรคของพระเจาจัณฑปชโชตใหหายจนทรงพระสําราญ  ทาวเธอ 
ก็สงขาวสาร  ๕๐๐  เลมเกวียน    กหาปณะ  ๑๖,๐๐๐    และคูผาแควนสีพี 
ที่ประมาณคามิได  ทั้งผาบริวารนับจํานวน ๑,๐๐๐  พระราชทานแกหมอ 
ชีวกนั้น.    สมัยนั้น  พระศาสดาทรงอาศัยกรุงราชคฤห    ประทับอยูที่เขา 
คิชฌกูฏ.  หมอชีวกประกอบเภสัชทูลถวายการขับถายในพระวรกายท่ีมีธาตุ 
สะสมแลวแดพระศาสดา    คิดวา  ปจจัย  ๔ เฉพาะเปนของ ๆ เรามีอยู 
ดังน้ี    จึงอาราธนาใหพระศาสดาประทับอยูในวิหารของตน   ปรุงยาถวาย 
นอมคูผาน้ันถวาย   กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอพระองคโปรด 
ทรงใชสอยคูผานี้      แลวไดถวายผา   ๑,๐๐๐  ผืนที่ไดมาพรอมกับคูผาน้ัน 
แกพระภิกษุสงฆ.    นี้เปนความยอในเรื่องหมอชีวกโกมารภัจน้ัน.    สวน 
 
๑.  ม.  สาลวด.ี  
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โดยพิสดาร     เรื่องหมอชีวกมาแลวในขันธกวินัย     ตอมา  พระศาสดา 
ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร    จึงทรงสถาปนาหมอชีวกโกมารภัจไวใน 
ตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูเลื่อมใสในบุคคล  แล. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่ ๙ 
 
                                                 อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 

                            ๑๐. ประวัตินกุลบิดาคฤหบดี 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา    วิสฺสาสิกาน    ทานแสดงวา    นกุลบิดาคฤหบดีเปน 
เลิศกวาพวกอุบาสกผูกลาวถอยคําแสดงความคุนเคย. 
         ดังไดสดับมา     ทานคฤหบดีนั้น     ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปุทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี   กําลังฟงพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดา   เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสกผูหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสกผูคุนเคย         กท็ํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.      ทานเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป 
ในพุทธุปบาทกาลน้ีก็บังเกิดในสกุลเศรษฐี      นครสุงสุมารคิรี     แควน 
ภัคคะ.  แมพระศาสดา  อันภิกษุสงฆแวดลอมแลวเสด็จจาริกไปถึงนครน้ัน 
ประทับอยูที่เภสกลาวัน .  ครั้งน้ัน  นกลุบิดาคฤหบดีนี้   ก็ไปเฝาพระศาสดา 
พรอมดวยเหลาชาวสุงสุมารคิรีนคร   โดยการเฝาครั้งแรกเทาน้ัน   เขาและ 
ภริยาก็ต้ังความสําคัญวา  พระทศพลเปนบุตรของตน  จึงหมอบลงที่พระ- 
ยุคลบาทของพระศาสดากราบทูลวา     ลูกเอย    เจาท้ิงพอแมไปเสียตลอด  
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เวลาเทาน้ี  เท่ียวไปอยูเสียทีไหน.  นัยวา  นกุลบิดาคฤหบดีนี้  แมใน  
ชาติกอน ๆ ก็ไดเปนบิดาพระทศพล  ๕๐๐ ชาติ  เปนอา  ๕๐๐  ชาติ 
เปนปู   ๕๐๐  ชาติ  เปนลงุ  ๕๐๐  ชาติ.  นกุลมารดาก็ไดเปนมารดา 
๕๐๐  ชาติ  เปนนา  ๕๐๐  ชาติ  เปนยา  ๕๐๐  ชาติ  เปนปา  ๕๐๐ ชาติ. 
ดังน้ัน  เพราะมีความรักที่ติดตามมาตลอดกาลยาวนาน  พอเห็นพระทศพล 
ก็สําคัญวาบุตรจึงทนอยูไมได.       พระศาสดามิไดตรัสวา      จงหลีกไป 
ตราบเทาท่ีจิตใจของคนทั้งสองนั้นยังไมรูสึกตัว.   ครั้งน้ัน    พอคนท้ังสอง 
นั้นกลับไดสติตามเดิมแลว   พระศาสดาทรงทราบอาสยะ   คืออัธยาศัยของ 
เหลาสัตวผูวางใจเปนกลางแลว    ทรงแสดงธรรม.    เมื่อจบเทศนา     แม 
ทั้งสองคนก็ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล. 
         ตอมา  เวลาทรงพระชรา      พระศาสดาไดเสด็จไปยังนครแควน 
ภัคคะอีก.    คนทั้งสองน้ันทราบวาพระศาสดาเสด็จมา    ก็เขาไปเฝาถวาย 
บังคมดวยเบญจางคประดิษฐ   อาราธนาเพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี   ในวันรุงข้ึน 
ก็เลี้ยงดูภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ดวยโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ใน 
นิเวศนของตน  พระศาสดาเสวยเสร็จก็เขาไปใกล ๆ นั่ง   ที่สมควรสวน 
ขางหน่ึง.    ครั้นนั่งเรียบรอยแลว    นกุลบิดาคฤหบดีจึงไดกราบทูบพระผู- 
มีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคกับนกุลมารดาคฤห- 
ปตานีแตงงานกันครั้งเปนหนุมเปนสาว    ขาพระองคมิไดลวงรูวา  นกุล- 
มารดาคฤหปตานีจะนอกใจแมทางใจเลย    ดังน้ัน   นางจะนอกใจทางกาย 
ไดแตที่ไหน  ขาพระองคปรารถนาจะพบกันและกันทั้งในปจจุบัน    ทั้งใน 
ภายภาคหนา      พระเจาขา.    นกลุมารดาคฤหปตานีก็กราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาบางวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคกับนกุลบิดาคฤหบดี  
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แตงงานกันครั้งยังเปนหนุมเปนสาว   ขาพระองคมิไดลวงรูวา    นกุลบิดา 
คฤหบดีจะนอกใจแมทางใจ     ดังน้ัน  เขาจะนอกใจทางกายไดแตที่ไหน.  
ขาพระองคปรารถนาจะพบกันและกัน   ทั้งในปจจุบัน  ทั้งในภายภาคหนา 
พระเจาขา.   ตอมา  ภายหลัง  พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวันวิหาร 
เมื่อทรงสถาปนาเหลาอุบาสกไวในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ       ทรงนํา 
เรื่องของคนท้ังสองใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลว       ทรงสถาปนา 
นกุลบิดาคฤหบดีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสก    ผู 
คุนเคย   แล. 
                         จบอรรถกถาอุบาสกบาลีประดับดวยสูตร  ๑๐   สูตร 
                                  จบประวัติอุบาสกสาวกเอตทัคคะ  ๑๐ ทาน 
 
                                        จบอรรถกถาวรรคท่ี  ๖  
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                           วรรคที่  ๗ 
         วาดวยอุบาสิกาผูมตํีาแหนงเลิศ  ๑๐  ทาน 
         [๑๕๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นางสุชาดาธิดาของเสนานีกุฎมพี 
เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถึงสรณะกอน. 
         นางวิสาขามิคารมารดา   เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูถวาย 
ทาน. 
         นางขุชชุตตรา   เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปนพหูสูต. 
         นางสามาวดี    เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูมีปรกติอยูดวย 
เมตตา. 
         นางอุตตรานันทมารดา    เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูยินดี 
ในฌาน. 
         นางสุปปวาสาโกลิยธิดา       เลศิกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผู 
ถวายรสอันประณีต. 
         นางสุปปยาอุบาสิกา       เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเปน 
คิลานุปฏฐาก. 
         นางกาติยานี      เลศิกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูเลื่อมใสอยาง 
แนนแฟน. 
         นางนกุลมารดาคหปตานี    เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของเราผูคุน 
เคย. 
         นางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆริกา     เลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกาของ 
เราผูเลื่อมใสโดยไดยินไดฟงตาม. 
                                          จบวรรคท่ี ๗  
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                                           อุบาสิกาบาลี 

                            อรรถกถาวรรคที่  ๗ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 

        ๑.  ประวัตินางสุชาดา  เสนียธิดา๑ 

 
         อุบาสิกาบาลี    สูตรที่  ๑   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  ปม  สรณ  คจฺฉนตีฺน  ทานแสดงวา ธิดาของเสนียะ 
ชื่อสุชาดา  เปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูดํารงอยูในสรณะกอนคนอ่ืนทั้งหมด. 
         แมนาง    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา   ปทุมตุตระ   บังเกิดใน 
เรือนสกุล    กรุงหังสวดี   ตอมา  นางฟงธรรมกถาของพระศาสดา   เห็น 
พระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวา 
พวกอุบาสิกาผูถึงสรณะกอนอุบาสิกาท้ังปวง      จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป 
ปรารถนาตําแหนงนั้น.      นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป 
บังเกิดในครอบครัวของกุฎมพีชื่อเสนียะ ณ    ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  กอน 
พระศาสดาของเราบังเกิด  เจริญวัยแลวไดทําความปรารถนาไว  ณ ตนไทร 
ตนหน่ึงวา    ถานางไปมีเหยาเรือนกะคนที่เสมอ ๆ กัน     ไดบตุรชายใน 
ทองแรกจักทําพลีกรรมประจําป.   ความปรารถนาของนางก็สําเร็จ. 
         เมื่อพระมหาสัตวทรงทําทุกรกิรยิาครบปที่ ๖    ในวันวิสาขปุณณมี 
นางคิดวา      จักทําพลีกรรมแตเชาตรู       จึงต่ืนข้ึนเวลาใกลรุงแหงราตรี 
แลวใชใหเขารีดนมโค.       เหลาลูกโคก็ไมไป      ถือเอาเตานมของเหลา 
 
๑.  บาลีขอ  ๑๕๒  เปนเสนานีกุฏมพี.  
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แมโคนม.   พอเอาภาชนะใหม ๆ เขาไปรองใกลนม    หยาดนํ้ามันก็ไหล 
โดยธรรมดาของคน    นางสุชาดาเห็นความอัศจรรยนั้น     ก็ถือเอานํ้านม 
ดวยมือของตนเองใสภาชนะใหม   เริ่มเค่ียว.  เมือ่ขาวมธุปายาสกําลังเค่ียวอยู 
ฟองใหญ ๆ ก็ผุดข้ึนเวียนขวาไปรอบ ๆ.   หยาดมธุปายาสสักหยดหนึ่งก็ไม 
กระเด็นออกขางนอก.  ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร.  ทาวโลกบาลท้ัง ๔   ถือ 
พระขรรคต้ังการรักษา. ทาวสักกะรวบรวมฟนติดไฟ. เหลาเทวดานําโอชะ 
ใน   ๔  ทวีปมาใสในขาวมธุปายาสน้ัน.     ในวันนั้นนั่นเอง    นางสุชาดา 
เห็นขออัศจรรยเหลาน้ี     จึงเรียกนางปุณณทาสีมาส่ังวา  แมปุณณะ  วันนี้  
เทวดาของเรานาเลื่อมใสเหลือเกิน   ตลอดเวลาเทานี้.   ขาไมเคยเห็นความ 
อัศจรรยเห็นปานน้ีเลย     เจาจงรีบไปปฏิบัติเทวสถาน.     นางปุณณทาสี 
รับคํานางวา   ดลีะแมเจา  ขมีขมันรีบไปยังโคนตนไม.   ฝายพระโพธิสัตว 
รอเวลาแสวงหาอาหาร      ก็เสด็จไปประทับนั่ง  ณ  โคนตนไมแตเชาตรู. 
นางปุณณะเดินไปเพ่ือจะปดกวาดโคนตนไม      ก็มาบอกนางสุชาดาวา 
เทวดาประทับนั่งอยูโคนตนไมแลว.   นางสุชาดากลาววา    แมมหาจําเริญ 
ถาเจาพูดจริง   เจาก็ไมตองเปนทาสีละ   แลวประดับเครื่องประดับทุกอยาง 
จัดขาวมธุปายาสอยางดีลงในถาดทองมีคาแสนหน่ึง      เอาถาดทองอีกถาด 
หน่ึงปดแลวหุมหอดวยผาขาว     หอยพวงของหอมพวงมาลัยไวรอบ ๆ ยก 
ข้ึนเดินไป พบพระมหาบุรุษ  ก็เกิดปติอยางแรง    กมตัวลงต้ังแตสถานที่ ๆ 
พบ  ปลงถาดลงจากศีรษะ  เปดออกแลววางขาวมธุปายาสพรอมทั้งถาดไว 
ในพระหัตถของพระมหาบุรุษ  ไหวแลวกลาววา     ขอมโนรถของทานจง  
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สําเร็จเหมือนมโนรถของดิฉันที่สําเร็จแลวเถิด   แลวก็หลีกไป. 
         พระโพธิสัตวเสด็จไปยังฝงแมน้ําเนรัญชรา       ทรงวางถาดทองไว 
ริมฝง  ลงสรงสนานแลวเสด็จข้ึน ทรงปนเปนกอนได  ๔๙  กอน เสวยขาว 
มธุปายาสแลว   ทรงลอยถาดทองลงในแมน้ํา    เสด็จข้ึนสูโพธิมัณฑสถาน 
ตามลําดับ     ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ ประทับ ณ  โพธมิัณฑสถาน 
ลวงไป  ๗  สัปดาห    ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐ  ณ ปาอิส-ิ 
ปตนมิคทายวัน    ทรงเห็นอุปนิสัยของเด็กชื่อยสะ     บุตรของนางสุชาดา 
จึงเสด็จไปประทับนั่ง ณ โคนไมตนหนึ่ง.     แมยสกุลบุตรเห็นนางบําเรอ 
นอนเปดรางในลําดับตอจากครึ่งราตรี     เกิดความสลดใจพูดวา   วุนวาย 
หนอ  ขัดของหนอ    แลวออกจากนิเวศนเดินไปยังสํานักพระศาสดานอก 
พระนคร     ฟงธรรมเทศนาแลวแทงตลอดมรรคผล  ๓.   ขณะน้ัน  บิดา 
ของเขาเดินตามรอยเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ทลูถามเรื่องของยสกุล- 
บุตร.    พระศาสดาทรงปกปดยสกุลบตุรไวทรงแสดงธรรม     จบเทศนา 
เศรษฐีคฤหบดีก็ดํารงอยูในพระโสดาปตติผล.   สวนยสะบรรลุพระอรหัต. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเขาวา   จงเปนภิกษุมาเถิด.    ทันใดนั้นนั่นเอง 
เพศคฤหัสถของเขาก็หายไป       เขาไดเปนผูทรงบาตรและจีวรสําเร็จดวย 
ฤทธิ์.  แมบิดาของทานก็นิมนตพระศาสดา.   พระศาสดาทรงมีพระยสกุล- 
บุตรเปนปจฉาสมณะ   ติดตามไปขางหลัง    เสด็จไปเรือนของเศรษฐีนั้น 
เสวยภัตตาหารเสร็จแลว   ก็ทรงแสดงธรรมโปรด.   จบเทศนา  นางสุชาดา 
มารดาและภริยาเกาของพระยสะ    ก็ดาํรงอยูในพระโสดาปตติผล.      ใน 
วันนั้น  นางสุชาดากันหญิงสะใภ  กด็ํารงอยูในเตวาจิกสรณะ  คือถึงพระ- 
พุทธเจา  พระธรรม  และพระสงฆครบ  ๓  เปนสรณะ.  นี้เปนความยอใน  
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เรื่องนั้น.  สวนโดยพิสดาร    เรื่องนี้มาแลวในคัมภีรขันธกะ.   ภายหลัง 
ตอมา        พระศาสดาเมื่อทรงสถาปนาเหลาอุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ 
ตามลําดับ  จึงทรงสถาปนาอุบาสิกาผูนี้ไวในตําแหนงเลตทัคคะเปนเลิศกวา 
พวกอุบาสิกา  ผูถึงสรณะ  แล. 
                                                 จบอรรถกถาสูตรที่   ๑    
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 

         ๒.  ประวัตินางวิสาขามิคารมารดา 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   ทายิกาน    ทานแสดงวา      นางวิสาขามิคารมารดา 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูยินดียิ่งในการถวายทาน. 
         ดังไดสดับมานางวิสาขาน้ัน  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวาปุทุมุตตระ 
บังเกิดในเรือนสกุล    กรุงหังสวดี  ตอมา  กําลังฟงพระธรรมเทศนาของ 
พระศาสดา     เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูยินดีในการถวายทาน  จึงทํากุศลใหยิ่ง 
ยวดข้ึนไป  ปรารถนาตําแหนงนั้น.    นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย 
ถึงแสนกัป  ครั้งพระพุทธเจาพระนานรา   กัสสปะ  บังเกิดเปนราชธิดาองค 
นองนอยกวาเขาท้ังหมด  แหงพระราชธิดาพ่ีนอง  ๗  พระองค  ในพระ- 
ราชนิเวศนของพระเจากิงกิ.  ก็ครั้งน้ัน   พระราชธดิาพ่ีนอง  ๗  พระองคคือ 
สมณี  สมณคุตตา  ภิกขุนี    ภิกขุทาสิกา  ธัมมา  สุธัมมา  และสังฆทาสี 
ครบ  ๗.  พระราชธิดาเหลาน้ัน  ในบดันี้  [ครั้งพุทธกาล]  คือพระเขมา  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 87 

พระอุบลวรรณา  พระปฏาจารา  พระโคตมี  พระธรรมทินนา   พระนาง 
มหามายา   และนางวิสาชา   ครบ  ๗. 
         บรรดาพระราชธิดาเหลาน้ัน        พระนางสังฆทาสีเวียนวายอยูใน 
เทวดาและมนุษยถึงพุทธันดรหน่ึง      ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในครรภ 
ของนางสุมนเทวีภริยาหลวงของธนัญชัยเศรษฐี    บุตรของเมณฑกเศรษฐี 
ภัททิยนคร    แควนอังคะ.   บิดามารดาไดต้ังชื่อนางวาวิสาขา.    เวลานาง 
มีอายุได  ๗  ขวบ      พระทศพลทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของเสลพราหมณ 
และเหลาสัตวพวกจะตรัสรูอ่ืน ๆ   มภิีกษุสงฆเปนบริวาร    เสด็จจาริกไป 
ถึงนครน้ัน  ในแควนนั้น. 
         สมัยนัน้  เมณฑกคฤหบดี   เปนหัวหนาของเหลาผูมีบุญมาก  ๕ คน 
ครองตําแหนงเศรษฐี.  เหลาผูมีบุญมาก ๕ คน    คือ  เมณฑกเศรษฐี  ๑ 
ภริยาแสวงของเขา  ชื่อจันทปทุมา  ๑  บุตรของเขา  ชื่อธนัญชยั  ๑  ภริยา 
ของธนัญชัยนั้น ชื่อสุมนเทวี  ๑   ทาสของเมณฑกเศรษฐี  ชื่อปุณณะ   ๑. 
มิใชแตเมณฑกเศรษฐีอยางเดียวดอก      ถึงในราชอาณาจักรของพระเจา- 
พิมพิสาร     ก็มีบุคคลผูมีโภคสมบัตินับไมถวนถึง ๕ คน    คือ  โชติยะ 
ชฏลิะ    เมณฑกะ    ปุณณะ    และกากพลิยะ.      บรรดาคนทั่ง  ๕ นั้น 
เมณฑกเศรษฐีนี้     ทราบวาพระทศพลเสด็จมาถึงนครของตน     จึงเรียก 
เด็กหญิงวิสาขา      ธิดาธนัญชัยเศรษฐี      ผูเปนบุตรมาแลวส่ังอยางน้ีวา 
แมหนู   เปนมงคลท้ังเจา  ทั้งปู    เจาจงพาเกวียน  ๕๐๐ เลม    พรอมดวย 
เด็กหญิง  ๕๐๐ คน  บริวารของเจามีทาสี  ๕๐๐  นาง  เปนบริวาร   จงทํา 
การรับเสด็จพระทศพล.   นางฟงคําของปู     ก็ปฏบิัติตาม.   แตเพราะนาง 
เปนผูฉลาดในเหตุและมิใชเหตุ  นางก็ไปดวยยาน  เทาท่ีพ้ืนที่ยานจะไป  
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ไดแลว  กล็งจากยานเดินไปเขาเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  ยืน  ณ  ที่  
สมควรสวนหน่ึง.  ครั้งน้ัน  พระศาสนาทรงแสดงธรรมโปรดดวยอํานาจ 
จริยาของนาง.  จบเทศนา  นางก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล  พรอมกับ 
เด็กหญิง  ๕๐๐  คน  แมเมณฑกเศรษฐี  ก็เขาไปเฝาถวายบังคมพระศาสดา 
แลว  นั่ง  ณ  ที่สมควรสวนหน่ึง.  พระศาสดาทรงแสดงธรรมโปรด  ดวย 
อํานาจจริยาของเศรษฐีนั้น.      จบเทศนา     เมณฑกเศรษฐีก็ดํารงอยูใน 
โสดาปตติผล  อาราธนาพระศาสดา  เพ่ือเสวยในวันพรุง.  วันรุงข้ึน 
ก็เลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวยอาหารอยางประณีต 
ในนิเวศนของตน  ไดถวายมหาทานโดยอุบายน้ัน    ครึ่งเดือน.  พระศาสดา 
ประทับอยู ณ  ภัททิยนคร    ตามพุทธอัธยาศัยแลวก็เสด็จหลีกไป.    พึง 
วิสัชนากถามรรคอ่ืนตอจากนี้แลว   กลาวเรื่องการเกิดของนางวิสาขา. 
         จริงอยู   ในกรุงสาวัตถี    พระเจาโกศลทรงสงขาวสาสนไปยังสํานัก 
ของพระเจาพิมพิสารวา  ในราชอาณาเขตของหมอมฉัน   ชื่อวา  สกุลที่ได 
โภคสมบัตินับไมถวนไมมีเลย  สกลุทีไ่ดโภคสมบัตินับไมถวนของพระองค 
มีอยู       ขอไดโปรดทรงสงสกุลที่ไดโภคสมบัตินับไมถวนไปใหหมอมฉัน 
ดวยเถิด.  พระราชาทรงปรึกษากับเหลาอํามาตย.  เหลาอํามาตยปรึกษากัน 
วา  ไมอาจสงสกุลใหญ  ๆ ไป    แตเราจะสงเฉพาะบุตรเศรษฐีคนหน่ึงไป 
จึงขอรองธนัญชัยเศรษฐี     บุตรเมณฑกเศรษฐี.    พระราชาทรงสดับคํา 
ปรึกษาของอํามาตยเหลาน้ัน       ก็ทรงสงธนัญชัยเศรษฐีไป.     ครั้งน้ัน 
พระเจาโกศลพระราชทานตําแหนงเศรษฐีใหเขาอยูในนครสาเกต       ทาย 
กรุงสาวัตถีไป ๗ โยชน.    ก็ในกรุงสาวัตถี   บุตรของมิคารเศรษฐี   ชื่อ 
ปุณณวัฒนกุมารเจริญวัยแลว.  ขณะนั้น  บิดาของเขารูวา  บุตรของเรา  
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เจริญวัยแลว  เปนสมัยที่จะผูกพันดวยฆราวาสวิสัย   จึงสงคนท้ังหลายผูฉลาด   
ในเหตุและมิใชเหตุไป      ดวยส่ังวา    พวกทานจงเสาะหาเด็กหญิงในสกุล 
ที่มีชาติเสมอกับเรา.  คนเหลาน้ันไมพบเด็กหญิงท่ีตองใจตนในกรุงสาวัตถี 
จึงพากันไปนครสาเกต.  
         วันนั้นนั่นเอง     วิสาขามีหญิงสาว  ๕๐๐ คน     ที่มีวัยรุนเดียวกัน 
แวดลอม    พากันไปยังบึงใหญแหงหนึ่ง   เพ่ือเลนนักษัตรฤกษ    คนแม 
เหลาน้ัน    เที่ยวไปภายในนคร    ก็ไมพบเด็กหญิงท่ีถูกใจคน    จึงยืนอยู 
นอกประตูเมือง.     ขณะนั้น     ฝนเริ่มตก.     เหลาเด็กหญิงท่ีออกไปกับ 
นางวิสาขาก็รีบเขาศาลา  เพราะกลัวเปยกฝน.   คนเหลาน้ันไมพบเด็กหญิง 
ตามท่ีปรารถนา   ในระหวางเด็กหญิงเหลาน้ัน.    แตนางวิสาขาอยูขางหลัง 
เด็กหญิงเหลาน้ันทั้งหมด  ไมนําพาฝนท่ีกําลังตก  เปยกปอนเขาไปยังศาลา 
เพราะไมรีบเดิน.   คนเหลาน้ันเห็นนางแลวก็คิดวา   เด็กหญิงคนน้ีสะสวย 
ยิ่งกวาแมเด็กหญิงคนอ่ืน ๆ      กร็ูปน้ีนั้นเปนสิ่งที่หญิงบางพวกตกแตงได 
เหมือนชางทํารถ   ตกแตงลอรถไดฉะน้ัน   จึงกลาวตอไปวา   จําเราจําตอง 
รูวา  เด็กหญงิคนน้ีพูดไพเราะหรือไม.    ดังน้ันจึงกลาวกะนางวา  แมหนู 
เจาเหมือนกับสตรีที่มีวัยเปนผูใหญฉะนั้น.      นางจึงถามวา       พอทาน 
พวกทานเห็นอะไรจึงกลาว.    คนเหลาน้ันตอบวา   หญิงสาวท่ีเลนกับเจา 
คนอ่ืน ๆ  รบีมาเขาศาลา    เพราะกลวัเปยกฝน    สวนเจาเหมือนหญิงแก 
ไมรีบสาวเทามา    ไมนําพาวาผาจะเปยก    ถาชางหรือทาไลตามเจาอยางนี้ 
นี่แล  เจาจะทําอยางไร.  นางกลาววา   พอทาน   ข้ึนชื่อวาผาหาไดไมยาก 
ในสกุลของฉันหาไดงาย   สวนผูหญิงเจริญวัยแลว   ก็เปนเหมือนสินคาที่ 
เขาขาย  เมื่อมือหรือเทาหักไป  คนทั้งหลายเห็นผูหญิงท่ีเรือนรางบกพรอง  
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ก็รังเกียจ  ถมน้ําลายหนีไป  เพราะเหตุนั้น    ฉันจึงคอย ๆ เดินมา  
         คนเหลาน้ันคิดวา   ชื่อวา   หญิงในชมพูทวีปนี้ไมมี    จะเทียบกับ 
เด็กหญิงคนน้ี    ไมมีที่จะเทียบกัน    ทั้งรูปทั้งคําพูด    รูเหตุและมิใชเหตุ 
แลวจึงพูด   ดังน้ีแลวก็เหว่ียงพวงมาลัยไปบนนาง.      ขณะนั้น  นางวิสาขา 
คิดวา   เราไมถูกเขาหวงแหนมากอน    แตบัดนี้     เราถูกเขาหวงแหนแลว 
จึงนั่งลงที่พ้ืนดินโดยอาการที่จะถูกเขานําไปแลว.   ครั้งน้ัน    คนท้ังหลาย 
จึงเอาทานกั้นลอมนางไวตรงนั้นนั่งเอง.  นางรูวาเขาปดกั้นไว  ก็มีหมูทาส ี
หอมลอมกลบัไปเรือน.    คนของมิคารเศรษฐีเหลานั้น   ก็พากันไปสํานัก 
ธนัญชัยเศรษฐีพรอมกับนาง   เมื่อเศรษฐีถามวา   พอคุณ  พวกทานเปน 
ชาวบานไหน   ก็ตอบวา  พวกเราเปนคนของมิคารเศรษฐี   กรุงสาวัตถี 
ทราบวา       ที่เรือนทานมีเด็กหญิงเจริญวัยแลว       ทานจึงสงพวกเรามา  
ธนัญชัยเศรษฐีกลาววา    ดีละ    พอคุณ     เศรษฐีของพวกทานเทียบกับ 
เราไมไดทางโภคสมบัติก็จริง      แตก็เทาเทียมกันโดยชาติ.      ธรรมดาวา 
คนที่เพียบพรอมดวยอาการทุกอยาง      หาไดยาก.    พวกทานจงไปบอก 
เศรษฐีวา    เรายอมรับ.    คนเหลาน้ันสดับคําของธนัญชัยเศรษฐีนั้นแลว 
ก็กลับไปกรงุสาวัตถี      แจงความยินดีและความเจริญแกมิคารเศรษฐีแลว 
กลาววา    นายทาน    พวกเราไดเด็กหญิงในเรือนของธนัญชัยเศรษฐีแลว  
มิคารเศรษฐีฟงดังน้ัน  ก็ดีใจวา  พวกเราไดเด็กหญิงในเรือนของสกุลใหญ 
จึงสงขาวไปบอกธนัญชัยเศรษฐีทันทีวา   บัดนี้เราจักนําเด็กหญิงมา  โปรด 
กระทํากิจท่ีควรทําเสีย.   แมธนัญชัยเศรษฐีก็สงขาวตอบมิคารเศรษฐีไปวา 
เรื่องนี้ไมเปนการหนักสําหรับเราเลย     เศรษฐีโปรดการทํากิจท่ีควรทํา 
สําหรับคนเถิด.   มิคารเศรษฐีจึงไปเขาเฝาพระเจาโกศลกราบทูลวา  ขาแต  
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เทวะ.  เด็กหญิงผูมีกิริยาเปนมงคลแกขาพระองคมีอยูคนหน่ึง  เด็กหญิงน้ัน  
ชื่อวิสาขา    ธิดาของทานธนัญชัยเศรษฐี      ขาพระองคจักนํามาใหแก 
ปุณณวัฒนกุมาร   ทาสของพระองค    ขอทรงโปรดอนุญาตใหขาพระองค 
ไปนครสาเกตเถิดพระเจาขา.  พระราชารับสั่งวา    ดีละทานเศรษฐี  ถึงเรา 
ก็ควรจะมาดวยมิใชหรือ.    เศรษฐีกราบทูลวา    ขาแตเทวะ     ขาพระองค 
จะบังอาจใหบุคคลเชนพระองคเสด็จไดอยางไรเลา.   พระราชามีพระราช- 
ประสงคจะทรงสงเคราะหสกุลใหญ    ทรงรับวา     อาเถิด    ทานเศรษฐี 
เราจักมาดวย  แลวก็เสด็จไปยังนครสาเกตพรอมดวยมิคารเศรษฐี. 
         ธนัญชยัเศรษฐีรูวา  มิคารเศรษฐีพาพระเจาโกศลมาดวย  จึงออกไป 
รับเสด็จ    พาพระราชาไปยังนิเวศนของตน.    ทันใดน้ันเอง   กจั็ดสถาน 
ที่อยู   และมาลัยของหอมเปนตน ไวพรอมสรรพ  สําหรับพระราชา สําหรับ 
ทหารของพระราชา   และสําหรับมิคารเศรษฐี   รูกิจทุกอยางดวยตนเองวา 
สิ่งน้ีควรไดแกผูนี้      สิ่งน้ีควรไดแกผูนี้.   ชนนั้น ๆ ก็คิดวา  ทานเศรษฐี 
กระทําสักการะแกเราเทานั้น.    ตอมาวันหน่ึง  พระราชาทรงสงขาวไปบอก 
ธนัญชัยเศรษฐีวา  ทานเศรษฐีไมอาจจะเลี้ยงดูพวกเราไดนาน ๆ  ขอทาน 
เศรษฐีจงกําหนดเวลาท่ีเด็กหญิงจะไปเถิด.    แมธนัญชัยเศรษฐี    ก็สงขาว 
ถวายพระราชาวา    บัดนีฤ้ดูฝนมาถึงแลว    ทหารของพระองคจะเที่ยวไป 
ตลอด ๔ เดือนคงไมได    กิจใด ๆ  ควรจะได    กิจน้ันทั้งหมดเปนภาระ 
ของขาพระองค      ขอเทวะโปรดเสด็จไปเวลาที่ขาพระองคสงธิดาไปอยาง 
เดียวเถิด   พระเจาขา.    นับแตนั้นมา    นครสาเกตก็ไดเปนเหมือนตําบล 
บานท่ีนีงานนักษัตรฤกษอยูเปนนิตย.    ลวงไป  ๓  เดือนโดยอาการอยางนี้. 
เครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาธน     สําหรับธิดาของธนัญชัยเศรษฐีก็ยัง  
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ไมเสร็จ.     ครั้งน้ัน   เหลาเจาหนาท่ีประจํางานก็มาบอกธนัญชัยเศรษฐีวา  
ข้ึนชื่อวาส่ิงที่ไมมีสําหรับชนเหลาน้ันไมมีดอก       แตฟนใชหุงตมสําหรับ 
ทหารไมเพียงพอ.    ธนัญชัยเศรษฐีจึงสั่งวา  พอเอย   ไปรื้อโรงชางโรงมา 
เอาไมมาใชหุงตมอาหารเถิด.        เมื่อหุงตมกันอยูอยางนี้ลวงไปครึ่งเดือน 
แตนั้น     เหลาเจาหนาท่ีก็มาบอกอีกวา    ฟนยังไมพอ.   ธนัญชัยเศรษฐี 
ก็สั่งวา   พอเอย   ในฤดูนีเ้ราหาฟนไมไดอีกแลว    พวกทานจงเปดเรือน 
คลังผา   เอาผาชนิดหยาบ ๆ มาฟนเปนเกลียวชบุในถังนํ้ามัน   ใชหุงตม 
อาหารเถิด.    เมื่อหุงตมโดยทํานองนี้ก็เต็ม   ๔   เดือน .    ตอน้ัน  ธนัญชัย 
เศรษฐีรูวาเครื่องประดับมหาลดาประสาธนสําหรับธิดาเสร็จแลว    จึงสั่งวา 
พรุงน้ีเราจะสงธิดาไป  จึงเรียกธิดาเขามานั่งใกล ๆ ไดใหโอวาทวา  ลูกเอย 
ธรรมดาวาสตรีจะอยูในสกุลสานมี    ควรจะศึกษามารยาทอยางนี้     อยางนี้. 
มิคารเศรษฐีนั่งอยูภายในหองก็ไดยินโอวาทของธนัญชัยเศรษฐี.        แม 
ธนัญชัยเศรษฐีก็โอวาทธิดาอยางนี้วา  ลูกเอย    ธรรมดาวาสตรีผูจะอยูใน 
สกุลบิดาของสามี   ไฟในก็ไมพึงนําออก   ไฟนอกก็ไมพึงนําเขา   พึงให 
แกผูที่ให    ไมพึงใหแกผูที่ไมให    พึงใหทั้งแกผูที่ให     ทั้งแกผูที่ไมให 
พึงนั่งเปนสุข   พึงบริโภคเปนสุข   พึงนอนเปนสุข   พึงบําเรอไฟ   พึง 
นอบนอมเทวดาภายใน   ครั้นใหโอวาท  ๑๐ อยางนี้ดังน้ีแลว   วันรุงข้ึน 
ก็ประชุมนายกองทุกกอง   จัดกุฎมพี  ๘  นยั   ในพวกเสนาของพระราชา 
เปนนายประกัน    แลวกลาววา    ถาความผิดเกิดแกธิดาของเราในท่ี ๆ ไป 
แลวไชร      พวกทานพึงชําระ      แลวใหประดับธิดาดวยเครื่องประดับ 
มหาลดาประสาธน  มีคา  ๙ โกฏ ิ ใหทรัพย  ๕๔  เลมเกวียน   เปนมูลคา 
สําหรับผงเคร่ืองหอมสําหรับผสมนํ้าอาบ    ใหทาสีรูปสวยคอยปรนนิบัติใน  
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เวลาเดินทางประจําธิดา   ๕๐๐  นาง           รถเทียมมาอาชาไนย ๕๐๐ คัน  
สักการะทุกอยา  ๆ ละ  ๑๐๐.    ชี้แจงใหพระเจาโกศล    และมคิารเศรษฐี 
ทราบแลว   เวลาธิดาไป  เรียกเจาหนาทีควบคุมดอกโคมา   สั่งวา   พอเอย 
ในที่ ๆ ธิดาเราไปแลว   ใหเตรียมโคมาไว   เพ่ือธิดาเราตองการด่ืมน้ํานม. 
ใหเตรียมโคใชงานไว      เพ่ือธิดาเราตองการเทียมยาน       เพราะเหตุนั้น 
พวกทานพึงเปดประตูคอกโค  ในหนทางที่ธิดาเราไป  เอาโคใชฐาน  ๘  ตัว 
ที่อวนพีจัดเปนดวยนําฝูงโคถึงซอกเขาชื่อโนน   มีเนื้อท่ีประมาณ ๓ คาวุต 
เมื่อฝูงโคถึงที่นั้นแลว         พึงตีกลองเปนสัญญาณใหเปดประตูคอกโค. 
คนเหลาน้ันรับคําของเศรษฐีวา   ดีละ  แลวปฏิบติัตามคําส่ังน้ัน.  เมื่อประตู 
คอกเปดออกแลว      แมโคทั้งหลายท่ีอวนพีก็ออกไป      แตเมื่อประตูปด 
เหลาใดท่ีฝก   โคมีกําลัง   และโคดุ   กโ็ลดแลนออกไปขางนอก   แลวเดิน 
ตามทางไป   เพราะแรงบุญของนางวิสาขา. 
         ครั้งน้ัน    เวลาถึงกรุงสาวัตถี    นางวิสาขาคิดวา    เราจะนั่งในยาน 
ที่ปกปดเขาไปหรือยืนบนรถเขาไปดีหนอ.    ขณะนั้น  นางดําริวา  เมื่อเรา 
เขาไปดวยยานที่ปกปด     ความวิเศษของเครื่องประดับมหาลดาประสาธน 
จักไมมีใครรูกันทั่ว      นางแสดงตัวท่ัวนคร     ยืนบนรถเขาสูพระนคร. 
ชาวกรุงสาวัตถี    เห็นสมบัติของนางวิสาขาแลว    พากันกลาววา    เขาวา 
สตรีผูนี้     ชือ่นางวิสาขา    และสมบัติเห็นปานน้ี     ก็สมควรแกนางทีเดียว 
นางเขาไปเรือนมิคารเศรษฐี    ดวยสมบัติอยางใหญ     ดวยประการฉะน้ี. 
ก็ในวันที่นางมาถึง        ชาวกรุงทั่วไปตางก็สงเคร่ืองบรรณาการตามกําลัง 
สามารถไปดวยกลาววา  ธนัญชัยเศรษฐีของเราไดกระทําสักการะอยางใหญ 
แกผูคนที่มาถึงนครของตน.   นางวิสาขา      สั่งใหใหเครื่องบรรณาการ  
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ตอบการท่ีชาวกรุงสงไป ๆ ทั่วไปในสกุลของกันและกันในนครน้ันนั่นเอง.  
         ขณะนั้น  ลําดับอันเปนสวนแหงราตรี  แมมาแสนรูตัวหนึ่ง  ตกลูก. 
นางจึงใชใหเหลาทาสีถือคบไฟไปท่ีนั้น  ใหอาบนํ้าอุนใหแมมา   ใชน้ํามัน 
ชโลมตัวใหแมมา      แลวก็กลับไปสถานท่ีอยูของตน.     ฝายมิคารเศรษฐี 
ทําการฉลองงานอาวาหมงคลแกบุตร ๗ วัน ไมสนใจพระตถาคตแมประทับ 
อยูวิหารใกล  ๆ     วันที่ครบ ๗ วัน  เชญิเหลาชีเปลอืยใหนั่งเต็มไปทั่วทั้ง 
นิเวศน     สงขาวบอกนางวิสาขาวา     ธิดาของเราจงมาไหวพระอรหันต 
ทั้งหลาย.    นางเปนพระอริยสาวิกาชั้นโสดาบัน    ไดฟงวา  พระอรหันต 
ทั้งหลาย  ดังนี้  กร็าเริงยินดี     เดินไปยังสถานท่ีนั่งของชีเปลือยเหลาน้ัน 
มองดูชีเปลือยเหลาน้ันแลวคิดวา    ชีเปลือยเหลาน้ีไมใชพระอรหันต    จึง 
ตําหนิวา    เหตุไรทานพอ      จึงใหเรียกขาพเจามายังสํานักของเหลาคนท่ี 
เวนจากหิริโอตตัปปะ   ดังน้ี     แลวกก็ลับไปสถานท่ีอยูของตนเสีย.   เหลา 
ชีเปลือยเห็นนางแลว      ทั้งหมดก็ติเตียนเศรษฐีในทันทีนั่นแหละวา  ทาน 
คฤหบดี  ทานหาหญิงคนอ่ืนไมไดหรือ   เหตุไรทานจึงเชิญหญิงผูนี้ซึ่งเปน 
สาวิกาของพระสมณโคดม    ตัวกาลกณีิใหญใหเขาไปในเรือน    จงรีบนํา 
หญิงผูนั้นออกไปเสียจากเรือนน้ี.  ลําดับนั้น  เศรษฐีคิดวาเราไมอาจขับไล 
หญิงผูนี้ออกไปจากเรือนตามคําของชีเปลือยเหลาน้ีได   เพราะหญิงผูนี้เปน 
 ธิดาของสกุลใหญ  จึงกลาววา  ทานอาจารยทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวาตนหนุมสาว 
ทั้งหลาย   พึงทําท้ังท่ีรูบางทั้งท่ีไมรูบาง   ขอพวกทานจงน่ิง ๆ ไว  แลวก ็
สงเหลาชีเปลือยกลับไป     นั่งบนแทนใหญ     อันนางวิสาขาถือชอนทอง 
เลี้ยงดูอยู  บริโภคขาวมธุปายาสมีน้ํานอยในถาดทอง. 
         สมัยนัน้   พระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตร    เที่ยวไปบิณฑบาตมา  
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ถึงประตูเรือนของเศรษฐี.    นางวิสาขาเห็นพระเถระแลวคิดวาไมควรบอก  
บิดาสามี    ดงัน้ี     ทั้งท่ีเศรษฐีนั้นก็เห็นพระเถระนั้น  ผูยังไมจากไป  คง 
ยังยืนอยูอยางนั้น.   แตเศรษฐีนั้นเปนคนพาล    แมเห็นพระเถระก็ทําเปน 
เหมือนไมเห็น   กมหนาบริโภคขาวมธุปายาสเรื่อยไป.   นางวิสาขาก็รูไดวา 
บิดาสามีของเราแมเห็น   พระเถระก็ไมทําอาการวาเขาใจ        จึงเขาไปหา 
พระเถระกลาววา   โปรดไปขางหนากอนเถิด    เจาขา   บิดาสามีของดิฉัน 
กําลังกินบุญเกา.     เศรษฐีนั้น     เวลาท่ีเหลานิครนถวากลาวคราวกอนก็ 
อดกลั้นได    แตในขณะท่ีนางวิสาขากลาววากินบุญเกาก็วางมือ      สั่งวา 
พวกเจาจงนําขาวปายาสน้ีออกไปจากท่ีนี้          และจงนําหญิงผูนี้ออกไป 
จากเรือนหลังน้ี     ดวยวา     หญิงผูนี้ทําใหเราชื่อวาเปนผูกินของไมสะอาด 
ในเรือนมงคลเห็นปานน้ี.  แตวาในนิเวศนนั้นแล  ทาสและกรรมกรเปนตน 
ทั้งหมดเปนสมบัติของนางวิสาขา   ไมมีใคร ๆ  สามารถจะจับมือเทานางได 
ข้ึนชื่อวาผูสามารถจะกลาวดวยปากก็ไมมี.      เมื่อนางวิสาขาฟงคําของบิดา 
สามีแลวกลาววา    ทานพอขา      พวกเราจะไมออกไปดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
ดอก  ดิฉันกไ็มไดถูกทานนํามาจากทานํ้าเหมือนพวกกุมภทาสี  ธรรมดาวา 
เหลาธิดาของบิดามารดาผูยังมีชีวิตอยู      ยอมไมออกไปดวยเหตุเพียงเทาน้ี  
อน่ึง  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีนี่แหละ    ในวันที่ดิฉันมาในท่ีนี้บิดาของดิฉันก็ให 
เรียกกุฎมพี ๘ นายมาสั่งวา ถาความผิดเกิดเพราะธิดาของเรา   พวกทาน 
จงชวยกันชําระแลวก็มอบดิฉันไวในมือของกุฎมพี   ๘  นายน้ัน  ขอทานพอ 
โปรดใหเรียกกุฎมพี ๘ นายน้ันมาใหเขาชําระวาเปนความผิด  หรือมิใช 
ความผิดของดิฉันสิเจาคะ.    ลําดับนั้น     เศรษฐีคิดวาเด็กหญิงคนนี้พูดดี 
จึงใหเรียกกุฎมพี ๘  นายมาสั่งวา     เด็กหญิงคนน้ีเรียกเราผูซึ่งน่ังในเรือน  
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มงคลในวันที่ครบ ๗ วันวา    เปนคนกินของไมสะอาด.   กุฎมพี ๘ นาย 
นั้น  จึงถามนางวา เขาวาอยางนี้จริงหรือแมหนู.   นางตอบวา พอคุณเอย 
ทานบิดาสามีของดิฉันจักตองการกินของไมสะอาดเอง      แตดิฉันไดพูด 
ใหทําอยางนั้น.   สวนเมื่อพระเถระผูถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหน่ึงยืนใกล 
ประตูเรือน      ทานบิดาน้ีกําลังบริโภคมธุปายาสมีน้ํานอยอยู     ไมสนใจ 
พระเถระนั้นเลย  ดวยเหตุนี้     ดิฉันจึงพูดเทานี้วา    ไปขางหนากอนเถิด 
เจาขา  บิดาสามีของดิฉันไมทําบุญในอัตภาพนี้    กําลังกินบุญเกา ๆ อยู. 
กุฎมพี ๘ นายจึงกลาววา    แมเจาไมมีความผิดในขอน้ี     ธิดาของเราพูดมี 
เหตุ  เหตุไรทานจึงโกรธเลา.    เศรษฐีกลาววา  พอเจาเอย   ความผิดนั้น 
ไมมีก็ชางเถิด  แตเด็กหญิงคนน้ีในวันที่มากไมใหความเอาใจใสในบุตรเรา 
ไดไปยังสถานที่ตนเองปรารถนา.   กฎุมพี ๘ นายถามวา    เขาวาอยางนั้น 
จริงหรือแมหนู.  นางตอบวา  พอคุณเอย   ดิฉันไมไปยังท่ี ๆ  ตนชอบใจ 
แตในเรือนหลังน้ี     เมื่อแมมาแสนรูตกลูก    ดิฉันคิดวา    ไมทาํแมความ 
เอาใจใสแลวนั่งเฉย ๆ  เสีย  ไมสมควร  จึงใหเหลาทาสีถือคบไฟหอมลอม 
ไปท่ีนั่น     จึงส่ังใหดูแลรักษาแมมาที่ตกลูกจะ.     กุฎมพี ๘ นายกลาววา 
พอเจา  ธิดาของเราไดกระทํากิจกรรมแมเหลาทาสีก็ตองทําในเรือน   ทาน 
เห็นโทษอะไรในขอน้ี.  เศรษฐีกลาววา   พอเจาเอย   นั่นเปนคุณความดี 
ก็ชางเถิด    แตบิดาของเด็กหญิงคนน้ี      เมื่อใหโอวาทในวันที่มาในท่ีนี้ก็ 
กลาววา  ไฟในไมควรนําออก.  กุฎมพี  ๘ นายถามนางวา  เขาวาอยางนั้น 
จริงหรือแมหนู.  นางตอบวา   พอคุณเอย   บิดาของดิฉันมิไดพูดหมายถึง 
ไฟนั่นดอก    แตเรื่องความลับอันใดของผูหญิงมีมารดาสามีเปนตนเถิดข้ึน 
ภายในนิเวศน        เรื่องความลับอันนั้นไมควรบอกแกเหลาทาสและทาสี  
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เพราะวาเรื่องเห็นปานน้ัน        มีแตจะขยายตัวออกไปเปนการทะเลาะกัน 
เพราะฉะนั้น    บิดาของดิฉันหมายถึงขอน้ี    จึงพูดจะ     พอคุณท้ังหลาย. 
เศรษฐีกลาววา   พอคุณเอย    ขอน้ันเปนอยางนั้นก็ชางเถิด    แตบิดาของ 
เด็กหญิงคนน้ีกลาววาไฟนอกไมควรนําเขาไปภายใน     ก็เม่ือไฟในดับไป 
แลว   เราไมนําไฟขางนอกเขามาไดหรือ.   กุฎมพี ๘ นายถามนางวา   เขา 
วาอยางนั้นจริงหรือแมหนู.    นางตอบวา    บิดาของดิฉันมิไดพูดหมายถึง 
ไฟนั้นดอกจะ     แตความผิดอันใด       ที่เหลาทาสและกรรมกรพูดกัน 
ความผิดอันน้ัน     ไมควรบอกเลาผูคนภายใน  ฯ ล ฯ   แมคําใด   ทานบิดา 
กลาววา  พึงใหแกคนที่ใหเทาน้ัน   คําน้ันทานก็กลาวหมายถึงวา   พึงให 
แกพวกคนท่ียืมเครื่องมือเครื่องใชแลวนํามาสงคืนเทาน้ัน.        แมคําที่วา 
เย  น  เทนฺติ  ทานก็กลาวหมายถึงวา  ไมพึงใหแกพวกคนท่ียืมเครื่องมือ 
เครื่องใชแลวไมนํามาสงคืน.    สวนคําน้ีวา    ททนฺตสฺสาป  อททนฺตสฺ- 
สาป    ทาตพฺพ  ทานกลาวหมายถึงวา   เมื่อญาติมิตรตกยากมาถึงแลว  เขา 
จะสามารถใหตอบแทน     หรือไมสามารถใหตอบแทนไดก็ตาม     ก็ควร 
ใหทั้งน้ัน.  แมคําน้ีวา  สุข  นิสิทิตพฺพ  ทานกลาวหมายถึงวา  เมื่อดิฉัน 
เห็นมารดาบิดาสามีแลว     ไมควรน่ังเฉยในที่ที่ตนควรลุกยืนข้ึน     คําวา 
สุข   ภฺุชิตพฺพ   ทานกลาวหมายถึงวา   ไมบริโภคกอนมารดาบิดาสามี 
และสามี   ควรจะเลี้ยงดูทานเหลาน้ันแลว   รูวาทุกทานไดแลวหรือยังไมได 
อะไร  แลวตนเองบริโภคทีหลัง.  คําวา   สขุ   นิปชฺชิตพฺพ   ทานกลาว 
หมายถึงขอนี้วา  ไมพึงข้ึนที่นอนแลวนอนกอน     มารดาบิดาสามีและสามี 
ตองทําวัตรปฏิบัติที่สมควรทําแกทานเหลาน้ัน       แลวตนเองจึงควรนอน 
ทีหลัง.   คําวา  อคฺคิ  ปริจริตพฺโพ  ทานกลาวหมายถึงขอน้ีวา    ควรจะ  
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เห็นทั้งบิดามารดาสามีทั้งสามี        เปนเหมือนกองไฟและเหมือนพญางู. 
เศรษฐีกลาววา     จะเปนคุณเทาน้ีก็ชางเถิด     แตบดิาของเด็กหญิงคนน้ี  
ใหนอบนอมเทวดาภายใน   ประโยชนอะไรของโอวาทน้ี.  กุฎมพี  ๘  นาย 
ถามนางวา  เขาวาอยางนั้นจริงหรือแมหนู.   นางตอบวา  จริงจะ  พอคุณ 
ทั้งหลาย     บิดาของดิฉันกลาวคํานี้หมายอยางนี้      ต้ังแตเราอยูครองเรือน 
ตามประเพณี   เห็นนักบวชมาถึงประตูเรือนของตนแลวถวายของเค้ียวของ 
ตนท่ีมีอยูในเรือน    แกเหลานักบวชแลว    ตนเองจึงควรกิน.    ครั้งน้ัน 
กุฎมพีเหลาน้ัน   จึงถามเศรษฐีนั้นวา   ทานมหาเศรษฐี  ทานเห็นเหลา 
นักบวชแลว    ที่จะชอบใจวา    ไมควรใหทั้งน้ันหรือ.    ทานเศรษฐีมอง 
ไมเห็นคําตอบอยางอ่ืน  จึงไดแตนั่งกมหนา. 
         ครั้งน้ัน  เหลากุฎมพีจึงถามเศรษฐีนั้นวา  ความผิดอยางอ่ืนของธิดา 
เรา  ยังมีอยูหรือ.    ตอบวา   ไมมีดอกพอคุณ   ถามวา  ก็เพราะเหตุไร 
ทานจึงขับไลธิดา  ซึ่งไมมีความผิดออกไปจากเรือนโดยมิใชเหตุ.   ขณะนั้น 
นางวิสาขากลาววา  ยังไมควรไปตามคําของบิดาสามีเรากอน   แตวันที่เรา 
มา  บิดาเรามอบเราไวในมือพวกทานเพ่ือชําระความผิดเรา บัดนี้เราไปได 
สะดวกแลวละ    จึงสั่งเหลาทาสีและทาสใหทําการตระเตรียมยานเปนตน 
ไว.  คราวนั้น เศรษฐีพากุฎมพีเหลาน้ัน ไป พูดกะนางวา  แมหนู  พอไมรู 
จึงพูดไป  จงยกโทษใหพอเสียเถิด.  นางกลาววา  พอคุณท้ังหลาย  ดิฉัน 
พึงอดโทษแกพวกทานได  จะอดโทษใหกอน   แตดิฉันเปนธิดาของทาน 
เศรษฐีผูเลื่อมใสไมหว่ันไหวในพระพุทธศาสนา  เราเวนภิกษุสงฆเสียมิได 
ถาเราไดบํารุงภิกษุสงฆตามชอบใจของเรา   เราก็จักอยู.    เศรษฐีกลาววา 
แมหนู  เจาจงบํารุงเหลาสมณะของเจาไดตามชอบใจ.   ดังน้ัน     นางวิสาขา  
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จึงใหนิมนตพระทศพลอาราธนาใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  
นั่งเต็มนิเวศนในวันรุงข้ึน.    แมบริษัทของชีเปลือยรูวาพระศาสดาเสด็จไป 
เรือนมิคารเศรษฐี    ก็ไปท่ีนั้นพากันนั่งลอมเรือนไว.    นางวิสาขาใหน้ํา 
ทักษิโณทกแลวสงขาวบอกวา    สักการะทุกอยางจัดไวแลว    ขอทานบิดา 
สามีของเราโปรดจงมาเลี้ยงดูพระทศพล.        เศรษฐีนั้นฟงคําของนาง 
วิสาขาแลวก็กลาววา          อธิดาของเราจงเลี้ยงดูพระสัมมาสัมพุทธะเถิด 
นางวิสาขาคร้ันเลี้ยงดูพระทศพลดวยภัตตาหารเลิศรสตาง ๆ แลว     ครั้น 
เสร็จภัตกิจแลวก็สงขาวไปอีกวา       ขอทานบิดาสามีของเราโปรดมาฟง 
ธรรมกถาของพระทศพล.    ลําดับนั้น   เศรษฐีนั้นกไ็ปเพ่ือประสงคจะฟง 
ธรรมกถาวา    บัดนี้ชื่อวาการไมไป     เปนเหตุไมสมควรอยางยิ่ง    เหลา 
ชีเปลือยก็กลาววา      ทานเมื่อฟงธรรมของพระสมณโคดมก็จงน่ังฟงนอก 
มาน  แลวกพ็ากันไปกอนกั้นมานไว.  มิคารเศรษฐีไปน่ังนอกมาน. 
         พระตถาคตทรงพระดําริวา ทานจะน่ังนอกมานก็ตาม  นอกฝาเรือน 
ก็ตาม  นอกแผนหินก็ตาม  หรือนอกจักรวาลก็ตาม  เราชื่อวาพระพุทธเจา 
สามารถนําทานใหไดยินเสียงของเราได     จึงตรัสธรรมกถาประหนึ่งวาจับ 
ลําตนมะมวงเขยาใหผลมีสีดังทองหลนลงอยูฉะน้ัน    จบเทศนา    เศรษฐี 
ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล    ยกมานข้ึนถวายบังคมพระบาทของพระศาสดา 
ดวยเบญจางคประดิษฐ  ในสํานักพระศาสดาน่ังเอง  ก็สถาปนานางวิสาขา 
ไวในตําแหนงมารดาของตนวา    แมหนู   จงเปนมารดาของเราต้ังแตวันนี้ 
ไป.   ต้ังแตนั้นมา   นางวิสาขาจึงมีชื่อวามิคารมารดา. 
         วันหน่ึง    เมื่อสมัยนักษัตรฤกษดําเนินไปในพระนคร   นางวิสาขา 
ก็คิดวา    ไมมีคุณในการอยูในพระนคร    จึงหอมลอมดวยทาสีเดินไปฟง  
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ธรรมกถาของพระศาสดา    แตฉุกคิดวาไปสํานักพระศาสดาดวยท้ังเพศทีมี 
เครื่องหมคลุมไมบังควร     จึงเปลื้องเครื่องประดับมหาลดาประสาธนออก 
มอบไวในมือทาสี    เขาไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่สมควร 
สวนหนึ่ง. พระศาสดาตรัสธรรมกถา. จบพระธรรมเทศนาของพระศาสดา 
นางจึงถวายบังคมพระทศพลแลวเดินมุงหนาสูพระนคร.  ทาสีแมนั้นไมทัน 
กําหนดสถานท่ีนางวางเครื่องประดับซึ่งตนรับไว   จึงเดินกลบัไป    เพ่ือ 
หาเครื่องประดับ.   ขณะนั้น    นางวิสาขาจึงสอบถามทาสีนั้นวา    เจาวาง 
เครื่องประดับไวตรงไหน.  ทาสีตอบวา    ที่บริเวณพระคันธกุฎีจะแมเจา. 
นางวิสาขากลาววา     ชางเถิด     เจาจงไปนํามา     นับต้ังแตเจาวางของไว 
บริเวณพระคันธกุฎีแลว        ชื่อวาการใหนําของกลับมาไมสมควรแกเรา 
เพราะเหตุนั้น  เราจําจักสละเครื่องประดับมหาลดาประสาธนนั้น   ทําเปน 
ทัณฑกรรม   แตเมื่อเครื่องประดับนั้นยังวางไว   พระคุณเจาท้ังหลายก็คง 
เปนกังวล.  วันรุงข้ึน   พระศาสดามีภิกษุสงฆเปนบริวาร   เสด็จถึงประตู 
นิเวศนของนางวิสาขา.  กใ็นนิเวศนจัดอาสนะไวเปนประจํา.   นางวิสาขา 
รับบาตของพระศาสดา      อาราธนาใหเสด็จเขาเรือนใหประทับนั่งเหนือ 
อาสนะท่ีจัดไวแลวน่ันแหละ   เมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จ   ก็นาํเครื่องประดับ 
นั้นไปวางไวใกลพระบาทของพระศาสดา    กราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ      ขาพระองคถวายเครื่องประดับนี้แดพระองคเจาคะ.  พระศาสดา 
ตรัสหามวา     ข้ึนชื่อวาเคร่ืองประดับยอมไมสมควรแกเหลานักบวช.  นาง 
วิสาขากราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองครู    แตขาพระองค 
จะจําหนายเครื่องประดับนี้   เอาทรัพยมาสรางพระคันธกุฎีเปนที่อยูสําหรับ 
พระองค  เจาคะ   ตรงนั้น   พระศาสดาก็ทรงรับโดยดุษณี.  แมนางวิสาขา  
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นั้น.     ก็จําหนายเครื่องประดับนั้น   เอาทรัพย  ๙  โกฏิมาสรางพระคันธกุฎี  
เปนที่ประทับอยูสําหรับพระตถาคตในวิหารชื่อวาบุพพาราม  อันประดับ 
ดวยหอง  ๑,๐๐๐  หอง. 
         ก็นิเวศนของนางวิสาขา  เวลาเชาก็มลังเมลืองดวยผากาสาวะ                         
คลาคล่ําไปดวยนักแสวงบุญ.  ในเรือนแมของนางวิสาขาน้ัน   ก็จัดทานไว 
พรอมสรรพเหมือนในเรือนของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี.   นางวิสาขาน้ัน 
เวลาเชาก็ทําอานิสสงเคราะหแกพระภิกษุสงฆ  ภายหลังอาหารก็ใหบาวไพร 
ถือเภสัช ยา และน้ําอัฐบานไปยังวิหารถวายแกพระภิกษุสงฆ   ฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระศาสดาแลวก็กลับมา.  ภายหลังตอมา   พระศาสดาเมื่อทรง 
สถาปนาเหลาอุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ    จึงทรงสถาปนา 
นางวิสาชามิคารมารดาไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกา 
ผูชายทาน  แล. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี ๓  -  ๔ 

        ๓ - ๔  ประวัตินางขุชุตตราและนางสามาวดี 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  และที่  ๔  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         โดยบทวา   พหุสฺสตุาน  ยทิท  ขุชฺชุตฺตรา  เมตฺตาวิหารีน  ยทิท 
สามาวตี      ทานแสดงวา     นางขุชชุตตราเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูเปน 
พหูสูต.      นางสามาวดีเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูมีปกติอยูดวยเมตตา. 
         ไดยินวา  แมนางทั้งสองครั้งพระพุทธเจาพระนามวา    ปทมุุตตระ 
ถือปฏิสนธิในเรือนสกุล  กรุงหังสวดี    ตอมาคิดกันวาจักฟงธรรมกถาของ  
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พระศาสดา  จึงพากันไปวิหาร.  นางทั้งสองน้ัน  นางขุชชุตตราเห็นพระ-  
ศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวก 
อุบาสิกาอริยสาวิกาผูเปนพหูสูต     จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป    ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น.    นางสามาวดีเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึงไว 
ในตําแหหงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาอริยสาวิกาผูอยูดวยเมตตา 
จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป    ปรารถนาตําแหนงนั้น.    เมื่อนางทั้งสองทํา 
กุศลจนตลอดชีวิตก็บังเกิดในเทวโลกะ      เวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย 
นั่นแล  เวลาก็ลวงไปถึงแสนกัป. 
         ครั้งน้ัน    กอนพระศาสดาของเราบังเกิด.    เถิดอหิวาตกโรคข้ึนใน 
แควนอัลลกัปปะ     ในเรอืนหลังหนึ่งๆ คน  ๑๐  คนบาง      ๒๐ คนบาง 
๓๐  คนบาง   ก็ตายพรอม ๆ กันนั่นแหละ.     สวนผูคนที่ไปนอกแควน 
ก็รอดชีวิต.  บุรุษผูหน่ึงรูเรื่องนั่นแลวก็พาบุตรภริยาของตนไปนอกแควน 
นั้น    ดวยหมายจะไปแควนอ่ืน.   คราวนั้นเสบียงเดินทางที่เอามาในเรือน 
ของบุรุษน้ันยังไมทันขามทางกันดารในระหวางทาง       ก็หมดส้ินไป. 
เรี่ยวแรงรางกายของพวกเขาก็ลดลง.     มารดาอุมบุตรไปไดประเด๋ียวหนึ่ง 
บิดาก็บุตรไปไดประเด๋ียวหนึ่ง.     ครัง้น้ัน    บิดาของบุตรนั้น         จึงคิดวา 
เรี่ยวแรงรางกายของเราลดลงแลว      จะแบกบุตรเดินไปคงไมอาจขามทาง 
กันดารไปได.  บุรุษน้ันไมใหมารดาบุตรรู  ใหบุตรนั่งท่ีทางทําเปนเหมือน 
ละไวไปหาน้ํา    แลวก็เดินทางไปลําพังคนเดียว.    คราวนั้นภรยิาของบุตร 
นั้นยืนคอยเขามาไมเห็นบุตรในมือก็รองกลาววา     บุตรฉันไปไหนละนาย 
เขาพูดปลอบวา   เจาตองการบุตรไปทําไม   เรายังมีชีวิตอยูก็จักไดบุตรเอง 
นางกลาววา  ชายผูนี้ใจรายนักหนอ  แลวกลาววา  ทานไปเถิด  ฉันไมไป  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 103 

กับทานดอก,   เขากลาววา  แมนางจา    ฉันไมทันใครครวญไดทําไปแลว 
จงยกโทษขอน้ันแกฉันเสียเถิดแลวกพ็าบุตรไป.         คนเหลาน้ันขามทาง 
กันดารน้ันแลว   เวลาเย็นก็ถึงบานคนเลี้ยงโคตําบลหน่ึง.  
         วันนั้น   พวกบานคนเลี้ยงโค   หงุปายาสไมมีน้ํา   เห็นคนเหลาน้ัน 
ก็คิดวา  คนเหลาน้ีคงหิวจัด   จึงเอาปายาสใสเต็มภาชนะใหญ   ลาดเนยเต็ม 
กระบวยใหไป   เมื่อคนเหลาน้ันบริโภคขาวปายาสนั้น    สตรนีั้นก็บริโภค 
พอประมาณ    สวนบุรุษบริโภคเกินประมาณ     ไมอาจใหไฟธาตุยอยได 
ก็ทํากาละเสียในเวลาหลังเที่ยงคืน   เขาเม่ือทํากาละ   เพราะยังมีความอาลัย 
ในคนเหลาน้ัน     จึงถือปฏิสนธิในทองนางสุนัขในเรือนของพวกคนเลี้ยง 
โค.  ไมนานนัก   นางสุนัขก็ออกลูก  คนเลี้ยงโคเห็นสุนัขนั้น    มีลักษณะ 
สงางามก็ปรนเปรอดวยกอนขาว     จึงพาสุนัขที่เกิดความรักในตนเท่ียวไป 
ดวยกัน. 
         ตอมาวันหน่ึง  พระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงมาถึงประตูเรือนของคน 
เลี้ยงโค   ในเวลาแสวงหาอาหาร    คนเลี้ยงโคน้ัน   เห็นพระปจเจกพุทธ- 
เจาน้ันแลว     กถ็วายอาหาร    ถือปฏญิญาของพระปจเจกพุทธเจาท่ีจะอยู 
อาศัยตน    พระปจเจกพุทธเจาก็เขาอยู  ณ  ราวปาแหงหนึ่ง  ไมไกลสกุลคน 
เลี้ยงโค     คนเลี้ยงโคไปสํานักพระปจเจกพุทธเจา     ก็พาสุนัขนั้นไปดวย 
ก็ตีตนไมหรือแผนหิน    เพ่ือไลสัตวราย    ในที่อยูสัตวราย    ระหวางทาง 
แมสุนัขน้ันกําหนดวิธีทําของคนเลี้ยงโคนั้นไว    ตอมาวันหน่ึงคนเลี้ยงโค 
นั่งในสํานักพระปจเจกพุทธเจากลาววา  ทานผูเจริญ   กระผมมาไมไดทุกครั้ง 
แตสุนัขนี้ฉลาด     โดยสัญญาจําหมายท่ีสุนัขนี้มาแลว    ก็จะพึงมายังประตู 
เรือนของกระผมได   วันหนึ่ง   คนเลีย้งโคน้ัน   กส็งสุนัขไปดวยกลาววา  
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เจาจงพาพระปจเจกพุทธเจามา  สุนัขน้ันฟงคําของคนเลี้ยงโคนั้น  ก็ไปใน 
เวลาแสวงหาอาหาร    ก็เอาอกหมอบแทบเทาพระปจเจกพุทธเจา     พระ- 
ปจเจกพุทธเจารูวาสุนัขนี้มาสํานักเราแลว   ก็ถือบาตรจีวรเดินทาง  แตทาน 
จะทดลองสุนัขนั้น  จึงแยกออกเดินทางอื่น   สุนัขก็ยืนขางหนา    ตอนให 
ไปทางที่ไปหมูมานคนเลี้ยงโค  กใ็นท่ีใด  คนเลี้ยงโคตีตนไมหรือแผนหิน 
เพ่ือขับไลสัตวราย    สุนขัถึงท่ีนั้นแลว   ก็สงเสียงเหาดัง  ๆ   ดวยเสียงของ 
สุนัขนั้น    สตัวรายทั้งหลายก็หนีไป   แมพระปจเจกเทพุทธเจาก็ใหกอนขาว 
ที่เย็น ๆ   กอนใหญแกมัน   เวลาฉันเสร็จแลว   แมสุนัขน้ันก็รักอยางยิ่งใน 
พระปจเจกพุทธเจาดวยความอยากไดกอนขาว    คนเลี้ยงโคถวายผาพอแก 
การท่ีจะทําจีวรได  ๓  ผืน   แกพระปจเจกพุทธเจาตลอดไตรมาสแลวกลาว 
วา  ทานเจาขา   ถาทานชอบใจ   กโ็ปรดอยูเสียในที่นี้นี่แหละ   แตถาไม 
ชอบใจ   ก็โปรดไปไดตามสบาย    พระปจเจกพุทธเจาแสดงอาการวาจะไป 
คนเลี้ยงโคตามไปสงพระปจเจกพุทธเจาแลวก็กลับ    สุนัขรูวาพระปจเจก- 
พุทธเจาไปท่ีอ่ืน   ก็เกิดความโศกเศราอยางแรง   เพราะรัก  หัวใจแตกตาย 
ไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส.  ก็โดยท่ีสัตวรายหนีไป  เพราะสุนัขนั้นทํา 
เสียงดังเวสาไปกับพระปจเจกพุทธเจา   เสียงของเทวบุตรนั้น   เมื่อพูดกับ 
เหลาเทวดาจึงกลบเสียงเทวดาเสียสิ้น    ดวยเหตุนั้นนั่นแล   เทวบุตรนั้นจึง 
ไดชื่อวาโฆสกเทพบุตร   ก็เม่ือโฆสกเทพบุตรนั้น    เสวยสมบัติในดาวดึงส 
นั้น    พระราชาพระนามวาอุเทนเสวยราชสมบัติ  ณ กรุงโกสัมพี  ถิ่นมนุษย 
เรื่องพระเจาอุเทน    พึงทราบโดยนัยท่ีกลาวไวแลวในอรรถกถาโพธิ- 
ราชกุมารสูตรนั่นแล. 
         เมื่อพระเจาอุเทนน้ันครองราชยอยู    โฆสกเทพบุตร   ก็จุติถือปฎิ-  
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สนธิในครรภของสตรีผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพผูหน่ึง    ในกรุงโกสมัพี   ลวงไป  
๑๐   เดือน  นางก็คลอดบุตร  รูวาเปนชายก็ใหทิ้งเสียที่กองขยะ.   ขณะนั้น 
คนทํางานของโกสัมพิกเศรษฐี   กําลงัเดินไปเรือนเศรษฐีแตเชาตรู   สงสัย 
วาสิ่งน้ีอะไรหนอที่เหลากากลุมรุมกนัอยู  ก็เขาไปพบทารก   คิดวาทารกน้ี  
จักมีบุญ     จึงสงเด็กไวในมือบุรุษผูหน่ึงใหนําไปสูเรือน  (ตน)  แลวก็ไป 
เรือนเศรษฐี   ฝายเศรษฐีกําลังไปยังราชสกุลในเวลาเขาเฝา  พบปุโรหิตใน 
ระหวางทาง    ก็ถามวา  วันนี้   ดาวฤกษอะไร   ปุโรหิตนั้นยืนอยูตรงนั้น 
นั่นแหละ.   ก็คํานวณแลวกลาววา   ดาวฤกษชื่อโนน   ทารกทีเ่กิดตามดาว 
ฤกษนี้ในวันนี้    จักไดตําแหนงเศรษฐีในนครน้ี    เศรษฐีนั้น   ฟงคําของ 
ปุโรหิตน้ันแลว    ก็รีบสงคนไปยังเรือนวา    ทานปุโรหิตคนน้ีไมพูดเปน 
คําสอง     หญิงแมเรือนมีครรภแกของเรามีอยู     พวกเจาจงตรวจดูนางวา 
ตลอดแลวหรือยัง  คนเหลาน้ันไปสํารวจรูแลวก็กลาววา   นายทาน   หญิง 
มีครรภแกนั้นยังไมคลอด.  เศรษฐีจึงสั่งวา    ถาอยางนั้น   พวกเจาจงไปหา 
ทารกที่เกิดในวันนี้  ในนครน้ี   คนเหลาน้ันแสวงหาก็พบทารกน้ันในเรือน 
ของคนทํางานของเศรษฐีนั้นแลวบอกแกเศรษฐี.   เศรษฐีกลาววา    เจา- 
พนาย   ถาอยางนั้น   พวกเจาจงไปเรียกคนทํางานมา   คนเหลาน้ันก็เรียก 
คนทํางานมา   เศรษฐีถามเขาวา  เขาวา   เรือนเจามีทารกหรือ   เขาตอบวา 
มีขอรับ    นายทาน    เศรษฐีบอกวา    เจาใหทารกน้ันแตเราเถิด   เขาวา 
ใหไมไดดอกนายทาน. เศรษฐีกลาววา  เจารับทรัพย   ๑,๐๐๐   แลวใหเถิด. 
คนทํางานน้ันคิดวา   ทารกนี้จะเปนหรือตาย  ขอน้ีก็รูกันยาก  ดังนี้จึงรับ 
ทรัพย  ๑,๐๐๐  แลวใหทารกไป.  
         ลําดับนั้นเศรษฐีคิดวา   ถาภริยาเราตลอดธิดา   ก็จักทําทารกน้ีให  
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เปนบุตร   ถาคลอดบุตร    ก็จักทําทารกน้ีใหตาย   ครั้นคิดแลว    ก็เลี้ยง  
ทารกไวในเรือน. ครั้งน้ัน  ภริยาของเศรษฐีนั้นก็คลอดบุตร  โดยลวงไป 
๒-๓  วัน     แตนั้น   เศรษฐีก็คิดจะใหพวกโคเหยียบทารกนั้นเสียใหตาย 
จึงสั่งวา พวกเจาจงเอาทารกน้ีไปนอนท่ีประตูคอก  คนทั้งหลายก็ใหทารก 
นั้นนอนท่ีประตูคอกน้ัน.   ครั้งน้ัน  โคอุสภะจาฝูงออกไปกอน  เห็นทารก 
นั้นก็ยืนครอมไวในระหวางเทาท้ัง  ๔ ดวยหมายใจวา  โคตัวอ่ืน ๆ จักไม 
เหยียบทารกนั้น.   ดวยอาการอยางนี้    ขณะนั้น   คนเลี้ยงโคพบทารกน้ัน 
คิดวา   ทารกนี้แมแตสัตวดิรัจฉานยังรูจักคุณ   คงเปนผูมีบุญมาก  เราจัก 
เลี้ยงทารกน้ัน  แลวก็นําไปเรือนตน. 
         ฝายเศรษฐีทราบวาทารกน้ันยังไมตาย  ไดฟงเขาวา  พวกคนเลี้ยงโค 
นําไป   ก็ใหทรัพย  ๑,๐๐๐ แลวใหทิ้งเสียที่สุสานศพสด.   เวลาน้ัน   คน 
เลี้ยงแพะในเรือนเศรษฐี  อาศัยสุสานนําแมแพะไปเลี้ยง  แพะแมนมตัวหนึ่ง 
เพราะบุญของทารก  ขาไป  ก็แวะจากทางไปใหนมทารกแลวก็ไป   ขากลับ   
จากท่ีนั้น     ก็ไปใหนมทารกที่นั้นนั่นแหละ   คนเลี้ยงแพะคิดวา   แมแพะ 
ตัวน้ีแวะจากที่นี้ไปแตเชา    เพราะเหตุอะไรกันหนอ  จึงเดินไปตรวจดูก็รูถึง 
ทารกนั้นวา  ทารกนี้คงมีบุญมาก  แมแตสัตวดิรัจฉานยังรูคุณ  จําเราจัก 
เลี้ยงทารกน้ันไว   แลวพาไปเรือน.   
         ฝายเศรษฐี  ก็ใหตรวจตราดูอีกวา  ทารกนั้นตายหรือไมตาย  รูวา 
คนเลี้ยงแพะรับไว   ก็ใหทรัพย   ๑,๐๐๐   สั่งวา  พรุงน้ี   บุตรนายกองเกวียน 
คนหน่ึง     จักเขาไปยังนครนี้      พวกทานจงนําทารกน้ีไปวางไวที่ทางลอ 
เกวียน   ลอเกวียนนั้นก็จักเฉือนไปอยางนี้    เหลาโคในเกวียนเลมแรกของ 
นายกองเกวียน   แลเห็นทารกท่ีเขาวางไวที่ทางลอเกวียนนั้น   ก็ยืนเอาเทา  
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ทั้ง  ๔ ครอมเหมือนเสาคํ้ากันอยูฉะน้ัน.   นายกองเกวียนสงสัยวาน่ันอะไร 
กันหนอ   ก็รูเหตุที่โคเหลาน้ันหยุดยืน   เห็นทารกแลวเขาใจวาทารกมีบุญ 
มาก   ควรเลีย้งไว   จึงพาไปแลว.   
         ฝายเศรษฐีก็ใหสํารวจวาเด็กนั้นตายหรือไมทายที่ทางเกวียน   ทราบ 
วานายกองเกวียนรับไป      ก็ใหทรัพย    ๑,๐๐๐   แมแตนายกองเกวียนนั้น 
สั่งใหโยนเหวในที่ไมไกลพระนคร  ทารกนั้น  เมือ่ตกไปในเหวนั้น  ก็ตก 
ลงที่โรงชางสานในท่ีทํางานของพวกชางสาน    โรงชางสานน้ัน   ไดเปน 
เสมือนสัมผัสดวยปุยฝาย  ๑๐๐  ชั้น ดวยอานุภาพบุญของทารกน้ัน. ครั้งน้ัน 
หัวหนาชางสานเขาใจวาทารกน้ีมีบุญควรเลี้ยงไว  จึงพาทารกน้ันไปเรือน. 
         เศรษฐีใหเสาะหาในท่ี ๆ ทารกตกเหววาตายหรือไมตาย    ทราบวา 
หัวหนาชางสานรับไป        ก็ใหทรัพย  ๑,๐๐๐  แมแกหัวหนาชางสานน้ัน 
ใหนําทารกมา  ตอมา  ทั้งบุตรของเศรษฐีเอง   ทั้งทารกน้ัน  ทั้งสองคน 
ก็เจริญเติบโต. 
         เศรษฐีก็ครุนคิดแตอุบายท่ีจะใหเด็กโฆสกะตาย       จึงไปเรือนชาง 
หมอของตน    พูดเปนความลับวา   พอคุณ   ที่เรือนฉันมีเด็กสกุลตํ่าตอย 
อยูคนหน่ึง    ควรจะทําอยางใดอยางหนึ่งใหเด็กนั้นตายเสีย    ชางหมอน้ัน 
ก็ปดหูทั้งสองกลาววา  ไมควรพูดถอยคําท่ีหนักเห็นปานน้ี  แตนั้น เศรษฐี 
คิดวา    ชางหมอน้ีจักไมทําโดยไมไดอะไร     จึงกลาววา    เอาเถิดพอคุณ  
จงเอาทรัพยไป ๑,๐๐๐ ทาํงานน้ีใหสําเร็จ  ข้ึนชื่อวาสินบน ยอมทําลายส่ิงที่ 
ทําลายไมไดงาย  เพราะเหตุนั้น  ชางหมอน้ันไดทรัพย  ๑,๐๐๐  แลว  กร็ับ 
แลวกลาววา นายทาน  กระผมจักจุดไฟเตาเผาหมอในวันชื่อโนน  ขอนาย 
ทานจงสงทารกน้ันไป  ในวันโนน  เวลาโนน.   ฝายเศรษฐีรับคําของชาง  
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หมอนั้นแลว  นับวันต้ังแตวันนั้น  รูวาวันที่ชางหมอนัดไวมาถึงแลว  ก ็
ใหเรียกนายโฆสกะมาส่ังวา  ลูกเอย    พอตองการภาชนะจํานวนมาก  ในวัน 
ชื่อโนน    เจาจงไปหานายชางหมอบอกวา    ไดยนิวา มีงานที่บิดาเราพูดไว 
แกทานอยางหน่ึง   วันนี้ขอทานจงทํางานนั้นใหสําเร็จ    นายโฆสกะรับคํา 
ของเศรษฐีนั้นวา   ดีละ  แลวก็ออกไป.  ขณะนั้น  ในระหวางทางลูกตัวของ 
เศรษฐีกําลังเลนกีฬาขลุบ จึงรีบไปพูดวา พ่ีจา  ฉันกําลังเลนกับพวกเด็กๆ 
ดวยกัน   ถูกเขาเอาชนะเทาน้ี   พ่ีจงกลบัเอาชนะเขาใหฉันนะ.   นายโฆสกะ 
กลาววา  บัดนี้  โอกาสของพ่ีไมมี    ทานบิดาใชพ่ีไปหาชางหมอดวยกิจรีบ 
ดวนจะ.   ลกูตัวเศรษฐีพูดวา  พ่ีจา  ฉันจะตกไปแทนเอง   พ่ีจงเลนกับเด็ก 
เหลาน้ี   นําโชคกลับมาใหฉันนะ.  นายโฆสกะกลาววา   ถาอยางนั้น  เจา 
ไปเถิด   แลวบอกลาวที่บิดาบอกแกตน   แกนองชายน้ัน     แลวเลนเสียกับ 
พวกเด็ก ๆ.   เด็กแมนั้น   [นองชาย]    ไปหาชางหมอแลวบอกขาวนั้น. 
ชางหมอกลาววา   ดีละพอคุณ  เราจักทํางานใหสําเร็จ  แลวใหเด็กนั้นเขาไป 
ในหอง  เอามีดคมกริบตัดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย   ใสหมอปดปากหมอวางไว 
ระหวางภาชนะ    แลวจุดไฟเตาเผาหมอ   นายโฆสกะเลนชนะเปนอันมาก 
ก็นั่งคอยนองมา  เขารูวา  นองชักชา  ก็ไปยังสวนหนึ่งของเรือนชางหมอ 
ในที่ไหน ๆ ก็ไมพบ  คิดวา  นองคงจักกลับไปบานแลว จึงกลับไปเรือน. 
เศรษฐีเห็นเขาเดินมาแตไกล    ก็สงสัยวา   จักมีเหตุอะไรหรือหนอ   ก็เรา 
สั่งมันไปหาชางหมอ  เพ่ือใหฆามันใหตาย บัดนี้  เจาเด็กนั้น  ยงัมาในท่ีนี้  
อีก.  เขามาถึงจึงถามเขาวา   เจาไมไปหาชางหมอดอกหรือลูก   นายโฆสกะ 
จึงบอกเหตุที่ตนกลับ    และเหตุที่นองชายไป   เศรษฐีฟงคําเขาแลว   เปน 
เหมือนถูกแผนดินใหญถลมทับสัก  ๑๐๐  ครั้ง  จิตหมุนไปวา   เจาพูดเรื่อง  
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อะไรอยางนี้หรือ   แลวกร็ีบไปหาชางหมอ   พูดโดยถอยคําท่ีไมควรพูดใน 
สํานักคนเหลาอ่ืนวา  ดูสิพอคุณ  ดูสิพอคุณ    ชางหมอกลาววา  ทานใหดู 
อะไรเลา   งานนั้นเสร็จไปแลว   แตนั้น   เศรษฐีนั้นก็กลับไปเรอืน. 
          ต้ังแตนั้นมา  โรคทางใจก็เกิดแกเศรษฐีนั้น  สมัยนั้น เศรษฐีนั้นกินไม 
ไดดวยโรคทางใจนั้น  ครุนคิดวา  ควรจะเห็นความพินาศของศัตรูของบุตรเรา 
ดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึง  จึงเขียนหนังสือข้ึนฉบับหน่ึง เรียกนายโฆสกะ 
มาส่ังดวยปากวา    เจาจงถือหนังสือน้ีไปหาคนทํางานของพอที่มีอยูบานชื่อ 
โนน จงบอกวา ไดยินวา  ทานจงรีบทําเรื่องที่มีอยูในหนังลือ  ระหวางทาง 
จงไปเรือนเศรษฐีคนหน่ึง   ชื่อคามิกเศรษฐีสหายของพอ   กินอาหารแลว 
พึงไป  แลวไดมอบสาสนใหไป  นายโฆสกะน้ันไหวเศรษฐีแลว  รับหนังสือ 
ออกไป   ระหวางทางไปถึงสถานท่ีอยูของคามิกเศรษฐีแลว   ถามถึงเรือน 
ของเศรษฐี   ยืนไหวคามิกเศรษฐีนั้น   ซึ่งน่ังอยูนอกซุมประตูกําลังใหชาง 
แตงหนวดอยู  เมื่อถูกถามวา   พอเอย  เขามาแตไหนละ   จึงตอบวา   ทาน 
พอ  ผมเปนบุตรโกสัมพิยเศรษฐี  ขอรับ.   คามิกเศรษฐีนั้นก็ราเริงยินดีวา 
บุตรเศรษฐีสหายเรา.  ขณะนั้น   ทาสีคนหน่ึงของธิดาเศรษฐี  นําดอกไม 
มาใหธิดาเศรษฐี.  ลําดับนั้น   เศรษฐีจึงกลาวกะทาสีนั้นวา   พักงานน้ัน 
ไวเสีย   จงลางเทาพอโฆสกะ   จัดที่นอนให.  ทาสนีั้นก็ทําตามคําส่ังแลวไป 
ตลาด   นําดอกไมมาใหธิดาเศรษฐี.  ธิดาเศรษฐีเห็นทาสีนั้นแลวก็ดุนางวา 
วันนี้  เจาชักชาอยูขางนอกนานนัก  โกรธแลวจึงกลาววา เจามัวทําอะไรใน 
ที่นั้นตลอดเวลาเทาน้ี  ทาสีกลาววา แมเจาอยาพูดเลยเจาคะ ดิฉันไมเคยเห็น 
ชายหนุมรูปงามเห็นปานน้ีเลย  เขาเปนชายหนุมคนหน่ึง  เปนบุตรเศรษฐี 
สหายบิดาของแมเจา   ดิฉันไมอาจกลาวถึงรูปสมบัติของเขาได   ดิฉันกําลัง  
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จะไปนําดอกไมมา   ทานเศรษฐีก็ใชใหดิฉันลางเทาชายหนุมคนน้ัน   ให 
จัด ที่นอนให  ดวยเหตุนั้น ดิฉันจึงชักชาอยูขางนอกเสียนาน  เจาคะ.  ธิดา 
เศรษฐีแมนั้น     ไดเคยเปนแมเรือนของชายหนุมนั้น      ในอัตภาพที่ ๔ 
เพราะเหตุนั้น  ต้ังแตไดฟงคําของทาสีนั้น   ก็ไมรูสึกตัววายืน  ไมรูสึกตัววา 
นั่ง   นางก็พาทาสีนั้นไปยังท่ีนายโฆสกะน้ันนอนอยู    มองดูเขากําลังหลับ 
เห็นหนังสือที่ชายผู     สงสัยวาน่ันหนังสืออะไร    ไมปลกุชายหนุมใหต่ืน 
หยิบหนังสือเอามาอาน   ก็รูวา  ชายหนุมผูนี้ถือหนังสือฆาตัวไปดวยตนเอง 
จึงฉีกหนังสือน้ัน.   เมื่อชายหนุมนั้นยังไมต่ืน    ก็เขียนหนังสือ    [เปลี่ยน 
ความเสียใหม ]   วา   ทานจงสงสาสนของเราไปวา   เราสงบุตรไปยังสํานัก 
ทาน   คามิกเศรษฐีสหายเรามีธิดาเจริญวัยแลว   ทานจงรีบรวบรวมทรัพย 
ที่เกิดในที่อาณาบริเวณของเรา   ถือเอาธิดาของคามิกเศรษฐี  ทาํการมงคล 
แกบุตรของเรา     ดวยทรพัยทุกอยาง  ๆ  ละ  ๑๐๐  แลว     เมื่องานมงคล 
เสร็จ     ทานจงสงสาสนใหเราทราบวา    ทําการมงคลแลวดวยวิธีนี้     เรา 
จักรูกิจท่ีพึงทําแกทานในท่ีนี้    ใสตราหนังสือน้ันแลวก็ผูกไวที่ชายผาเหมือน 
เดิม    ชายหนุมแมนั้นอยูบานคามิกเศรษฐีนั้นวันหน่ึงแลว    รุงข้ึนก็อําลา 
เศรษฐีไปยังบานของคนทํางานมอบหนังสือน้ันให คนทํางานอานหนังสือ 
แลว   ก็ใหประชุมชาวบานกลาววา   ทานท้ังหลาย  อยาสนใจเราเลย   นาย 
ของเราสงขาวมายังสํานักเราวา       จงนําเด็กหญิงมาดวยทรัพยทุกอยาง  ๆ 
ละ  ๑๐๐   แกบุตรคนโตของตน    พวกทานจงรีบรวบรวมทรพัยที่เกิดในที่ 
นี้มา  แลวก็จัดการพิธีมงคลเครื่องสักการะ.    [แตงงาน]    ทุกอยาง  สงขาว 
แกคามิกเศรษฐีใหรับแลว    ใหตกลงงานมงคล    [สมรส]    ดวยทรัพย  
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ทุกอยาง  ๆ  ละ  ๑๐๐   แลวสงหนังสือถึงโกสัมพิก๑เศรษฐีวา    ขารูขาวใน 
หนังสือท่ีทานสงไปแลว   ก็กระทํากิจอยางนี้   ๆ  เสร็จแลว.  
         เศรษฐีฟงขาวนั้นแลวเหมือนถูกเผาแลวในกองไฟฉะนั้น   ถึงความ 
เปนโรคลงโลหิต  เพราะอํานาจท่ีคิดวา  บัดนี้เราวอดวายแลว ดังน้ี  ก็ใหคน 
เรียกนายโฆสกะนั้นดวยคิดจะทําอุบายบางอยู   หมายใจวาจักทํามันไมใหเปน 
เจาของทรัพยสมบัติของตน  ต้ังแตงานมงคลเสร็จแลว  ก็สงขาวไปวา  เหตุไร 
บุตรของเราจึงอยูเสียภายนอก   จงรีบกลับมาเถิด   เมื่อชายหนุมฟงขาวแลว 
ก็เริ่มจะไป ธิดาเศรษฐีคิดวา  สามีนี้เขลา  ไมรูดอกวา  สมบัตินี้อาศัยเราจึง 
ไดมา  ควรท่ีเราจะทําบางอยาง  แลวก็ทําอุบายหามแมการไปของเขาเสีย  แต 
นั้นจึงกลาวกะสามีวา   พอหนุมอยูรีบดวนนักเลย     ดิฉันก็จะไปบานของ 
สกุล     ธรรมดาวาผูไปควรจะตระเตรียมการของตนแลวจึงคอยไป     ฝาย 
โกสัมพิกเศรษฐีรูวาบุตรนั้นชักชาอยู    ก็สงขาวไปอีกวา  เหตุไรบุตรเราจึง 
ชักชาอยู  เราเปนโรคลงโลหิต  ควรท่ีเจาจะมาพบเราขณะที่ยังเปนอยู. เวลา 
นั้น   ธิดาเศรษฐีก็บอกแกสามีนั้นวา   เศรษฐีนั้นไมใชบิดาของทานดอก 
ทานก็ยังเขาใจวาเปนบิดา    เศรษฐีนั้นสงหนังสือแกคนทํางาน     เพ่ือให 
เขาฆาทาน   ดิฉันจึงเปลี่ยนหนังสือน้ัน   เขียนขอความเสียใหม   ทําสมบัติ 
นี้ใหเกิดแกทาน    เศรษฐีนั้นเรียกทานไป    หมายใจจะทําทานไมใหเปน 
บุตรตางหาก  ทานจงรอการตายของเศรษฐีนั้นเถิด. 
         ครั้งน้ัน   นายโฆสกะไมไปดวยทั้งท่ีเศรษฐีนั้นก็เปนอยู    ตอทราบ 
วาเขาเพียบหนัก    จึงไปนครโกสัมพี    แมธิดาเศรษฐีก็ใหสัญญาจําหมาย 
ภายนอกแกสามีนั้นวา    ทานเมื่อเขาไป    ก็จัดอารักขาไวทั่วบานจึงเขาไป 
 
๑.  ม. ๓๒๙  เปนคนเดยีวกนักับโกสัมพิยเศรษฐี.  
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ตนเองก็ไปพรอมกับบุตรเศรษฐี   ยกแขนท้ังสองข้ึนทําเปนร่ําไหไปใกล ๆ 
เศรษฐี   ซึ่งนอนอยูในที่คอนขางมืด   เอาศีรษะกระแทกตรงหัวใจ  เศรษฐี 
นั้นก็ทํากาละดวยการกระแทกน้ันนั่นแหละ  เพราะเขาหมดกําลัง.  ชายหนุม 
ก็ทําสรีระกิจของบิดา   ใหสินบนแกคนใกลชิดวา   พวกทานจงบอกวาฉัน 
เปนบุตรตัวของเศรษฐี   จากน้ันวันที่  ๗   พระราชาทรงดําริวาควรจะได 
คน ๆ หน่ึง   ซึ่งควรแกตําแหนงเศรษฐี   จึงทรงสงคนไปสํารวจวา  เศรษฐี 
มีบุตรหรือไมมีบุตร.        พวกคนใกลชิดเศรษฐีก็กราบทูลพระราชาถึงวา 
เศรษฐีมีบุตร     พระราชาทรงรับรองแลว       ก็ไดพระราชทานตําแหนง 
เศรษฐีแกเขา   เขาก็ชื่อวาโฆสกเศรษฐี.   ครั้งน้ัน   ภริยาก็กลาวกะสามีวา 
พอเจา   ทานก็เกิดมาตํ่า   ดิฉันก็บังเกิดในสกุลตกยาก   เราไดสมบัติเห็น 
ปานน้ี    ก็ดวยอํานาจกุศลที่เราทํากันแตปางกอน   แมบัดนี้เราก็จักทํากุศล. 
สามก็รับปากวา   ดลีะนองเอย   ก็สละทรัพย  ๑,๐๐๐  กหาปณะทุกวัน    ต้ัง 
ทานไวเปนประจํา. 
         ในสมยันั้น  บรรดาชนท้ังสองน้ัน  นางขุชชุตตรา  จุติจากเทวโลก 
ถือปฏิสนธิในครรภของแมนม     ในเรือนของโฆสกเศรษฐี    เวลาท่ีเกิด 
นางมีรางคอม  เพราะฉะน้ัน  คนทั้งหลายจึงต้ังชื่อวา  ขุชชุตตรา. 
         สวนนางสามาวดี     จุติจากเทวโลกแลว    ถอืปฏิสนธิในเรือนของ 
ภัททวติยเศรษฐี   แควนภัททวติยะ.     ตอมานครน้ันเถิดฉาตกภัยอดอยาก 
ผูคนทั้งหลายกลัวอดอยาก   จึงแยกยายกันไป.   ครัง้น้ัน  ภัททวติยเศรษฐี 
นี้ปรึกษากับภริยาวา  นองเอย  ฉาตกภัยนี้ยังไมปรากฏภายใน  จําเราจักไป 
หาโฆสกเศรษฐีสหายเราในกรุงโกสัมพี    สหายน้ันพบเรา   คงจักไมรูจัก 
นัยวาเศรษฐีนั้นไดเปนสหายที่ไมเคยเห็นกันของโฆสกเศรษฐีนั้น    เพราะ  
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เหตุนั้น  จึงกลาวอยางนี้.   ภัททวติยเศรษฐีนั้น   ใหคนที่เหลือกลับกันแลว  
ก็พาภริยาและธิดาเดินทางไปกรุงโกสัมพี     ทั้งสามคนประสบทุกขเปนอัน 
มากในระหวางทาง  ก็บรรลุกรุงโกสัมพีตามลําดับ  พักอาศัยอยู ณ ศาลาหลัง 
หน่ึง.  ฝายโฆสกเศรษฐี   ใหเขาจัดมหาทานแกพวกคนกําพรา  คนเดินทาง 
ไกล  วณิพก และยาจกใกลประตูเรือนของตน.  ครั้งน้ัน  ภัททวติยเศรษฐีนี้  
ก็คิดวา    เราไมอาจแสดงตัวแกเศรษฐีสหาย    ดวยเพศของตนกําพราน้ีได 
เมื่อรางกายเปนปกติ    เรานุงหมดีแลวจึงจักไปพบเศรษฐี    แมทั้งสองคน 
ก็สงธิดาไปโรงทานของโฆสกเศรษฐี   เพ่ือนําอาหารมาใหตน   ธิดาน้ันก็  
ถือภาชนะไปโรงทาน  ยนืเอียงอายอยู  ณ โอกาสแหงหน่ึง   คนจัดการทาน 
เห็นนางก็คิดวา  คนอ่ืน ๆ ทําเสียงดังเหมือนกับชาวประมงแยงซ้ือและขาย 
ปลาในที่ประชุมพรอมหนากัน   ไดแลวก็ไป   สวนเด็กหญิงผูนี้   คงจักเปน 
กุลธิดา  เพราะฉะนั้น  อุปธิสัมปทาของนางจึงมีอยู.   แตนั้นจึงถามนางวา 
แมหนู   เหตุไรเจาจึงไมรับเพ่ือนกะคนอ่ืน ๆ เลา.  นางตอบวา  พอทาน 
ดิฉันจักกระทําการเบียดเสียดกันขนาดนี้เขาไปไดอยางไร. เขาถามวา แมหนู 
พวกเจามีกี่คนเลา.  นางตอบวา  ๓  คนจะพอทาน.  เขาก็ใหขาว  ๓  กอน 
นางก็ใหขาวน้ันแกบิดามารดา  บิดาหิวโหยมานานกินเกินประมาณก็เลยตาย. 
รุงข้ึน นางก็ไปรับขาวมา ๒ กอนเทาน้ัน  วันนั้นภริยาเศรษฐี  ก็ตายเสียตอ 
จากเวลาเที่ยงคืน    เพราะลําบากดวยอาหารและเพราะเศราโศกถึงเศรษฐีที่ 
ตาย.  วันรุงข้ึน  ธิดาเศรษฐีรับกอนขาวกอนเดียวเทาน้ัน  คนจัดการทาน 
ใครครวญดูกิริยาของนาง   จึงถามวา   แมหนู    วันแรกเจารับกอนขาวไป 
๓  กอน   รุงข้ึนรับกอนขาวไป  ๒  กอน  วันนี้รับกอนขาวกอนเดียวเทาน้ัน 
เกิดเหตุอะไรข้ึนหรือ   นางจึงบอกเลาเหตุการณนั้น .   เขาถามวา   แมหนู  
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เจาเปนชาวบานไหนเลา. นางก็เลาเหตุการณโดยตลอด. เขากลาววา แมหนู  
เมื่อเปนดังน้ัน  เจาก็เปนธิดาเศรษฐีของเรา  เราไมมีเด็กหญิงอ่ืน ๆ  เจาจง 
เปนธิดาเราเสียต้ังแตบัดน้ี    แลวกร็บันางไวเปนธิดา.       
         นางไดยินเสียงดังอ้ืออึงในโรงทานก็ถามวา     พอทาน    เหตุไรจึง 
เสียงดังลั่น  ดังนี้ .  เขาก็ตอบวา  แมหนู   ในระหวางคนมาก ๆ ไมอาจทํา 
ใหมีเสียงเบาลงไดดอก.  นางกลาววา  พอทาน  ฉันรูอุบายในเรื่องนี้.   เขา 
ถามวา  ควรจะทําอยางไรเลา  แมหนู.  นางบอกวา   พอทาน  พวกทาน 
จงทํารั้วไวรอบ ๆ  ประกอบประตู  ๒ ประตู.   ใหต้ังภาชนะ    [แจกทาน] 
ไวขางใน  ใหคนเขาไปทางประตูหนึ่ง  รับอาหารแลวใหออกไปทางประตู 
หน่ึง.   เขารบัวา   ดีละแมหนู   แลวกใ็หกระทําอยางนั้น.    ต้ังแตวันรุงข้ึน 
นับแตนั้นมาโรงทานก็มีเสียงเงียบประหน่ึงสงบไป.     แตนั้นโฆสกเศรษฐี 
ไดยินเสียงดังอ้ืออึงในโรงทานมาแตกอน.  ครั้งน้ัน  เมื่อไมไดยินเสียงนั้น. 
จึงเรียกคนจัดการทานมา  ถามวา  วันนี้ทานใหเขาใหทานแลวหรือ      เขา 
ตอบวา   ใหทานแลว   นายทาน.   เศรษฐีถามวา   ถาเชนนั้น   เหตุไรจึง 
ไมไดยินเสียงในโรงทานเหมือนแตกอน.    เขาตอบวา    จริงสิ   นายทาน 
ผมมีธิดาอยูคนหน่ึง  ผมทําคามอุบายท่ีนางบอก  จึงทําโรงทานใหไมมีเสียง. 
เศรษฐีถามวา     เจาไมมีธิดา     เจาไดธิดามาแตไหน.     คนจัดการทาน 
นั้น     ก็เลาเรื่องที่ธิดามาทุกอยางแกเศรษฐี   เพราะไมอาจจะหลอกลวงได. 
เศรษฐีกลาววา   พอมหาจําเริญ      เหตุไรเจาจึงไดทํากรรมหนักเห็นปานน้ี  
ไมบอกเรื่องธิดาซ่ึงอยูในสํานักตนแกเราเสียต้ังนานเพียงนี้      เจาจงรีบให 
นํานางมาไวเรือนเรา. คนจัดการทานน้ันฟงคําเศรษฐีแลว   ก็ใหนํานางมา 
ทั้งท่ีตนไมประสงคเชนนั้น.  ต้ังแตนั้นมา  เศรษฐีก็ต้ังนางไวในตําแหนงธิดา  
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คิดวาจะรับขวัญธิดา    จึงจัดหญิงสาว  ๕๐๐  นางที่มีวัยรุนเดียวกัน    จาก  
สกุลที่มีชาติทัดเทียมกับตนมาเปนบริวารของนาง. 
         ตอมาวันหน่ึง  พระเจาอุเทนเสด็จครวญพระนครทอดพระเนตรเห็น 
นางสามาวดีนั้น  มีหญิงสาวเหลาน้ันแวดลอมเลนอยู  ตรัสถามวา  เด็กหญิง 
นี้ของใคร  ทรงสดับวา  ธิดาของโฆสกเศรษฐี  ตรสัถามวา ไมมีสามีหรือ 
เมื่อเขาทูลวา  ไมมีสามี   จึงดํารัสสั่งวา พวกเจาจงไปบอกเศรษฐีวาพระ- 
ราชามีพระราชประสงคธิดาทาน.  เศรษฐีฟงแลว  บอกเขาวา   เราไมมีเด็ก 
หญิงอ่ืน ๆ ไมอาจใหธิดาคนเดียวอยูกับสามีได.  พระราชาทรงสดับคําน้ัน 
แลวส่ังใหเศรษฐีและภริยาอยูนอกบาน  ใหปดประตูตีตราทั่วทุกหลังเรือน. 
นางสามาวดีไปเลนเสียนอกบานกลับมาเห็นบิดามารดานั่งอยูนอกบาน   จึง 
ถามวา  แมจา  พอจา  เหตุไรจึงมานั่งที่นี้.   เศรษฐีและภริยาก็แจงเหตุนั้น. 
นางจึงกลาววา   แมจา   พอจา   อยาทูลตอบพระราชาอยางน้ันสิจะ   บัดนี้  
จงใหทูลอยางนี้นะพอนะวา     ธิดาของเราไมอาจอยูผูเดียวกับสามีได    ถา 
พระองคทรงใหหญิงสาว   ๕๐๐  คน   บริวารของนางอยูดวย   นางจึงจะอยู 
ดวย. เศรษฐีกลาววา  ดีละลูกเอย  พอไมรูจิตใจของเจาน่ี   เศรษฐีและภริยา 
จึงกราบทูลอยางนั้น  พระราชาทรงเลื่อมใสยิ่งข้ึนไป   ตรัสวา   ๑,๐๐๐  คน 
ก็ชางเถิด    จงนํามาทั้งหมด.   ครั้งน้ัน เศรษฐีและภริยาจึงนําธิดาน้ัน    ม ี
หญิง   ๕๐๐  คนเปนบริวารไปยังพระราชนิเวศน    โดยมงคลนักษัตรฤกษ 
อันเจริญ     พระราชาก็ทรงทําหญิง  ๕๐๐  คนเปนบริวารของนางแลว   ทรง 
ทําอภิเษกใหนางอยูในปราสาทหลังหน่ึง. 
         ก็สมัยน้ัน  ในกรุงโกสัมพี  เศรษฐี ๓ คนคือโฆสกเศรษฐี  กุกกุฏ- 
เศรษฐี    และปาวาริกเศรษฐี   เปนสหายกันและกัน.   เศรษฐีแมทั้ง ๓ คน  
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ก็บํารุงดาบส   ๕๐๐  รูป  แมเหลาดาบสก็อยูในสํานักเศรษฐีทั้ง ๓ คนนั้น  
๔ เดือน อยูปาหิมวันต  ๘ เดือน.   ตอมาวันหน่ึง   ดาบสเหลาน้ันมาจาก 
ปาหิมวันต   หิวกระหายลําบากในทางกันดารมาก   จึงพากันไปยังตนไทร 
ใหญตนหน่ึง    มุงหวังรับการสงเคราะหจากสํานักเทวดาที่สถิตอยู  ณ  ตน 
ไทรใหญนั้น  นั่งกันอยู. เทวดาก็ยื่นมือที่ประดับดวยเครื่องประดับทุกอยาง 
หลั่งถวายนํ้าปานะที่ควรแกการด่ืมเปนตนแกดาบสเหลาน้ัน    ชวยบรรเทา 
ความลําบากได.   ดาบสเหลาน้ันประหลาดใจ    เพราะอานุภาพของเทวดา 
จึงถามวา   ทานเทวดา   ทานทํากรรมอะไรหนอ   จึงไดสมบัตินั้น.  เทวดา 
บอกวา    พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   พุทธะ    ทรงอุบัติแลวในโลก 
บัดนี้    พระองคประทับอยูกรุงสาวัตถี   คฤหบคีชือ่อนาถบิณฑิกะอุปฎฐาก 
พระองคอยู  วันอุโบสถ   อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้น  ใหคาอาหารประจําวัน 
แกคนงานของคนแลวใหทําอุโบสถ   ก็เราเขาไปเพ่ือตองการอาหารเชา 
ในตอนกลางวันวันหน่ึง    ไมเห็นคนงานใคร ๆ ทาํงานเลย    จึงถามวา 
เหตุไรวันนี้คนงานท้ังหลายไมทํางานกัน        คนท้ังหลายจึงบอกเรื่องนั้น 
แกเรา   เมื่อเปนดังน้ัน   เราจึงกลาววา   บัดนี้ก็ลวงไปต้ังครึ่งวันแลว   เรา 
จะอาจทําอุโบสถไดครึ่งวันหรือหนอ.  แมนั้น   คนท้ังหลายก็บอกแกเศรษฐี 
แลว  เศรษฐีกลาววา  ทําครึ่งวันก็ได  เราฟงคําน้ันแลว   ก็สมาทานอุโบสถ 
ครึ่งวันทํากาละเสียในวันนั้นนั่นเองแลวมาไดสมบัตินี้.   ครั้งน้ันดาบสเหลา 
นั้น   เกิดปติปราโมทยวา    เขาวาพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว ในโลก    แม 
ประสงคจะไปจากท่ีนั้นสูกรุงสาวัตถี  ก็คิดวาพวกเศรษฐีผูอุปฏฐากเรามีอุป- 
การะมาก     จําเราจักบอกเรื่องนั้นแกเศรษฐีเหลานั้น     จึงพากันไปกรุง 
โกสัมพี   พวกเศรษฐีกระทําสักการะสัมมานะเปนอันมาก  จึงบอกวา พวก  
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เราจะไปกันในวันนี้นี่แหละ.  พวกเศรษฐีตอวาวา  ทานเจาขา  พวกทานรีบ 
รอนนักหรือ  เมื่อกอนทานอยูกัน  ๔-๕  เดือนแลวจึงไป  จึงบอกเรื่องนั้น. 
เมื่อเหลาเศรษฐีบอกวา  ทานเจาขา  ถาอยางนั้นพวกเราก็จะไปกันทั้งหมด 
ก็บอกวาพวกเราจะไปกัน  พวกทานก็คอย  ๆ มากันเถิด   แลวไปถึงกรุง 
สาวัตถี  บวชในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแลวก็บรรลุพระอรหัต. 
         ฝายเศรษฐีเหลาน้ัน  มีเกวียน  ๕๐๐  เลมเปนบริวาร  ถึงกรงุสาวัตถี 
ในภายหลัง  ต้ังคายพักในที่ไมไกลพระเชตวันวิหาร   เขาไปเฝาพระศาสดา 
ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง. พระศาสดา 
ทรงแสดงธรรมดวยอํานาจจริยาของคนเหลาน้ัน  จบเทศนา  เศรษฐีทั้ง ๓ 
คน ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล   นิมนตเพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน  ถวายมหาทาน 
แกพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาทรงเปนประมุขในวันรุงข้ึน     นิมนตเพ่ือ 
เสวยในวันนี้    โดยทํานองนั้นนั่นแล   ถวายขันธวารภัตทาน  (ทานของ 
คนต้ังคายพัก)  สิ้นไปครึง่เดือน   จึงทูลออนวอนพระ ศาสดา   เพ่ือเสด็จ 
มาสูนครของตน.  พระศาสดาตรัสวา  พระตถาคตท้ังหลายยินดีนักในเรือน 
วาง   ดังน้ี .  เศรษฐีเหลานั้นกราบทูลวา  พระเจาขา    ขาพระองคทราบกัน 
แลว     แลวกราบทูลวา     ขอพระองคโปรดเสด็จมาตามสาสนที่พวกขา- 
พระองคสงมานะพระเจาขา  ถวายบังคมพระศาสดาทําประทักษิณเวียนขวา 
๓ รอบแลว     กลับไปนครของตนท้ัง ๓ คน     ก็ใหสรางพระวิหารใน 
อุทยานของตน  วิหารท่ีโฆสกเศรษฐีสราง  ชื่อวา  โฆสิตาราม  ที่กุกกฏุ- 
เศรษฐีสราง  ชื่อวากุกกุฏาราม  ที่ปาวาริกเศรษฐีสราง  ชื่อวาปาราริกัมพวัน- 
วิหาร. เศรษฐีเหลาน้ันใหสรางวิหารเสร็จแลวสงทูตไปทูลพระศาสดาวา  ขอ 
พระศาสดาโปรดเสด็จมาพระนครน้ี     เพ่ือสงเคราะหพวกขาพระองคเถิด.  
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         พระศาสดาทรงพระดําริวา    จักเสด็จไปกรุงโกสัมพี  มีภิกษุสงฆ   
หมูใหญเปนบริวาร      เสด็จออกจาริก     ทรงเห็นอุปนิสัยพระอรหัตของ 
มาคัณฑิยพราหมณ  ในระหวางทาง  จึงงดการเสด็จไปกรุงโกสัมพี  เสด็จ 
ไปยังนิคม  ชื่อวากัมมาสธัมมะ  แควนกุรุ.    สมัยน้ัน  มาคัณฑิยพราหมณ 
บําเรอไฟอยูนอกบานตลอดคืนยังรุง    เชาตรู    จึงเขามาบาน     วันรุงข้ึน 
แมพระศาสดา  ก็เสด็จเขาไปบิณฑบาตในบาน    เดินสวนทางกัน  แสดง 
พระองคแกมาคัณฑิยพราหมณ.   มาคัณฑิยพราหมณนั้น   เห็นพระทศพล 
ก็คิดวา    เราเที่ยวแสวงหาเด็กหนุม     ที่ทัดเทียมกันกับรูปสมบติัแหงธิดา 
ของเรา     ตลอดเวลาเทานี้      เมื่อรูปสมบัติแมมีอยู     เราก็ปรารถนาการ 
บรรพชาที่ผูนี้ถืออยูเชนนี้เหมือนกัน   แตบรรพชติผูนี้    งามนาชม   ชาง 
เหมาะสมกับธิดาของเราจริง ๆ  จึงรีบกลับไปเรือน.  นับวา  พราหมณนั้น 
เปนวงศบรรพชิตวงศหน่ึงมากอน  ดวยเหตุนั้น  พอเห็นบรรพชิตเทาน้ัน 
จิตใจของเขาจึงนอมไป    พราหมณปรึกษากะนางพราหมณีวา    นองเอย    
ฉันปรารถนาการบรรพชาอยางนี้   ฉันไมเคยพบบรรพชิตเห็นปานน้ี   เปน 
เพศพราหมณมีผิวพรรณดั่งทอง    ชางเหมาะสมกับธิดาแท ๆ  จงรีบแตง 
ตัวธิดาของเจาสิ.   เม่ือนางพราหมณีกําลังแตงตัวธิดาอยู  พระศาสดาก็ทรง 
แสดงพระเจดียคือรอยพระบาทไวในที่ที่เขาพบพระองค         เสด็จเขาไป 
ภายในพระนคร.     ขณะนั้น    พราหมณพาธิดาพรอมกับนางพราหมณี 
มายังท่ีนั้น   ตรวจดูรอบ ๆ   เพราะเขามาเวลาที่พระศาสดาเสด็จเขาไปใน 
หมูบาน  ไมเห็นพระทศพล  ก็บริภาษนางพราหมณีวา การกระทําของเจานี้ 
ชื่อวาดีไมมีเลย    เพราะเจามัวทําชักชาอยู    บรรพชิตผูนั้นจึงออกไปเสีย. 
พราหมณตรวจดูที่พระศาสดาเสด็จไปวา    บรรพชติไปแลว   ชางกอนเถิด  
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ไปทางทิศไหนหรือไปทางทิศนี้      กพ็บเจดียคือรอยพระบาท     กลาววา 
แมมหาจําเริญ   นี้รอยเทาบุรุษน้ัน   เขาคงจักไปทางนี้.   ขณะน้ัน   นาง- 
พราหมณีเห็นเจดียคือรอยพระบาทของพระศาสดา    คิดวา    ตาพราหมณ 
ผูนี้ชางโงจริงหนอ     ไมรูความหมายแมเพียงคัมภีรของตน      จึงทําการ 
เยยหยัน    พูดกับพราหมณนั้นวา     ทานพราหมณ    ทานโงเพียงนี้แลว 
ยังจะมาพูดวา    เราจะใหธิดาแกบุรุษผูเห็นปานน้ัน.    ดวยวา    ธรรมดา 
รอยเทาของบุรุษผูที่ราคะยอมแลว  โทสะประทุษรายแลว โมหะใหลุมหลง 
แลวจะไมเปนเชนนั้น    ดูสิพราหมณ   นั่นเปนรอยเทาของพระสัพพัญู- 
พุทธะ   ผูมหีลังคาเปดแลวในโลก. 
                         รตฺตสฺส  หิ  อุกฺกุฏิก  ปท  ภเว 
                   ทุฏฐสฺส    โหติ  อวกฑฒิฺต  ปท 
                   มูฬฺหสฺส    โหติ    สหสานุปฬิต 
                   วิวฏจฺฉทสฺส  อิทมีทิส  ปทนฺติ. 
               แทจริง   รอยเทาของผูที่ถูกราคะยอมแลวพึงเปน 
          รอยเทากระหยง     รอยเทาของผูที่ถูกโทสะประทุษ- 
          รายแลว  พึงเปนรอยเทาจิกปลาย  รอยเทาของผูที่ถูก 
          โมหะใหลุมหลงแลว    พึงเปนรอยเทาท่ีกดลงสนเทา 
          นี้เปนรอยเทาของผูที่มีหลังคาเปดแลวแล. 
         เมื่อนางพราหมณีพูดเพียงนั้น  พราหมณนั้นก็ไมฟงคํา   กลับหาวา 
เปนหญิงปากรายเสียซ้ําไป.        เมื่อสองสามีภริยาพูดทุมเถียงกันอยูนั่นแล 
พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต   พรอมกับภิกษุสงฆ    เสวยเสร็จแลว  
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จึงเสด็จออกไป    ใกลทางที่พราหมณแลเห็นได.    พระแลเห็นพระ-  
ศาสดาเสด็จมาแตไกล    ก็บอกนางพราหมณี    ราเริงยิ้มแยมพูดวา  ผูนี้ 
คือบุรุษผูนั้น  จึงยืนทรงพระพักตรทูลวา  ทานบรรพชิตผูเจริญ    ขาพเจา 
เที่ยวหาทานต้ังแตเชา.    ในชมพูทวีปนี้     ไมมีสตรีผูใดมีรูปงามเสมอกับ 
ธิดาของขาพเจา   แมบุรุษก็ไมมีผูใดมีรูปงามเสมอกับทาน   ขาพเจาใหธิดา 
ของขาพเจา      เพ่ือทานจะไดเลี้ยงดู     ทานรับนางไปเถิด.      ครั้งน้ัน 
พระศาสดาจึงตรัสกะพราหมณนั้นวา   พราหมณ   แมแตเหลาเทพธิดาอยู 
ในสวรรคชัน้กามาวจร    มีรูปเลอเลิศ   มีผิวพรรณตางๆ กัน  มายืนใน 
สํานักกลาวถอยคําเพ่ือประเลาประโลมเรา  เรายังไมปรารถนา  จะปวยกลาว 
ไปไยถึงธิดาของทานวาเราจะรับ  ครั้นตรัสแลว   จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                         ทิสฺวาน  ตณฺห  อรติฺจ  ราค 
                   นาโหสิ  ฉนฺโท  อป  เมถุนสฺม ึ
                   กิเมวิท  มุตฺตกรีสปุณฺณ 
                   ปาทาป  น  สมฺผุสิตุ  น  อิจฺเฉ. 
               เพราะเห็นนางตัณหา  นางอรดี   นางราคา   แม 
          ความพอใจในเมถุน  ก็ไมมีเลย  สรรีะนี้  เต็มไปดวย 
          อุจจาระปสสาวะท้ังน้ันหนอ      แมแตเทา      เราก็ไม 
          ปรารถนาจะแตะตองนาง. 
        นางมาคัณฑิยาคิดวา ธรรมดาคนที่ไมตองการพูดปฏิเสธวา อยาเลย 
เทาน้ีก็ควร      แตบรรพชติผูนี้        ทําสรีระของเราใหเปนที่เต็มไปดวย 
อุจจาระปสสาวะ   แลวยงัพูดวา     แมแตเทา    กไ็มปรารถนาจะแตะตอง.  
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เราเม่ือไดตําแหนงยิ่งใหญตําแหนงหนึ่ง    จักดูจุดจบของบรรพชิตน้ันแลว  
ผูกอาฆาตไว. พระศาสดามิไดทรงใสพระทัยนาง  ทรงเริ่มพระธรรมเทศนา 
โปรดพราหมณ    ดวยอํานาจจริยาของเขา.    จบเทศนา    สองสามีภริยา 
ก็ดํารงอยูในอนาคามิผลแลวดําริวา       บัดนี้เราไมตองการครองเรือนแลว 
จึงใหมาคัณฑิยพราหมณผูเปนอารับธิดาไว      ทั้งสองคนก็บวชแลวบรรล ุ
พระอรหัต.  ครั้งน้ัน พระเจาอุเทนไดทรงทําการพูดจาทกลงกับมาคัณฑิย- 
พราหมณผูเปนอา   แลวทรงนําเด็กสาวมาคัณฑิยา     มายังพระราชนิเวศน 
ดวยพระราชานุภาพ  ทรงอภิเษกพระราชทานปราสาทตางหาก  เพ่ือพระ- 
นางมาคัณฑิยากับบริวารสตรี  ๕๐๐  ไดอยู. 
         ฝายพระศาสดา    เสด็จจาริกโดยลําดับ    มาถึงกรุงโกสัมพี.    ทาน 
พวกเศรษฐี  [ ๓ คน]     รูวาพระศาสดาเสด็จมา      จึงออกไปรับเสด็จ 
ถวายบังคนดวยเบญจางคประดิษฐนั่ง   ที่สมควรสวนขางหน่ึง  กราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     วิหารท้ัง ๓ นี้   ขาพระองค 
สรางเจาะจงพระองค    ขอไดโปรดทรงรับวิหารท้ังหลาย    เพ่ือสงเคราะห 
สงฆที่จาริกมาแตทิศทั้ง   ๔  เถิด  พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
วิหารไว.    แมเศรษฐีเหลาน้ัน     ก็อาราธนาพระศาสดา    เพ่ือเสวยอาหาร 
ในวันรุงข้ึน   ถวายบังคมแลวก็กลับบาน.   ฝายพระนางมาคัณฑิยา  ทรง 
ทราบวา     พระศาสดาเสด็จมา      จึงใหเรียกเหลานักเลงผูตัดชองมาแลว 
ใหสินจางแกนักเลงเหลานั้น    ตรัสวา    พวกเจาจงดาพระสมณโคดมดวย 
ทํานองอยางนี้   แลสงไป. นักเลงเหลาน้ันก็ดาพระศาสดาพรอมทั้งบริวาร 
เวลาเสด็จเขาภายในหมูบาน    ดวยเรื่องสําหรับคา    มีอยางตาง ๆ.  ทาน 
พระอานนทกราบทูลพระศาสดาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ   เราจักไมอยู  
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ในสถานท่ีดากันเห็นปานนี้    จักไปนครอ่ืน.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
อานนท    ธรรมดาพระตถาคตยอมไมหว่ันไหวดวยโลกธรรม ๘ ประการ 
เสียง   [ดา]    แมนี้ก็จักดําเนินไปไมเกิน  ๗  วัน     ทัณฑอยางใดอยางหน่ึง 
จักตกอยูเหนือพวกที่ดาน่ันแหละ    เธออยาวิตกไปเลย.   สวนเศรษฐีของ 
นครท้ัง ๓ คนนั้น    ทลูใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไป    ดวยสักการะ 
ยิ่งใหญ    ถวายมหาทาน.    เศรษฐีเหลาน้ันกําลังถวายทานตอเนื่องกันไป 
ก็ลวงเวลาไปเดือนหนึ่ง.    ครั้งน้ัน    เศรษฐีเหลานั้น     ก็ดํารอิยางนี้วา 
ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลาย  ทรงอุบัติมาอนุเคราะหโลกทั้งปวง   เราจัก 
ใหโอกาสแกคนเหลาอ่ืนกันบาง.   เศรษฐีชาวกรุงโกสัมพีนั้น  จึงใหโอกาส 
แกประชาชนดังแตนั้นมา   ชาวกรุงทั้งหลาย   จึงถวายมหาทาน    โดยจัด 
เปนสายคนรวมถนน  สายคนรวมคณะ. 
         ตอมาวันหน่ึง  พระศาสดามีภิกษุสงฆแวดลอม  ประทับนั่งในเรือน 
ของหัวหนาชางทําดอกไม.  ขณะนั้นนางขุชชุตตรา    หญิงรับใชพระนาง 
สามาวดี     นํากหาปณะ  ๘  กหาปณะไปเรือนน้ัน    เพ่ือตองการดอกไม  
หัวหนาชางทําดอกไม   เห็นนางก็กลาววา   แมอุตตรา  ไมมีเวลาทําดอกไม 
ใหเธอดอก  ฉันจักเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  แมเธอ 
ก็จงเปนสหายในการเลี้ยงดูดวย.    ดวยอาการอยางน้ี    ต้ังแตนี้ไป     เธอก ็
จักพนจากการตองขวนขวายรับใชคนเหลาอ่ืน.    แตนั้น    นางขุชชุตตรา 
บริโภคอาหารที่คนไดแลว    ก็ทําการขวนขวายในโรงอาหาร    เพ่ือพระ- 
พุทธะทั้งหลาย.  นางเรียนธรรมที่พระศาสดาตรัสดวยอํานาจอุปนิสันนกถา 
ไวไดทั้งหมด    แตฟงอนุโมทนาแลวก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.     นางให 
๔ กหาปณะในวันอ่ืน ๆ รับดอกไมทั้งหลายแลวก็ไป       แตในวันนั้นไม  
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เกิดจิตคิดอยากไดในทรัพยของผูอ่ืน    เพราะเปนผูเห็นสัจจะแลว    จึงให  
หมดทั้ง  ๘  กหาปณะ.   แลวบรรจุดอกไมเต็มกระเชา   นําดอกไมไปสํานัก 
พระนางสามาวี.   ลําดับนั้น   พระนางตรัสถามนางวา    แมอุตตรา  ใน 
วันกอน ๆ  เจานําดอกไมมาไมมากเลย   แตวันนี้ดอกไมมาก    พระราชา 
ของเราทรงเลื่อมใสยิ่งข้ึนหรือ.           นางไมปดบังกรรมท่ีคนทําแตกอน 
เพราะเปนผูไมควรพูดเท็จ  บอกเรื่องทั้งหมดเลย  ครั้นถูกถามวา   เพราะ 
เหตุไรวันนี้จึงนํามามาก  จึงกลาวอยางนี้วา   วันนี้ดิฉันฟงธรรมของพระ- 
ทศพล   กระทําใหแจงอมท่ีธรรมแลว   เพราะเหตุนั้นดิฉันจึงไมหลอกลวง 
พวกทานเจาคะ.        สตรีทั้งหลายฟงคําน้ันแลว     กลาววา     แมอุตตรา 
เจาจงใหอมตธรรมท่ีเจาไดแลว     แกพวกเราดวย    แลวก็พากันเหยียดมือ 
ออกขอทุกคน.   นางจึงกลาววา   แมเจาเอย   ใหอยางไมไดดอก   แต 
ดิฉันจักแสดงธรรมแกทาน     ตามทํานองท่ีพระศาสดาตรัสแลว.    เมื่อเหตุ 
ของคนมีอยู   พวกทานจักไดธรรมนัน้.    สตรีทั้งหลายกลาววา    ถาอยาง 
นั้น    จงกลาวเถิดแมอุตตรา.    นางกลาววา    จะกลาวอยางนั้นไมไดดอก 
จงจัดอาสนะสูง ๆ แกดิฉัน      พวกทานจงนั่งอาสนะตํ่า ๆ.    สตรีแมทั้ง 
๕๐๐  นางนั้น  ก็ใหอาสนะท่ีสูงแกนางขุชชุตตรา    สวนตงเองน่ังอาสนะ 
ที่ตํ่า.   แมนางขุชชุตตรา    ต้ังอยูในเสกขปฏิสัมภิทา    แสดงธรรมแกสตร ี
เหลาน้ัน.     จบเทศนา     สตรีทั้งหมดมีพระนางสามาวดีเปนพระประมุข 
ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.  ต้ังแตนั้นมา   สตรีเหลาน้ันก็ใหนางขุชชุตตรา 
เลิกทําหนาท่ีทํางานรับใช   แลวกลาววา  ทานฟงธรรมกถาของพระศาสดา 
แลวนํามาใหพวกเราฟง.  ต้ังแคนั้นมา    แมนางขุชชุตตรา     ก็ไดกระทํา 
อยางนั้น.  
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         ถามวา   ก็เพราะเหตุไร     นางขุชชุตตรานี้       จึงบังเกิดเปนทาสี.  
ตอบวา  ดังไดสดับมา  นางขุชชุตตราน้ี   ในศาสนาพระพุทธเจาพระนาม 
วา  กัสสปะ  ไดใหสามเณรีรูปหน่ึงทําการรับใชตน     ดวยกรรมน้ัน   นาง 
จึงบังเกิดเปนทาสีของคนอ่ืนถึง  ๕๐๐ ชาติ.  ถามวา  เพราะเหตุไร  จึงเปน 
หญิงคอม.   ตอบวา   เขาเลาวา   เมื่อพระพุทธเจายังไมอุบัติ  นางอยูใน 
ราชนิเวศนของพระเจากรุงพาราณสี       เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึง 
ประจําราชสกุลเปนคนคอม     จึงทําการเยยหยันตอหนาเหลาสตรีที่อยูดวย 
กันกับตน    เท่ียวทําอาการวาเปนคนคอม.   เพราะเหตุนั้น   นางจึงบังเกิด 
เปนหญิงคอม.   ถามวา   ก็นางทําบุญอะไรจึงเปนผูมีปญญา.   ตอบวา 
เขาเลาวา  เมื่อพระพุทธเจาน่ังในอุบัตินางบังเกิดแลว อยูในราชนิเวศนของ 
พระเจากรุงพาราณสี    เห็นพระปจเจกพุทธเจา   ๘  องค     อบรมที่เต็ม 
ดวยขาวปายาสรอนจากรพนิเวศนเดินไป    กลาววา   ทานเจาขา   โปรด 
หยุดพักตรงน้ัน    แลวตอไป    จึงปลดทองปลายแขน ๘ วง    ถวายไป. 
ดวยผลของกรรมนั้น  นางจึงบังเกิดเปนผูมีปญญา. 
         ครั้งน้ันแล    สตรี  ๕๐๐  นาง   บริวารของพระนางสามาวดี    แม 
แทงตลอดสัจจะแลว         ก็ไมไดไปสํานักของพระศาสดาเฝาพระพุทธเจา 
คามกาลอันสมควร     เพราะพระราชาไมทรงมีศรัทธา.      เพราะเหตุนั้น 
เมื่อพระทศพลเสด็จพระราชดําเนินระหวางถนน      เนื้อหนาตางทงหลาย 
มีไมพอ   สตรีเหลาน้ันที่เจาชองในหองของคนมองดู.    [พระศาสดา]. 
ตอมาวันหน่ึง   พระนางมาคัณฑิยา   เสด็จดําเนินออกจากชั้นปราสาทของ 
พระองค     ไปยังท่ีอยูตรีเหลาน้ัน    เห็นชองของหองจึงทรงถามวา 
นี้อะไร     เมือ่สตรีเหลาน้ันไมรูเรื่องการผูกอาฆาตในพระศาสดาของพระ-  
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นางมาคัณฑิยาจึงทูลวา พระศาสดาเสด็จมาพระนครน้ี  พวกเรายืนที่ตรงนั้น  
จักเห็นจักบูชาพระศาสดา  เจาคะ  ทรงคิดวา  สตรเีหลาน้ีเปนอุปฏฐายิกา 
ของพระสมณโคดมน้ัน   เราจักรูกิจท่ีพึงทําแมแกสตรีเหลาน้ี   แลวเสด็จไป 
กราบทูลพระราชาวา  ขาแตพระมหาราชเจา  สตรีเหลาน้ี   พรอมกับพระ- 
นางสามาวดี     ปรารถนาจะออกไปภายนอก    มันจะทําชีวิตของพระองค 
ใหมวยมรณที่สุด   ๒ - ๓ วัน  เพคะ.  พระราชาไมทรงเชื่อวาสตรีเหลาน้ัน 
จักกระทําอยางนั้น.    แมเม่ือพระนางมาคัณฑิยาทูลอีก     ก็ไมทรงเชื่ออยู 
นั่นเอง.   ครัง้น้ัน  แมเมื่อพระนางกราบทูลถึง  ๓  ครั้ง    พระราชาก็มิได 
ทรงเธอ    พระนางมาคัณฑิยาจึงกราบทูลวา   ขาแตพระมหาราชเจา    ถา 
พระองคไมทรงเชื่อ     ขอพระองคโปรดเสด็จไปยังท่ีอยูของสตรีเหลาน้ันแลว 
ทรงสอบสวนดู  เพคะ.    พระราชาเสด็จไปพบชองในหองทั้งหลาย  ตรัส 
ถามวา   อะไร  เมื่อเขากราบทูลความขอน้ัน  ก็มิไดทรงกริ้วสตรีเหลาน้ัน 
ไมตรัสอะไร  เพียงรับสั่งใหปดชองเหลาน้ันเสีย.  พระนางมาคัณฑิยาตรัสวา 
พระนางสามาวดีกับบริวารไมทรงมีความเย่ือใย    หรือความรักในพระองค 
เมื่อหนาตางมีไมพอ  จึงเจาะชองเหลาน้ัน   ทําโอกาสมองดูพระสมณโคดม 
เสด็จไประหวางถนน.     ต้ังแตนั้นมา     พระราชาจึงโปรดใหทําหนาตาง 
กรุตาขายไวในปราสาทของสตรีเหลาน้ัน. 
         พระนางมาคัณฑิยานั้น   ไมอาจทําพระราชาใหทรงกริ้วดวยเหตุนั้น 
ได  จึงกราบทูลวา  เทวะ  สตรีเหลาน้ันมีความรักหรือไมมีความรักใน 
พระองค   เราจักรูกัน    ขอพระองคโปรดสงไก  ๘ตัวไปใหสตรีเหลาน้ัน 
ปงถวายพระองคสิ  เพคะ.  พระราชาทรงสดับคําน้ันแลวรับสัง่วา  จงปง 
ไกเหลาน้ีสงไป  ทรงสงไก  ๘  ตัวแกพระนางสามาวดี.  พระอริยสาวิกา  
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ผูเปนโสดาบัน    รูวา   ไกยังเปนอยู    จักปงไดอยางไร   จึงตรัสปฏิเสธวา 
อยาเลย   ไมปรารถนาแมแตจะเอาพระหัตถจับตอง.    พระนางมาคัณฑิยา 
กราบทูลวา    ขอน้ันยกไวก็ได    พระมหาราชเจา   ขอไดโปรดทรงสงไก 
เหลาน้ีนี่แหละ   เพ่ือปงถวายพระสมณโคดม.   พระราชาก็ทรงทําอยางนั้น. 
พระนางมาคัณฑิยาทรงใหคนฆาไกเสียในระหวางทางแลว  สงไปดวยรับสั่ง 
วา     พระนางสามาวดีจงแกงไกเหลานี้ถวายพระสมณโคดม.      พระนาง 
สามาวดีนั้น    เพราะทรงเขาพระทัยอยางนั้น   และเพราะมีพระทัยจดจอตอ 
พระทศพล     จึงแกงไกสงไปถวายแดพระทศพล.      พระนางมาคัณฑิยา 
ทูลวา   ทอดพระเนตรเอาเถิด    พระมหาราชเจา   ดังน้ี      ก็ไมสามารถทํา 
พระราชาใหทรงกริ้วไดดวยเหตุเพียงเทาน้ี . 
         ก็พระเจาอุเทนน้ีประทับอยูในสถานท่ีอยูของบรรดานางเทวีเหลาน้ัน 
พระองคหน่ึง ๆ พระองคละ  ๗ วัน.      สวนพระนางมาคัณฑิยาน้ี   ใชให 
คนเอาลูกงูเหาตัวหนึ่งใสไวในปลองไมไผ    วางไว   สถานที่อยูของตน. 
พระราชาเสด็จไปท่ีแหงใดแหงหนึ่ง   ก็ทรงถือพิณชื่อหัตถิกันตะ.    เวลา 
พระราชเสด็จมาหาตน   พระนางมาคัณฑิยาก็ใสลูกงูนั้นไวภายในพิณ  ให 
ปดชองไว.   กราบทูลวา   พระมหาราชเจา    เวลาเสด็จไปหานางสามาวคี 
ข้ึนชื่อวานางสามาวดีเขาขางพระสม โคดม  ไมนําพาพระองคเลย   ทําการ 
อยางใดอยางหนึ่ง    ก็คิดแตจะใหโทษพระองคเทาน้ัน    ขอพระองคอยา 
ทรงประมาทนะเพคะ.      พระราชาทรงถึงสถานท่ีอยูของพระนางสามาวดี 
ประทับอยู  ๗  วัน      ไดเสด็จไปนิเวศนของพระนางมาคัณฑิยาอีก  ๗  วัน . 
เมื่อพระราชากําลังเสด็จมา  พระนางมาคัณฑิยาทําเหมือนจะทูลวา  พระ- 
มหาราชเจา      พระนางสามาวีไมหาความผิดของพระองคดอกหรือเพคะ  
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รับพิณจากพระหัตถของพระราชามาเขยาตรัสวา   พระมหาราชเจา   อะไร  
อยูขางในน้ีเพคะ    แลวทําโอกาสใหงูออกไป   รองวา   วาย    งูอยูขางใน 
แลวท้ิงพิณลงหนีไป.   เวลาน้ัน   พระราชาทรงตวาดดวยความเกรี้ยวกราด 
เหมือนไฟไหมปาไมไผฉะน้ัน    และเหมือนเตาไฟใสเม็ดเกลือลงไปฉะน้ัน 
รับสั่งวาจงเรียกสานาวดีกับบริวารมา.   พวกราชบรุษุก็ไปเรียก.    พระนาง 
สามาวดีนั้นทรงทราบวาพระราชาทรงกริ้ว    จึงใหสัญญาแกเหลาสตรีพวก 
นั้น   ตรัสวา  พระราชาทรงประสงคจะฆาพวกเราจึงเรียกมา   วันนี้พวกเรา 
จงแผเมตตาเจาะจงพระราชาตลอดวันนะ.   พระราชาทรง  เรียกหญิงเหลาน้ัน 
ใหทุกคนยืนเรียงกัน     ทรงจับธนูคันใหญ   ทรงสอดลูกธนูกําซาบยาพิษ 
ประทับยืนเหน่ียวธนูเต็มที่.      ขณะนั้นสตรีทั้งหมดน้ันมีพระนางสามาวดี 
เปนประมุข   ก็พากันแผเมตตาโดยเจาะจง.  พระราชาก็ไมสามารถยิงลูกธน ู
และปลดลูกธนูลงได.    พระเสโทก็หลั่งออกจากพระวรกาย    พระวรกาย 
สั่นเทิ้ม  พระเขฬะไหลออกจากพระโอษฐ.   ไมทรงเห็นที่พ่ึงที่ควรจะพ่ึง 
ได.  ลําดับนั้น   พระนางสามาวดีกราบทูลพระราชาวา    พระมหาราชเจา 
ทรงลําบากหรือเพคะ.   พระราชาตรัสวา    จริงจะเทวี    พ่ีลําบาก.    ดีละ 
เจาจงเปนที่พ่ึงของพ่ีดวย.    พระนางสามาวดีกราบทูลวา    ดีละ  พระ- 
มหาราชเจา    ขอพระองคจงทรงหันลูกธนูลงดินเพคะ.    พระราชาก็ทรง 
ปฏิบัติตาม.     พระนางอธิษฐานวา    ขอลูกธนูจงหลุดจากพระหัตถของ 
พระราชา.   ขณะนั้นลูกธนูก็หลุด.    ในขณะนั้นเอง   พระราชาทรงดําลง 
ในน้ํา  เสด็จมาทั้งท่ีพระเกศาเปยก  พระภูษาเปยก หมอบลงแทบพระบาท 
พระนางสามาวดีตรัสวา    ยกโทษใหพ่ีเถิด     เทวี  พ่ีไมทันไดใครครวญ 
ก็ทํากรรมน้ัน     ตามคําขอพวกคนท่ีจะใหพ่ีแตกกัน.     พระนางตรัสวา  
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เทวะ  หยอมฉันขออดโทษถวายเจาพ่ีเพคะ.   พระราชาตรัสวา    ดีละเทวี  
ขอน้ีก็เปนอันเจายกโทษใหพ่ีแลว.   แลวตรัสอีกวา   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
พวกเจาจงถวายทานแดพระทศพลไดตามท่ีเจาจะตองการ       ภายหลังภัต 
จะไปวิหารฟงธรรมกถาก็ได      เราจะใหการรักษาดูแลเอง.      พระนาง 
กราบทูลวา  เทวะ   ถาอยางนั้น  ต้ังแตวันนี้ไป  ขอทรงโปรดขอพระภิกษุ 
สักองคหน่ึงมาสอนธรรมแกพวกหมอมฉันเพคะ.   พระราชาเสด็จไปสํานัก 
พระศาสดา    เม่ือจะทรงขอ    ก็ทรงขอพระอานันทเถระ.    จําเดิมแตนั้น 
สตรีเหลาน้ัน  ใหนิมนตพระเถระมาแลวทําสักการะเคารพนับถือ   เลาเรียน 
ธรรมในสํานักพระเถระ  เมื่อทานฉันเสร็จแลว.   วันหน่ึง    สตรีเหลาน้ัน 
เลื่อมใสในอนุโมทนาของพระเถระ  ไดถวายอุตตราสงค   ผาหม  ๕๐๐ ผืน 
แดพระเถระ.  เขาวา ในชาติกอน  พระเถระไดถวายชิ่นผาบนฝาพระหัตถ 
พรอมดวยเข็มเลมหน่ึงแดพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงในเวลาเย็บผา.  ดวย 
ผลของเข็ม  พระเถระนั้นไดเปนผูมีปญญามากในอัตภาพน้ี   ทั้งไดผา   ๕๐๐ 
ผืน   ตามทํานองน้ีดวยผลแหงชิ้นผา. 
         แตนั้น พระนางมาคัณฑิยาไมเห็นกิจท่ีจะพึงทําอยางอ่ืน  จึงกราบทูล 
วา    พระมหาราชเจา    พวกเราจะไปพระอุทยานกันนะเพคะ    พระราชา 
ทรงอนุญาตวา   ดีละเทวี   ดังน้ีแลว   พระนางจึงใหเรียกอามาส่ังวา   เวลา 
พวกฉันไปสวน    อาจงไปสถานท่ีอยูของพระนางสามาวดี   ขังพระนาง 
สามาวดีพรอมทั้งบริวารไวขางใน       บอกวาเปนพระรับสั่งของพระราชา 
แลวปดประตูเสีย   ใหเอาฟางมาพันไวแลวจงจุดไฟเผานิเวศนเสีย.    นาย 
มาคัณฑิยาฟงคําพระนางแลว       ก็กระทําตามที่พระนางสั่งทุกประการ. 
วันนั้นสตรีเหลาน้ัน ทั้งหมดไมอาจเขาสมาบัติได  เพราะอานุภาพของอุปป-  
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ฬกกรรมท่ีทาํในชาติกอน      ก็มอดไหมประหน่ึงกองข้ีเถาพรอมกันหมด.  
เหลาทหารรักษาสตรีเหลาน้ันก็ไปเฝากราบทูลวา  ขาแตเทวะ   คนทั้งหลาย 
ไดกระทํากรรมชื่อน้ี .     พระราชาทรงสืบสวนวาใครทํา    ก็ทรงทราบวา 
พระนามมาคัณฑิยาใชใหคนทํา   จึงรับสั่งใหเรียกพระนางมาตรัสวา   เจา 
ทํากรรมไดงดงามแลว     เจากระทํากรรมที่เรากําลังจะทํา    แมมหาจําเริญ 
ความพยายามเพื่อจะฆาเราท่ีกอข้ึนและกอข้ึนแลว     ถูกทําลายลงแลว    เจา 
จะใหสมบัติแกเจา   จงเรียกพวกญาติของเจามา.  พระนางฟงพระราชดํารัส 
แลว  กใ็หเรยีกคนท่ีไมเปนญาติทําใหเปนญาติมาแลว.  พระราชาทรงทราบ 
วาคนท้ังหมดประชุมกันพรอมแลว      ก็ใหขุดหลมุฝงคนเหลานั้นลงเหลือ 
แคคอที่พระลานหลวง     แลวใหทําลายศีรษะที่โผลข้ึนนาโดยใหไถดวยไถ 
เหล็กขนาดใหญ  ใหตัดพระนางมาคัณฑิยาเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย  ใหทอดใน 
กระทะทอดขนม. 
         ถามวา  กรรมที่พระนางสามาวดีกับบริวารถูกไฟเผาคือกรรมอะไร. 
         ตอบวา    ดังไดสดับมา    พระนางสามาวดีนั้น    เมื่อพระพุทธเจา 
ยังไมอุบัติ     เลนน้ําในแมน้ําคงคากับสตรี  ๕๐๐  คนนั้นนั่นแหละ     ยืน 
นอกทานํ้า   ก็เกิดหนาวเย็น   เห็นบรรณศาลาของพระปจเจกพุทธเจาในท่ี 
ไมไกล  ไมตรวจดูขางในแลวจุดไฟพากันผิงไฟ  ภายในบรรณศาลาพระ- 
ปจเจกพุทธเจาน่ังเขาสมาบัติ.  สตรีเหลาน้ัน   เมื่อเปลวไฟโทรมลงจึงเห็น 
พระปจเจกพุทธเจา  คิดกันวา  พวกเราทํากรรมอะไรหนอ   พระปจเจก- 
พุทธเจาองคนี้เปนพระประจําราชสกุล     พระราชาทรงพบเห็นเหตุนี้แลว 
จักทรงกริ้วพวกเรา    บดันี้     ควรท่ีพวกเราจะฌาปนกิจพระองคใหเสร็จ 
เรียบรอยไป  จึงใสฟนอ่ืน ๆ  จุดไฟ  เม่ือเปลวไฟโทรมลงอีก  พระปจเจก-  
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พุทธเจาออกจากสมาบัติ  สะบัดจีวรแลวก็เหาะข้ึนสูเวหา  ทั้งที่สตรีเหลาน้ัน 
มองเห็นอยูนั้นแล.  สตรเีหลาน้ันไหมในนรกดวยกรรมนั้น  แลวก็ถึงความ 
พินาศครั้งน้ีดวยเศษกรรมที่สุกงอมแลว.  แตในบริษัท ๔ เกิดการสนทนา 
กันข้ึนวา  นางขุชชุตตราผูพหูสูตต้ังอยูในอัตภาพเปนสตรี   กลาวธรรมแก 
สตรี  ๕๐๐  คนใหดํารงอยูในโสดาปตติผล    ฝายพระนางสามาวดีแผเมตตา 
หามลูกธนูที่พระราชาทรงกริ้วตนได. มหาชนก็กลาวคุณของพระนาง. เรื่อง 
ที่เกิดข้ึนอยางนี้.  ตอมา พระศาสดาประทับนั่ง  ณ พระเชตวันวิหาร  ทรง 
ทําเหตุนั้นแลใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่องแลวทรงสถาปนานางขุชชุตตรา 
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาอุบาสิกาอริยสาวิกาผูเปนพหูสูต 
ทรงสถาปนาพระนางสามาวดีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาอุบาสิกา 
ผูมีปกติอยูดวยเมตตา  แล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
                                                       อรรถกถาสูตรที่ ๕ 

                        ๕.  ประวัตินางอุตตรานันทมารดา 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   ณายีน  ทานแสดงวา   นางอุตตรานันทมารดาเปนเลิศ 
กวาพวกอุบาสิกาผูยินดีในฌาน. 
         ดังไดสดับมา  นางอุตตรานั้น    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  ปทุ- 
มุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล   กรุงหังสวดี    ฟงธรรมกถาของพระศาสดา  
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เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึงไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศ  
กวาพวกอุบาสิกาสาวิกาผูยินดีในฌาน  ทํากุศลใหยิง่ยวดข้ึนไป  ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น.   นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป  ในพุทธุป- 
บาทกาลน้ีถือปฏิสนธิในครรภของภริยาปุณณ๑เศรษฐี   ผูอาศัยสุมนเศรษฐ ี
อยูในกรุงราชคฤห.  บิดามารดาต้ังชื่อนางวา  อุตตรา.    ในวันงานฉลอง 
นักษัตรฤกษครั้งหนึ่ง     ราชคหเศรษฐีเรียกนายปุณณะมากลาววา    พอ 
ปุณณะ    นักษัตรฤกษหรอือุโบสถจักทําอะไรใหแกคนยากเข็ญได    เมื่อ 
เปนเชนนั้น   เจาจงบอกมาวา    เจาจักรับทรัพยคาใชจายในงานนักษัตร- 
ฤกษแลวเลนนักษัตรฤกษ     หรือจักพาโคมีกําลัง     ผาลและไถไปไถนา 
นายปุณณะกลาววา  นายทาน  ผมจักปรึกษากับภริยาผมกอนจึงจะรู  แลว 
บอกเรื่องนั้นแกภริยา.    ภริยาเขากลาววา    ธรรมดาเศรษฐีเปนนายเปน 
อิสรชน  คําพูดของเขาที่กลาวกับทาน  ยอมงดงาม  สวนทานอยาสละการ 
ทํานาของตนเลย. นายปุณณะน้ันฟงคําภริยาแลว  ก็ไปเพ่ือนําเครื่องมือนํา 
ไปไถนา.  ในวันนั้น  พระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติ  นึกวาวันนี้  
เราควรจะทําการสงเคราะหใคร    ก็เห็นอุปนิสัยของนายปุณณะน้ี    ในเวลา 
แสวงหาอาหาร    จึงถือบาตรจีวรไปยังท่ี ๆ  นายปุณณะไถนา    แสดงตัว 
ในที่ไมไกล.    นายปุณณะเห็นพระเถระก็หยุดไถนาไปหาพระเถระ   ไหว 
ดวยเบญจางคประดิษฐ.   พระเถระแสดงเขาแลว    ถามถึงนํ้าท่ีใชได.    เขา 
คิดวา   พระผูเปนเจาน้ีจักตองการบวนปาก  จึงรีบไปจากท่ีนั้น    นําไม 
ชําระฟนมาทําใหเปนกัปปยะของสมควรแลวถวายพระเถระ   เมื่อพระเถระ 
กําลังเค้ียวไมชําระฟน     ก็นําธมกรก      หมอกรองน้ํากับบาตรออกแลว 
 
๑.  ม.  ปุณณฺสีหสฺส  นาม  ของบุรุษช่ือวา  ปุณณสีหะ.  
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ใสน้ําเต็มแลวนํามา.   พระเถระก็บวนปาก   เดินทางแสวงหาอาหาร.  
         นายปุณณะคิดวา  พระเถระไมเดินทางนี้ในวันอ่ืน ๆ  แตวันนี้ที่จัก 
เดินทางเพ่ือสงเคราะหเรา  โอหนอ  ภริยาของเราพึงวางอาหารท่ีจะนํามาให 
เราลงในบาตรพระเถระ.     ครั้งน้ัน    ภริยาของเขาคิดวา   วันนี้เปนวัน 
นักษัตรฤกษ  จึงจัดของเค้ียวของบริโภค  โดยทํานองท่ีตนจะได    ถือไป 
แตเชาตรู   มายังสถานท่ีสามีไถนา   ระหวางทางพบพระเถระจึงคิดวา   เรา 
พบพระเถระในวันอ่ืน ๆ ไทยธรรมไมมี     แมเม่ือมีไทยธรรมเราก็ไมพบ 
พระเปนเจา    แตวันนี้     ทั้งสองอยางมีพรอมหนาแลว     จําเราจะจัดแจง 
สวนของสามีของเรานํามาใหม   จักถวายอาหารสวนน้ีแดพระเถระเสียกอน 
ทําทานใหประกอบดวยเจตนาทั้ง ๓   แลววางโภชนะน้ันลงในบาตรพระ- 
สารีบุตรเถระแลวกลาววา   ขอดิฉันจงพนจากชีวิตยากเข็ญในโลกนี ้    ดวย 
ทานอยางนี้เถิดเจาขา.   แมพระเถระก็ทําอนุโมทนาแกนางวา    ขออัธยาศัย 
ของนางจงเต็มเทอญ     กลับจากท่ีนั้นแลวก็ไปวิหาร.     แมนางก็กลับบาน 
ตนอีก   แลวจัดหาอาหารสําหรับสามีนําไปยังสถานที่สามีไถนา    กลัวสาม ี
จะโกรธ   จึงกลาววา  นายจา  วันนี้ขอนายจงอดกลั้นใจของนายไววันหน่ึง 
เถิด.   เขาถามวา  เพราะเหตุไร.   นางตอบวา  วันนี้ดิฉันกําลังนําอาหารมา 
สําหรับนาย    ระหวางทางพบพระเถระ    จึงวางอาหารสวนของนายลงใน 
บาตรพระเถระ  จึงกลับไปเรือนอีก   หุงตมอาหารแลวนํามา    บัดนี้ .   เขา 
กลาววา    นองเอย    เจาทําถูกใจจริง ๆ   ถึงฉันก็ถวายไมชําระฟนและน้ํา 
บวนปากแดพระเถระแตเชาตรู     วันนี้ชางเปนโชคของเราจริง ๆ  แมของ 
ทั้งหมดท่ีเราถวายพระเถระ   ก็เกิดเปนสมบัติของเราท้ังนั้น .  แมทั้งสองคน 
ก็มีจิตเสมือนเปนอันเดียวกัน.  
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         ครั้งน้ัน  นายปุณณะกินอาหารเสร็จแลว  ก็เอาศีรษะหนุนตักภริยา  
นอนครูหน่ึง.   ขณะนั้นเขาก็หลับไป.  เขาหลับไปหนอยหนึ่งแลวก็ต่ืนมองดู 
ถามที่ไถนา    สถานที่มองดูแลวมองดูอีก   ก็ไดเปนประหน่ึงเต็มไปดวย 
ดอกบวบขมขนาดใหญ     เขาจึงพูดกะภริยาวา    นองเอย   นั่นอะไรกัน 
วันนี้สถานที่ไถนาน้ีปรากฏเปนทองไปได.   ภริยาพูดวา  นายทาน   วันนี้  
เพราะนายทานเหน็ดเหน่ือยมาท้ังวัน    ชะรอยดวงตาจะพราไปก็ได.    เขา 
วา  นองเอย   เจาไมเชื่อพ่ีก็มองดูเองสิ.   เวลาน้ันภริยามองดูแลวก็พูด 
วา   นายทานพูดจริง    นั่นคงจักเปนอยางนั้น.  นายปุณณะลุกข้ึนจับไม 
อันหน่ึงตีที่หัวข้ีไถ.   ดนิหัวข้ีไถก็เปนเหมือนเม็ดกลมๆ  ฝงอยูในดินหัวข้ีไถ 
ฉะน้ัน.  เขาเรียกภริยามากลาววา   นองเอย  เมื่อคนอ่ืน ๆ หวานเมล็ดพืช  
พืชก็ใหผล  ๓-๔   เดือน       สวนผลทานท่ีใหในวันนี้        ก็ดวยพืช 
คือศรัทธาที่เราจะปลูกลงในระหวางทานพระสารีบุตรเถระพระผูเปนเจา 
ของเรา.    ในพ้ืนที่ประมาณกรีสหน่ึงนี้    ทองแมขนาดเทาผลมะขามปอม 
ชื่อวาไมใชทอง  ไมมีเลย.  ภริยาพูดวา  นายทาน  บดันี้เราจักทําอยางไร 
เลา.  นายปุณณะพูดวา    นองเอย    เราไมอาจนําทองเทาน้ีไปกินไดดอก 
แลวใสทองเต็มถาดท่ีภริยานํามาวางไวในที่นั้น      ใหภริยานําไปกราบทูล 
พระราชาวา  มนุษยผูหน่ึงยืนถือถาดใสทอง  พระเจาขา.  พระราชารับสั่ง 
ใหเรียกเขาเขาไปตรัสถามวา   พอเอย   เจาไดมาแตที่ไหน.  เขากราบทูลวา 
ขาแตเทวะ.    สถานที่ขาพระองคไถนาแหงหนึ่ง    ขอไดโปรดสงคนไปให 
ขนทองที่เกิดแลวท้ังหมดมาเสีย    พระเจาขา.    ตรัสถามวา    เจาชื่ออะไร. 
ทูลตอบวา    ชื่อวาปุณณะ   พระเจาขา.  ตรัสสั่งวา   พนาย   พวกเจาจงไป 
เทียมเกวียนขนทองมาจากสถานท่ีนายปุณณะไถนา.    เหลาราชบุรุษไปกับ  
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เหลาเกวียน กลาววา  บุญของพระราชา  ถือเอากอนทองไป.  กอนทองที่ถือ  
เอาน้ัน   ก็เปนกอนดินข้ีไถไป.    ราชบุรุษเหลาน้ันไปกราบทูลพระราชา. 
พระราชาตรัสวา  พนาย   ถาอยางนั้น พวกเจาจงไปกลาววา   บุญของนาย 
ปุณณะแลวถือเอาทอง.    สิ่งท่ีเขาถือเอาเปนทองไปท้ังน้ัน .  ราชบุรุษ 
เหลาน้ันก็นําทองท้ังหมดน้ันมากองไวที่พระลานหลวง.    กองสูงประมาณ  
เทาตนตาล.  พระราชาโปรดใหเรียกพวกพอคามาตรัสถามวา   ในเรือนใด 
มีทองเทาน้ีบาง.  พวกพอคากราบทูลวา   ขาแตเทวะ   ของใคร ๆ ก็ไมม ี
พระเจาขา.   ตรัสปรึกษาวา    เราควรจะทําอะไรแกเจาของทรัพยเทาน้ีเลา 
กราบทูลวา    ควรต้ังเขาเปนธนเศรษฐีสิ  พระเจาขา. พระราชาตรัสวา 
ถาอยางนั้น  พวกเจาจงแตงต้ังปุณณะชื่อวาธนเศรษฐีในพระนครนี้.  แลว 
พระราชทานของท้ังหมดน้ันแกนายปุณณะน้ันเทานั้น       พระราชทาน 
ตําแหนงเศรษฐีแกเขาในวันนั้นนั่นเอง.    เศรษฐีนั้น    เมื่อกระทํามงคล 
ก็ไดถวายทานแดพระภิกษุสงฆ    มีพระพุทธเจาเปนประมุข   ๗ วัน.   ใน 
วันที่  ๗   เมื่อพระทศพล  ทรงทําการอนุโมทนาในภัตทานของปุณณเศรษฐี 
ก็ดี  ภรยิาก็ดี  ธิดาก็ดี  ทั้งหมดก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล. 
         ภายหลัง  ราชคหเศรษฐีทราบวา  ปุณณเศรษฐีมีธิดาสาวกเจริญ 
วัยอยู      จึงสงสาสนไปเรือนของปุณณเศรษฐีนั้นขอธิดาเพ่ือบุตรของตน. 
ปุณณเศรษฐีนั้น   ฟงสาสนราชคหเศรษฐีนั้นแลว    ก็สงสาสนตอบไปวา 
เราไมใหธิดาดอก.  ฝายสุมนเศรษฐี  [ราชคหเศรษฐี]  สงสาสนไปอีกวา 
ทานอาศัยเรือนเราอยู   บดันี้    ก็เปนอิสรชน  โดยทันทีทันใด   แลวยังจะ 
ไมใหธิดาแกเราหรือ.   แตนั้น  ปุณณเศรษฐี    ก็ตอบวา   ทานพูดถึงแต 
สภาพเศรษฐีของทานกอนเทานั้น  ชือ่วาบุรุษ   ทานไมควรกําหนดเอาวา  
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ตองเปนอยางนี้ไปตลอดกาล   ความจริงเราสามารถรับเอาพวกบุรุษเชนนั้น  
ทําเปนทาสก็ไดนะ    แตเราไมอาจเอ้ือมถึงชาติและโคตรของทานไดดอก. 
อน่ึงเลา  ธิดาของเราก็เปนพระอริยสาวิกาผูพระโสดาบัน  กระทําการบูชา 
ดวยดอกไมมีคาหลายกหาปณะทุก ๆ วัน      เราจักไมสงธิดาไปเรือนคน 
มิจฉาทิฏฐิเชนทาน.  ราชคหเศรษฐีรูวา  ปุณณเศรษฐีปฏิเสธอยางน้ัน ก็ 
สงสาสนไปอีกวา   โปรดอยาทําลายความสนิทสนมเกา ๆ  เสยีเลย    เราจัก 
ใหจัดดอกไมมีคา  ๒  กหาปณะทุก ๆ วัน  แกสะใภของเรา.  ปุณณเศรษฐี 
ก็ตอบรับแลวสงธิดาไปเรือนของราชคหเศรษฐีนั้น. 
         ตอมาวันหน่ึง  นางอุตตราธิดาของปุณณเศรษฐีนั้น  ก็กลาวกะสามี 
ของตนอยางนี้วา  ดิฉันทําอุโบสถกรรมประจําเดือนละ  ๘    วัน   ในเรือน 
สกุลของตน   แมบัดนี้   เม่ือทานรับใหความยินยอมได  เราก็จะพึงอธิษฐาน 
องคอุโบสถ.  สามีนั้นกลาววา   ฉันยินยอมไมได   แลวก็ไมรับคํา.   นางไม 
อาจทําสามีนั้นใหยินยอมได   ก็นิ่งเสีย  คิดวา  เราจักอธิฐานองคอุโบสถ 
ภายในพรรษาอีก  แมครั้งน้ันเมื่อนางขอโอกาส  ก็ไมไดโอกาสอีกนั่นเอง. 
ภายในพรรษา  ลวงไป  ๒  เดือนครึ่งยังเหลืออยูครึ่งเดือน  นางจึงสงขาว 
ไปบอกบิดามารดาวา  ดิฉันถูกทานพอทานแมสงไปขังไวในท่ีกักขังตลอด 
กาลยาวนานเทาน้ีแลว     จะอธิษฐานองคอุโบสถแมตลอดวันหน่ึงก็ไมได 
โปรดสงกหาปณะ  แกดิฉัน  ๑๕,๐๐๐   กหาปณะเถิด. บิดามารดาฟงขาวธิดา 
แลวก็ไมถามวา   เพราะเหตุไร  สงเงินไปใหเลย.   นางอุตตรารับกหาปณะ 
เหลาน้ันแลว.    มีหญิงโสเภณีชื่อสิริมาอยูในนครน้ัน    จึงใหเรียกนางมา 
แลวกลาววา  แมสิริมาจา   ดิฉันจักอธิฐานองคอุโบสถ  ตลอดครึ่งเดือน 
นี้  ขอแมนางจงรับกหาปณะ  ๑๕,๐๐๐    กหาปณะเหลาน้ันไว    แลวบําเรอ  
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บุตรเศรษฐีตลอดครึ่งเดือนนี้.   นางสิริมาก็รับปากวา    ดลีะแมเจา.  ต้ังแต  
นั้นมา   บุตรเศรษฐีคิดวา  เราจักสําเริงสําราญกับนางสิริมา   จึงอนุญาตให 
นางอุตตรารับอุโบสถกรรมตลอดครึ่งเดือน.   นางอุตตรารูวาสามีรับปาก 
ยินยอมแลว     มีหมูทาสีแวดลอม      จัดแจงของเค้ียวของฉันดวยมือเองแต 
เชาตรูทุก ๆ   วัน   เมื่อพระศาสดาทรงทําภัตกิจเสร็จ     เสด็จไปวิหารแลว 
ก็อธิษฐานองคอุโบสถ  ข้ึนปราสาทอันประเสริฐ    นั่งระลึกถงึศีลของตน. 
ลวงเวลาไปครึ่งเดือนดวยอาการอยางน้ี    ในวันสละอุโบสถ    นางจึงเที่ยว 
จัดแจงขาวยาคูและของเค้ียวเปนตนแตเชาตรู. 
         เวลาน้ัน  บุตรเศรษฐีอยูบนปราสาทอันประเสริฐกับนางสิริมา เปด 
หนาตางกรุตาขาย   ยืนดูสิ่งของไปตามลําดับ    นางอุตตราแหงนดูไปทาง 
ชองหนาตาง.   บุตรเศรษฐีมองดูนางอุตตราคิดวา    หญิงผูนี้คงถือกําเนิด 
แตสัตวนรกหนอ  ละสมบัติอยางนี้แลวเปนผูเปรอะเปอนดวยเขมาหมอขาว 
วุนวายอยูระหวางทาสีทั้งหลายโดยหาควรแกเหตุไม  แลวกระทําการย้ิมแยม 
นางอุตตราทราบความท่ีบุตรเศรษฐีนั้นประมาท    คิดวา   บุตรเศรษฐีนี้  
ชื่อวาเปนคนเขลา    คงจักสําคัญวาสมบัติของตนจะอยูถาวรทุกเวลา   ดังน้ี 
แลว         แมตนเองก็ทําการย้ิมแยมบาง.        แตนัน้นางสิริมาก็โกรธแลว 
บริภาษวา  นางทาสีผูนี้เมื่อเรายืนอยูก็ยังทําการย้ิมแยมกับสามีของเราอยางน้ี  
จึงรีบลงจากปราสาท.     โดยอากัปกิรยิาที่มาของนางสิริมานั้นน่ันแหละ 
นางอุตตราก็ทราบวา  หญิงโงคนนี้อยูในเรือนหลงัน้ีเพียงครึ่งเดือน  ก็เกิด 
สําคัญวาเรือนหลังน้ีเปนของเราคนเดียว  ดังนี้   ทนัใดนั้นนั่งเองก็ยืนเขา 
ฌานมีเมตตาเปนอารมณ.     ฝายนางสิริมา    ก็มาในระหวางทาสีทั้งหลาย 
จับกระบวยเต็มดวยนํ้ามันที่เดือด   ในกระทะทอดขนม    ราดลงบนศีรษะ  
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นางอุตตรา.   ดวยการแผเมตตาฌาน       น้ํามันเดือดท่ีนางสิริมาราดลง  
บนศีรษะนางอุตตรา    ไหลกลับไป   เหมือนนํ้าที่ราดลงบนใบบัวฉะนั้น. 
         ขณะนั้นทาสีทั้งหลายท่ียืนใกลนางสิริมร   เห็นเหตุนั้นแลวก็บริภาษ 
นางสิริมานั้น   ตอหนาวา  ไฮ  แมมหาจําเริญ  เจารับมูลคาจากมือแมนาย 
ของเรานาอยูในเรือนหลังน้ี       ยังพยายามจะมาทําเทียมแมนายของพวกขา 
หรือ.   ขณะนั้น  นางสิริมารูวาตัวเปนอาคันตุกะมาอยูชั่วคราว  ก็ไปจากท่ี 
นั้นแลวหมอบลงแทบเทานางอุตตรา    กลาววา    แมนาง     ดิฉันไมทัน 
ใครครวญกท็ํากรรมอยางนี้     โปรดยกโทษใหดฉัินเสียเถิด.    นางอุตตรา 
กลาววา   แมสิริมาจา ฉันยกโทษใหแมในฐานะน้ีไมไดดอก  ฉันเปนธิดา 
มีบิดา  จะยกโทษใหก็ตอเม่ือพระทศพลทรงยกโทษใหแมเทาน้ัน. 
         แมพระศาสดามีภิกษุสงฆเปนบริวาร  ก็เสด็จมาประทับเหนืออาสนะ 
ที่จัดไว  ณ  นิเวศนของนางอุตตรา.   นางสิริมาจึงไปหมอบแทบพระยุคล 
บาทพระศาสดา  กราบทลูวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพระองคกระทํา 
ความผิดอยางหน่ึง  ในระหวางแมนางอุตตรา  นางกลาววา  เมื่อพระองค 
ทรงยกโทษประทาน  เราก็จักยกโทษให    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขอ 
พระองคโปรดทรงยกโทษประทานแกขาพระองคซึ่งขมาโทษอยูดวยเถิด. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สิริมา  เรายกโทษใหเจา.  เวลาน้ัน นางสิริมา 
นั้นก็ไปขอใหนางอุตตรายกโทษให. และในวันนั้น  นางสิริมาฟงอนุโมทนา 
ภัตทานของพระทศพลวา 
                     อกฺโกเธน ชิเน  โกธ                อสาธุ  สาธุนา  ชิเน 
                       ชิเน   กทรยิ  พาเนน               สจฺเจนาลิกวาทิน. 
                         พึงชํานะคนโกรธดวยความไมโกรธ  พึงชํานะ  
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                     คนไมดีดวยความดี     พึงชําระคนตระหน่ีดวยการให  
                     พึงชํานะคนพูดเท็จดวยคําจริง. 
เมื่อจบพระคาถา  ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล  นิมนตพระทศพลถวายมหา- 
ทาน  ในวันรุงข้ึน.   เรื่องนี้เกิดข้ึนอยางนี้.  ภายหลงั  พระศาสดาประทับ 
อยู ณ พระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาพวกอุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ 
จึงทรงสถาปนานางอุตตรานันทมารดา         ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปน 
เลิศกวาพวกอุบาสิกา   ผูเขาฌานแล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                                                       อรรถกถาสูตรที่ ๖ 

                            ๖.  ประวัติพระนางสุปปวาสา  โกลิยธิดา 
 
                ในสูตรท่ี  ๖  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา    ปณีตทายิกาน  ทานแสดงวา  พระนางสุปปวาสา 
โกลิยธิดา  เปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูถวายของมีรสประณีต. 
         ดังไดสดับมา  พระนางสุปปวาสา  โกลิยธิดานั้น  ครั้งพระพุทธเจา 
พระนามวา   ปทุมมุตตระ   บังเกิดในเรือนสกุล   กรุงหังสวดี  กําลังฟง 
พระ ธรรมทศนาของพระศาสดาเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึง  
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูถวายของมีรสประณีค 
ทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป     ปรารถนาตําแหนงนั้น.     นางเวียนวายอยูใน 
เทวดาและมนุษยถึงแสนกัป      ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในสกุลกษัตริย 
พระนครโกลิยะ.   พระประยูรญาติจึงขนานพระนามพระนางวา  สุปปวาสา  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 139 

ทรงเจริญวัยแลว     อภิเษกกับศากยกุมารพระองคหน่ึง    ดวยการเขาเฝา  
ครั้งแรกเทานั้น  สดับธรรมกถาของพระศาสดา ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
ตอมา  พระนางประสูติพระโอรส   พระนามวา  สีวลี.   เรื่องของพระสีวล ี
นั้นกลาวไวพิสดารแลวแตหนหลัง.   วันหน่ึง     พระนางถวายโภชนะอัน 
ประณีตมีรสเลิศตาง ๆ   แกพระภิกษุสงฆ.    มีพระพุทธเจาเปนประมุข. 
พระศาสดาเสวยเสร็จแลว  เมื่อทรงกระทําอนุโมทนา    ทรงแสดงธรรมน้ี  
แกพระนางสุปปวาสาวา ดูกอนสุปปวาสา  อริยสาวิกาผูถวายโภชนะ  ชื่อวา 
ใหฐานะทั้ง  ๕  แกพวกปฏิคาหก  คือ ใหอายุ  ใหวรรณะ   ใหสขุ   ใหพละ 
ใหปฏิภาณ.  ก็แลผูใหอายุ   ยอมเปนผูมีสวนแหงอายุ   ทั้งท่ีเปนของทิพย 
ทั้งท่ีเปนของมนุษย  ฯล ฯ    ผูใหปฏิภาณ   ยอมเปนผูมีสวนแหงปฏิภาณ  
ทั้งท่ีเปนของทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษย    เรื่องนี้เกิดข้ึนอยางนี้.     ตอมา 
ภายหลังพระศาสดาประทับนั่ง  พระเชตวันวิหาร   เมื่อทรงสถาปนาพวก 
อุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ จึงทรงสถาปนาพระนางสุปปวาสา ไกลิยธิดา 
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาสาวิกา   ผูถวายของมีรส 
ประณีต  แล. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่ ๖ 
 
                 อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 

       ๗. ประวัตินางสุปปยาอุบาสิกา 
 
         ในสูตรท่ี  ๗  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   คิลานุปฏากาน  ทานแสดงวา  นางสุปปยาอุบาสิกา  
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เปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูอุปฏฐากภิกษุไข.  
         ดังไดสดับมา นางสุปปยาอุบาสิกานี้   ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ.    บังเกิดในเรอืนสกุล    กรุงหังสวดี    ตอมากําลังฟงพระ- 
ธรรมเทศนาของพระศาสดา    เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึง 
ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูอุปฏฐากภิกษุไข   จึงทํา 
กุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป ปรารถนาตําแหนงน้ัน.  นางเวียนวายอยูในเทวดาและ 
มนุษยถึงแสนกัป  ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดในเรือนสกุล  กรุงพาราณสี. 
บิดามารดาจึงต้ังชื่อนางวาสุปปยา.   ตอมาพระศาสดามีภิกษุสงเปนบริวาร 
ไดเสด็จไปกรุงพาราณสี.   ดวยการเฝาครั้งแรกเทานั้น    นางฟงธรรมแลว 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล. อยูมาวันหน่ึง นางไปพระวิหารเพ่ือฟงธรรมเที่ยว 
จาริกไปในพระวิหาร  พบภิกษุไขรูปหน่ึงไหวแลว  ทําการตอนรับ  ถามวา 
พระผูเปนเจาควรจะไดอะไร  ภิกษุไขตอบวา  ทานอุบาสิกา  ควรไดอาหาร 
มีรส  [เนื้อ]  จะ.   นางกลาววา    เอาเถิด    เจาขา     ดิฉันจักสงไปถวาย 
ไหวพระเถระแลว   เขาไปในเมือง   วันรุงข้ึน    กส็งทาสีไปตลาดเพื่อตอง 
การปวัตตมังสะ  [เนื้อท่ีขายกันในตลาด].   ทาสีนั้นหาปวัตตสะท่ัวเมือง 
ก็ไมได     กบ็อกนางวาไมไดเสียแลว.         อุบาสิกาคิดวา      เราบอกแก 
พระผูเปนเจาไววา    จักสงเนื้อไปถวาย     ถาเราไมสงไป    พระผูเปนเจา 
เมื่อไมไดจากที่อ่ืนก็จะลําบาก     ควรที่เราจะทําเนื้ออยางใดอยางหน่ึงสงไป 
ถวาย    แลวก็เขาหอง  เฉือนเนื้อขาใหแกทาสี    สั่งวา  เจาจงเอาเนื้อน้ีปรุง 
ดวยเครื่องปรุง   นําไปวิหารถวายพระผูเปนเจา ถาทานถามถึงเรา  ก็จงแจง 
วาเปนไข.  ทาสีนั้นก็ไดกระทําอยางนั้น. 
         พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น   วันรุงข้ึน   เวลาแสวงหาอาหาร   ก็มี  
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ภิกษุสงฆเปนบริวาร      เสด็จไปเรือนของอุบาสิกา.     นางทราบวาพระ-  
ตถาคตเสด็จมาจึงปรึกษาสามีวา   ลูกเจา    ดิฉันไมอาจไปเฝาพระศาสดาได 
พ่ีทานจงไปกราบทูลเชญิพระศาสดาใหเสด็จเขาเรือนแลวใหประทับนั่งเถิด. 
สามีนั้นก็ไดกระทําอยางนั้น.     พระศาสดาตรัสถามวา     สุปปยาไปไหน 
เสียเลา.   สามีกราบทูลวา   นางเปนไข  พระเจาขา.   ตรัสสั่งวา    จงเรียก 
นางมาเถิด.      นางคิดวา      พระศาสดาทรงสงเคราะหเกื้อกูลแกชาวโลก 
ทั้งปวง   ทรงทราบเหตุของเรา   จึงใหเรียกหา    ก็ลุกข้ึนจากเตียงอยางฉับ 
พลัน.  ครั้งน้ัน  ดวยพุทธานุภาพ  แผล  [ที่เฉือนเน้ือขา]     ของนางก็ 
งอกข้ึนทันทีทันใด    ผิวก็เรียบ   ผิวพรรณผองใสยิ่งกวาเดิม.    ขณะนั้น 
อุบาสิกาก็ยิ้มได    ถวายบังคมพระทศพลดวยเบญจางคประดิษฐ  นั่ง ณ ที ่
สมควรสวนขางหน่ึง.   พระศาสดาทรงดําริวา  อุบาสิกาผูนี้ไมสบายเพราะ 
เหตุไร   จึงตรัสถาม   นางจึงเลาเรื่องท่ีคนทําทุกอยางถวาย.    พระศาสดา 
เสวยเสร็จแลวเสด็จไปพระวิหาร    ทรงประชุมภิกษุสงฆ    แลวทรงตําหนิ 
ภิกษุนั้นเปนอยางมาก      ทรงบัญญัติสิกขาบท.      เรื่องนี้เกิดข้ึนอยางนี้. 
กําลัง   พระศาสดาประทับนั่ง ณ พระเชตวันวิหาร    เมื่อทรงสถาปนา 
พวกอุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ  ตามลําดับ  จึงทรงสถาปนานางสุปปยา 
อุบาสิกาไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกา     ผูอุปฏฐาก 
ภิกษุไข  แล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                                   อรรถกถาสูตรที่  ๘ 

         ๘.  ประวัตินางกาติยานี   
 
         ในสูตรท่ี  ๘  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   อเวจฺปฺปสนฺนาน   ทานแสดงวา   นางกาติยานี    เปน 
เลิศกวาพวกอุบาสิกาผูประกอบดวยความเลื่อมใสอยางแนนแฟนที่ตน 
บรรลุแลว. 
         ดังไดสดับมา      นางกาติยานีนั้น       ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี เห็นพระศาสดาทรงสถาปนา 
อุบาสิกาผูหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูเลื่อมใส 
อยางแนนแฟน   จึงทํากุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป       ปรารถนาตําแหนงน้ัน 
นางเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป  ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิด 
ในกุรรฆรนคร.   บิดามารดาต้ังชื่อนางวา   กาติยานี. 
         ตอมา      นางเจริญวัย      เปนสหายเปนมิตรสนิทของนางกาฬีชาว 
กุรรฆรนคร   ก็เม่ือใด    ทานพระโกฏิกัณณโสณเถระถูกมารดาวอนขอวา 
ทานจงกลาวธรรมแมแกโยมแม   โดยทํานองที่พระทศพลตรัสไวเถิด    ก็นัง่ 
เหนืออาสนะที่ตกแตงแลวภายในนคร    ตอนเท่ียงคืนเริ่มเทศนาทํามารดา 
ใหเปนพระอริยกายสักขี.๑   เมื่อน้ัน  นางกาติยานีอุบาสิกาน้ีไปกับนางกาฬี 
ยืนฟงธรรมทายบริษัท.  สมัยนั้นโจรประมาณ ๙๐๐  คน    ขุดอุโมงคเริ่ม 
แตมุมหน่ึงภายในนคร     ตามกําหนดหมายที่ทําไวในเวลากลางวันไปทะลุ 
ถึงเรือนนางกาติยานีอุบาสิกาน้ี.   บรรดาโจรเหลานั้น    หัวหนาโจรไมเชา 
ไปกับโจรเหลาน้ัน   ไปยังสถานท่ีกลาวธรรมของทานพระโสณเถระ   เพ่ือ 
สืบสวนวาบริษัทนี้ประชมุกันทําไมหนอ  เมื่อยืนทายบริษัท   ก็ยืนขางหลัง 
 
๑. พระโสดาปตติผลถึงพระอรหัตมรรคบุคคล  ช่ือวาพระอาริยกายสุขี บุคคลบัญญัติ  หนา ๔๒. 
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นางกาติยานีอุบาสิกาน้ี.    เวลาน้ัน     นางกาติยานีเรียกทาสีมาสั่งวา  แม  
นี่เจาจงเขาไปเรือนนําประทีปน้ํามันมา     ขาจักจุดประทีปใหไฟสวางแลว 
ฟงธรรม.  ทาสีนั้นไปเรือนจุดประทีปพบพวกโจรขุดอุโมงค   ก็ไมถือเอา 
ประทีปน้ํามันมา  ไปบอกแมนายของตนวา แมนาย  พวกโจรขุดอุโมงคใน 
เรือนเจาคะ.  หัวหนาโจรฟงคําทาสีนั้นแลว   คิดวา ถาหญิงผูนี้  เชื่อคําทาสี 
นี้แลวไปเรือนไซร   เราก็จักเอาดาบฟนนางใหขาดสองทอนในท่ีนี้นี่แหละ 
ก็ถาหญิงผูนี้จักฟงธรรมโดยนิมิตท่ีนางถือเอาแลวนั่นแล      เราก็จักใหคืน 
ทรัพยที่พวกโจรยึดถือไว.  ฝายนางกาติยานีฟงคําทาสีแลวก็กลาววา  แมคุณ 
อยาทําเสียงดังเลย   ข้ึนชือ่วาพวกโจร   เมื่อจะลัก    กล็ักแตทรพัยที่ตนเห็น 
เทาน้ันดอก  สวนขาจะฟงธรรมท่ีหาไดยากในวันนี้   เจาอยาทําอันตรายแก 
ธรรมเลย. หวัหนาโจรฟงคํานางก็คิดวา พวกเรา  ซึ่งพากันลักทรัพยสิ่งของ 
ในเรือนของหญิงท่ีมั่นคงดวยอัธยาศัยเชนนี้ก็พึงถูกธรณีสูบแน.     ทันใด 
นั่นเอง  หัวหนาโจรน้ันก็ไปส่ังใหคืนทรัพยสิ่งของท่ีลักมาเสีย    แลวพวก 
โจรก็พรอมกันมายืนฟงธรรมทายบรษัิท.  ฝายนางกาติยานีอุบาสิกา    จบ 
เทศนาของพระเถระ  ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.    ขณะนั้น  เมื่ออรุณข้ึน 
หัวหนาโจรก็ไปหมอบแทบเทาอุบาสิกากลาววา   แมเจา   โปรดยกโทษให 
แกพวกขาท้ังหมดดวยเถิด.   นางถามวา  ก็พวกทานทําอะไรแกฉันไวหรือ. 
หัวหนาโจรนั้นก็บอกโทษท่ีตนทําทั้งหมด.  นางกลาววา  พอเอย   ฉันยก 
โทษใหพวกทานจะ.   หัวหนาโจรกลาววา   แมเจา  ก็เปนอันแมเจายกโทษ 
ใหแกพวกเราแลว   แตขอแมเจาโปรดใหพวกเราทุกคนไดบวชในสํานัก 
พระเถระบุตรของแมเจาดวยเถิด.   นางก็พาโจรเหลานั้นทั้งหมดไปใหบวช 
ในสํานักพระโกฏิกัณณโสณเถระ.  คนเหลาน้ัน    บวชในสํานักพระเถระ  
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แลว  ก็บรรลพุระอรหัตหมดทุกรูป.  เรื่องนี้เกิดข้ึนอยางนี้.    ตอมาภายหลัง 
พระศาสดาประทับอยู  ณ พระเชตวันวิหาร  เมื่อทรงสถาปนาพวกอุบาสิกา 
ไวในตําแหนงตาง ๆ จึงทรงสถาปนานางกาติยานีอุบาสิกา  ไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาอรยิสาวิกา ผูเลื่อมใสอยางแนนแฟน 
แล. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 

        ๙.  ประวัตินางนกุลมารดาคหปตานี 
 
         ในสูตรท่ี  ๙  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  วิสฺสาสิกาน  ทานแสดงวา   นางนกุลมารดาคหปตานี 
เปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาอริยสาวิกาผูกลาวคําคุนเคย. ก็คําท่ีจะพึงกลาว 
ในเรื่องนี้ทั้งหมด      มีนยัที่กลาวไวแลวในอุปาสกปาลิในหนหลังน้ันแล. 
พึงทราบเรื่องนางนกุลมารดาเทียบเคียง   (ในอุบาสกบาลี )   แล. 
 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                อรรถกถาสูตรที่ ๑๐ 

      ๑๐. ประวัตินางกาฬีอุบาสิกาชาวกุรรฆรนคร 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา   อนุสฺสวปสนฺนาน   ทานแสดงวา   นางกาฬีอุบาสิกา 
ชาวกุรรฆรนคร      เปนเลศิกวาพวกอุบาสิกาผูประกอบดวยความเลื่อมใส 



ที่เกิดข้ึนโดยฟงตาม ๆ  กนัมา. 
         ดังไดสดับมา  นางกาฬีอุบาสิกาน้ัน    ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา  
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ปทุมุตตระ     บังเกิดในเรอืนสกุล    กรุงหังสวดี  กําลังฟงธรรมกถาของ  
พระศาสดา       เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาอุบาสิกาผูหน่ึงไวในตําแหนง 
เอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบาสิกาผูเลื่อมใสโดยฟงตาม ๆ   กนัมา  จึงทํา 
กุศลใหยิ่งยวดข้ึนไป       ปรารถนาตําแหนงนั้น.       นางเวียนวายอยูใน 
เทวดาและมนุษยถึงแสนกัป      ในพุทธุปบาทกาสน บังเกิดในเรือนสกุล 
กรุงราชคฤห.   เหลาญาติไดต้ังชื่อนางวา   กาฬ.ี   นางเจริญวัยแลว   มีสามี 
ในกุรรฆรนคร.  ครั้งน้ัน  โดยการอยูรวมกัน     นางจึงต้ังครรภ.   นางมี 
ครรภครบกําหนดแลว    คิดวา     การคลอดบุตรในเรือนของตนเหลาอ่ืน 
ไมสมควร  จึงไปกุรรฆรนครของตน    ตอจากเวลาเที่ยงคืน    ฟงคําของ 
เหลาสาตาคิรยักษและเหมวตยักษซึ่งยืนในอากาศเหนือปราสาทของตน 
กลาวพรรณนาพระคุณพระรัตนตรัย         เกิดความเลื่อนใสท่ีไดยินเสียง 
สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย    ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล  โดยยังไมไดเฝา 
พระศาสดาเลย  ตอมา  นางก็คลอดบุตร.   เรื่องทั้งหมด  กลาวไวพิสดาร 
แลวในหนหลัง.    ตอมา     พระศาสดาประทับนั่งทามกลางภิกษุสงฆ 
ณ  พระเชตวันวิหาร  เมื่อทรงสถาปนาเหลาอุบาสิกาไวในตําแหนงตาง ๆ 
จึงทรงสถาปนาอุบาสิกาผูนี้ไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศกวาพวกอุบา- 
สิกา  ผูเสื่อมโดยฟงตาม ๆ  กันมา  แล.                               
             จบอรรถกถาอุปาสิกาปาลิ   ประดับดวยสูตร  ๑๐  สูตร 
                   จบประวัติอุสิกาสาวิกาเอตทัคคะ  ๑๐   ทาน 
              จบอรรถกถาเอตทัคคปาลิทั้งหมด  ในมโนรถปูรณี 
              อรรถกถาคุตตรนิกาย   ดวยสูตรมีประมาณเทาน้ี.  
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                            อัฏฐานบาลี 
 
                                  วรรคท่ี ๑ 
 
                   วาดวยฐานะและอฐานะ 
 
         [๑๕๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ  จะ 
พึงยึดถือสังขารไร ๆ   โดยความเปนสภาพเท่ียงนั้น    มิใชฐานะ    มิใช 
โอกาสที่จะมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือสังขาร 
อะไร ๆ  โดยความเปนสภาพเท่ียงนั้น  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือสังขารไร ๆ  โดยความเปนสุขนั้น    มใิชฐานะ    มใิชโอกาสที ่
จะมีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือสังขารไร ๆ โดย 
ความเปนสุขน้ัน  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ขอท่ีบุคคลผูถงึพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงยึดถือธรรมไร ๆ  โดยความเปนตนนั้น   มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่ 
จะมีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีปุถุชนจะพึงยึดถือธรรมไร ๆ  โดย 
ความเปนตนน้ัน  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงฆามารดานั้น  มิใชฐานะ  มิใชโอกาสท่ีจะมีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แตขอท่ีปุถุชนจะพึงฆามารดานั้น    เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงฆาบิดาน้ัน   มิใชฐานะ   มิใชโอกาสท่ีจะมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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แตขอท่ีปุถุชนจะพึงฆาบิดาน้ัน  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงฆาพระอรหันตนั้น  มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่จะมีได   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    แตขอท่ีปุถุชนจะพึงฆาพระอรหันตนั้น  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๕๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงเปนผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอน้ัน     มใิช 
ฐานะ  มิใชโอกาสท่ีจะมีได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีปุถชุนพึงเปน 
ผูมีจิตประทุษรายยังพระโลหิตของพระตถาคตใหหอน้ัน      เปนฐานะที่จะ 
มีได. 
         [๑๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงทําลายสงฆใหแตกกันนั้น  มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่จะมีได  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีปุถุชนจะพึงทําลายสงฆใหแตกกัน     เปนฐานะที่ 
จะมีได. 
         [๑๖๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
จะพึงถือศาสดาอ่ืนนั้น     มิใชฐานะ    มิใชโอกาสที่จะมีได    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  แตขอท่ีปุถุชนจะพึงถือศาสดาอ่ืน  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๖๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
สองพระองค  จะพึงเสด็จอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น   มิใช 
ฐานะ  มิใชโอกาสท่ีจะมีได    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียว  จะพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลกธาตุอันหน่ึงนั้น 
เปนฐานะที่จะมีได. 
 
                                              จบวรรคท่ี ๑  
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                      อรรถกถาอัฏฐาน๑บาลี  

                             อรรถกถาวรรคที่ ๑ 
          ในอฏัฐานบาลี   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
          บทวา  อฏฐาน  ไดแก  การปฏิเสธเหตุ.   บทวา  อนวกาโส  ไดแก 
การปฏิเสธปจจัย.     พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธเหตุเทาน้ัน     แมดวย  
เหตุและปจจัยทั้งสอง.   จริงอยู   เหตุ   ตรัสเรียกวา    ฐานะ   เปนเหตุที่ต้ัง 
แหงผลของตน  และวาโอกาส  ( ชองทาง )  เพราะมีความเปนไปเนื่องดวย 
ผลนั้น.  บทวา  ย  แปลวา    เพราะเหตุใด.    บทวา    ทิฏ ิสมฺปนฺโน 
ไดแก   พระอริยสาวก    คือพระโสดาบันผูถึงพรอมดวยปญญาในมรรค. 
จริงอยู  พระโสดาบันนั้นมีชื่อมาก  เชนชื่อวา  ทิฏ ิสมฺปนฺโน ผูถึงพรอม 
ดวยทิฏฐิก็มี     ทสฺสนสมปฺนฺโน   ผูถึงพรอมดวยทัสสนะก็มี    อาคโต 
อิม  สทฺธมมฺ   ผูมาถึงพระสัทธรรมนี้ก็มี   ปสฺสตฺ   อิม  สทฺธมมฺ  ผูเห็น 
พระสัทธรรมอยูก็มี   เสกฺขาน   าเณน  สมนฺนาคโต   ผูประกอบดวย 
ญาณของพระเสกขะก็มี  เสกฺขาย   วิชชฺาย   สมนฺนาคโค    ผูประกอบ 
ดวยวิชชาของพระเสกขะก็มี   ธมมฺโสตสมาปนฺโน   ผูถึงพรอมดวยกระแส 
ธรรมก็ม ี   อริโย    นิพฺเพธิกปฺโ   ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสอัน 
ประเสริฐก็มี อมตทฺวาร   อาหจฺจ   ติฏติ  ผูต้ังอยูใกลประตูพระนิพะพาน 
ก็มี.   
         บทวา   กฺจิ  สงฺขาร ความวา   บรรดาสังขารท่ีเปนไปในภูมิ  ๔ 
เฉพาะสังขารไร ๆ เพียงสังขารหน่ึง.     บทวา    นจิฺจโต     อุปคจฺเฉยฺย 
 
๑.  อธิบายบาลีขอ  ๑๕๓-๑๖๒.  
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ความวา  พึงยึดถือวาเที่ยง.  บทวา  เนต   าน  วิชชฺติ   แปลวา  เหตุนี้   
ไมมี    คือหาไมได.    บทวา    ย    ปุถุชฺชโน   แปลวา  ชื่อวาปุถุชน 
เพราะเหตุใด.  บทวา   านเมต   วชิฺชติ   แปลวา   เหตุนี้มีอยู.   อธิบายวา 
จริงอยู  เพราะปุถุชนน้ันมคีวามเห็นวาเที่ยง  พึงยึดถอืบรรดาสังขารท่ีเปน 
ไปในภูมิ  ๔  เฉพาะสังขารบางอยาง  โดยควานเปนของเที่ยง. 
         ก็สังขารท่ีเปนไปในภูมิที่๑   ๔  ยอมไมเปนอารมณของทิฏฐิหรืออกุศล 
อยางอ่ืน  เพราะมากดวยเดช   เหมือนกอนเหล็กที่รอนอยูทั้งวัน   ไมเปน 
อารมณของฝูงแมลงวัน  เพราะเปนของรอนมากฉะนั้น.    พึงทราบความ 
แมในคําวา   กฺจ  สงขาร  สขุโต  เปนตน    โดยนัยนี้.  คําวา  สุขโต 
อุปคฺจเฉยฺย   นี้     ตรัสหมายถึงการยึดถือโดยความเปนสุข    ดวยอํานาจ 
อัตตทิฏฐิอยางนี้วา    ตนมีสุขโดยสวนเดียว  ไมมีโรค    จนกวาจะตายไป. 
ดวยวา พระอริยสาวกถูกความเรารอนครอบงําแลวยอมเขาไปยึดถือสังขาร   
บางอยางไวโดยความเปนสุข       เพ่ือระงับความเรารอนโดยจิตปราศจาก 
ทิฏฐิ  เหมือนเสกขพราหมณ๒ผูสะดุงกลัวชางตกมัน  ก็ยึดอุจจาระไวฉะน้ัน. 
         ในอัตตวาระ  พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา   สงฺขาร    แตตรัสวา 
กฺจิ    ธมฺม    เพ่ือทรงรวมเอาบัญญัติมีกสิณเปนตน.    แตแมในท่ีนี้  
พึงทราบกําหนดสําหรับพระอริยสาวก    ดวยอํานาจสังขารที่เปนไปในภูมิ 
ทั้ง ๔.    สําหรับปุถุชน    ดวยอํานาจสังขารท่ีเปนไปในภูมิทั้ง ๓.    อีก 
อยางหน่ึง  ในวาระทุกวาระกําหนดสําหรับแมพระอริยสาวก   ดวยอํานาจ 
สังขารที่เปนไปในภูมิ  ๓  ก็ควร.    ก็ปถุุชนยอมยึดถือธรรมใด ๆ  พระ - 
 
๑.  จตุภูมิกสงฺขารา    สังขารพึงเปนไปในภมิูท่ี ๔  คือโลกุตรภูมิ  ควรเปน  จตุตฺถภูมิกสงฺขารา. 
๒.  ม.  โจกขพราหมณ. 
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อริยสาวกยอมเปลื้องความยึดถือจากธรรมน้ัน ๆ. คือปุถุชนเมื่อยึดถือธรรม  
นั้น ๆ  วาเที่ยง    วาสุข    วาตน     พระอริยสาวกเมื่อยึดถือธรรมน้ัน ๆ 
วาไมเที่ยง    วาเปนทุกข    วาไมใชตน    ยอมเปลื้องความยึดถือน้ันเสีย. 
ในพระสูตรทั้ง  ๓  พระสูตรนี้  ขอ   ๑๕๓,  ๑๕๔,  ๑๕๕  พระองคตรัสถึง 
ความเปลื้องความยึดถือของปุถุชนไวดวย. 
         ในคําวา  มาตร  เปนตน ทานประสงคเอาสตรีผูใหกําเนิด  ชื่อวา 
มารดา  บุรุษผูใหกําเนิด ชื่อวาบิดา  และพระขีณาสพผูเปนมนุษยเทาน้ัน 
ชื่อวา พระอรหันต.      ถามวา    ก็พระอริยสาวกพึงปลงชีวิตผูอ่ืนไดหรือ. 
ตอบวา  ขอนั้นไมเปนฐานะ.    เพราะวา    ถาพระอริยสาวกท่ีเกิดระหวาง 
ภพไมรูวาตัวเปนอริยสาวกไซร  ใคร  ๆ  ก็จะพึงบังคับอยางนี้วา    ทานจง 
ปลงชีวิตมดดํามดแดงน้ีเสียแลวปฏิบติัหนาที่เปนพระเจาจักรพรรดิในหวง 
จักรวาลท้ังส้ินเถิด.  พระอริยสาวกน้ัน    ก็ไมพึงปลงชีวิตมดดํามดแดงน้ัน 
ไดเลย.   แมเมื่อเปนเชนนั้น    คนทั้งหลายพึงบังคับทานอยางน้ีวา    ก็ถา 
ทานไมฆามดดํามดแดงนั้นไซร     พวกเราก็จักตัดศีรษะทานเสีย.     คน 
ทั้งหลายจะพึงตัดศีรษะของทาน   แตทานก็ไมพึงฆามดดํามดแดงนั้น.   แต 
คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเพ่ือทรงแสดงความมีโทษมากของความเปน 
ปุถุชน  เพ่ือทรงแสดงกําลังของพระอริยสาวก.   กใ็นขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา 
ความเปนปุถุชน   ชื่อวามีโทษตรงที่ปุถุชนจักทําอนันตริยกรรมมีมาตุฆาต  
เปนตนได  อริยสาวกชื่อวามีกําลังมากตรงที่ไมทํากรรมเหลาน้ัน. 
                บทวา  ปทุฏจิตฺโต  ไดแก  เปนผูมีจิตอันวธกจิต   (จิตคิดจะฆา) 
ประทุษรายแลว.  บทวา  โลหิต    อุปฺปาเทยฺย    ไดแก   ทําพระโลหิต  
แมเทาแมลงวันตัวเล็กดื่มไดใหหอข้ึนในพระสรีระของพระตถาคตผูยังทรง  
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พระชนมอยู. 
         บทวา   สงฺฆ  ภินฺเทยฺย  ไดแก  ทาํสงฆผูมีสังวาสธรรมเปนเครื่อง  
อยูรวมเสมอกัน      ผูต้ังอยูในสีมาท่ีเสมอกัน     ใหแตกกันดวยอาการ ๕ 
อยาง.  จริงอยู    พระผูมพีระภาคเจาตรัสคําน้ี ไววา   ดูกอนอุบาลี   สงฆ 
ยอมแตกกันดวยอาการ ๕   คือ    ดวยกรรม    ดวยอุเทศ   ดวยการช้ีแจง 
ดวยประกาศ    ดวยจับสลาก.     บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    กมฺเมน 
ไดแก    ดวยกรรมท้ัง    กรรมใดกรรมหนึ่ง.     บทวา     อุทฺเทเสน 
ไดแก  ดวยปาติโมกขุทเทส  ๕    อุเทศอยางหน่ึง.     บทวา    โวหารนฺโต  
ไดแก       ดวยการชี้แจง        คือแสดงเภทกรวัตถุเรื่องทําใหแตกกัน  ๑๘ 
อยาง  มีแสดงวาอธรรมเปนธรรมเปนตน    ดวยอุปบัติเหตุเกิดเรื่องนั้น ๆ. 
บทวา  อนุสฺสาวเนน ไดแก  ทําการเปลงถอยคําประกาศโดยนัยเปนตนวา 
พวกทานทราบกันหรือวา      เราบวชมาแตตระกูลสูง      และเปนพหูสูต  
พวกทานไมควรเกิดจิตคิดวา     คนเชนเราจะพึงถือสัตถุศาสนคําสอนของ 
พระศาสดานอกธรรม  นอกวินัย  อเวจีสําหรับเราเปนของเย็นเหมือนสวน 
อุบลขาบหรือ    เราไมกลวัอบายหรือ.    บทวา    สลากคาเหน   ไดแก 
ดวยการประกาศอยางน้ีแลวทําจิตของภิกษุเหลาน้ันใหมั่นคง     กระทําให 
เปนธรรมไมกลับกลอกแลว    ไดจับสลากดวยกลาววา    พวกทานจงจับ 
สลากนี้. 
         ก็บรรดาอาการท้ัง  ๕  นั้น   กรรมหรืออุเทศเทาน้ัน    ควรถือเปน 
ประมาณ.    สวนการกลาว    การประกาศ    และการใหจับสลากเปนสวน 
เบื้องตน.   ดวยวา    แตเมื่อสงฆกลาวดวยอํานาจแสดงเรื่อง   ๑๘    ประการ 
ประกาศชักชวนเพื่อใหเกิดความชอบใจในเรื่องนั้น   จับสลากกันแลว  ก็  
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ยังไมชื่อวาทําสงฆใหแตกกัน .  ตอเมือ่ใด  ภิกษุ  ๙  รูป   หรือเกิน  ๔  รูป  
จับสลากแลว    กระทํากรรม  (สังฆกรรม )   หรืออุเทศแยกกันตางหาก 
เมื่อน้ัน   จึงชื่อวา  ทําสงฆใหแตกกัน .  ขอวา   บคุคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ 
อยางนี้   พึงทําสงฆใหแตกกันนี้มิใชฐานะ.   ดวยคํามีประมาณเทาน้ี  ก็เปน 
อันทรงแสดงอนันตริยกรรม  ๕    มมีาตุฆาตฆามารดาเปนตน .   ปุถชุนทํา 
อนันตริยกรรมเหลาใดได  แตอนันตริยกรรมเหลาน้ันพระอริยสาวกไมทํา. 
เพ่ือความแจมแจงแหงอนันตริยกรรม   ๕  นั้น  พึงทราบวินิจฉัย โดยกรรม 
โดยทวาร   โดยการต้ังอยูในอเวจีตลอดกัป    โดยวิบาก    โดยสาธารณะ 
เปนตน. 
         ในเหตุเหลาน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยโดยกรรมกอน.    แทจรงิ    ผูที่ 
เปนมนุษยทานน้ัน  ปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษย    ซึ่งยังไมเปลี่ยน 
เพศจากมนุษย  จึงเปนอนันตริยกรรม.  ผูทําอนันตริยกรรม  คิดวา   เรา 
จักหามวิบากของกรามน้ัน  ดังนี้    จึงสรางสถูปทองคําขนาดเทาพระมหา- 
เจดียใหเต็มหวงจักรวาลท้ังส้ินก็ดี  ถวายมหาทานแดพระภิกษุสงฆที่นั่งเต็ม 
สากลจักรวาลก็ดี   ไมละชายผาสังฆาฏิของพระผูมีพระภาคพุทธเจาเท่ียวไป 
ก็ดี  เมื่อกายทําลายแตกตายไปก็เขาถึงนรกเทาน้ัน.  สวนผูใด  ตนเอง 
เปนมนุษย   ปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนสัตวดิรัจฉานก็ดี   ตนเองเปน 
สัตวดิรัจฉานปลงชีวิตมารดาหรือบิดาผูเปนมนุษยก็ดี        ตนเองเปนสัตว 
ดิรัจฉานดวยกันก็ดี  กรรมของผูนั้นไมเปนอนันตริยกรรม    แตเปนกรรม 
หนักต้ังจดอนันตริยกรรมทีเดียว.   แตปญหานี้     ทานกลาวสําหรับผูที่เปน 
มนุษย.  ในปญหานั้นควรกลาวเรื่องเอฬกจตุกกะ   สังคามาจตุกกะ และโจร- 
จตุกกะ    กบ็ุคคลแมเขาใจวา   เราจะฆาแลวฆามารดาหรือบิดาผูเปน  
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มนุษย  ซึ่งต้ังอยูในที่อยูของแพะ    ชื่อวาตองอนันตริยกรรม.   บุคคลผูฆา  
แพะดวยเขาใจวาเปนแพะ   หรือดวยเขาใจวาเปนมรรคหรือบิดา    ชื่อวา 
ไมตองอนันตริยกรรม.  บุคคลผูฆามารดาหรือบิดาโดยเขาใจวาเปนมารดา 
หรือบิดา  ชือ่วาตองอนันตริยกรรมโดยแท.   ใน ๒   จตุกกะนอกน้ีก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  พึงทราบจตุกกะเหลาน้ีแมในพระอรหันต  ก็เหมือนในมารดา 
หรือบิดา.  บคุคลผูฆาพระอรหันตผูเปนมนุษยเทาน้ัน ชื่อวาตองอนันตริย- 
กรรม.  ฆาพระอรหันตผูเปนยักษ  ชื่อวาไมตองอนันตริยกรรม.  แตเปน 
กรรมหนัก  เหมือนอนันตริยกรรมทีเดียว.    เมื่อบุคคลใชศัสตราประหาร 
หรือวางยาพิษพระอรหันตผูเปนมนุษย    เวลาท่ีทานยังเปนปุถุชน    ผิวา 
ทานบรรลุพระอรหัต    มรณะลงดวยการประหารดวยศัสตราหรือยาพิษน้ัน 
นั่นแล     ผูนัน้ยอมชื่อวาฆาพระอรหันตโดยแท.    ทานใดเขาถวายเวลาท่ี  
ทานเปนปุถุชน      ทานบรรลุพระอรหัตแลวบรโิภค    ทานน้ันก็ยังชื่อวา 
ใหแกปุถุชนอยูนั่นเอง.    บุคคลผูฆาพระอริยบุคคลท่ีเหลือ     (โสดาบัน 
สกทาคามี  อนาคามี )  ไมเปนอนันตริยกรรม  แตเปนกรรมหนกัเหมือน 
อนันตริยกรรมทีเดียว. 
         พึงทราบวินิจฉัยในอนันตริยกรรมขอโลหิตุปบาท   ดังตอไปนี้ :- 
         ชื่อวาบุคคลผูเปนชาศึกจะตัดพระจัมมะ   (หนัง )   ในพระวรกาย 
ที่ยังๆไมแตกของพระตถาคตใหพระโลหิตไหลออกไมได.  เวนแตพระโลหิต 
จะค่ังคางอยูในที่หน่ึงภายในพระวรกายเทาน้ัน.     สะเก็ดหินที่กะเทาะจาก 
กอนหินที่พระเทวทัตยกทุมไปกระทบปลายพระบาทของพระตถาคต. 
พระบาทเหมือนถูกฟนดวยขวาน  ไดมีโลหิตค่ังอยูขางในเทาน้ัน.  กรรม 
ของพระเทวทัตผูกระทําอยางนั้น   ชือ่วาเปนอนันตริยกรรม.    สวนหมอ  
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ชีวกตัดพระจัมมะดวยศัสตราตามความชอบพระทัยของพระตถาคต    นํา  
โลหิตเสียออกจากท่ีนั้น      ไดกระทําใหทรงผาสุก.    กรรมของหมอชีวกผู 
กระทําอยางนั้น  เปนบุญกรรมโดยแท.  
         ถามวา เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแลว  คนเหลาใดทําลายพระเจดีย 
ตัดตนโพธิ์    เหยียบย่ําพระธาตุ  กรรมอะไรจะมีแกบุคคลเหลานั้น. 
         ตอบวา   กรรมนั้นเปนกรรมหนกัเชนเดียวกับอนันตริยกรรม.  แต 
กิ่งโพธิ์ที่เบียดสถูปหรือพระปฏิมาท่ีมีพระธาตุ  (บรรจุ )  จะตัดเสียก็ควร. 
แมถาพวกนกจับที่กิ่งโพธิ์นั้น    ถายอุจจาระรดพระเจดีคีย     กค็วรตัดเสีย. 
เพราะพระเจดียบรรจุพระสรีรธาตุ   สําคัญกวาบริโภคเจดียที่บรรจุเครื่อง 
บริโภค.  จะตัดรากโพธิ์ที่ไปทําลายเจดียวัตถุออกไปเสียก็ควร.  แตกิ่งโพธิ์  
ที่เบียดเรือนโพธ์ิ   จะตัดกิ่งโพธิ์เพ่ือจะรักษาเรือนโพธ์ิไมได   เพราะเรือน 
โพธิ์มีไวเพ่ือ  ประโยชนแกตนโพธิ์   (แต)    ตนโพธิ์หามีไวเพ่ือประโยชน 
แกเรือนโพธ์ิไม.  แมในเรอืนเก็บอาสนะ  ( พระแทน)   ก็นัยนีเ้หมือนกัน. 
จะตัดกิ่งโพธิ์เพ่ือรักษาเรือนอาสนะ    (พระแทน)    ที่เขาบรรจุพระธาตุ 
ก็ควร.  เพ่ือบํารุงคันโพธ์ิ   จะตัดกิ่งที่แยงโอชะ.  (คืออาหาร)   หรือกิ่งผุ 
เสีย     ก็ควรเหมือนกัน.     แมบุญก็มีเหมือนดังปรนนิบัติพระสรีระพระ- 
พุทธเจาฉะน้ัน. 
         ในสังฆเภท  การทําลายสงฆ   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้  :- 
         เมื่อสงฆผูอยูในสีมามิไดประชุมกัน เมื่อภิกษุผูซึ่งสงฆทําการชี้แจงๆ 
การสวดประกาศและการใหจับสลาก       แลวยังพาบริษัทสวนหนึ่งแยกไป 
ทําสังฆกรรม  หรือสวดปาฏิโมกขตางหาก   ชื่อวาสังฆเภทดวย   เปน 
อนันตริยกรรมดวย.    แตเมื่อภิกษุกระทําดวยความสําคัญวาจะสมัครสมาน  
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กัน    (หรือ)    ดวยความสําคัญวาทําถูก    ก็เปนเพียงการแตกกันเทาน้ัน  
ยังไมเปนอนันตริยกรรม.      ทําในบรษัิทที่หยอนกวา  ๙  รูปก็เหมือนกัน 
(คือเปนการแตกกันแตไมเปนอนันตริยกรรม).   โดยกําหนดภิกษุจํานวน 
๙   รูป   เปนอยางตํ่าสุด   ในหมูภิกษุ ๙ รูป  ภิกษุใดทําลายสงฆ  อนัน- 
ตริยกรรมยอมมีแกภิกษุนั้น.    กรรมของภิกษุพวกอธรรมวาทีผูปฏิบัติตาม 
ภิกษุนั้น    เปนกรรมมีโทษมาก .    สําหรับภิกษุผูเปนธรรมวาทีไมมีโทษ. 
ในการทําสังฆเภทสําหรับภิกษุ ๙ รูปนั้น  มีพระสตูรอางอิงดังนี้วา ดูกอน 
อุบาลี    ฝายหน่ึงมี  ๔  รปู (อีก)  ฝายหน่ึงก็มี  ๔  รูป  รูปที่  ๙  สวด 
ประกาศใหจับสลากโดยกลาววา     นีธ้รรม  นี้วินยั  นี้สัตถุศาสน  พวกทาน 
จงถือเอาสลากอันนี้      จงชอบใจสลากน้ีแล.     ดกูอนอุบาลี     สังฆราช ี
 (ความราวรานแหงพระสงฆ ) ดวยสังฆเภท ( ความแตกแหงสงฆ )    ดวย  
ยอมมีดวยประการอยางนี้    ก็ในกรรม  ๕   อยางนี้    สังฆเภทเปนวจีกรรม 
กรรมท่ีเหลือเปนกายกรรม.    ฉะน้ัน  พึงทราบวินิจฉัยโดยกรรม  ดวย 
ประการดังน้ี. 
         บทวา  ทฺวารโต    มอีธิบายวา  ก็กรรมเหลาน้ีทั้งหมดน่ันแล   ยอม 
ต้ังข้ึนทางกายทวารบาง      ทางวจีทวารบาง.      ในเรื่องที่วาดวยทวารน้ี 
กรรม   ๔  ประการขางตน   แมจะต้ังข้ึนทางวจีทวารดวยอาณัตติกประโยค 
(คือประโยคสั่งบังคับ)  และวิชชามยประโยค   (คือประโยคที่สําเร็จดวย 
วิชาเวทมนตร)  ก็ทํากายทวารใหบริบูรณไดเหมือนกัน.   สังฆเภท   แม 
จะต้ังข้ึนทางกายทวารซ่ึงภิกษุผูผูทําการยกมือ  กท็าํใหวจีทวารบริบูรณได 
เหมือนกัน.  ในเรื่องนี้   พึงทราบวินิจฉัยแมโดยทวาร    ดวยประการดังนี้ . 
 
 ๑.  ม.  อิท  (สลาก)  โรเจถ.    
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         บทวา  กปฺปฏติยโต  มีอธิบายวา  ก็ในเรื่องนี้  สังฆเภทเปนบาป 
ต้ังอยูชั่วกัป.  ทําสังฆเภทใน  (ตอนท่ี)  กัปยังต้ังอยู  หรือในตอน 
ระหวางกลางกัป   ก็พนบาปตอเมื่อกัปพินาศน่ันแหละ.  ก็ถาวาพรุงน้ี  กัป 
จักพินาศไซร  ทําสังฆเภทวันนี้   พรุงน้ีก็พน     จะไหมอยูในนรกวันเดียว 
เทาน้ัน.    แตการกระทําอยางนี้     ไมมี.    กรรม  ๔  ประการท่ีเหลือเปน 
อนันตริยกรรมเทาน้ัน    ไมเปนกรรมดังอยูตลอดกัป.    พึงทราบวินิจฉัย 
แมโดยความเปนกรรมต้ังอยูตลอดกัปในเรื่องนี้    ดวยประการดังน้ี. 
         บทวา   ปากโต    มอีธิบายวา    ก็บุคคลใดกระทํากรรมแมทั้ง  ๕ 
ประการนี้    สังฆเภทเทานั้นยอมใหผลแกบุคคลน้ันดวยอํานาจปฏิสนธ ิ
กรรมท่ีเหลือยอมนับวาเปนกรรมท่ีม ี(ทํา) แลว แตวิบากของกรรมยังไมมี 
ดังนี้   เปนตน. เมื่อสังฆเภทไมมี  โลหิตุปบาท  (คือการทําพระโลหิตใหหอ) 
ยอมใหผล  เมื่อโลหิตุปบาทน้ันไมมี  อรหันตฆาต  (คือการฆาพระอรหันต) 
ยอมใหผล    เมื่ออรหันตฆาตนั้นไมมี    ถาบิดาเปนผูมีศีล     มารดาทุศีล 
หรือไมมีศีลอยางบิดานั้น   ปตุฆาต    (คือการฆาบิดา )   ยอมใหผลดวย 
อํานาจปฏิสนธิ.   ถามารดาเปนผูมีศีล   มาตุฆาตยอมใหผล.   แมเมื่อบิดา 
มารดาทั้งสองทาน  เปนผูเสมอกันโดยศีล  หรือโดยทุศีล มาตุฆาตเทาน้ัน 
ยอมใหผลดวยอํานาจปฏิสนธิ  เพราะมารดาเปนผูทําสิ่งท่ีทําไดยาก  ทั้งเปน 
ผูมีอุปการะมากแกบุตรทั้งหลาย.    ฉะน้ัน    พึงทราบวินิจฉัยแมโดยวิบาก 
คือผลในเรื่องนี้   ดวยประการดังนี้   
         บทวา  สาธารณาทีหิ  ความวา  กรรม ๔ ประการเบ้ืองตน  เปน 
กรรมท่ัวไปแกคฤหัสถและบรรพชิตทั้งปวง   สวนสังฆเภทยอมเปนเฉพาะ 
แกภิกษุผูมีประการดังตรัสไว     ยอมไมเปนแกคนอ่ืน      โดยพระบาลีวา  
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ดูกอนอุบาลี   ภิกษุณีทําสายสงฆไมไดแล  สกิขมานา  สามเณร   สามเณรี 
อุบาสก  อุบาสิกา  ก็ทําลายสงฆไมได  ดูกอนอุบาลี  ภิกษุผูเปนปกตัตตะ 
มีธรรมเครื่องอยูรวมอันเสมอกัน  อยูในสีมาเสมอกัน   ยอมทําสังฆเภทได 
เพราะฉะนั้น   สังฆเภทจึงเปนกรรมไมทั่วไป.  ดวยอาทิศัพท (คือศัพทวา 
เปนตน )    ชนเหลาน้ันทั้งหมด    เปนผูสหรคตดวยทุกขเวทนา     และ 
สัมปยุตดวยโทสะ    โมหะ.    พึงทราบวินิจฉัยโดยเปนกรรมทั่วไปเปนตน 
ในเรื่องนี้  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  อฺ   สตฺถาร   ความวา   บุคคลคิดวา   พระศาสดาของ 
เรานี้     ไมสามารถทํากิจของพระศาสดาได      จึงถือเจาลัทธิอ่ืนอยางนี้วา 
ทานผูนี้   เปนศาสดาของเรา  ดังนี้   ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได. 
         บทวา  เอกิสฺสาย  โลกธาตุยา  คือ ในหมื่นโลกธาตุ.  ก็เขตมี  ๓ 
คือ   ชาติเขต  ๑   อาณาเขต  ๑   วิสัยเขต  ๑.    ในเขตท้ัง  ๓ นั้น  หม่ืน 
โลกธาตุ   ชือ่วา  ชาติเขต.    ดวยวา    หม่ืนโลกธาตุนั้นไหวในเวลาที่ 
พระตถาคตเสด็จลงสูครรภพระมารดา      เสด็จออก  (ผนวช)     ตรัสรู 
ประกาศพระธรรมจักร       ปลงพระชนนายุสังขาร      และปรินพิพาน. 
แสนโกฏิจักรวาล   ชื่อวา   อาณาเขต.   เพราะวาอาณาเขตของอาฏานาฏิย- 
ปริตร โมรปริตร  ธชัคคปริตร   และรัตนปริตร  เปนตน  ยอมแผไปในแสน 
โกฏิจักรวาลนี้.  สวนวิสัยเขตไมมีปริมาณ  ( คือนับไมได).   ก็ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย     ชื่อวาธรรมมิใชวิสัยหามีไม     เพราะพระบาลีวา 
พระญาณ   (ความรู)  มีประมาณเพียงใด   ขอท่ีจะพึงรูก็มีประมาณเพียง 
นั้น       ขอท่ีจะพึงรูมีประมาณเพียงใด      พระญาณก็มีประมาณเพียงนั้น. 
ขอท่ีจะพึงรูมีพระญาณเปนที่สุด   พระญาณก็มีขอท่ีจะพึงรูเปนที่สุด  ดังนี ้.  
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                ก็ในเขตท้ัง ๓ นี้     ไมมีพระสูตรที่วา    เวนจักรวาลน้ีเสีย   พระ- 
พุทธเจาท้ังหลายยอมเสด็จอุบัติในจักรวาลอื่น   แตมีพระสูตรวา   ไมเสด็จ 
อุบัติ.  ก็พระปฎกมี  ๓  คือพระวินัยปฎก  พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรม- 
ปฎก.    สังคีติ   (คือการสังคายนา)   กม็ี  ๓  ครั้ง   คือ  สังคีติของพระ- 
มหากัสสปเถระ ๑  สังคีติของพระยสเถระ  ๑ สังคีติของพระโมคคัลลีบุตร- 
เถระ  ๑.     ในพระพุทธพจน     คือ  พระไตรปฎกที่ยกข้ึนสูสังคีติทั้ง  ๓ 
ครั้งน้ี   ไมมพีระสูตรที่วา   พนจักรวาลน้ีไป   พระพุทธเจาท้ังหลายทรง 
อุบัติในจักรวาลอ่ืน  แตมีพระสูตรอยูวาไมทรงอุบัติในจักรวาลอ่ืน. 
         บทวา  อปุพฺพ  อจรมิ    ไดแก  ในกาลไมกอนไมหลังกัน  ทาน 
อธิบายวา     ไมทรงอุบัติพรอมกัน    คือ  ทรงอุบัติกอนกันหรือหลังกัน. 
ในคําท่ีวา    ไมกอนไมหลังกัน  นั้น   ไมพึงทราบวา   ในกาลกอน  คือ 
ต้ังแตเวลาท่ีประทับนั่ง ณ โพธิบัลลงักดวยต้ังพระทัยวา    ไมบรรลุพระ- 
โพธิญาณจักไมลุกข้ึน        จนถึงทรงถอืปฏิสนธิในพระครรภพระมารดา. 
ก็ในการถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว     ทานกําหนดเขตดวยหมื่นจักรวาล 
ไหวเทาน้ัน  ก็เปนอันหามการอุบัติแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืนในระหวาง. 
ไมพึงทราบวาในกาลภายหลัง     คือ   ต้ังแตปรินิพพานจนถึงพระธาตุแม 
เทาเมล็ดพันธุผักกาดยังทรงดํารงอยู         เพราะเม่ือพระธาตุยังคงดํารงอยู 
พระพุทธเจาทั้งหลายชื่อวายังทรงดํารงอยู  เพราะเหตุนั้น  ในระหวางกาลนี้  
ยอมเปนอันหามการเสด็จอุบัติข้ึนแหงพระพุทธเจาพระองคอ่ืน.      แตเมื่อ 
พระธาตุปรินิพพานแลว    ไมหามการเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจาพระองค 
อ่ืน. 
         ถามวา    ก็เพราะเหตุไร    พระพทุธเจาท้ังหลาย    จึงไมทรงอุบัติ  
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ไมกอนไมหลังกัน (คือพรอมกัน). ตอบวา  เพราะอุบัติพรอมกัน 
ไมเปนเหตุอัศจรรย. เพราะวา  พระพุทธเจาท้ังหลายเปนอัจฉริยะ  มนุษย 
อัศจรรย.  สมดังท่ีตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลเอก  เปน 
มนุษยอัศจรรย    ยอมอุบัติข้ึน    บุคคลเอกเปนไฉน  คือ  พระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   กถ็าพระพุทธเจามี ๒ พระองค มี  ๔ พระองค 
มี  ๘  พระองค  หรือ  ๑๖ พระองค  พึงอุบัติพรอมกันไซร    กพึ็งเปนผู 
ไมนาอัศจรรย.   แมมีเจดีย  ๒  เจดียในวิหารเดียวกัน   ลาภสักการะยอมไม 
มโหฬาร.  แมภิกษุทั้งหลายก็ไมนาอัศจรรย  เพราะมีมาก   แมพระพุทธ-  
เจาท้ังหลายก็พึงเปนอยางนั้น   เพราะฉะนั้น  จึงไมทรงอุบัติพรอมกัน.     
         เมื่อวาโดยเทศนาก็ไมแปลกกันดังน้ี:-    พระพุทธเจาพระองคหน่ึง 
ทรงแสดงธรรมใดมีสติปฏฐานเปนตน    พระพุทธเจาพระองคอ่ืนแมอุบัติ   
ข้ึน  ก็จะทรงแสดงธรรมน้ันนั่นแหละ.  เพราะเหตุนั้น   จึงไมนาอัศจรรย. 
แตเมื่อพระพุทธเจาพระองคเดียวทรงแสดงธรรม      แมการแสดงธรรมก ็
เปนของนาอัศจรรย. 
         เมื่อวาโดยไมมีการโตแยงกัน  อน่ึง เมื่อพระพุทธเจาหลายพระองค 
อุบัติข้ึน    พวกพุทธมามกะก็จะพึงวิวาทกันวา   พระพุทธเจาของพวกเรา 
นาเลื่อมใส  พระพุทธเจาของพวกเรามีพระสุรเสียงไพเราะ  มีลาภ   มีบญุ 
ดังน้ี    เหมือนพวกศิษยของพวกอาจารยเปนอันมาก   ฉะน้ัน     แมเพราะ 
เหตุนั้น  จึงไมอุบัติข้ึนอยางนั้น. 
         อีกประการหน่ึง  เหตุขอนี้พระนาคเสนถูกพระเจามิลินทถาม  ก็ได 
กลาวไวพิสดารแลว.    จริงอยู     ในมลิินทปญหานั้น  ทานกลาวไววา 
พระเจามิลินทตรัสถามวา  ทานพระนาคเสนเจาขา  พระผูมีพระภาคเจา  
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ไดภาษิตขอนี้ไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
จะพึงอุบัติไมกอนไมหลัง  พรอมกัน  ๒  พระองค  ในโลกธาตเุดียวกัน 
นั้น  มิใชฐานะ   มิใชโอกาส   ขอท่ีวา    นั้นมิใชฐานะท่ีจะมีได.  ทาน 
พระนาคเสนเจาขา    ก็พระตถาคตแมทุกพระองค    เมื่อจะทรงแสดง    ก ็
ทรงแสดงโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ      เมื่อจะตรัสอริยสัจะ ๔ 
เมื่อจะทรงใหศึกษา  ก็ทรงใหศึกษาสิกขา  ๓   และเม่ือจะทรงพร่ําสอน  ก ็
ทรงพร่ําสอนขอปฏิบัติ   คือ  ความไมประมาท.   ทานพระนาคเสนเจาขา 
ถาวา  พระตถาคตแมทุกพระองค    มอุีเทศเดียวกัน    มีกถาเดียวกัน    ม ี
การพร่ําสอนอยางเดียวกันไซร   เพราะเหตุไร   พระตถาคต   ๒ พระองค 
จึงไมอุบัติในสมัยเดียวกัน.    ดวยการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจาพระองค 
เดียว      โลกนี้ยังเกิดแสงสวางถึงเพียงนั้นแลว       ถาจะพึงมีพระพุทธเจา 
แมองคที่  ๒  โลกน้ีก็จะพึงเกิดแสงสวาง มีประมาณอยางยิ่ง   ดวยพระรัศมี 
ของพระพุทธเจา  ๒  พระองค.    อนึง่  พระพุทธเจา  ๒  พระองค  เมื่อจะ 
ทรงสั่งสอน  ก็ทรงสั่งสอนสะดวก  และเมื่อจะทรงพร่ําสอนก็ทรงพร่ําสอน 
สะดวก.    ในเรื่องที่พระพุทธเจา  ๒ พระองคไมอุบัติพรอมกันนั้น  ทาน 
โปรดแสดงเหตุใหขาพเจาหมดสงสัยทีเถิด. 
         พระนาคเสนตอบวา  มหาบพิตร  หม่ืนโลกธาตุนี้ทรงพระพุทธเจา 
ไวไดเพียงพระองคเดียว      ทรงพระคุณของพระตถาคตไดเพียงพระองค 
เดียว    ถาพระพุทธเจาจะพึงเสด็จอุบัติเปนองคที่   ๒  หม่ืนโลกธาตุนี้ก็จะ 
ทรงไวไมได     พึงสั่นสะเทือนทรุดเซซวนเรี่ยรายกระจัดกระจายทําลายไป 
ถึงการต้ังอยูไมได.   มหาบพิตร   เรือรบัคนไดคนเดียว   เมื่อคน ๆ เดียว 
ข้ึน  เรือจะเพียบเสมอนํ้า  ครั้นคนท่ีสองซึ่งเปนคนมีอายุ   ผิวพรรณ    วัย  
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ขนาดประมาณความผอมความอวน  มีอวัยวะทุกสวนบริบูรณมาถึง  เขาพึง   
ข้ึนเรือลําน้ัน     มหาบพิตร     เรือลําน้ันจะรองรับคนทั้งสองไดบางไหม. 
ไมไดเลยทาน   เรือจะโคลงเคลงนอมเอียงตะแคงสายลมจมไป     ทรงลําอยู. 
ไมได  พึงจมลงไปในน้ํา  ฉันใด  มหาบพิตร  หม่ืนโลกธาตุนี้   ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน    ยอมทรงพระคุณของพระตถาคตไดเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน 
ถาพระพุทธเจาองคที่สองอุบัติข้ึน  หม่ืนโลกธาตุนี้จะดํารงอยูไมได  จะพึง 
สั่นสะเทือนโนมเอียงเอนเรี่ยรายกระจัดกระจายทําลายไป        ต้ังอยูไมได. 
มหาบพิตร    หรือเปรียบเหมือนบุรุษพึงบริโภคอาหารพอเกิดความตองการ 
จนลนปดคอหอย   เขาเอิบอ่ิมจากการบริโภคนั้นเต็มที่ไมขาดระยะ.  ทําให 
เกียจคราน  กมตัวไมลงเหมือนทอนไม   ยังบริโภคอาหารประมาณเทาน้ัน 
ซ้ําเขาไป  มหาบพิตร  คนผูนั้นจะพึงมีความสุขบางหรือหนอ.  ไมเปนสุข 
เลยทาน  เขาบริโภคอีกตรงเทาน้ันก็จะตาย  อุปมาน้ันฉันใด   มหาบพิตร 
หม่ืนโลกธาตุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน     รองรับพระพุทธเจาไดเพียงพระองค 
เดียว     ทรงคุณของพระตถาคตไดเพียงพระองคเดียว      ถาพระพุทธเจา 
พระองคที่ ๒  จะอุบัติข้ึนหม่ืนโลกธาตุนี้จะธํารงอยูไมได   จะสั่นสะเทือน 
ทรุดเซซวนเรี่ยรายกระจัดกระจายทําลายไปถึงต้ังอยูไมได.        ทานพระ- 
นาคเสน      แผนดินไหวเพราะความหนักของธรรมอันยิ่งหรืออยางไร ? 
ถวายพระพร  มหาบพิตร  ในที่นี้มีเกวียน ๒ เลม  เติมดวยรัตนะจนเสมอ 
ขอบเกวียน    เขาเอารัตนะจากเกวียนเลมหน่ึง    มาเติมใสในเกวียนอีกเลม 
หน่ึง  มหาบพิตร   เกวียนเลมนั้นจะรองรับรัตนะของเกวียนทั้งสองเลมได 
บางหรือหนอ.   ไมไดเลยทาน   แมคุมของเกวียนนั้นก็จะแตก    แมเพลาของ 
เกวียนนั้นก็จะทําลาย     แมกงของเกวียนนั้นก็จะหักลงไป      แมเพลาของ  
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เกวียนนั้นก็จะแตกรูป.   มหาบพิตร   เกวียนพังเพราะความหนักของรัตนะ  
มากเกินไปหรือหนอ.   ใชสิทาน.  มหาบพิตร  แผนดินสั่นสะเทือนก็เพราะ 
ความหนักของธรรมอันยิ่ง  ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
         มหาบพิตร    อน่ึงเลา    เหตุนี้ทานประมวลมาก็เพื่อแสดงพระพละ 
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย   ขอพระองคโปรดสดับเหตุแมอยางอ่ืนอีก   อัน 
เปนเหตุทําใหพระพุทธเจา ๒  พระองค ไมอุบัติในสมัยเดียวกัน  มหาบพิตร 
ผิวาพระพุทธเจา ๒ พระองค  พึงอุบัติในขณะเดียวกันไซร  บริษัทก็จะพึง 
วิวาทกัน   จะพึงเกิดเปน  ๒  ฝายวา      พระพุทธเจาของพวกทาน   พระ- 
พุทธเจาของพวกเรา  มหาบพิตร   ความวิวาทยอมเกิดแกบริษัทของพวก 
อํามาตยผูเขมแข็ง ๒ พวก  ยอมเกิดเปน  ๒  ฝายวา  อํามาตยของพวกทาน 
อํามาตยของพวกเรา  ดังนี้ฉันใด  มหาบพิตร    ขอน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
แหละ    ถาพระสัมมาสัมพุทธเจาพึงอุบัติในคราวเดียวกัน  ๒ พระองคไซร 
บริษัทก็จะพึงเกิดความวิวาทกัน    จะพึงเกิดเปน  ๒  ฝายวา   พระพุทธเจา 
ของพวกทาน   พระพุทธเจาของพวกเรา   ดังน้ี .   ขอพระองคโปรดทรง 
สดับเหตุขอแรกอัน  เปนเหตุใหพระสัมมาสัมพุทธเจา    ไมอุบัติในคราวเดียว 
กัน  ๒ พระองค. 
         ขอพระองคโปรดทรงสดับเหตุแมขออ่ืนยิ่งข้ึนไป     อันเปนเหตุให 
พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค   ไมอุบัติในคราวเดียวกัน  มหาบพิตร 
ถาวา    พระสัมมาสัมพุทธเจา  ๒  พระองค    จะพึงอุบัติในคราวเดียวกัน 
คําท่ีวา พระพุทธเจาเปนเอกอัครบุคคลก็จะพึงผิดไป  คําท่ีวา  พระพุทธเจา 
ทรงเจริญท่ีสุด ฯลฯ   พระพุทธเจาทรงประเสริฐที่สุด  พระพุทธเจาทรง 
สูงสุด  พระพุทธเจาทรงล้ําเลิศ    พระพุทธเจาไมมีผูเสมอ    พระพุทธเจา  
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ไมมีคนเปรียบ พระพุทธเจาไมมีคนเทียบ  พระพุทธเจาไมมีบุคคลเทียมถึง  
ดังน้ีนั้น     กจ็ะพึงผิดไป.    มหาบพิตร   ขอพระองคโปรดทรงทรามเหตุ 
อัน เปนเหตุใหพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๒ พระองค      ไมทรงอบุัติในคราว 
เดียวกันแมนี้แล   โดยใจความเถิด. 
         มหาบพิตร  ก็อีกอยางหน่ึง  ขอที่พระพุทธเจาพระองคเดียวเทาน้ัน 
อุบัติข้ึนในโลกน้ันเปนสภาพปกติของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  เพราะเหตุไร.  
เพราะคุณของพระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลายเปนเหตุใหญ.  มหาบพิตร  แม 
สิ่งอ่ืนใดชื่อวาเปนของใหญ   สิ่งน้ันก็มีเพียงอยางเดียวเทาน้ัน.  มหาบพิตร 
แผนดินเปนของใหญ    แผนดินนั้นก็มีผืนเดียว     สาครใหญก็มีแหงเดียว 
ขุนเขาสิเนรุใหญก็มีลูกเดียว  อากาศใหญก็มีหวงเดียว  พระพรหมใหญมีองค 
เดียว     พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใหญมีพระองคเดียว   พระ-  
ตถาคตอรหันตสัมมาพุทธเจาเปนตนเหลาน้ัน  อุบติัในท่ีใด  ในที่นั้น 
คนพวกอ่ืนยอมไมมีโอกาส  เพราะฉะนั้น  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น   อุบัติข้ึนในโลก.  ทานพระนาคเสน  ปญหา 
พรอมท้ังเหตุอันเปนขออุปมาทานกลาวดีแลวละ. 
         บทวา  เอติสฺสาย  โลกธาตุยา  คือในจักรวาลเดียว   ในตอนตน 
ทานถือเอาหม่ืนจักรวาลดวยคํา  ( วาโลกธาตุหน่ึง )  นี.้  แมหม่ืนจักรวาล 
นั้น   ก็ควรกําหนดเองเพียงจักรวาลเดียวเทาน้ัน.   ดวยวา   พระพุทธเจา 
ทั้งหลายเม่ือจะอุบัติ     ยอมอุบัติในจักรวาลน้ีเทาน้ัน     ก็เม่ือหามสถานท่ี 
อุบัติไว        พระพุทธเจาทั้งหลายจึงไมอุบัติในจักรวาลอื่น ๆ   นอกจาก 
จักรวาลน้ี   เพราะเหตุนั้น     สถานที่อุบัติอ่ืน ๆ  ยอมเปนอันหามเด็ดขาด 
(คือจะอุบัติที่อ่ืนไมได). 
 
                                         จบอรรถกถาวรรคที่  ๑  
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                               วรรคที่  ๒ 
 
                   วาดวยฐานะและอฐานะ 
 
         [๑๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีพระเจาจักรพรรดิ  ๒ พระองค 
จะพึงเสด็จอุบัติข้ึนพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น     มิใชฐานะ     มิใช 
โอกาสจะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     แตขอท่ีพระเจาจักรพรรดิพระองค 
เดียวจะพึงเสด็จอุบัติข้ึนในโลกธาตุอันหน่ึง  เปนฐานะที่จะดีได. 
         [๑๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่จะมีได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
แตขอท่ีบุรุษจะพึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน       เปนฐานะที่จะ 
มีได. 
         [๑๖๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระเจาจักร- 
พรรดินั้น  มใิชฐานะ  มิใชโอกาสที่จะมีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แตขอ 
ที่บุรุษจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินั้น   เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีสตรีจะพึงเปนทาวสักกะ ฯลฯ 
จะพึงเปนมาร ฯลฯ  จะพึงเปนพรหมน้ัน   มิใชฐานะ   มิใชโอกาสท่ีจะ 
มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีบุรุษจะพึงเปนทาวสักกะ  ฯลฯ   จะพึง 
เปนมาร ฯลฯ  จะพึงเปนพรหมนั้น    เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจ  แหงกายทุจริต  จะพึงเกิดข้ึนนั้น มิ ใชฐานะ   มิใชโอกาสท่ีจะ 
มีได  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา   ไมนาใคร 
ไมนาพอใจ  แหงกายทุจริต  จะพึงเกิดข้ึนนั้น   เปนฐานะท่ีจะมีได.  
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         [๑๖๘ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา นาใคร  
นาพอใจ  แหงวจีทุจริต   จะพึงเกิดข้ึนนั้น   มิใชฐานะ   มิใชโอกาสท่ีจะ 
มีได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา  ไมนาใคร 
ไมนาพอใจ   แหงวจีทุจริต   จะพึงเกิดข้ึนนั้น  เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา  นาใคร 
นาพอใจ  แหงมโนทุจริต   จะพึงเกิดข้ึนนั้น   มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่ 
จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา   ไมนา 
ใคร  ไมนาพอใจ   แหงมโนทุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น   เปนฐานะที่จะมีได. 
 
                                              จบวรรคท่ี ๑ 
 
               อรรถกถาวรรคที่ ๒๑ 

 
         ในบทวา   อปุพฺพ  อจริม  นี้  กาลกอนแตจักรรัตนะปรากฏ  ชื่อ 
วา  ปุพฺพ  กอนภายหลังแตจักรรัตนะนั้นนั่นแลอันตรธาน   ชือ่วา 
จริม  ภายหลงั  ในคําน้ัน   จักรรัตนะอันตรธานยอมมี   ๒ ประการ  คือ 
พระเจาจักรพรรดิสวรรคตหรือทรงผนวช.        ก็แตวาการอันตรธานน้ัน 
จะอันตรธานในวันที่   ๗   แตการสวรรคตหรือแตการทรงผนวช.    เบื้อง 
หนาแตนั้นไป  ไมหามการปรากฏข้ึนแหงพระเจาจักรพรรดิ. 
         ถามวา  ก็เพราะเหตุไร   พระเจาจักรพรรดิจึงไมทรงอุบัติพรอมกัน 
๒  พระองคในจักรวาลเดียวกัน ?    ตอบวา  เพราะจะตัดการวิวาท เพราะ 
ไมนาอัศจรรย   และเพราะจักรรัตนะมีอานุภาพมาก.  ดวยเหตุวา   พระเจา 
จักรพรรดิ  ๒  พระองคทรงอุบัติข้ึน  ความวิวาทก็จะพึงเกิดข้ึนวา  พระ- 
 
๑.  บาลีขอ  ๑๖๓-๑๖๙  
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ราชาของพวกเราเปนใหญ    พระราชาของเรา   (ตางหาก)    เปนใหญ 
และจะพึงไมนาอัศจรรยดวยสําคัญวา  เปนจักรพรรดิในทวีปเดียว  เปน  
จักรพรรดิในทวีปเดียว อน่ึง   ความมีอนุภาพมากของจักรรัตนะที่สามารถ 
มอบความเปนใหญใหในมหาทวีปทั้ง ๔  มีทวีปนอยสองพันเปนบริวารแม 
นั้นก็จะเส่ือมไป. พระเจาจักรพรรดิ  ๒ พระองค ไมอุบัติในจักรวาลเดียวกัน 
ก็เพราะจะตัดความวิวาท ๑   เพราะไมนาอัศจรรย ๑  และเพราะจักรรัตนะ 
มีอานุภาพมาก  ๑   ดวยประการฉะน้ี                
         ในบทเหลาน้ีวา   ย  อิตฺถี  อรห  อสฺส  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ดงัน้ี 
พุทธภาพความเปนพระพุทธเจาท่ีสามารถใหสัพพัญูคุณเกิดแลวรื้อข้ึน 
สัตวออกจากโลกจงพักไวกอน.      สตรีแมเพียงต้ังความปรารถนา   ก็ยอม 
ไมสําเร็จพรอม     ( เปนพระพุทธเจา ). 
         เหตุเปนเครื่องต้ังความปรารถนาใหสําเร็จเหลาน้ี    คือ 
                     มนุสฺสตฺต  ลิงฺคสมฺปตฺต      เหตุ   สตฺถารทสฺสน 
             ปพฺพชฺขา  คุณสมฺราตฺติ       อธิการโร  จ  ฉนฺตตรา      
              อฏธมฺนสโนธานา         อภนิีหาโร  สมิชฌฺติ. 
                 อภินิหารยอมสําเร็จเพราะประชุมธรรม ๘  ประ- 
              การ   คือ  ความเปนมนุษย  ๑   ความถึงพรอมดวย 
              เพศ  (บรุุษ)  ๑     เหตุ    (คืออปุนิสัยอันเปนเหตุ 
              สรางกุศลมาก)  ๑   การไดพบพระคาสดา   ๑ การ 
              ไดบรรพชา  ๑    ครามถึงพรอมดวยคุณ  (มีฌาน 
              สมาบัติเปนตน)  ๑    อธิการ       (คือบุญญา- 
              ภิสมภารอันยิ่งเชนบําเพ็ญปญจมหาบริจาค)   ๑ 
              ความเปนผูมีฉันทะ  (ในพระโพธิญาณ) ๑ 
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         สตรีไมสามารถทําแมปณิธาน  คือการต้ังความปรารถนาดังกลาวมานี้ 
ใหสําเร็จได  พุทธภาพความเปนพระพุทธเจาจะมีไดแตไหน  เพราะเหตุ  
นั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีสั่งสมบุญ 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  มิใชฐานะ    มิใชโอกาส.  การส่ังสมบุญ 
อันบริบูรณโดยอาการท้ังปวงเทาน้ัน  ยอมทําอัตภาพอันสมบูรณดวยอาการ 
ทั้งปวงใหบังเกิดเพราะเหตุนั้น    บุรษุจึงเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ได. 
         แมในบทท่ีวา  น  อิตฺถี  ราชา  อสฺส  จกฺกวตฺติ  ดังนี้เปนตน 
มีอธิบายวา  เพราะเหตุที่ลักษณะท้ังหลายของสตรีไมครบถวน  เพราะสตรี 
ไมมีของลับอันเปนวัตถุที่ต้ังอยูในฝก  รัตนะ  ๗  ประการก็ไมถึงพรอม 
เพราะไมมีอิตถีรัตนะ  ทัง้อัตภาพอันย่ิงกวามนุษยทั้งปวงก็ไมมี  ฉะนั้น 
จึงตรัสวา  ขอท่ีสตรีจะพึงเปนพระเจาจักรพรรดินัน้  มิใชฐานะ  มิใช 
โอกาส  ดังน้ี . 
         อน่ึง  เพราะเหตุฐานะท้ัง  ๓  มคีวามเปนทาวสักกะเปนตน   เปน 
ฐานะสูงสง   สวนเพศสตรีเปนเพศตํ่า    ฉะน้ัน   สตรีนั้นจึงเปนทาวสักกะ 
เปนตน     ไมสําเร็จเด็ดขาด.     ถามวา   แมเพศบุรษุก็ไมมีในพรหมโลก 
เหมือนเพศสตรีมิใชหรือ.    เพราะฉะนั้น   จึงไมควรกลาววา  ขอท่ีบุรุษ 
พึงครอบครองความเปนพรหมนั้น  เปนฐานะที่จะมีได    ตอบวา   ไมควร 
กลาวหามิได.  ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา   เพราะบุรุษในโลกนี้ 
บังเกิดในพรหมโลกนั้นได. 
         ก็ในบทวา  พฺรหฺมตฺต   ทานหมายเอาความเปนทาวมหาพรหม. 
อน่ึง   สตรีบาํเพ็ญฌานโลกน้ี  กระทาํกาละ  (ตาย)  ไปแลว   ยอม  
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เขาถึงความเปนสหายแหงพวกพรหมปาริสัชชา      (พรหมที่เปนบริษัท)  
ไมเขาสงความเปนทาวมหาพรหม  สวนบุรุษไมพึงกลาววาไมเกิดในพรหม 
โลกนั้นอน่ึง  ในพรหมโลกน้ัน  แมเพศท้ังสองจะไมมี    พรหมทั้งหลายก็ 
มีสัณฐานทรวดทรงเหมือนบุรุษท้ังน้ัน  ไมมีสัณฐานทรวดทรงเหมือนสตรี 
เลย  เพราะฉะนั้น   พระดาํรัสที่ตรัสไวนั้น  เปนตน   เปนอันตรสัไวดีแลวน่ันแล. 
         ในบทวา    กายทุจจฺริตสฺส    เปนตน     มีอธิบายวา    พืชสะเดา 
และบวบขม   ยอมไมทําผลมีรสหวานใหบังเกิด   ไดแตทําผลอันมีรสไมนา 
ชอบใจไมมีรสหวานใหบังเกิดอยางเดียว  ฉันใด   กายทุจริตเปนตน  ยอม 
ไมทําผลอันมีรสอรอยใหบังเกิด     ยอมทําผลอันไมอรอยเทานั้นใหบังเกิด  
ฉันนั้น   พืชออยและพืชขาวสาลียอมใหผลมีรสหวานอรอยท้ังน้ันใหบังเกิด 
ยอมไมทําผลท่ีไมแชมชืน่     ผลเผ็ดรอนใหบังเกิด    ฉันใด     กายสุจริต 
เปนตน  ยอมทําวิบากผลอันอรอยท้ังนั้นใหบังเกิด   ไมทําผลท่ีไมอรอยให 
บังเกิด  ฉันนั้น.     สมจริงดังพระดํารัสท่ีตรัสไววา 
                   ยาทิส    วปเต  พีช    ตาทิส   ลภเต    ผล 
              กลยฺาณการี     กลฺยาณ     ปาปการี  จ  ปาปก 
                    คนหวานพืชเชนใด  ยอมไดผลเชนนั้น  คน 
              สาเหตุดี  ยอมไดผลดี    สวนคนทําเหตุชั่ว 
              ยอมไดผลชั่ว. 
         เพราะฉะนั้น   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา อฏานเมต  ภกิฺขเว 
อนวกาโส  ย  กายทุจฺจริตสฺส  ดังนี้ . 
         ความเปนผูมีความพรอมเพรียง  ๕  อยาง  คือ  ความเปนผูมีความ 
พรอมเพรียงดวยการส่ังสม  ๑  ความเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยเจตนา  ๑  
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ความเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยกรรม   ๑        ความเปนผูมีความพรอม  
เพรียงดวยวิบาก ๑     ความเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยความปรากฏ  ๑ 
ชื่อวาเปนผูมีความพรอมเพรียง ในบทวา  กายทุจฺจริตสมงฺคี   ดงัน้ีเปนตน. 
         บรรดาความเปนผูมีความพรอมเพรียง   อยางนั้น     ความเปนผูมี 
ความพรอมเพรียงในขณะสั่งสมกุศลกรรมและอกุศลกรรม      ทานเรียกวา 
ความเปนผูพรอมเพรียงดวยการสั่งสม.  ความเปนผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยเจตนาก็เหมือนกัน.       ก็สัตวทั้งหลายยังไมบรรลุพระอรหัตเพียงใด 
สัตวแมทั้งหลาย   ทานก็เรียกวาเปนผูพรอมเพรียงดวยเจตนา  เพราะเปน 
ผูพรอมเพรียงดวยเจตนาท่ีสะสมเอาไวในกาลกอนเพียงนั้น   นี้ชื่อวาความ 
เปนผูมีความพรอมเพรียงดวยเจตนา.  
         สัตวแมทั้งปวง       ทานเรียกวาเปนผูมีความพรอมเพรียงดวยธรรม 
เพราะหมายเอากรรมท่ีควรแกวิบากซ่ึงไดสะสมเอาไวในกาลกอน     ตราบ 
เทาท่ียังไมบรรลุพระอรหัต  นี้ชื่อวาความเปนผูพรอมเพรียงดวยกรรม.  
         ความเปนผูพรอมเพรียงดวยวิบาก     พึงทราบเฉพาะในขณะแหง 
วิบากเทาน้ัน.   ก็สําหรับเหลาสัตวที่จุติจากภพนั้น ๆ  ไปเกิดในนรกกอน 
นรกยอมปรากฏโดยอาการปรากฏทั้งหลายมีเปลวไฟและหมอโลหกุมภีเปน 
ตน.    สําหรบัเหลาสัตวผูจะตองถึงความเปนคัพภไสยกสัตว     ครรภของ 
มารดายอมปรากฏ.     สําหรับเหลาสัตวผูจะเกิดในเทวโลก    เทวโลกยอม 
ปรากฏโดยอาการท่ีปรากฏตนกัลปพฤกษและวิมานเปนตน อุปบัตินิมิตยอม 
ปรากฏอยางน้ี    ดังกลาวมาฉะน้ี   ตราบเทาท่ีเหลานั้นยังไมบรรลุพระ- 
อรหัต   ดังน้ัน  ความท่ีสัตวเหลาน้ันยังไมพนจากความปรากฏแหงอุปบัติ- 
นิมิตน้ี   จึงชือ่วาความเปนผูพรอมเพรียงดวยความปรากฏ  ความเปนผู  
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พรอมเพรียงดวยความปรากฏน้ันไมแนนอน.        สวนความเปนผูมีความ  
พรอมเพรียงท่ีเหลือ    ( ๔ ประการ)    แนนอน.    จริงอยู    แมเมื่อนรก 
ปรากฏข้ึนแลว     เทวโลกก็ปรากฏข้ึนได    แมเม่ือเทวโลกปรากฏข้ึนแลว 
นรกก็ปรากฏข้ึนได     แมเมื่อมนุษยโลกปรากฏแลว      เดียรฉานกําเนิดก็ 
ปรากฏได    และแมเม่ือเดียรฉานกําเนิดปรากฏแลว     มนุษยโลกก็ปรากฏ 
ข้ึนไดเหมือนกัน. 
         ในขอน้ัน   มีเรื่องดังตอไปนี้เปนตัวอยาง  :- 
         ไดยินวา   มีพระธรรมกถึกรูปหน่ึง    ชื่อวา   โสณเถระ   อยูใน 
เขลวิหาร  ใกลเชิงเขาโสณคีรี.  บิดาของทานชื่อวา  สุนขราชิก.  พระ- 
เถระแมจะหามบิดาก็ไมสามารถจะใหอยูในความสังวรได     คิดวา  คนผู  
ยากไรอยาฉิบหายเสียเลย   ดังน้ี  จึงใหทานบิดาบวชในตอนแกทั้งท่ีไมอยาก 
บวช. นรกปรากฏแกทานผูนอนอยูบนท่ีนอนสําหรับคนปวย.  พวกสุนัขตัว 
ใหญ ๆ  มาจากเชิงเขาโสณคีรี    รุมลอมทําทีดังจะกัดกิน.    ทานกลัวตอ 
มรณภัยจึงกลาววา  พอโสณะ  หามที   พอโสณะ   หามที.    พระโสณะ 
ถามวา  หามอะไร  ทานมหาเถระ.   พระเถระผูบิดาพูดวา   พอไมเห็นหรือ 
แลวบอกเรื่องราวนั้น.   พระโสณเถระคิดวา  บิดาของคนเชนเรา  จักเกิด 
ในนรกไดอยางไรเลา    แมเราก็จักเปนที่พ่ึงของทาน    ดังน้ีแลว  จึงสั่ง 
สามเณรท้ังหลายใหนําดอกไมนานาชนิดมา  แลวทําเครื่องบูชาที่ต้ังกับพ้ืน 
และเครื่องบูชาบนแทน  ที่ลานพระเจดีและลานโพธิ์   แลวใหบิดาน่ังบน 
เตียง  พูดวา  เครื่องบูชานี้   พระมหาเถระทําเพ่ือประโยชนแกทาน   ทาน 
จงกลาววา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    เครื่องบรรณาการของคนยากน้ี 
เปนของขาพระองค  ดังนี้   แลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   ทําจิตให  
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เลื่อมใสเถิด.   พระมหาเถระเห็นเครื่องบูชาแลวจึงกระทําตามนั้น   ทําจิต  
ใหเลื่อมใสแลว    ในขณะนั้นเองเทวโลกปรากฏแกทาน     สวนนันทวัน 
สวนจิตรลดาวัน   สวนมิสกวัน   และวิมานท้ังหลาย  กับทั้งเทพนักฟอนรํา 
ไดเปนประหนึ่งวาหอมลอมอยู.   พระมหาเถระพูดวา  หลีกไป  พอโสณะ. 
พระโสณะถามวา    นี้เรื่องอะไรกัน.   พระมหาเถระพูดวา   นั่นมารดาของ 
ลูกกําลังมา.   พระเถระคิดวา    สวรรคปรากฏแกพระมหาเถระแลว. 
         พึงทราบวา    ความเปนผูพรอมเพรียงดวยการปรากฏ     ยอมไมแน 
นอนตัว ประการอยางนี้.          ในควานเปนผูพรอมเพรียงเหลานี้    คําวาความ 
เปนผูพรอมเพรียงดวยกายทุจริต    ดังน้ีเปนตน   ตรัสไวในท่ีนี้   ก็ดวย 
อํานาจความพรอมเพรียงดวยการส่ังสม    เจตนา     และกรรม    และดวย 
อํานาจความเปนผูพรอมเพรียงดวยกายทุจริต.  ในคําวา ความเปนผูพรอม 
เพรียงดวยกายทุจริตเปนตนนั้น  ทานอาจารยพวกหน่ึงกลาววา  ในขณะ 
ใด    เขาสั่งสมเอากรรมไว     ในขณะน้ันแหละไมหามสวรรคสําหรับเขา. 
สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา   ธรรมดากรรนอันเปนเครื่องประมวลมา 
ไดวาระคือคราวใหวิบากบาง     ไมไดบาง    มีอยู    ในเรื่องกรรมอันเปน 
เครื่องประมวลมาน้ันโนกาลใด    กรรมไดวาระไหวิบากในกาลนั้นเทาน้ัน 
จึงหามสวรรคสําหรับเขา.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง   มีเนื้อความงายทั้งน้ัน. 
 
                                       จบอรรถกถาวรรคท่ี ๒ 
                                     จบอรรถกถาอัฏฐานบาลี  
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                                วรรคที่  ๓๑ 

 
                     วาดวยฐานะและอฐานะ  
 
         [๑๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา  ไม 
นาใคร   ไมนาพอใจ   แหงกายสุจริตจะพึงเกิดข้ึนน้ัน   มิใชฐานะ   มิใช 
โอกาสที่จะมีได     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   แหงกายสุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น  เปนฐานะท่ีจะมีได. 
         [๑๗๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย         ขอท่ีวิบากอันไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร     ไมนาพอใจ     แหงวจีสุจรติจะพึงเกิดข้ึนนั้น      มใิชฐานะ 
มิใชโอกาสที่จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ  แหงวจีสุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น  เปนฐานะที่จะมีไค. 
         [๑๗๒ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ขอท่ีวิบากอัน ไมนาปรารถนา 
ไมนาใคร    ไมนาพอใจ     แหงมโนสุจริตจะพึงเกิดข้ึนนั้น     มิใชฐานะ 
มิใชโอกาสที่จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีวิบากอันนาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ   แหงมโนสุจริตจะพึงเกิดข้ึนน้ัน   เปนฐานะที่จะมีได. 
         [๑๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม 
ดวยกายทุจริต    เมื่อแตกกายตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เพราะ 
ความเพียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ      เปนปจจัยนั้น       มใิชฐานะ 
มิใชโอกาสที่จะมีได    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีบุคคลผูเพียบพรอม 
ดวยกายทุจริต    เมื่อแตกกายตายไป     พึงเขาถึงอบาย    ทุคติ     วินิบาต 
นรก      เพราะความเพียบพรอมดวยกายทุจริตเปนเหตุ      เปนปจจัยนั้น 
เปนฐานะที่จะมีได. 
 
๑.  วรรคท่ี   ๓  ไมมีอรรถกถาแก.  
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         [๑๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม  
ดวยวจีทุจริต     เมื่อแตกกายตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความ 
เพียบพรอมดวยวจีทุจริตเปนเหตุ     เปนปจจัยนั้น     มิใชฐานะ     มิใช 
โอกาสที่จะมีได     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     แตขอท่ีบุคคลผูเพียบพรอมดวย 
วจีทุจริต  เมื่อแตกกายตายไป  พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก  เพราะ 
ความเพียบพรอมดวยวจีทุจริตเปนเหตุ     เปนปจจัยนั้น     เปนฐานะที่จะ 
มีได. 
         [๑๗๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม 
ดวยมโนทุจริต    เมื่อแตกกายตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะความ 
เพียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ    เปนปจจัยนั้น     มิใชฐานะ    มิใช 
โอกาสที่จะมีได     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     แตขอท่ีบุคคลผูเพียบพรอมดวย 
มโนทุจริต   เมื่อแตกกายตายไป   พึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก 
เพราะความเพียบพรอมดวยมโนทุจริตเปนเหตุ    เปนปจจัยนั้น      เปน 
ฐานะที่จะมีได. 
         [๑๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาบ      ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม 
ดวยกายสุจริต    เมื่อแตกกายตายไป    พึงเชาถึงอบาย     ทุคติ     วินิบาต 
นรก      เพราะความเพียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ     เปนปจจัยนั้น 
มิใชฐานะ    มิใชโอกาสที่จะมีได    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีบุคคล 
ผูเพียบพรอมดวยกายสุจริต       เมื่อแตกกายตายไป      พึงเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค     เพราะความเพียบพรอมดวยกายสุจริตเปนเหตุ    เปนปจจัยนั้น  
เปนฐานะที่จะมีได. 
 
                           จบวรรคท่ี ๓ 
                         จบอัฏฐานบาลี  
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         [๑๗๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม 
ดวยวจีสุจริต  เมื่อแตกกายตายไป  พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก 
เพราะความเพียบพรอมดวยวจีสุจริตเปนตน    เปนปจจัยนั้น   มิใชฐานะ 
มิใชโอกาสที่จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แตขอท่ีบุคคลผูเพรียบพรอม  
ดวยวจีสุจริต     เมื่อแตกกายตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค     เพราะ 
ความเพียบพรอมดวยวจีสุจริตเปนเหตุ   เปนปจจัยนั้น     เปนฐานะที่จะ 
มีได. 
         [๑๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีบุคคลผูมีความเพียบพรอม 
ดวยมโนสุจริต    เมื่อแตกกายตายไป    พึงเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต 
นรก     เพราะความเพียบพรอมดวยมโนสุจริตเปนเหตุ      เปนปจจัยนั้น  
มิใชฐานะ   มิใชโอกาสที่จะมีได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แตขอท่ีบุคคลผู 
เพียบพรอมดวยมโนสุจริต        เมื่อแตกกายตายไป       พึงเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค    เพราะความเพียบพรอมดวยมโนสุจริตเปนเหตุ    เปนปจจัยนั้น 
เปนฐานะที่จะมีได. 
                                            จบวรรคท่ี  ๓ 
                                         จบอัฏฐานบาลี  
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                                      เอกธัมมาทิบาลี  นยัอ่ืน 
 

                                                 วรรคที่  ๑ 
 
                                 วาดวยอนุสสติ  ๑๐ 
         [๑๗๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหน่ึงที่บุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว    เพ่ือคลาย 
กําหนัด  เพ่ือความดับ  เพ่ือความสงบ     เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู 
เพ่ือนิพพาน     ธรรมอยางหน่ึงคืออะไร    คือพุทธานุสสติ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหน่ึงน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว    กระทําใหมาก 
แลว    ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว    เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือ 
ความดับ   เพ่ือความสงบ  เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน. 
         [๑๘๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมอยางหน่ึงท่ีบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว  เพ่ือคลาย 
กําหนัด   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู 
เพ่ือนิพพาน  ธรรมอยางหน่ึงคืออะไร   คือธัมมานุสสติ. . . .สงัฆานุสสติ... 
สีลานุสสติ . . . . จาคานุสสติ. . .   เทวตานุสสติ . . .    อานาปานสติ. . . . 
มรณสติ . . . . กายคตาสติ.. .  อุปสมานุสสติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม 
อยางหน่ึงน้ีแล   อันบุคคลเจริญแลว   การทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความหนายโดยสวนเดียว  เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือความดับ  เพ่ือความสงบ 
เพ่ือความระย่ิง   เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน.  
                                                จบวรรคที่  ๑  
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                                     อรรถกถาเอกธัมมาทิบาลี  

 
                                 อรรถกถาวรรคที่๑  ๑ 
         พึงทราบวินิจฉัยในเอกธรรมบาล ี ตอไป.   
         ความเปนธรรมอยางหน่ึง  ชื่อวาเอกธรรม  ธรรมอยางหน่ึง.  บทวา 
เอกนฺตนิพฺพิทาย   ไดแก เพ่ือประโยชนแกความหนาย   คือ   เพ่ือประโยชน 
แกความเบื่อระอาในวัฏฏะโดยสวนเดียว.   บทวา   วิราคาย   ไดแก    เพ่ือ 
ประโยชนแกการคลายกําหนัดในวัฏฏะ.   อีกอยางหน่ึง    เพ่ือสํารอก   คือ 
เพ่ือความไปปราศแหงกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน.    บทวา     นิโรธาย 
ไดแก    เพ่ือความดับกิเลสท้ังหลายมีราคะเปนตน   คือ  เพ่ือประโยชนแก 
การทํากิเลสมีราคะ  เปนตน   มิใหดําเนินตอไป.  อีกอยางหนึ่ง  เพ่ือประ- 
โยชนแก    การดับวัฏฏะ.  บทวา  อุปสมาย  เพ่ือประโยชนแกการเขา 
ไปสงบกิเลส.  บทวา  อภญิญาย   คือ  เพ่ือประโยชนแกการยกข้ึนสูไตร- 
ลักษณ    มีความไมเที่ยงเปนตนแลวรูยิ่ง.  บทวา  สมฺโพธาย  ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการตรัสรูสัจจะท้ัง  ๔.   อีกอยางหนึ่ง  คือ เพ่ือประโยชน 
แกการแทงตลอดญาณในมรรคท้ัง     ซึ่งพระองคตรัสไวอยางนี้วา     ญาณ 
ในมรรคท้ัง  ๔  เราเรียกวา  โพธิ  การตรัสรู.   บทวา  นิพฺพานาย   ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการทําใหแจงพระนิพพานซ่ึงหาปจจัย      ( ปรุงแตง ) 
มิได. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสพรรณนา    พุทธธานุสสติกรรมฐาน   ดวย 
บททั้ง  ๗  นี ้ ดวยประการดังน้ี  เพราะเหตุไร.  เพราะพระองคเปน 
 
๑.  บาลีขอ  ๑๗๙-๑๘๐.  
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บัณฑิต    ตรสัพรรณนาไวเพ่ือใหมหาชนเกิดความอุตสาหะ    เหมือนพอคา  
ชื่อวาวิสกัณฏกะผูคํ้านํ้าออยงบฉะน้ัน.  คุฬวาณิชพอคํ้านํ้าตาลกอน  ชื่อวา 
วิสกัณฏกวาณิช  พอคานํ้าออยงบ. 
         ไดยินวา พอคาน้ัน ไดบรรทุกสนิคามีน้ําตาลกอนและน้ําตาลกรวด 
ดวยเกวียนแลว     ไปยังหมูบานชายแดงแลวรองโฆษณา    (ขาย)    วา 
พวกทานจงมาซื้อเอา  วิสกัณฏกะไป   พวกทานจงมาซ้ือเอาวิสกัณฏกะไป 
ดังน้ี. ฝายพวกชาวบาน ครั้นฟงคําโฆษณาแลว  จึงคิดกันวา  ชือ่วายาพิษ 
เปนกอน    กม็ีพิษรายแรง    ผูใดเค้ียวกินกอนยาพิษน้ัน   ผูนั้นยอมตาย, 
แมหนาม  (ที่มีพิษ)   แทงแลว    ก็ยอมตาย,    สินคาแมทั้งสองเหลาน้ัน 
ก็เปนกอนแข็ง ๆ. บรรดาสินคาท่ีเปนกอนแข็ง ๆ  เหลาน้ัน  จะมีอานิสงส 
อะไร  ดังนี้แลว  ใหปดประตูเรือนและไลใหเด็ก ๆ หลบหนีไป.   พอคา 
เห็นเหตุนั้นแลวคิดวา   พวกชาวบานเหลาน้ี    ไมเขาใจในถอยคํา  เอาละ 
เราจะใหพวกเขาซื้อสินคาไป   ดวยอุบาย   ดังน้ีแลว   จึงรองโฆษณาวา 
พวกทานจงมาซื้อสินคาอรอยมากไป      พวกทานจงมาซื้อสินคาดีมากไป 
พวกทานจะไดน้ําตาลงบ   น้ําออย   น้าํตาลกรวดอันมีราคาแพงไป   พวก 
ทานจะซ้ือแมดวยทรัพยมีมาสกเกาหรือกหาปณะเกาเปนตนก็ได.  พวกชาว 
บานครั้นฟงคําโฆษณาน้ันแลว    ตางก็ชื่นชมยินด ี  จับกลุมกันเปนพวก ๆ 
ไปใหทรัพยมูลคาคาสูง  ซื้อเอาสินคามาแลว. 
         ในเรื่องกรรมฐานนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนกรรมฐานมี 
พุทธานุสสติเปนอารมณ      เปรียบเหมือนพอคาชื่อวาวิสกัณฏกะโฆษณา 
วา  พวกทานจงซื้อเอาวิสกัณฏกะไป   ดังน้ี.  การท่ีทรงกระทํามหาชนให 
เกิดความอุตสาหะในกรรมฐานนั้น   ดวยการตรัสสรรเสริญคุณของพุทธา-  
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นุสสติกรรมฐานดวยบททั้ง  ๗  นี้   เปรียบเหมือนพอคากลาวสรรเสริญคุณ   
วิสกัณฏกะ   ทําใหมหาชนเกิดอุตสาหะเพ่ือตองการจะซื้อเอาวิสกัณฏกะนั้น 
ฉะน้ัน.                   
         ปญหาวา  กตโม  เอกธมฺโม  ดังน้ี  เปนกเถตุกมัยตาปุจฉา  คําถาม 
ที่พระองคตรัสถามเพ่ือทรงตอบดวยพระดํารัสวา   พุทฺธานุสฺสติ  นี้  เปนชือ่ 
ของอนุสสติซึ่งเกิดข้ึนเพราะปรารภพระพุทธเจาเปนอารมณ.      ก็พุทธา- 
นุสสติกรรมฐานน่ันนั้นเปน ๒  อยาง    คือเปนประโยชนแกการทําจิตให 
ราเริง   และเปนประโยชนแกวิปสสนา. 
        คําท่ีกลาวนั้น    เปนอยางไร.   คือ ในขณะใดภิกษุเจริญอสุภสัญญา 
ในอสุภารมณ   จิตตุปบาทถูกกระทบกระท่ัง     เอือมระอา    ไมแชมชื่น 
ไมไปตามวิถี   ซัดสายไปทางโนนทางนี้   เหมือนโคโกงฉะน้ัน    ในขณะน่ีน 
จิตตุปบาทน้ันละกรรมฐานเดิมเสีย       แลวระลึกถงึโลกิยคุณและโลกุตร- 
คุณของพระตถาคตโดยนัยวา  อิติป  โส  ภควา   ดงัน้ีเปนตน.  เมื่อ 
ภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยู     จิตตุปบาทยอมผองใส  ปราศจากนิวรณ. 
ภิกษุนั้นฝกจิตน้ันอยางนั้นแลวจึงมนสิการกรรมฐานเดิมนั่นแหละอีก. 
         ถามวา  มนสิการกรรมฐานเดิมอีกอยางไร.  ตอบวา มนสิการกรรม- 
ฐานเดิม  เหมือนบุรุษกําลังตัดตนไมใหญเพ่ือตองการเอาไปทําชอฟาเรือน 
ยอด  เมื่อคมขวานบ่ินไปเพราะเพียงตัดกิ่งและใบไมเทาน้ัน   แมเมื่อไมอาจ 
ตัดตนไมใหญได    ก็ไมทอดธุระ  ไปโรงชางเหล็กใหทําขวานใหคม  แลวพึง 
ตัดตนไมใหญนั้นอีกฉันใด  พึงทราบขออุปไมยน้ีฉันนั้น   ภิกษุฝกจิตดวย 
อํานาจพุทธานุสสติอยางนี้ไดแลว    จึงมนสิการถึงกรรมฐานเดิมอีก   ทํา 
ปฐมฌานมีอสุภเปนอารมณใหเกิดข้ึน พิจารณาองคฌานท้ังหลาย  ยอมหยั่ง  
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ลงสูอริยภูมิไดอยางนั้น.    พุทธานุสสติกรรมฐานยอมเปนประโยชนแกการ 
ทําจิตใหราเริง  ดวยประการอยางนี้กอน.  
         ก็ในกาลใด   ภิกษุนัน้ระลึกถึงพุทธานุสสติแลว  ตามระลกึถึงโดย 
นัยเปนตนวา   โก  อย  อิติปฺ  โส   ภควา  แปลวา  บคุคลผูนี้คือใคร 
แมเพราะเหตุนี้      บุคคลผูนั้น  คือ พระผูมีพระภาคเจา     ดงัน้ีเปนตน. 
กําหนดอยูวาเขาเปนสตรีหรือเปนบุรุษ  เปนเทวดา  มนุษย  มาร   พรหม 
คนใดคนหน่ึงหรือ  ก็ไดเห็นวา   ผูนี้หาใชใครอ่ืนไม   จิตท่ีประกอบดวย 
สติเทาน้ันระลึกได   ดังน้ี   แลวกําหนดอรูปวา   กจิ็ตนี้นั่นแล  วาโดยขันธ 
เปนวิญญาณขันธ    เวทนาท่ีสัมปยุตดวยจิตน้ัน  เปนเวทนาขันธ   สัญญา 
อันสัมปยุตดวยจิตน้ัน   เปนสัญญาขันธ   ธรรมมผัีสสะเปนตน ที่เกิดพรอม 
กัน  เปนสังขารขันธ    (รวมความวา)    ขันธ   ๔   เหลาน้ี เปนอรูปขันธ 
แลวคนหาที่อาศัยของอรูปนั้น     ก็ไดพบหทัยวัตถุ   จึงพิจารณามหาภูตรูป 
ทั้ง    ๔  อันเปนที่อาศัยของอรูปนั้น     และอุปาทารูปที่เหลือ     ซึ่งอาศัย 
มหาภูตรูปนั้นเปนไป     แลวกําหนดรูปและอรูปโดยสังเขปวา   นี้เปนรูป 
อันกอนเปนอรูป  และกําหนดทุกขสัจในขันธ      ๕   โดยเปนประเภทอีกวา 
โดยยอขันธแมทั้ง  ๕ เหลาน้ีเปนทุกขสัจ  ดังนี้   ในเบื้องตนกําหนดสัจจะ 
ทั้ง  ๔ อยางนี้วา   ตัณหาเปนที่เกิดของทุกขนั้นเปนสมุทัยสัจ    ความดับ 
ของทุกขนั้นเปนนิโรธสัจ        ปฏิปทาเปนเครื่องรูความดับเปนมรรคสัจ 
แลวกาวลงสูอริยภูมิโดยลาํดับ.  ในกาลน้ัน  กรรมฐานน้ีทั้งหมดยอมชื่อวา 
เปนประโยชนแกวิปสสนา.   ในบทวา   อย    โข    เปนตน    พึงทราบ 
วาระแหงอัปปนา  โดยนยัดังกลาวแลวน่ันแล.  
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         แมในธัมมานุสสติเปนตน  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.  ก็ในขอที่วาดวย 
ธัมมานุสสตินั่น    มีความหมายของถอยคําดังตอไปนี้ :-    อนุสสติที่เกิด 
ข้ึนเพราะปรารภพระธรรม  ชื่อวา    ธมัมานุสสติ.   คําวา   ธัมมานุสสติ 
นี้     เปนชื่อของสติซึ่งมีพระธรรมคุณท่ีพระองคตรัสไวดีแลวเปนตนเปน 
อารมณ. 
         อนุสสติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภพระสงฆ     ชือ่วา     สังฆานุสสติ. 
คําวา  สังฆานุสสติ  นี้   เปนชื่อของสติซึ่งมีพระสังฆคุณมีความเปนผูปฏิบัติ 
ดีแลวเปนตนเปนอารมณ. 
         อนุสสติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภศีล    ชื่อวา    สีลานุสสติ.    คําวา 
สีลานุสสติ  นี้   เปนชื่อของสติอันมีคุณของศีลมีความมีศีลไมขาดเปนตน 
เปนอารมณ. 
         อนุสสติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภจาคะการบริจาค  ชื่อวา  จาคานุสสุติ. 
คําวา  จาคานุสสติ  นี้   เปนชื่อของสติอันมีความเปนผูมีทานอันตนบริจาค 
แลวเปนตนเปนอารมณ.                                 
         อนุสสติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภเทวดา      ชื่อวา      เทวตานุสสติ. 
คําวา  จาคานุสสติ  นี้   เปนชื่อของสติอันมีศรัทธาของตนเปนอารมณ 
โดยต้ังเทวดาไวในฐานะเปนสักขีพยาน. 
         สติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภลมหายใจเขาออก  ชื่อวา  อานาปานสติ. 
คําวา  อานปานสติ  นี้     เปนชื่อของสติอันมีลมหายใจเขาและลมหายใจ  
ออกเปนนิมิตเปนอารมณ. 
         สติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภความตาย      ชื่อวา   มรณสติ.  คําวา 
มรณสติ   นี ้  เปนชื่อของสติอันมีการตัดขาดชีวิตินทรียเปนอารมณ.  
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         เมื่อควรจะกลาววาสติที่เปนไปสูรูปกายอันตางดวยผมเปนตน  หรือ 
ที่เปนไปในกาย   ชื่อวา  กายคตา,   กายคตาดวย  สตินั้นดวย  ชื่อวา 
กายคตสติ     แตทานไมทําการรัสสะใหสั้น   กลับกลาววา    กายคตาสติ  
ดังน้ี    คําวา กายคตาสติ   นี้  เปนชื่อของสติอันมีสวนของกายมีผมเปนตน 
เปนนิมิตเปนอารมณ. 
         อนุสสติที่เกิดข้ึนเพราะปรารภความเขาไปสงบระงับ   ชือ่วา.  อุป- 
สมานุสสติ. คําวา อุปสมานุสสติ  นี้   เปนชื่อของสติอันมีความเขาไปสงบ 
ระงับ  ทุกขทั้งปวงเปนอารมณ.  อีกอยางหน่ึง   ความเขาไปสงบระงับมี  ๒ 
อยาง  คือ  อัจจันตุปสมะ  ความเขาไปสงบระงับโดยสุดยอด  และขยูปสมะ 
ความเขาไปสงบระงับโดยความส้ินกิเลส.  ใน ๒ อยางนั้น  พระนิพพาน 
ชื่อวาความสงบระงับโดยสุดยอด   มรรคชื่อวาความสงบระงับโดยความส้ิน 
กิเลส.  ความหมายในอธิการน้ีมีวา   สติอันเกิดข้ึนแกผูระลึกถึงความสงบ 
ระงับแมทั้งสองน้ี   ดวยประการอยางนี้   ชื่อวา   อุปสมานุสสติ. 
         ในกรรมฐาน  ๑๐  เหลาน้ี  กรรมฐาน ๓  อยางนี้  คือ อานาปานสติ 
มรณสติ  กายคตาสติ  ยอมเปนประโยชนแกวิปสสนาอยางเดียว  กรรมฐาน 
ที่เหลือ  ๗  อยาง เปนประโยชนแกการทําจิตใหราเริงดวย เปนประโยชน 
แกวิปสสนาดวย  ดวยประการฉะน้ี.                                
 
                                           จบอรรถกถาวรรคที่  ๑  
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                         วรรคที ่ ๒ 
 
              วาดวยมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิ  
         [๑๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งกลาย  เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง    ซึง่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด    เกิดข้ึน   หรอือกุศล- 
ธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ   ไพบูลยยิ่ง   เหมือนกับ- 
มิจฉาทิฏฐินี้เลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นผิด 
อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ยอม 
เปนไปเพ่ือความเจริญ   ไพบูลยยิ่ง. 
         [๑๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง    ซึง่เปนเหตุใหกุศลธรรมทีย่ังไมเกิด   เกิดข้ึน  หรือกุศลธรรม  
ที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ   ไพบูลยยิ่ง   เหมือนกับสัมมา- 
ทิฏฐินี้เลย  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ   กุศล- 
ธรรมที่ยังไมเกิด   ยอมเกดิข้ึน   และกุศลธรรมท่ีเกดิข้ึนแลว   ยอมเปนไป 
เพ่ือความเจริญ  ไพบลูยยิง่. 
         [๑๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด  ไมเกิดข้ึน  หรือกศุลธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลว    ยอมเสื่อมไป    เหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เมือ่บุคคลเปนผูมีความเห็นผิด  กุศลธรรมท่ียังไมเกิด   ยอมไม 
เกิดข้ึน  และกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเสื่อมไป. 
         [๑๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม  
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ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหอกุศลธรรมทีย่ังไมเกิด  ไมเกิดข้ึน  หรอือกุศลธรรม  
ที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเสื่อมไป    เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบ   อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  ยอม 
ไมเกิดข้ึน  และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเสื่อมไป. 
         [๑๘๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหมิจฉาทิฏฐิที่ยังไมเกิดข้ึน  เกิดข้ึนหรือมิจฉาทิฏฐิ 
ที่เกิดข้ึนแลว ยอมเจริญยิ่งข้ึน เหมือนกับการทําในใจโดยแยบคายน้ีเลย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลทําในใจโดยไมแยบคาย  มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม 
เกิด   ยอมเกดิข้ึน  และมจิฉาทิฏฐิที่เกิดข้ึนแลว  ยอมเจริญยิ่งข้ึน. 
         [๑๘๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหสัมมาทิฏฐิที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน  หรือสัมมาทิฏฐิ 
ที่เกิดข้ึนแลว      ยอมเจริญยิ่งข้ึน     เหมือนการทําในใจโดยแยบคายน้ีเลย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อบุคคลทําในใจโดยแยบคาย   สัมมาทิฏฐิที่ยังไม 
เกิด  ยอมเกดิข้ึน  และสมัมาทิฏฐิที่เกิดข้ึนแลว  ยอมดเจริญยิ่งข้ึน. 
         [๑๘๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม 
ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก  เหมอืนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลย  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตวทั้งหลายผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ  เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึง 
อบาย   ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
         [๑๘๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม  
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ขอหนึ่ง  ซึ่งเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายเมื่อแตกกายแตกตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ  
โลกสวรรค    เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตว 
ทั้งหลายผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ    เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค. 
         [๑๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตาม 
ทิฏฐิ  ๑   วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ  ๑  มโนกรรมท่ีสมาทาน 
ใหบริบูรณตามทิฏฐิ  ๑    เจตนา ๑    ความปรารถนา   ๑  ความต้ังใจ ๑ 
สังขาร ๑   ของบุคคลผูมีความเห็นผิด  ธรรมท้ังหมดน้ัน    ยอมเปนไป 
เพ่ือผลท่ีไมนาปรารถนา   ไมนาใคร    ไมนาชอบใจ   ไมเปนประโยชน 
เกื้อกูล  เพ่ือทุกข    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะทิฏฐิเลวทราม    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดี    เมล็ดบวบขมก็ดี   เมล็ด 
น้ําเตาขมก็ดี    บุคคลหมกไวในดินที่ชุมชื้น    รสดิน   รสนํ้าท่ีมันถือเอา 
ทั้งหมด  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนของขม  เพ่ือเผ็ดรอน   เพ่ือไมนายินดี 
ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะพืชเลว  ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายกรรม 
ที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ  ๑    วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตาม 
ทิฏฐิ ๑    มโนกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ  ๑  เจตนา   ๑  ความ 
ปรารถนา ๑    ความต้ังใจ ๑    สังขาร  ๑   ของบุคคลผูมีความเห็นผิด 
ธรรมทั้งหมดน้ัน  ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร  ไมนา 
ชอบใจ  ไมเปนประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือทุกข  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ 
ทิฏฐิเลวทราม  ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                [๑๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตาม 
ทิฏฐิ  ๑  วจีกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ   ๑   มโนกรรมท่ีสมาทาน  
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ใหบริบูรณตามทิฏฐิ  ๑    เจตนา  ๑    ความปรารถนา   ๑   ความต้ังใจ  ๑  
สังขาร ๑  ของบุคคลผูมีความเห็นชอบ    ธรรมท้ังหมดน้ัน   ยอมเปนไป  
เพ่ือผลท่ีนาปารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือ 
ความสุข   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะทิฏฐิเจริญ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนพันธุออยก็ดี   พันธุขาวสาลีก็ดี  พันธุผลจันทนก็ดี   บุคคล 
หมกไวในดินที่ชุมชื่น   รสดิน  รสนํ้าท่ีมันถือเอาท้ังหมด   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนของหวาน  นายินดี    นาชื่นใจ      ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ 
พืชพันธุดี  ฉันใด  กายกรรมท่ีสมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ   ๑  วจีกรรม 
ที่สมาทานใหบริบูรณตามทิฏฐิ   ๑      มโนกรรมทีส่มาทานใหบริบูรณตาม 
ทิฏฐิ ๑   เจตนา   ๑   ความปรารถนา ๑    ความต้ังใจ ๑  สังขาร ๑  ของ 
บุคคลผูมีความเห็นชอบ     ธรรมทั้งหมดน้ัน      ยอมเปนไปเพ่ือผลท่ีนา 
ปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ.   เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุข   ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร  เพราะทิฏฐิเจริญ    ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                                  จบวรรคที่  ๒ 
 
                      อรรถกถาวรรคที่ ๒๑ 

 
         ในวรรคที่   ๒  พึงทราบวินิจฉัยตอไปนี้. 
         บทวา    มิจฺฉาทิฏ ิ  นี้  เปนชื่อของทิฏฐิแมทั้ง  ๖๒.  บทวา 
มิจฺฉาทิฏ ิกสฺส  ไดแก  บุคคลผูประกอบดวยทิฏฐินั้น. 
         บทวา  สมฺมาทิฏ ิ  นี้  เปนชื่อของสัมมาทิฏฐิแมทั้ง  ๕ ประการ. 
บทวา  สมฺมาทิฏ ิกสฺส  ไดแก  บุคคลผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐินั้น. 
 
๑.  บาลีขอ  ๑๘๑ - ๑๙๐  
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         การทําในใจโดยไมมีอุบาย    ชื่อวา   การทําในใจโดยไมแยบคาย.  
การทําในใจโดยอุบาย    ชื่อวา   การทําในใจโดยแยบคาย.   ในการทํา 
ในใจโดยไมแยบคายและแยบคายน้ัน   เม่ือทําในใจโดยไมแยบคาย   มิจฉา- 
ทิฏฐิที่ยังไมเคยเกิด  ยอมเกิดข้ึน   สวนที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเจริญ   จนถึง 
การปฏิสนธโิดยแนนอน.    เนื้อแนนอนแลว   มิจฉาทิฏฐิชื่อวาเจริญแลว. 
เมื่อทําในใจโดยแยบคาย   สัมมาทิฏฐิที่ยังไมเคยเกิด  ยอมเกิดข้ึน   สวน 
ที่เกิดข้ึนแลว   ยอมเจริญมากข้ึน  จนถึงพระอรหัตมรรค.  เมื่อบรรลุพระ- 
อรหัตผลแลว  สัมมาทิฏฐิชื่อวาเปนอันเจริญมากแลว.                         
         ในบทวา  มิจฺฉาทิฏ ิยา  ภิกขฺเว  สมนฺนาคตา  สตฺตา  นี ้
พึงทราบวินิจฉัย   ดังนี้ :- 
         มิจฉาทิฏฐิบางอยางหามสวรรคดวย  หามมรรคดวย. 
       บางอยางหามมรรคเทาน้ัน  ไมหามสวรรค. 
       บางอยางไมหามท้ังสวรรค   ไมหามทั้งมรรค. 
         บรรดามิจฉาทิฏฐิเหลาน้ัน   มิจฉาทิฏฐิ  ๓ อยางนี้  คือ  อเหตุกทิฏฐิ 
อกิริยทิฏฐิ  นัตถิกทิฏฐิ  หามสวรรค  และหามมรรค. 
         อันตคาหิกมิจฉาทิฏฐิ      มีวัตถ ุ ๑๐  หามมรรค   แตไมหามสวรรค. 
         สักกายทิฏฐิ   มีวัตถ ุ ๒๐  ไมหามสวรรค   ไมหามมรรค.  แตปฏิเสธ 
วิธีนี้แลววา      ธรรมดาทิฏฐิโดยที่สุดกําหนดเอาสักกายทิฏฐิซึ่งมีวัตถุ   ๒๐ 
ประการ  ชื่อวาสามารถนําไปสูสวรรค   ไมมี    ยอมทําใหจมลงในนรกโดย 
สวนเดียวเทาน้ัน  โดยพระบาลีในพระสูตรนี้วา มิจฺฉาทิฏ ิยา  ภิกฺขเว 
สมนฺนาคตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สตัวผูประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ    ดังน้ี  
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เปนตน     เหมือนอยางวา      กอนหินแมขนาดเทาถั่วเขียวและถ่ัวเหลือง  
โยนลงไปในนํ้า  ชื่อวาจะลอยอยูขางบน  ยอมไมมี   ยอมจมลงไปขางลาง 
อยางเดียว  ฉันใด   โดยทีสุ่ด   แมแตสักกายทิฏฐิ    ชื่อวาสามารถนําไปสู 
สวรรค    ยอมไมมี     ยอมใหจมลงในอบายท้ังหลายโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
ก็ฉันนั้น. 
         ในบทวา   สมมฺาทิฏ ิยา   สมนนฺาคตา   นี้    พึงทราบวินิจฉัย  
ดังน้ี :- 
         สัมมาทิฏฐิมี  ๕  อยาง  คือ  กัมมัสสกตสัมมาทิฏฐิ  ฌานสัมมาทิฏฐิ 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ   มัคคสัมมาทิฏฐิ   ผลสัมมาทิฏฐิ.    ในสัมมาทิฏฐิ  ๕ 
อยางนั้น   กมัมัสสกตสัมมาทิฏฐิ   ยอมชักมาซึ่งสัมปตติภพ.   ฌานสัมมา- 
ทิฏฐิ     ยอมใหปฏิสนธิในรูปภพ.    มคัคสัมมาทิฏฐิ   ยอมกําจัดวัฏฏะ. 
ผลสัมมาทิฏฐิ   ยอมหามภพ. 
         ถามวา  วิปสสนาสัมมาทิฏฐิทําอะไร. 
         ตอบวา  แมวิปสสนาสัมมาทิฏฐินั้น  ก็ไมชักมาซ่ึงปฏิสนธิ. 
         สวนพระติปฎกจูฬอภัยเถระกลาววา  ถาวิปสสนาสัมมาทิฏฐิที่อบรม 
ไวแลว     อาจใหบรรลุพระอรหัตในปจจุบันไดไซร    ขอน้ันก็เปนการดี 
ถาไมอาจใหบรรลุพระอรหัตไดไซร     ก็ยังใหปฏสินธิในภพ  ๗  ภพได 
ผูมีอายุ.      ทานกลาวถึงสัมมาทิฏฐิอันเปนโลกิยะและโลกุตระนี้ไวอยางนี้. 
ก็ในเนื้อความดังกลาวนี้     พึงทราบสัมมาทิฏฐิอันเปนโลกิยะซ่ึงใหสําเร็จ 
ในภพเทาน้ัน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ยฺเจว  กายกมฺม  ยถาทิฏ ิ  สมตฺต  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 188 

สมาทินฺน   ดงัตอไปนี้ :-   บทวา  ยถาทิฏฐิ    ไดแก   ตามสมควรแกทิฏฐิ  
นั้น.   บทวา  สมตฺต  แปลวา  บริบูรณ.   บทวา  สมาทินฺน    แปลวา 
ถือเอาแลว.    กายกรรมน่ันนั้นมี   ๓   อยาง    คือ    กายกรรมทีต้ั่งอยูตาม 
ทิฏฐิ ๑    กายกรรมที่เกิดพรอมกับทิฏฐิ ๑    กายกรรมท่ีอนุโลมทิฏฐิ  ๑. 
         บรรดากายกรรม  ๓ อยางนั้น กายกรรมคือปาณาติบาต   อทินนาทาน 
และมิจฉาจาร  ของบุคคลผูมีลัทธิอยางนี้วา  เมื่อบุคคลฆาสัตว  ลกัทรัพย 
ที่เจาของไมให  ประพฤติมิจฉาจาร  บาปซ่ึงมีเหตุมาแตการกระทําน้ันไมมี 
การใหผลของบาปก็ไมมี   นี้ชื่อวา  กายกรรมต้ังอยูตามทิฏฐิ. 
         อน่ึง  กายกรรมท่ีเกิดพรอมกับทัสสนะนี้แหงลัทธินี้ที่วา  เมื่อบุคคล 
ฆาสัตว  ลักทรัพยที่เจาของไมให  ประพฤติมิจฉาจาร  บาปซ่ึงมีเหตุมาแต 
การกระทําน้ันไมมี  การใหผลของบาปก็ไมมี ดังน้ี ชื่อวา กายกรรมที่เกิด 
พรอมกับทิฏฐิ. 
         กายกรรมน้ันนั่นแหละ  ที่บุคคลสมาทานใหบริบูรณ  ยดึถือ ถกูตอง 
ใหบริบูรณ    ชื่อวา    กายกรรมอนุโลมทิฏ ิ.    แมในวจีกรรมเปนตน 
ก็มีนัยนี้เหมือนลัน.     ก็ในวจีกรรมน้ี     ประกอบความวา    เมือ่บุคคล 
ฆาสัตว  ลักทรัพยที่เจาของไมให ประพฤติมิจฉาจาร  บาปซ่ึงมีเหตุมาแต 
การกระทําน้ันไมมี    ดังน้ีฉันใด  ในวจีกรรมและมโนกรรมก็ฉันนั้น  พึง 
ประกอบความวา    เม่ือบุคคลพูดเท็จ    กลาวคําสอเสียด    กลาวคําหยาบ  
กลาวคําเพอเจอ   บาปซ่ึงมีเหตุมาแตการพูดนั้นไมมี   เมื่อบุคคลมีอภิชฌา 
คือความเพงเล็ง  มีจิตพยาบาท  มีความเห็นผิด  บาปซ่ึงมีเหตุแตวจีทุจริต 
และมโนทุจริตไมมี  ดังนี้. 
         ก็ในบทวา  ยา  จ  เจตนา  ดังนี้เปนตน   เจตนาที่เกิดพรอมกับ  
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ทิฏฐิ   ชื่อวา  เจตนา.  ความปรารถนาที่เกิดพรอมกับทิฏฐิ  ชื่อวา  ปตถนา  
ความปรารถนา.      การต้ังจิตไวตามเจตนาและความปรารถนา      ชื่อวา 
ปณิธิ     ความต้ังใจ.    สวนธรรมมีผัสสะเปนตน   ที่ประกอบพรอมกับ 
เจตนาเปนตนเหลาน้ัน   ชื่อวา  สังขาร   ธรรมอันปจจัยปรุงแตง. 
        บทวา  ทิฏ ิ  หิ  ภิกขฺเว   ปาปกา   ความวา  เพราะวา  ทิฏฐิของ 
บุคคลน้ันเลวทราม.     บทวา   นิกฺขิตฺต    แปลวา    ปลูกไว.    บทวา 
อุปาทิยติ  แปลวา   ถือเอา.    บทนี้ที่วา    กฏกตฺตาย    (เพ่ือความเปน 
ของขม )  เปนไวพจนของบทแรกนั่นแหละ. 
         ก็แมในที่นี้   พึงทราบคําวา  กฏก   (เเปลวา  ความขม)  เหมือนใน 
อาคตสถาน  (ที่มาของพระบาลี )  วา  วณฺณคนฺธรสุเปโต  อมฺโพย  อห ุ
วา ปุเร ดังน้ี เปนตน ซึ่งแปลความวา  เมื่อกอนมะมวงนี้เปนไมที่สมบูรณ 
ดวยสี  กลิ่น และรส  ไดรบัการยกยองอยู  บัดนี้   มะมวงก็กลายเปนไมมีผล 
ขมไป   เพราะเหตุไร.   ขาแตพระเจาทธิวาหนะ   มะมวงของพระองค  ถูก 
หอมลอมดวยสะเดา  รากเกี่ยวพันกันกับราก  กิ่งทับกันกับกิ่ง   มะมวงจึง 
กลายเปนไมมีผลขม  เพราะอยูรวมกับตนไมมีรสขม.  บทวา  อสาตตฺตาย 
แปลวา เพราะเปนของมีรสไมอรอย.   ก็ในวีชุปมสตูรนี้  พระเถระปางกอน 
กลาววานิยตมิจฉาทิฏฐิ ทานถือเอาดวยบทวา ทิฏฐิ.    แตคําน้ันทานปฏิเสธ 
แลวกลาววา    รวมเอาแมทิฏฐิ ๖๒ ทั้งหมด.     ในพระสูตรตอไป    พึง 
ประกอบแลวทราบวา  กายกรรมเปนตนอันต้ังอยูตามทิฏฐิ  โดยนัยมีอาทิวา 
เมื่อบุคคลเวนจากปาณาติบาต  อทินนาทาน  เวนจากมิจฉาจาร บุญเกิดแต 
การงดเวนนั้นเปนเหตุ  ยอมไมมี  ดังนี้ .  ก็ในท่ีนี ้   พึงทราบความต้ังจิต  
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อันเกิดพรอมกับสัมมาทิฏฐิเทาน้ัน ชื่อวา   ปตถนา   ความปรารถนา.  ก ็
ในอธิการน้ี     ทานกลาวหมายเอาสัมมาทิฏฐิทั้งโลกิยะและโลกุตระ   คําท่ี 
เหลือในที่ทุกแหง   งายทั้งน้ันแล. 
 
                                                  จบอรรถกถาวรรคที่  ๒  
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                     วรรคที่   ๓  

 
     วาดวยบุคคลคนเดียวที่เกิดขึ้นแลวยังความพินาศแกโลกเปนตน  
 
         [๑๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บคุคลคนเดียว  เมื่อเกิดข้ึนในโลก 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล   ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพ่ือความฉิบหาย    มิใชประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความทุกขแกเทพยดาและ 
มนุษยทั้งหลาย    บุคคลคนเดียวคือใคร     คือบุคคลผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   ม ี
ความเห็นวิปริต     เขาทําใหคนเปนอันมากออกจากสัทธรรมแลว   ใหต้ัง  
อยูในอสัทธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลคนเดียวน้ีแล   เมื่อเกิดข้ึน 
ในโลก   ยอมเกิดข้ึน เพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล    ไมเปนความสุขแกชน 
เปนอันมาก   เพ่ือความฉิบหาย    มิใชประโยชนเกือ้กูล    เพ่ือความทุกข 
แกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย. 
         [๑๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บคุคลคนเดียว  เมื่อเกิดข้ึนในโลก 
ยอมเกิดข้ึนเพ่ือเปนประโยชนเกื้อกูล        เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพ่ือประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษยทั้งหลาย    บุคคลคนเดียวคือใคร 
คือบุคคลผูเปนสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นไมวิปริต   เขาทําใหคนเปนอันมาก 
ออกจากอสัทธรรมแลว  ใหต้ังอยูในสัทธรรม  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
คนเดียวน้ีแล   เมื่อเกิดข้ึนในโลก  ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือ 
ความสุขแกชนเปนอันมาก       เพ่ือประโยชนหิตสุขแกเทพยดาและมนุษย 
ทั้งหลาย. 
         [๑๙๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอ่ืนแม  
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ขอหนึ่ง    ซึง่จะมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลย     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเปนอยางยิ่ง. 
        [๑๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเล็งเห็นบุคคลอ่ืนแมคนเดียว 
ที่ปฏิบัติเพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล     ไมเปนความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพ่ือความฉิบหาย    มิใชประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความทุกขแกเทพยดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  เหมือนกับโมฆบุรุษชือ่วามักขลินี้เลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เปรียบเหมือนบุคคลพึงท้ิงลอบไวที่ปากอาว    เพ่ือไมเปนประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความทุกข  เพ่ือความเสื่อม  ความพินาศแกปลาเปนอันมาก.   แมฉันใด 
โมฆบุรุษชื่อวามักขลิ     ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล     เปนดังลอบสําหรับดัก 
มนุษย  เกิดข้ึนแลวในโลก    เพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูล    เพ่ือความทุกข 
เพ่ือความเส่ือม  เพ่ือความพินาศแกสัตวเปนอันมาก. 
         [๑๙๕]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูที่ชักชวนเขาในธรรมวินัยที่กลาว 
ไวชั่ว ๑  ผูทีถู่กชักชวนแลวปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น ๑   คนท้ังหมด 
นั้น   ยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก    ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ 
ธรรมทานกลาวไวชั่ว. 
         [๑๙๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ผูที่ชักชวนเขาในธรรมวินัยที่กลาว 
ไวดี  ๑  ผูทีถ่กูชักชวนแลวปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น ๑   คนทั้งหมด 
นั้น  ยอมประสบบุญเปนอันมาก  ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะธรรมทาน 
กลาวไวดีแลว. 
         [๑๙๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทายกพึงรูจักประมาณในธรรมวินัย 
ที่กลาวไวชั่ว      ปฏิคาหกไมจําตองรูจักประมาณ      ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว.  
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         [๑๙๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิคาหกพึงรูจักประมาณในธรรม  
วินัยที่กลาวไวดี      ทายกไมจําตองรูจักประมาณ      ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะธรรมทานกลาวไวดีแลว. 
         [๑๙๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ผูที่ปรารภความเพียรในธรรมวินัย 
ที่กลาวไวชั่ว    ยอมอยูเปนทุกข     ขอนั้นเพราะเหตุไร  เพราะธรรมทาน 
กลาวไวชั่ว. 
         [๒๐๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ผูเกียจครานในธรรมวินัยที่กลาว 
ไวดี   ยอมอยูเปนทุกข     ขอน้ันเพราะเหตุไร     เพราะธรรมทานกลาวไว 
ดีแลว. 
         [๒๐๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูที่เกียจครานในธรรมวินัยที่กลาว 
ไวชั่ว    ยอมอยูเปนสุข   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะธรรมทานกลาวไวชั่ว. 
         [๒๐๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผูปรารภความเพียรในธรรมวินัย 
ที่กลาวไวดี     ยอมอยูเปนสุข   ขอน้ันเพราะเหตุไร      เพราะธรรมทาน 
กลาวไวดีแลว. 
         [๒๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนคูถแมเพียงเล็กนอย 
ก็มีกลิ่นเหม็น   ฉันใด    ภพแมเพียงเล็กนอยก็ฉันนั้นเหมือนกัน     เราไม 
สรรเสริญ     โดยที่สุดแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเลย. 
         [๒๐๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนมูตร...    น้ําลาย... 
หนอง...   เลอืดแมเพียงเล็กนอย   ก็มกีลิ่นเหม็น   แมฉันใด   ภพแมเพียง 
เล็กนอยก็ฉันนั้นเหมือนกัน      เราไมสรรเสริญ       โดยที่สุดแมชั่วกาลเพียง 
ลัดนิ้วมือเดียวเลย. 
 
                                                  จบวรรคที่  ๓  
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                 อรรถกถาวรรคที่ ๓๑ 

 
                   อรรถกถาสูตรที่ ๑ 
 
         ในวรรคที่  ๓  สูตรท่ี  ๑   พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   มิจฺฉาทิฏ ิโฏ    ไดแก  ผูไมเห็นตามความเปนจริง.  บทวา 
วิปรีตทสฺสโน ไดแก  เปนผูมีความเห็นแปรปรวนไปตามความเห็นผิดนั้น 
ทีเดียว.  บทวา  สทฺธมฺมา  วุฏาเปตฺวา   ความวา    ใหออกจากธรรม 
คือกุศลกรรมบถ  ๑๐.   บทวา   อสทฺธมฺเม   ปติฏาเปติ  ความวา  ให 
ต้ังอยูในอสัทธรรม  กลาวคืออกุศลกรรมบถ  ๑๐.  ก็ในบทวา  เอกปุคฺคโล 
นี้  พึงทราบวา   ไดแก    พระเทวทัตกับครูทั้ง ๖  และคนอ่ืน ๆ  ที่เปน 
อยางนี้. 
                                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                    อรรถกถาสูตรที่ ๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๒  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สมฺมาทิฏ ิโฏ  ไดแก   ผูมีความเห็นตามความเปนจริง. 
         บทวา  อวิปรีตทสฺสโน    ไดแก   ผูมีความเห็นอันไมแปรปรวนไป 
จากความเห็นชอบนั้นนั่นแหละ.   บทวา    อสทฺธมฺมา   ความวา    จาก 
อกุศลกรรมบถ  ๑๐.  บทวา  สทฺธมฺเม   ความวา   ในสัทธรรม  กลาวคือ 
กุศลกรรมบถ    ๑๐.   ก็ในบทวา   เอกปุคฺคโล   นี้     ในเมื่อพระพุทธเจา 
ยังมิไดเสด็จอุปบัติ  ยอมไดแกบุคคลมีอาทิอยางนี้  คือ  พระเจาจักรพรรดิ 
 
๑.  บาลี  ๑๙๑ - ๒๐๔.  
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พระสัพพัญูโพธิสัตว   เมื่อพระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลว  ยอมไดพระพุทธเจา 
และสาวกของพระพุทธเจา.  
                                            จบอรรถกถาสูตรที่   ๒ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 
 
         ในสูตรที่  ๓  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    มิจฺฉาทิฏ ิปรมานิ   นี้   มีวิเคราะหวา    มิจฉาทิฏฐิเปน 
อยางยิ่งของโทษเหลาน้ัน    เหตุนั้น  โทษเหลาน้ัน   ชื่อวา มิจฉฺาทิฏ ิ- 
ปรมานิ   โทษท้ังหลายมมีิจฉาทิฏ ิเปนอยางย่ิง.     อธิบายวา    อนัน- 
ตริยกรรม ๕  ชื่อวากรรมมีโทษมาก.    มิจฉาทิฏฐิเทาน้ัน     ชื่อวามีโทษ 
มากกวาอนันตริยกรรม  ๕  แมเหลาน้ัน. 
         ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะอนันตริยกรรม ๕ นั้นมีเขต  
กําหนด.   ดวยวา  ทานกลาวอนันตริยกรรม  ๔  อยางวา  ใหเกิดในนรก. 
แมสังฆเภทก็เปนกรรมต้ังอยูในนรกชั่วกัปเทาน้ัน.  อนันตริยกรรมเหลาน้ัน 
มีเขตกําหนดท่ีสุด   ก็ยังปรากฏ  ดวยประการอยางนี้.  สวนนิยตมิจฉาทิฏฐิ 
คือ ความเห็นผิดอันดิง  ไมมีเขตกําหนด  เพราะนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นเปนราก 
เหงาของวัฏฏะ.   การออกไปจากภพ   ยอมไมมีสําหรับคนผูประกอบดวย 
นิยตมิจฉาทิฏฐินั้น .     ชนเหลาใด    เชื่อฟงถอยคําของตนผูประกอบดวย 
นิยตมิจฉาทิฏฐินั้น     แมชนเหลาน้ันก็ยอมปฏิบัติผิด.    อน่ึง   ทั้งสวรรค 
ทั้งมรรค   ยอมไมมีแกคนผูประกอบดวยนิยตมิจฉาทิฏฐินั้น  ในคราวกัป 
พินาศ   เมื่อมหาชนพากันเกิดในพรหมโลก   บุคคลผูเปนนิยตมิจฉาทิฏฐิ 
ไมเกิดในพรหมโลกนั้น     (แตกลับ)  เกิดที่หลังจักรวาล.  ถามวา  ก็หลัง  
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จักรวาลไฟไมไหมหรือ.  ตอบวา  ไหม.   บางอาจารยกลาววา  ก็เมื่อหลัง 
จักรวาลแมถูกไฟไหมอยู    คนผูเปนนิยตมิจฉาทิฏฐินี้    ก็ถกูไฟไหมอยูใน 
โอกาสแหงหน่ึงในอากาศ.  
                                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี   ๔  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มกฺขล ิ ความวา    เจาลัทธิผูไดชื่ออยางนี้   เพราะยึดคําวา 
มา    ขลิ  อยาพลาดลมนะ.    บทวา  นทีมุเข   ความวา  ในท่ีที่แมน้ํา  ๒ 
สายมาบรรจบกัน.       คําน้ี   เปนเพียง  ( ยกมา )  เทศนาเทาน้ัน.    น้ําแม 
อยางอ่ืนเห็นปานนั้น    ซึง่มีสถานที่มาบรรจบกันของแมน้ําสายใดสายหน่ึง 
ในบรรดาน้ําแมเหลาน้ี     คือ   ลําธาร  ๒  สาย    สายนํ้า  ๒  สาย    ทะเล 
สายนํ้าจืด   ทะเลสายนํ้าเค็ม   และแมน้ําแหงสมุทร.  บทวา   ขปิ๑    แปลวา 
ลอบ.  บทวา  อุชฺเฌยฺย  แปลวา   ดกั.  อธิบายวา  พวกมนุษยเอาไมออ 
ตนออย    ไมไผ    หรือเสนเถายานทรายมาสานใหเปนลอบขนาดเทาหมอ 
ใบเดียวบาง  ๒  ใบบาง  ๓  ใบบาง   ผูกงาที่ปากลอบดวยหวาย   นําไป 
ดักเอาปากลอบจมไวในนํ้า   ดอกหลกัขนาบไวทั้งสองขาง    ผูกลอบดวย 
หวายไวกับหลักน้ัน.   คําวา   ดักลอบ   นี้   ทานกลาวหมายเอาการกระทํา 
ดังกลาวแลวน้ัน.   ก็แมปลาตัวเล็ก ๆ  เขาไปในลอบนั้นแลวก็หลุดออกไป 
ไมได.  บทวา  อนยาย  ความวา  เพ่ือความไมเจริญ.  บทวา  พฺยสนาย 
ความวา  เพ่ือความฉิบหาย.  บทวา  มกฺขล ิ โมฆปุริโส  ไดแก  บุรุษ 
 
๑.  ม.  ขิปฺป  ลอบ.  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 197 

เปลาชื่อ  มักขลิโคสาล   ผูนี้.  บทวา  มนุสฺสขิป มฺเ   โลเก  อุปฺปนฺโน 
ความวา  เกิดข้ึนแลวในโลก   เปนเหมือนลอบดักมนุษย เพ่ือหามมหาชน  
ไปในทางนั้น  คือทางไปสวรรคและพระนิพพาน. 
                                                 จบอรรถกถาสูตรที่ ๔   
 
              อรรถกถาสูตรท่ี  ๕  เปนตน 
 
         ในสูตรท่ี   ๕    เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทุรกฺขาเต  ภกิฺขเว    ธมมฺวินเย   มีอธบิายวา  คําสอนของ 
เจาลัทธินอกพระศาสนา   ชื่อวาธรรมวินัยที่กลาวไวชั่ว.    เพราะวา    ใน 
คําสอนน้ัน  แมผูสอนก็ไมเปนสัพพัญู   แมธรรมก็เปนธรรมท่ีกลาวไวชั่ว 
แมหมูคณะก็เปนผูปฏิบัติชั่ว.  บทวา  โย   จ  สมาทเปติ  ไดแก บคุคล 
ผูเปนอาจารยคนใดยอมชักชวน.   บทวา   ยฺจ   สมาทเปติ   ความวา 
ชักชวนอันเตวสิก    (ศิษย)  คนใด.  บทวา  โย  จ  สมาทปโต 
ตถตฺตาย  ปฏิปชฺชติ  ความวา  อันเตวาสิกคนใดถูกอาจารยชักชวนแลว 
กระทําตามคําของอาจารยอยู   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น.   บทวา 
พหุ   อปฺุ   ปสวติ อธิบายวา   ก็บคุคลผูชักชวน   เมื่อชักชวนคน 
๑๐๐  คน   ในกรรมมีปาณาติบาตเปนตน   ยอมไดอกุศลเทากันกับอกุศล 
ของคนผูถูกชักชวนแมทัง้หมดน้ัน    เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  คนเหลาน้ันทั้งหมดยอมประสบกรรมมิใชบุญเปนอันมาก. 
         บทวา   สฺวากฺขาเต   ไดแก  ในพระธรรมและพระวินัยที่ตรัสไวดีแลว. 
คือแสดงไวดีแลว      เพราะในพระธรรมและพระวินัยเห็นปานนี้     พระ- 
ศาสดาก็ทรงเปนพระสัพพัญู   พระธรรมพระศาสดาก็ตรัสไวดีแลว   และ  
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หมูคณะก็เปนผูปฏิบัติดีแลว.  บทวา   สพฺเพ   เต   พหุ ปฺุ  ปสวติ  
อธิบายวา คนผูชักชวนไดเห็นภิกษุทั้งหลายเขาไปบิณฑบาต  ไดชักชวน 
คนอ่ืน ๆ ใหถวายขาวยาคูและภัตเปนตน    ยอมไดกุศลเทากับกุศลของผู 
ถวายทานแมทั้งหมด.   เพราะเหตุนั้น   พระองคจึงตรัสวา   คนเหลาน้ัน 
ทั้งหมด  ยอมประสบบุญเปนอันมาก. 
         บทวา  ทายเกน  มตฺตา  ชานิตพฺพา  ความวา   บุคคลผูใหพึงรู 
ประมาณคือพึงใหพอประมาณ  ใหจนเต็ม ไมควรใหจนลน  แตไมกลาววา 
ไมพึงให  ดังนี้   กลาววาพึงใหหนอยหนึ่ง ๆ พอประมาณ. ถามวา เพราะ 
เหตุไร.  ตอบวา  เพราะเม่ือเต็มแลวแมจะใหเกินไป  มนุษยสมบัติ   ทิพย- 
สมบัติ  หรือนิพพานสมบัติที่เกินไปยอมไมมี.  บทวา  โน  ปฏคฺิคาหเกน 
ความวา     กส็ําหรับปฏิคาหก     ชื่อวากิจในการรูจักประมาณแลวรับเอา 
ยอมไมมี.   ถามวา  เพราะเหตุไร.    ตอบวา   เพราะข้ึนชื่อวาปฏิปทาใน 
ความเปนผูมักนอย   ซึ่งมีมูลมาแตการรูประมาณ   เต็มแลวรับพอประมาณ  
ยอมไมมีแกปฏิคาหกน้ัน.   แตวาไดเทาใด    ควรรับเอาเทาน้ัน.    เพราะ 
เคามูลในการรับอยางเหลือลน     สําหรับปฏิคาหกน้ัน     จักเปนการรับ 
เพ่ือเลี้ยงบุตรและภรรยาไป. 
         บทวา  ปฏิคฺคาหเกน   มตฺตา   ชานิตพฺพา   ความวา   บุคคลผู 
เปนปฏิคาหก   พึงรูประมาณ.  พึงรูอยางไร.  คือเมื่อจะรับ  ตองรูอํานาจ 
ของผูให  ตองรูอํานาจ  (ความมากนอย)  ของไทยธรรม   ตองรูกําลัง 
ของตน.  ก็ถาไทยธรรมมีมาก     ผูใหตองการใหนอยไซร   ควรรับเอาแต 
นอยตามอํานาจของผูให.   ไทยธรรมมีนอย   ผูใหตองการใหมาก   ควร 
รับเอาแตนอยตามอํานาจของไทยธรรม.     แมไทยธรรมก็มาก    แมผูให  
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ก็ตองการจะใหมาก     ปฏิคาหกควรรูกําลังของตนแลวรับเอาพอประมาณ   
ก็เม่ือรูประมาณอยางนี้แลวรับเอา    ยอมทําปฏิปทาคือความมักนอยใหเต็ม 
บริบูรณ.   ลาภยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมเคยมีลาภเกิดข้ึนแลว    ลาภที่เกิด 
ข้ึนแลวยอมอยูมั่นคง.  บคุคลผูที่ยังไมเลื่อมใสก็เลื่อมใส  บุคคลผูที่เลื่อมใส 
แลวก็เลื่อมใสยิ่งข้ึน  เปนประหน่ึงบุคคลผูเปนที่สนใจของมหาชน  กระทํา 
พระศาสนาใหดํารงอยูตลอดกาลนาน.   ในขอน้ัน   มีเรื่องตอไปนี้เปนตัว 
อยาง:- 
         ไดยินวา  ในโรหนชนบท  มีภิกษุหนุมรูปหน่ึงอยูในกุฬุมรยิวิหาร 
ในสมัยที่ภิกษาหายาก  (ทาน)  รับภัตตาหารทัพพีเดียวเพื่อฉัน   ในเรือน 
ของนายลัมพกัณณ  (กรรมกร)   คนหน่ึงในบานนั้น  แลวรับภัตตาหาร 
อีกทัพพีหน่ึงเทานั้น เพ่ือจะไป.  วันหน่ึง  ทานไดเห็นพระภิกษุอาคันตุกะ 
รูปหน่ึงในเรือนน้ัน  จึงรับเอาภัตตาหารทัพพีเดียวเทาน้ัน.  เพราะเหตุนั้น 
ตอมาภายหลัง    กุลบุตรผูนั้นเลื่อมใสทาน    จึงบอกแกพวกมิตรอมาตยที่ 
ประตูพระราชวังวา  พระประจําสกุลของเรา  เปนผูชื่อวามักนอยเห็นปาน 
นี้.     มิตรอํามาตยแมทั้งปวงเหลาน้ันก็เลื่อมใสในคุณคือความมักนอยของ 
ทาน   ตางพากันต้ังภัตตาหารประจํา  ๖๐ ที่   เฉพาะวันหน่ึง ๆ.  ภิกษุผู 
มักนอยเปนธรรมดาอยางน้ีแล  ยอมยงัลาภที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน. 
         แมพระเจาสัทธาติสสมหาราช    ทรงใหติสสอํามาตย   ผูเปนคน 
อุปฏฐากใกลชิดไปสอบสวน  ทรงใหเขาปงนกกระทาตัวหนึ่งมาให.   เม่ือ 
ติสสอํามาตยทําอยางนั้นแลว    ครั้นเวลาจะเสวยจงตรัสวา    เราใหสวนท่ี 
เลิศแลวจึงจักบริโภค  จึงใหประทานเน้ือนกกระทาแกสามเณรผูถือส่ิงของ 
ของพระมหาเถระใกลบริเวณกัสสัตถศาลา     เมื่อทานรับเอาแตนอย      ก ็  
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เลื่อมใสในคุณคือความมักนอยของทาน   จึงตรัสวา ดูกอนพอ โยมเลื่อมใส  
ขอถวายภัตตาหารประจํา  ๘ ที่แกทาน.      สามเณรทูลวา      มหาบพิตร 
ภัตตาหารประจําเหลาน้ัน   อาตมาถวายอุปชฌาย. 
         พระราชาตรัสวา   โยมถวายอีก ๘  ที.่   สามเณรทูลวา   ภัตตาหาร 
๘ ที่นั้น  อาตมาขอถวายอาจารยของอาตมา. 
         พระราชาตรัสวา   โยมถวายอีก  ๘  ที.่  สามเณรทูลวา  อาตมาถวาย 
ภัตตาหาร  ๘  ที่นั้น  แกทานผูเสมอดวยอุปชฌาย.       
         พระราชาตรัสวา   โยมถวายอีก  ๘  ที ่ สามเณรทูลวา   อาตมาถวาย 
ภัตตาหาร  ๘  ที่นั้น  แกภิกษุสงฆ.                       
         พระราชาตรัสวา    โยมถวายภัตตาหารแมอีก  ๘ ที่.    สามเณรน้ัน 
จึงรับเอา.   ลาภอันเกิดข้ึนแกสามเณรนั้น    ยอมเปนลาภม่ันคงดวยประการ 
อยางนี้. 
         แมในบทวา  อปฺปสนฺนา  ปสีทนฺติ  นี้    ก็มตัีวอยางดังตอไปนี้:- 
         ทีฆพราหมณ   นิมนตพราหมณทั้งหลายมาฉัน   ไดถวายภัตตาหาร 
ทีละ ๕ ขันกไ็มอาจใหอ่ิมหนํา.    อยูมาวันหน่ึงไดฟงถอยคําวา   วากันวา 
พวกพระสมณะเปนผูมักนอย  เพ่ือจะทดลอง  จึงใหคนถือภัตตาหารไปยัง 
วิหารในเวลาที่พระภิกษุสงฆทําภัตกิจ    เห็นภิกษุประมาณ ๓๐ รูป ฉันอยู 
บนหอฉัน     จึงถือเอาภัตตาหารขันหนึ่งไปยังท่ีใกลพระสังฆเถระ.  พระ- 
เถระไดใชนิว้มือหยิบเอาหนอยหน่ึง.   โดยทํานองน้ีนั่นแล   ภัตตาหารขัน 
เดียวไดทั่วถึงแกภิกษุหมดทุกรูป.  แตนั้น     พราหมณเลื่อมใสในความมัก 
นอยวา   ไดยินวา   พระสมณะเหลานี้มีคุณทุกอยางทีเดียว   จึงสละทรัพย  
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พันหน่ึง     สรางพระเจดียไวในวิหารนั้นนั่นแล.     ผูที่ยังไมเลื่อมใสยอม  
เลื่อมใส   ดวยประการอยางนี้. 
         ในบทวา  ปสนฺนา  ภิยฺโย    ปสีทนฺติ  นี้    กิจเนื่องดวยเรื่องราว 
(ที่จะนํามาสาธก)  ไมมี.   ก็เพราะเห็นความมักนอย    ความเลื่อมใสยอม 
เจริญยิ่งทีเดียวแกผูที่เลื่อมใสแลว. 
         ก็มหาชนไดเห็นคนผูมักนอยเชนพระมัชฌนัติกติสสเถระ  เปนตน 
ยอมสําคัญที่จะเปนผูมักนอย ( ตามอยาง )  บาง   เพราะเหตุนั้น  ผูมักนอย 
จึงชื่อวาเปนท่ีสนใจของมหาชน.   อนึ่ง  ผูมักนอย  ชื่อวายอมกระทําพระ- 
ศาสนาใหต้ังมั่นอยูไดนาน  เพราะพระบาลีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความ 
มักนอย  ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังม่ัน    เพ่ือความไมฟนเฟอน   เพ่ือความ 
ไมอันตรธานแหงพระสัทธรรม  ดังน้ี. 
         บทวา   โน   ทายเกน  ความวา   ก็ในพระธรรมวินัยที่ตรัสไวดี 
แลว  ชื่อวากิจท่ีจะตองรูประมาณแลวจึงให  ยอมไมมีแกทายก.  ไทยธรรม 
ประมาณเทาใดมีอยู      ควรใหไมเกินประมาณเทานั้น.      ก็ทายกผูใหนี้ 
ยอมไดสิ่งท่ีประณีตยิ่ง ๆ ข้ึน       ไมเกินมนุษยสมบัติ    และทพิยสมบัติ 
เพราะเหตุที่ใหจนเกินประมาณ. 
         บทวา  โย  อารทฺธวรีิโย  โส  ทุกขฺ  วิหรติ  ความวา   ผูประ- 
กอบเนือง ๆ  ซึ่งวัตรมีการทําใหเรารอนดวยความรอน  ๕  แหง    การทํา 
ความเพียรดวยการหมกในหลุมทราย     การพลกิไปมาในแสงพระอาทิตย 
(คือนอนกลางแดด)   เพราะความเพียรในการน่ังกระหยง  เปนตน ยอม 
อยูเปนทุกขในปจจุบัน.  เม่ือคนผูนั้นน่ันแหละสมาทาน   (วัตร)  ในลัทธิ  
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ภายนอกพระศาสนา     (เขา)     เกิดในนรกดวยวิบากของการประพฤติ 
ตบะนั้น  ชื่อวายอมอยูเปนทุกขในสัมปรายภพ. 
         บทวา  โย   กุสีโต   โส  ทุกข   วิหรติ  ความวา  แมคนผูเกียจ- 
ครานน้ี  ก็อยูเปนทุกขทั้งในปจจุบันและสัมปรายภพ.                       
         ถามวา  อยูเปนทุกขอยางไร.    ตอบวา  บุคคลใด  จําเดิมแตบวชมา 
ไมมีการใสใจโดยแยบคาย    ไมเรียนพระพุทธวจนะ   ไมกระทําอาจริยวัตร 
และอุปชฌายวัตร  ไมกระทําวัตร  (คือการปดกวาด)  ลานพระเจดียและ 
ลานโพธิ์.  บริโภคศรัทธาไทย   ( ของท่ีเขาใหดวยศรัทธา )  ของมหาชน 
ดวยการไมพิจารณา ประกอบเนือง ๆ ซึ่งความสบายในการนอนตลอดวัน 
ในเวลาต่ืนข้ึนมาก็ตรึกดวยวิตก  ๓  ประการ     (คือกามวิตก    พยาบาท- 
วิตก    วิหิงสาวิตก )    บุคคลน้ันยอมเคลื่อนจากภิกษุภาวะความเปนภิกษุ 
โดย ๒-๓ วันเทาน้ัน. ชือ่วาอยูเปนทุกขในปจจุบัน ดวยประการอยางนี้. 
และก็เพราะบวชแลวไมกระทําสมณธรรมโดยชอบ 
                  กโุส   ยถา   ทคุคหิโต          หตฺถเมวานกุนฺตติ         
              สามฺ  ทุปปรามฏ          นิรยายูปกฑฒฺตีติ. 
                                       แปลความวา 
                     คุณเครื่องเปนสมณะ      (พรหมจรรย)      ที่บุคคล  
              จับตองไมดี    ยอมคราไปนรก  เหมือนหญาคาท่ีบุคคล  
              จับไมแนน         (แลวดึงมา)       ยอมบาดมือนั่นแหละ 
              ฉะน้ัน. 
         เขายอมถือปฏิสนธใินอบายทีเดียว   ชื่อวายอมอยูเปนทุกขในสัม- 
ปรายภพ  ดวยประการอยางนี้.                               
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         บทวา   โย  กุสีโต   โส  สขุ  วิหรติ    ความวา    บุคคลกระทํา  
การประพฤติตบะอะไร ๆ    ในการประพฤติตบะซ่ึงมีประการดังกลาวแลว 
ตามเวลา    นุงผาขาว  ทัดทรงดอกไมและลูบไลของหอม  บริโภคโภชนะ 
ที่อรอย  นอนบนท่ีนอนอันออนนุมตามเวลา    ยอมอยูเปนสุขในปจจุบัน 
และสัมปรายภพ.    ก็เพราะเขาไมยึดมั่นการประพฤติตบะนั้น    จึงไมเสวย 
ทุกขในนรกมากย่ิง  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาอยูเปนสุขในสัมปรายภพ. 
         บทวา  โย  อารทฺธวรีิโย  โส   สขุ    วิหรติ  ความวา  บุคคล 
ปรารภความเพียร      จําเดิมแตกาลท่ีไดบวชมา     ยอมกระทําใหบริบูรณ 
ในวัตรทั้งหลาย      เรียนเอาพระพุทธพจน      การทํากรรมในโยนิโส- 
มนสิการ  ครั้นเมื่อเขานึกถึงการบําเพ็ญวัตร    การเลาเรียนพระพุทธพจน 
และการทําสมณกรรม   จิตยอมเลื่อมใส  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวาอยูเปนสุข 
ในปจจุบัน  ดวยประการฉะน้ี.   แตเมื่อไมอาจบรรลุพระอรหัตในปจจุบัน 
ยอมจะเปนผูตรัสรูเร็วในภพท่ีเกิด เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาอยูเปนสุขแมใน 
สัมปรายภพ. 
         พระสูตรนี้ มีคําเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คูถแมมจํีานวนนอย 
ก็มีกลิ่นเหม็น  แมฉันใด  ดังน้ี   ตรัสไวเพราะอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง. 
         ถามวา    เหตุเกิดเรื่องไหน.  ตอบวา  เหตุเกิดเรื่องแหงสตุปปาท- 
สูตรในนวกนิบาต.   จริงอยู   พระตถาคต  เมื่อจะตรัสเรื่องนั้น  ไดตรัสวา 
บุคคล ๙ จําพวก  พนจากนรก  พนจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  พนจาก 
เปรตวิสัย   ดงัน้ี เปนตน. ครั้งน้ัน พระตถาคตมีพระดําริวา   ก็ถาบุตรของ 
เราฟงธรรมเทศนานี้แลวสําคัญวา  พวกเราเปนผูสิ้นนรก   สิน้กําเนิดสัตว 
เดียรัจฉาน  สิ้นเปรตวิสัย สิ้นอบาย  ทคุติ วินิบาตแลว  ก็จะไมพึงสําคัญท่ีจะ  
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พยายามเพ่ือมรรคผลสูง ๆ ข้ึนไป  เราจักทําความสังเวชใหเกิดแกบุตรของ  
เราเหลาน้ัน    ดังนี้แลว   จึงทรงเริ่มพระสูตรนี้วา   เสยฺยถาป      ภิกขฺเว 
ดังน้ี เปนตน  เพ่ือจะใหเกิดสังเวช. บรรดาบทเหลานี้นั้น  บทวา อปฺปมตฺตโก 
แปลวา  มีประมาณหนอยหนึ่ง  คือมีประมาณนอย. คูถนั้น  ชั้นท่ีสุดแมแต 
ปลายใบหญาคาแตะแลวดม กลิ่นก็เหม็นอยูนั่นแหละ. บทวา อปฺปมตฺตกป 
ภว  น  วณฺเณมิ  ความวา   เราไมสรรเสริญการถือปฏิสนธิในภพชั่วกาล 
เวลาเล็กนอย.     บัดนี ้   เม่ือจะทรงแสดงการเปรียบเทียบกาลเวลานั้น   จึง 
ตรัสวา    โดยช้ันที่สุดแมชั่วกาลเวลาลัดน้ิวมือ    ดงัน้ี.    ในคําน้ีทาน 
อธิบายวา    ชั่วกาลเวลาแมสักวาเอาน้ิว  ๒  นิ้ว     มารวมกันแลวก็ดีดแยก 
ออกเปนกําหนดอยางตํ่าท่ีสุด.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีความงายท้ังน้ันแล. 
                        จบอรรถกถาวรรคที่   ๓   
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                                วรรคที่   ๔         

      
       วาดวยสัตวที่เกิดในมัชฌิมชนบทมีนอย   
 
         [๒๐๕ ] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สตัวที่เกิดบนบก   มีเปนสวนนอย 
สัตวที่เกิดในน้ํา    มากกวาโดยแท    สตัวที่กลับมาเกิดในมนุษย     มีเปน 
สวนนอย     สัตวที่กลับมาเกิดในกําเนิดอ่ืนจากมนุษย     มากกวาโดยแท 
สัตวที่เกิดในมัชฌิมชนบท   มีเปนสวนนอย   สัตวที่เกิดในปจจันตชนบท 
ในพวกชาวมิลักขะที่โงเขลา    มากกวาโดยแท    สัตวที่มีปญญา    ไมโงเงา 
ไมเงอะงะ    สามารถที่จะรูอรรถแหงคําเปนสุภาษิตและคําเปนทุพภาษิตได 
มีเปนสวนนอย   สัตวที่เขลา   โงเงา   เงอะงะ   ไมสามารถที่จะรูอรรถแหง 
คําเปนสุภาษิต และคําเปนทุพภาษิตได    มากกวาโดยแท    สตัวที่ประกอบ 
ดวยปญญาจักษุอยางประเสริฐ    มีเปนสวนนอย    สัตวที่ตกอยูในอวิชชา 
หลงใหล   มากกวาโดยแท    สัตวที่ไดเห็นพระตถาคต   มีเปนสวนนอย 
สัตวที่ไมไดเห็นพระตถาคต    มากกวาโดยแท    สตัวที่ไดฟงธรรมวินัยที ่
พระตถาคตประกาศไว  มีเปนสวนนอย   สัตวที่ไมไดฟงธรรมวินัยที่พระ 
ตถาคตประกาศไว    มากกวาโดยแท    สัตวที่ไดฟงธรรมแลวทรงจําไวได 
มีเปนสวนนอย    สัตวที่ไดฟงธรรมแลว ทรงจําไวไมได    มากกวาโดยแท 
สัตวที่ไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได   มีเปนสวนนอย    สัตว 
ที่ไมไตรตรองอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวได   มากกวาโดยแท   สัตวที ่
รูทั่วถึงอรรถ    รูทั่วถึงธรรมแลว    ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม    มีเปน 
สวนนอย    สัตวที่ไมรูทั่วถึงอรรถ    ไมรูทั่วถึงธรรมแลว    ปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม     มากกวาโดยแท     สัตวที่สลดใจในฐานะเปนที่ต้ังแหง  
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ความสลดใจ มีเปนสวนนอย  สัตวที่ไมสลดใจในฐานะเปนที่ต้ังแหงความ 
สลดใจ   มากกวาโดยแท   สัตวที่สลดใจเริ่มต้ังความเพียรโดยแยบคาย   ม ี
เปนสวนนอย    สัตวที่สลดใจไมเริ่มต้ังความเพียรโดยแยบคาย     มากกวา 
โดยแท สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  
มีเปนสวนนอย    สัตวที่กระทํานิพพานใหเปนอารมณแลว     ไมไดสมาธิ 
ไมไดเอกัคคตาจิต    มากกวาโดยแท    สัตวที่ไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ 
มีเปนสวนนอย    สัตวที่ไมไดขาวอันเลิศและรสอันเลิศ   ยังอัตภาพใหเปน 
ไปดวยการแสวงหา   ดวยภัตท่ีนํามาดวยกระเบ้ือง   มากกวาโดยแท   สัตว 
ที่ไดอรรถรส  ธรรมรส  วิมุตติรส  มีเปนสวนนอย  สัตวที่ไมไดอรรถรส 
ธรรมรส  วิมตุติรส   มากกวาโดยแท   เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้   ม ี
สวนท่ีนารื่นรมย    มีปาท่ีนารื่นรมย    มีภูมิประเทศท่ีนารื่นรมย    มีสระ 
โบกขรณีที่นารื่นรมย   เพียงเล็กนอย    มีที่ดอน  ทีลุ่ม   เปนที่ต้ังแหงตอ 
และหนาม    มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมาก    ฉะน้ัน   เพราะฉะนั้นแหละ 
เธอทั้งหลาย      พึงศึกษาอยางนี้วา    เราจักเปนผูไดอรรถรส   ธรรมรส 
วิมุตติรส   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
         [๒๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สตัวที่จุติจากมนุษยกลับมาเกิดใน 
มนุษย  มีเปนสวนนอย  สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก  เกิดในกําเนิด 
สัตวเดียรัจฉาน   เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดยแท   สัตวที่จุติจากมนุษย 
ไปเกิดในเทพยดา     มีเปนสวนนอย    สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกิดในนรก 
เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน   เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดยแท   สัตวที่ 
จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา     มีเปนสวนนอย     สัตวที่จุติจาก 
เทพยดาไปเกิดในนรก    เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน    เกิดในปตติวิสัย  
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มากกวาโดยแท     สัตวทีจุ่ติจากเทพยดากลับมาเกิดในมนุษย    มีเปนสวน  
นอย   สัตวทีจุ่ติจากเทพยดาไปเกิดในนรก   เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดยแท   สตัวที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในมนุษย 
มีเปนสวนนอย     สัตวทีจุ่ติจากนรกไปเกิดในนรก      เกิดในกําเนิดสัตว   
เดียรัจฉาน   เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดยแท    สตัวที่จุติจากนรกไปเกิด 
ในเทพยดา   มีเปนสวนนอย     สัตวทีจุ่ติจากนรกไปเกิดในนรก   เกิดใน 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน   เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดยแท    สตัวที่จุติจาก 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉานกลับมาเกิดในมนุษย  มีเปนสวนนอย  สตัวที่จุติจาก 
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน      ไปเกิดในนรก      เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน 
เกิดในปตติวิสย   มากกวาโดยแท   สตัวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไป 
เกิดในเทพยดา    มีเปนสวนนอย    สตัวที่จุติจากกําเนิดสัตวเดียรัจฉานไป 
เกิดในนรก   เกิดในกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย   มากกวาโดย 
แท  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยกลับมาเกิดในมนุษย  มีเปนสวนนอย   สัตวที ่
จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในนรก     เกิดในกําเนิดสัตวเดียรจฉาน     เกิดใน 
ปตติวิสัย   มากกวาโดยแท   สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในเทพยดา   ม ี
เปนสวนนอย    สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิดในนรก    เกิดในกําเนิดสัตว 
เดียรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี้  
มีสวนท่ีนารื่นรมย   มีปาท่ีนารื่นรมย    มีภูมิประเทศท่ีนารื่นรมย   มีสระ 
โบกขรณีที่นารื่นรมย  เพียงเล็กนอย  มีที่ดอน  ที่ลุม  เปนลํานํ้า  เปนที ่
ต้ังแหงตอและหนาม   มภูีเขาระเกะระกะเปนสวนมากโดยแทฉะนั้น. 
 
                       จบวรรคท่ี   ๔        
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                        อรรถกถาวรรคที่ ๔๑ 

  
          วรรคที่  ๔ สูตรท่ี ๑  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ชมฺพูทีเป  ความวา  ชื่อวา ซมพูทวีป  เพราะเปนทวีปที่รู 
กันทั่วไป  คือ  ปรากฏดวย ตนหวาเปนสําคัญ.  เขาวาทวีปนี้มีตนหวาใหญ 
ตระหงานสูง   ๑๐๐ โยชน   กิ่งยาว  ๕๐  โยชน     ลําตนกลม ๑๕  โยชน 
เกิดอยูที่เขาหิมพานตต้ังอยูชั่วกัป.   ทวีปนี้เรียกวาชมพูทวีป   เพราะมีตน 
หวาใหญนั้น.   อน่ึง  ในทวีปนี้   ตนหวาต้ังอยูชั่วกัป  ฉันใด   แมตนไม 
เหลาน้ี  คือ ตนกระทุม ในอมรโคยานทวีป ตนกัลปพฤกษ  ในอุตตรกุรุ- 
ทวีป   ตนซกี   ในบุพพวิเทหทวีป   ตนแคฝอยของพวกอสูร    ตนง้ิวของ 
พวกครุฑ  ตนปาริชาตของพวกเทวดา  ก็ต้ังอยูชั่วกัปเหมือนกัน  ฉันนั้น. 
         ทานประพันธเปนคาถาไววา 
                  ปาตลี    สมิพฺลี   ชมฺพู          เทวาน  ปาริฉตฺตโก  
              กทมฺโพ  กปฺปรกุโข  จ          สิรีเสน  ภวติ  สตฺตโม 
                                                     แปลวา 
                   ตนแคฝอย  ตนง้ิว   ตนหวา   ตนปารชิาต   ของ 
              เทวดา   ตนกระทุม   ตนกัลปพฤกษ   และตนซีก 
              ครบ  ๗   ตน.  
         บทวา   อารามรามเณยฺยก  ความวา  บรรดาสวนดอกไมและสวน 
ผลไม   ที่นารื่นรมย  เชน สวนพระเวฬุวัน   ชีวกัมพวัน  เชตวัน   และ 
บุพพาราม.  สวนอันนารื่นรมยนั้น ในชมพูทวีปนี้มีนอย   คือ นิดหนอย 
 
๑.   บาลีขอ  ๒๐๕-๒๐๖  
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อธิบายวา    มีไมมาก.    แมในบทที่เหลือ    ก็มีนยันี้เหมือนกัน.    บทวา  
วนรามเณยฺยก  ในสูตรนี ้  พึงทราบวาปาไม  คืออรัญดงไม  ในประเทศ 
แหงเขาวงก และเขาหิมวันตเปนตน   ก็เชนเดียวกับปานาควัน   ปาสาลวัน 
และปาจัมปกวันเปนตน.  บทวา  ภมูริามเณยฺยก  ไดแก พ้ืนที่สม่ําเสมอ 
คือราบเรียบ   เชนพระเชตวันวิหารและนาในแควนมคธเปนตน.   บทวา 
โปกฺขรณีรามเณยฺยก    ไดแก สถานทีต้ั่งสระโบกขรณีซึ่งมีสัณฐานกลม 
สี่เหลี่ยม     ยาวและโคงเปนตน     เชนสระโบกขรณีของเจาเชต   และสระ 
โบกขรณีของเจามัลละ.   บทวา  อุกฺกูลวิกูล   แปลวา   ที่ดอนและท่ีลุม. 
ในพระบาลีวา อุกฺกูลวิกูล นั้น   ที่ดอนชื่อวา  อุกกูละ ที่ลุมชื่อวา วิกูละ 
บทวา นทีวิทุคฺค  ไดแก แมน้ํา  ที่เรียกวา นทีวิทุคฺค   เพราะเปนแมน้ํา 
ที่ไหลไปยาก   คือหลม.  บทวา    ขาณุกณฺฏกฏาน   ไดแก  ที่ทับถมอยู 
แหงตอและหนามอันเกิดในที่นั้นเอง    และที่คนอ่ืนนํามาทิ้งไว.    บทวา 
ปพฺพตวิสม  ไดแก  ที่ขรขุระแหงภูเขานั่นแหละ.                 
         บทวา  เย  โอทกา  ความวา  สัตวที่เกิดในน้ําเทาน้ัน   มากกวา. 
ไดยินวา จากที่นี้ไป  ประมาณ  ๗๐๐ โยชน  มีประเทศชื่อวา สุวรรณภูมิ. 
เรือแลนไปดวยลมพัดไปทางเดียว    จะเดินทางถึงในเวลา ๗ วัน  ๗ คืน. 
ครั้นสมัยหน่ึงเรือแลนไปอยางนั้น เดินทางไปเพียง ๗ วัน (โดยแลนไป) 
ตามหลังปลานันทิยาวัฏ๑      พึงทราบวาสัตวน้ํามีมากอยางนี้     อีกประการ    
หน่ึง  เพราะพ้ืนที่บนบกนอย   และเพราะน้ํามีมาก     พึงทราบความหมาย 
ในเรื่องนี้ดังตอไปนี้.      เหมือนอยางวา     ในบึงใหญมีกอบัวกอหน่ึง 
มีใบ ๔ ใบ   เฉพาะตรงกลาง (กอ)  มดีอกบัวตูมดอกหนึ่ง  ฉันใด 
 
๑. เขาวาปลาขนาดใหญมาก  อาจจะเปนประเภทปลาวาฬก็ได  
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ทวีปทั้ง ๔   เหมือนใบบัว ๔ ใบ   เขาสิเนรุ   เหมือนดอกบัวตูมที่กลาง  
(กอ)  ฉันนั้นเหมือนกัน.  โอกาสวางที่น้ําลอมรอบทวีป   ก็เหมือนนํ้าที่ 
เหลือ.   ความท่ีนาน้ันเปนของมาก   ยอมปรากฏแกทานผูมีฤทธ์ิ.  เพราะ 
เมื่อทานผูฤทธ์ิไปทางอากาศ ทวีปทั้ง ๔ ยอมปรากฏเหมือนใบบัว ๔ ใบ 
เขาสิเนรุปรากฏเหมือนดอกบัวตูมอยูตรงกลาง พึงทราบวา เพราะสัตวเกิด 
ในน้ํามีมาก  สัตวน้ําเทาน้ันจึงมากกวาดวยประการอยางนี้.                                                   
                                          จบอรรถกถาสูตรที่   ๑  
 
             อรรถกถาสูตรท่ี ๒  เปนตน  
 
         ในสูตรท่ี ๒  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อฺตฺร  มนุสฺเสหิ    ความวา  ในท่ีนี้ทานประสงคเอา 
อบายท้ัง ๔  เวนมนุษยทั้งหลาย. 
         บทวา มชฺฌิเมสุ  ชนปเทสุ  อธิบายวา  ในทิศตะวันออกมีนิคม 
ชื่อกชังคละ,  ตอจากนิคมน้ันไป  เปนมหาสาลนคร.  ถัดจากมหาสาลนคร 
นั้นออกไป  เปนปจจันตชนบท   รวมในเขามา   เปนมัชฌิมประเทศ. 
ในทิศตะวันออกเฉียงใต   มีแมน้ําชื่อวา สาลวดี  ถดัจากแมน้ํานั้นออกไป 
เปนปจจันตชนบท   รวมในเขามา   เปนมัชฌิมประเทศ,  ในทิศใต   ม ี
นิคมชื่อวา  เสตกัณณิกะ    ถัดจากนิคมน้ันออกไป    เปนปจจันตชนบท 
รวมในเขามา   เปนมัชฌิมประเทศ,   ในทิศตะวันตก   มีบานพราหมณ 
ชื่อถูนะ   ถัดจาก  บานพราหมณนั้นออกไป   เปนปจจันตชนบท   รวมใน 
เขามา   เปนมัชฌิมประเทศ,    ในทิศเหนือมีภูเขาชื่ออุสีรธชะ    ถัดจาก  
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ภูเขานั้นออกไป  เปนปจจันตชนบท  รวมในเขามา เปนมัชฌิมประเทศ,   
ในชนบททีท่านกําหนดไวดังกลาวมาฉะน้ี.       ชนบทน้ีมีสัณฐานเหมือน 
ตะโพน  (วัด )   โดยตรง   บางแหง ๘๐ โยชน   บางแหง ๑๐๐ โยชน 
บางแหง  ๒๐๐ โยชน แตตรงกลาง ๓๐๐ โยชน (วัด ) โดยรอบประมาณ 
๙๐๐ โยชน.  สัตวเหลาน้ี   คือ พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระ- 
มหาสาวก    พระพุทธอุปฏฐาก    และพระพุทธสาวก    พระพทุธมารดา 
พระพุทธบิดา   พระเจาจักรพรรดิ   ยอมเกิดในที่มีประมาณเทาน้ี.    อีก 
ประการหนึ่ง    มัชฌิมประเทศ    แมเทียบเคียงเอายอมได.   พึงทราบนัย  
อยางนี้วา  ก็ชมพูทวีปแมทั้งสิ้น  ชื่อวาเปนมัชฌิมประเทศ  ทวีปที่เหลือ 
เปนปจจันตชน.    เมืองอนุราธปุระในตามพปณณิทวีป  (เกาะลังกา ) 
ชื่อวาเปนมัชฌิมประเทศ   ประเทศท่ีเหลือเปนปจจันตชนบท. 
         ในบทวา  ปฺวนโต     อชฬา  อเนฬมูคา  นี้    ผูประกอบดวย 
ปญญาเหลาน้ี   คือ กัมมสัสกตปญญา ๑ ฌานปญญา ๑ วิปสสนาปญญา ๑ 
มัคคปญญา ๑ ผลปญญา ๑  ชื่อวาผูมีปญญา. ผูไมโงเขลา   ชื่อวาผูไมโงเงา. 
น้ําลายของชนเหลาใดไมไหลออกจากปาก     ชนเหลาน้ัน       ชื่อวาผูไมมี 
น้ําลายไหล.   อธิบายวา   ปากไมมีน้ําลาย   (ไหลยืด)   ปากไมมีโทษ. 
บทวา   ปฏพิลา   แปลวา   ผูสามารถ   คือเปนผูประกอบดวยกําลังกาย  
และกําลังญาณ.    บทวา  อฺาตุ    ความวา  เพ่ือรูประโยชนและมิใช 
ประโยชน เหตุและมิใชเหตุ.  บทวา  ทุปฺปฺา  แปลวา  ผูไมมีปญญา. 
บทวา  ชฬา  แปลวา  ผูเขลา  ผูหลง.                         
         บทวา  อริเยน  ปฺาจกฺขุนา    ความวา  พรอมกับวิปสสนาและ 
มรรค.  บทวา  อวิชฺชาคตา  แปลวา  ผูประกอบดวยความมืดบอด  คือ  
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อวิชชา. 
          บทวา  เย   ลภนฺติ    ตถาคต  ทสฺสนาย   ความวา    สัตวเหลาใด 
รูคุณของพระตถาคต   ยอมไดเห็นพระตถาคตดวยจักขุวิญญาณ. 
         บทวา  ตถาคตปฺปเวทิต   ความวา   อันพระตถาคตประกาศแลว 
คือ  ตรัสประกาศไวแลว.   บทวา  สวนาย   ไดแก  เพ่ือสดับดวยโสต- 
         บทวา   ธาเรนฺติ     ไดแก  ไมหลงลืมพระธรรมวินัยนั้น.    บทวา 
ธตาน  ธมมฺาน   อตฺถ   อปุปริกฺขนฺติ   ความวา   สอบสวนอรรถและ 
มิใชอรรถะแหงพระบาลีโดยคลองแคลว.   บทวา  อตฺถมฺาย    ธมฺม- 
มฺาย  ไดแก รูอรรถกถาและบาลี.  บทวา  ธมมฺานุธมฺม ปฏปิซฺซนฺติ 
ไดแก บําเพ็ญปฏิปทาอันสมควร. 
         บทวา สเวชนีเยสุ   าเนสุ  ไดแก ในเหตุอันนาสังเวช.  บทวา 
สวิชฺชนติ  ความวา  ยอมถึงความสังเวช.   บทวา   โยนิโส   ปทหนฺติ  
ความวา   กระทําปธานะ  คือ  ความเพียรอันต้ังไวโดยอุบาย. 
         บทวา  ววสฺสคฺคารมฺม ความวา พระนิพพานเรียกวา ววัสสัคคะ 
(เปนที่สละสังขาร)     กระทําพระนิพพานนั้นใหเปนอารมณ.    บทวา 
ลภนฺติ   สมาธึ    ความวา  ยอมไดมรรคสมาธิและผลสมาธิ. 
         บทวา อนฺนคฺครสคฺคาน  ไดแก ขาวอยางดีและรสอยางดี.  บทวา 
อฺุเฉน    กปาลภตฺเตน   ยาเปนฺติ   ความวา  ยอมยังอัตภาพใหเปนไป 
ดวยรากไม  และผลไมนอยใหญในปา   หรือดวยภัตตาหารท่ีตนนํามาแลว 
ดวยภาชนะกระเบื้อง   โดยการแสวงหา    ก็ในเรือ่งนี้    บุคคลใดเม่ือจิต 
เกิดตองการของเค้ียวของกิน  อะไร ๆ  ก็ไมไดของน้ันในทันที   บุคคลน้ี   
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ชื่อวาไมไดขาวอยางดีและรสอยางดี.    แมเมื่อบุคคลใด   ไดในทันทีแลว  
มองดูอยู  (เห็น)  สี  กลิน่  และรส  ไมชอบใจ  แมบุคคลน้ี   ก็ชื่อวา 
ไมไดขาวอยางดีและรสอยางดี.  สวนบุคคลใด  ไดของท่ีมี สี กลิ่น  และ 
รสชอบใจ    บุคคลน้ี    ชือ่วาไดขาวอยางดีและรสอยางดี.    บุคคลผูนั้น 
พึงทราบโดยตัวอยางสูงสุด  เชน พระเจาจักรพรรดิ  โดยตัวอยางอยางตํ่า 
พระเจาธรรมาโศกราช. ก็โดยสังเขป ภัตตาหารหน่ึงถาดมีราคาแสนหน่ึงนี้  
ซื่อวาขาวอยางดและรสอยางดี. 
         ถามวา  ก็การท่ีพวกมนุษยไดเห็นภิกษุสงฆเที่ยวบิณฑบาตแลวถวาย 
ภัตตาหารอันอุดมและประณีตนี้      เรียกวาอะไร.     ตอบวา  นี้ก็เรียกวา 
ขาวอยางดีและรสอยางดี         เทียบเคียงบุคคลผูยังอัตภาพใหเปนไปดวย 
ภัตตาหารท่ีตนนํามาดวยภาชนะ.กระเบ้ือง  ดวยการเท่ียวแสวงหา. 
         ในบทวา   อติถรโส    เปนตนไป    ความวา  สามัญผล ๔  ชื่อวา 
อรรถรส.  มรรค ๔  ชื่อวา  ธรรมรส. พระอมตนิพพาน  ชื่อวาวิมุตติรส. 
คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงมีเนื้อความงายทั้งน้ันแล.     
 
                                     จบอรรถกถาวรรคท่ี   ๔ 
                                      จบชมพูทวีปเปยยาล    
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                               ปาสาทกรธัมมาทิบาลี 
 
                        วาดวยคุณสมบัติที่เปนสวนหน่ึงของลาภ 
 
         [๒๐๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความเปนผูถืออยูปาเปนวัตร 
ความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ความเปนผูถือทรงผาบังสุกุลเปน 
วัตร  ความเปนผูถือทรงไตรจีวร  ความเปนพระธรรมกถึก  ความเปน 
พระวินัยธร  ความเปนผูมีพระพุทธพจนอันไดสดับแลวมาก  ความเปน 
ผูมั่นคง   ความมีอากัปปสมบัติ  ความมีบริวารสมบัติ  ความเปนผูมีบริวาร 
มาก  ความเปนกุลบุตร  ความเปนผูมีผิวพรรณงาม  ความเปนผูมีเจรจา 
ไพเราะ  ความเปนผูมักนอย  ความเปนผูมีอาพาธนอย  นี้เปนสวนหนึ่ง 
ของลาภ. 
 
                        วาดวยผูชื่อวาทําตามคําสอนของพระศาสนา 
 
         [๒๐๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุเจริญปฐมฌานแมชั่วกาล 
เพียงลัดนิ้วมือไซร  ภิกษุนี้เรากลาววา   อยูไมเหินหางจากฌาน    ทําตาม 
คําสอนของพระศาสดา  ปฏิบัติตามโอวาท   ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวน 
แควนเปลา  ก็จะปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปฐมฌานน้ันเลา. 
         [๒๐๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุผูเจริญทุติยฌานแมชั่วกาล  
เพียงลัดนิ้วมือ...  เจริญตติยฌาน.. .  เจริญจตุตถฌาน... เจริญเมตตา 
เจโตวิมุตติ...   เจริญกรุณาเจโตวิมุตติ. . .    เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติ. . . 
เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติ. ..    พิจารณากายในกายอยู     พึงเปนผูมีความ 
เพียร    มีสัมปชัญญะ    มสีติ    กําจัดอภิชฌา    และโทมนัสในโลก. . . 
พิจารณาเวทนาในเวทนาท้ังหลาย . . .พิจารณาจิตในจิตอยู . . .พิจารณา  
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ธรรมในธรรมท้ังหลาย ... ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความ  
เพียร   ประคองจิตไว    ต้ังจิตไว   เพ่ือไมใหอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไม 
เกิด  เกิดข้ึน... ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคอง 
จิตไว    ต้ังจิตไว  เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว ...   ยังฉันทะ 
ใหเกิด    พยายาม    ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว     ต้ังจิตไว   เพ่ือ 
ยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึน . .. ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม   ปรารภ 
ความเพียร  ประคองจิตไว   ต้ังจิตไว  เพ่ือความต้ังมั่น   ไมฟนเฝอ  เพ่ือ 
ความมีมาก   เพ่ือความไพบูลย   เพ่ือความเจริญ   เพ่ือความบริบูรณแหง 
กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ... เจริญอิทธิบาทท่ีประกอบดวยฉันทสมาธิปธาน-  
สังขาร... เจรญิอิทธิบาทท่ีประกอบดวยวิริยสมาธิปธานสังขาร... เจริญ 
อิทธิบาทท่ีประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร.. .  เจริญอิทธิบาทท่ีประ- 
กอบดวยวีมังสาสมาธิปธานสังขาร...  เจริญสัทธินทรีย.. .  เจริญวิริยิน- 
ทรีย... เจริญสตินทรีย.. .  เจริญสมาธินทรีย... เจริญปญญินทรยี... 
เจริญสัทธาพละ.. . .  เจรญิวิริยพละ. . .  เจริญสติพละ....เจริญสมาธิพละ 
...เจริญปญญาพละ...เจริญสติสัมโพชฌงค...เจริญธัมมวิจยสัมโพช- 
ฌงค.. . เจริญวิริยสัมโพชฌงค... เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค 
สัมโพชฌงค . . .   เจริญสมาธิสัมโพชฌงค. . .  เจริญอุเบกขาสัมโพฌงค 
...   เจริญสัมมาทิฏฐิ ...   เจริญสัมมาสังกัปปะ.... เจริญสัมมาวาจา...  
เจริญสัมมากัมมันตะ...  เจริญสัมมาอาชีวะ. . .   เจริญสัมมาวายามะ.... 
เจริญสัมมาสติ  ถาภิกษุเจริญสัมมาสมาธิแมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือไซร 
ภิกษุนี้เรากลาววา  อยูไมเหินหางจากฌาน  ทําตามคําสอนของพระศาสดา  
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ปฏิบัติตามโอวาท  ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา  จะปวยกลาว 
ไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงสัมมาสมาธิเลา.  
         [๒๑๐] ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน      เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก 
มีวรรณะดีหรือวรรณะทรามเขา    เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว  มีความ 
เขาใจเชนนี้วา  เรารู   เราเห็น   ดังนี้    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรา 
กลาววา  อยูไมเหินหางจากฌาน   ทําตามคําสอนของพระศาสดา   ปฏิบัติ 
ตามโอวาท   ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา   จะปวยกลาวไปไย 
ถึงผูกระทําใหมากซ่ึงความเขาใจน้ันเลา. 
         [๒๑๑]  ภิกษุผูมีความเขาใจรูปภายใน      เห็นรูปภายนอกท่ีไมมี 
ประมาณ  มีวรรณะดีหรือมีวรรณะทรามเขา   เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสีย 
ไดแลว   มีความเขาใจเชนนี้วา   เรารู   เราเห็น... 
         [๒๑๒]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน     เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก 
มีวรรณะดีหรือวรรณะทราม  เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสียไดแลว   มีความ 
เขาใจเชนนี้วา   เรารู   เราเห็น . . . 
         [๒๑๓]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน    เห็นรูปภายนอกท่ีไมมี 
ประมาณ  มีวรรณะดีหรือมีวรรณะทรามเขา    เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสีย 
ไดแลว  มีความเขาใจเชนน้ีวา  เรารู  เราเห็น... 
         [๒๑๔]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกท่ีเขียว 
มีสีเขียว   เปรียบดวยของเขียว    มีแสงเขียวเขา    เธอครอบงํารูปเหลาน้ัน 
เสียไดแลว    มีความเขาใจเชนนี้วา   เรารู  เราเห็น. . . 
         [๒๑๕]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีเหลือง 
มีสีเหลือง  เปรียบดวยของเหลือง    มีแสงเหลืองเขา   เธอครอบงํารูปเหลา  
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นั้นเสียไดแลว   มีความเขาใจเชนนี้วา   เรารู   เราเห็น . . .  
         [๒๑๖]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน    เห็นรูปภายนอกท่ีแดง 
มีสีแดง    เปรียบดวยของแดง     มีแสงแดงเขา     เธอครอบงํารูปเหลาน้ัน 
เสียไดแลว   มีความเขาใจเชนนี้วา   เรารู   เราเห็น . . . 
         [๒๑๗]  ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน     เห็นรูปภายนอกท่ีขาว 
สีขาว   เปรียบดวยของชาว   มีแสงขาวเขา    เธอครอบงํารูปเหลาน้ันเสีย  
ไดแลว   มีความเขาใจเชนนี้วา    เรารู     เราเห็น . . .  ภิกษุผูมีรปู   ยอม 
เห็นรูปทั้งหลาย . . . 
         [๒๑๘] ภิกษุผูมีความเขาใจอรูปภายใน      ยอมเห็นรูปภายนอก 
... ภิกษุยอมเปนผูนอมใจไปวางามเทานั้น... 
         [๒๑๙]  ภิกษุบรรลอุากาสานัญจายตนฌาน       โดยมนสิการวา 
อากาศไมมีที่สุด     เพราะลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง     เพราะดับ 
ปฏิฆสัญญาเสียได  เพราะไมใสใจซ่ึงสัญญาตาง ๆ อยู. . . . 
         [๒๒๐]  ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
แลว ไดบรรลุวิญญาณัญจาตนฌาน โดยมนสิการวา  วิญญาณไมมีที่สุด. . . 
         [๒๒๑] ภิกษุกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌาน  โดยประการท้ังปวง 
แลว   ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  โดยมนสิการวา  สิ่งอะไรไมมี. . . 
         [๒๒๒] ภิกษุกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน   โดยประการท้ังปวง 
แลว  ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน...                            
         [๒๒๓] ภิกษุกาวลวงเนวสัญญานาสัญายตนฌาน   โดยประการ 
ทั้งปวงแลว  ไดบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธ . . .  
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         [๒๒๔]  ดูกอนท้ังหลาย    ถาภิกษุเจริญปฐวีกสิณแมชั่วกาลเพียง 
ลัดนิ้วมือไซร ภิกษุนี้เรากลาววาอยูไมเหินหางจากฌาน ทําตามคําสอนของ 
พระศาสดา  ปฏิบัติตามโอวาท  ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลาก็จะ 
ปวยกลาวไปไยถึงผูกระทําใหมากซ่ึงปฐวีกสิณน้ันเลา          ถาภิกษุเจริญ  
อาโปกสิณ  . . . เจริญเตโชกสิณ . . . เจริญวาโยกสิณ. . . เจริญนีลกสิณ.. . 
เจริญปตกสิณ. . .    เจริญโลหิตกสิณ. . .  เจริญโอทาตกสิณ. . .   เจริญ  
อากาสกสิณ. . .  เจริญวิญาณกสิณ. . . เจริญอสุภสัญญา. .   เจรญิมรณ- 
สัญญา. . . เจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา. . . เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา. . . 
เจริญอนิจจสัญญา . . . เจริญอนิจเจทุกขสัญญา... เจริญทุกเธอนัตตสัญญา... 
เจริญปหานสัญญา. . .   เจริญวิราคสัญญา  . . .  เจริญนิโรธสัญญา  . .  เจริญ 
อนิจจสัญญา. . .เจริญอนัตตสัญญา. . . เจริญมรณสัญญา . . .เจรญิอาหาเร- 
ปฏิกูลสัญญา...  เจริญสัพพโลเกอนภิรตสัญญา. . .   เจริญอัฏฐิกสัญญา. . . 
เจริญปุฬุวกสัญญา. . .  เจริญวินีลกสัญญา . . .    เจริญวิจฉิททกสัญญ. . . 
เจริญอุทธุมาตกสัญญา . . . เจริญพุทธานุสสติ . . .  เจริญธัมมานุสสติ . . . 
เจริญสังฆานุสสติ . . .  เจริญอานาปานสติ . . . เจรญิมรณสติ . . . เจริญ 
เทวตานุสสติ. . . เจริญอานาปานสติ . . . เจริญมรณสคิ. . .  เจริญกายคตาสติ 
. . . เจริญอุปสมานุสสติ.. .   เจริญสัทธนิทรียอันสหรคตดวยปฐมฌาน. . . 
เจริญวิริยินทรีย. . .เจริญสตินทรีย. . .เจริญสมาธินทรีย. . . เจริญปญญิน- 
ทรีย. . .  เจรญิสัทธาพละ . . .  เจริญวิรยิพละ . . .  เจริญสติพละ. . .  เจริญ 
สมาธิพละ.. .. เจริญปญญาพละ. . .  เจริญสัทธินทรยีอันสหรคตดวยทุติย- 
ฌาน ฯลฯ เจริญสัทธินทรยีอันสหรคตดวยตติยฌาน ฯลฯ  เจรญิสัทธิน- 
ทรียอันสหรคตดวยจตุตถฌาน ฯ ล ฯ      เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวย  
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เมตตา  ฯลฯ เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยกรุณา ฯลฯ เจริญสัทธิน-  
ทรียอันสรหคตดวยมุทิตา ฯลฯ  เจริญสัทธินทรียอันสหรคตดวยอุเบกขา 
. . . จริญวิริยนิทรีย. . .  เจริญสตินทรีย. . .  เจริญสมาธินทรีย . . .    เจริญ 
ปญญินทรีย. . .  เจริญสัทธาพละ. . . เจริญวิริยพละ. . .  เจริญสติพละ. . . 
เจริญสนมธิพละ. . . เจริญปญญาพละ    แมชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือไซร 
ภิกษุนี้เรากลาววา  อยูไมเหินหางจากฌาน  ทําตามคําสอนของพระศาสดา 
ปฏิบัติตามโอวาท      ไมฉันบิณฑบาตของชาวแวนแควนเปลา     จะปวย 
กลาวไปไยถึงผูการทําใหมาก     ซึ่งปญญาพละอันสหรคตดวยอุเบกขาเลา. 
 
        วาดวยอานิสงสการเจริญกายคตาสติ 
 
         [๒๒๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
เจริญแลว   กระทําใหมากแลว    กุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งเปนไป 
ในสวนวิชชา    ยอมหยั่งลงในภายในของภิกษุนั้น      เปรียบเหมือนมหา- 
สมุทรอันผูใดผูหน่ึงถูกตองดวยใจแลว     แมน้ํานอยสายใดสายหน่ึงซ่ึงไหล 
ไปสูสมุทร  ยอมหยั่งลงในภายในของผูนั้นฉะนั้น. 
         [๒๒๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมขอหนึ่งซ่ึงบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    เปนไปเพ่ือความสังเวชใหญ    เปนไปเพ่ือประโยชน 
ใหญ  เปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ  เปนไปเพ่ือสติและสัมปชัญญะ  
เปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ  เปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน   เปนไปเพ่ือ 
ทําใหแจงซ่ึงผล     คือวิชชาและวิมุตติ    ธรรมขอหนึ่งคืออะไร    คือกาย- 
คตาสติ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมขอหนึ่งน้ีแล   บุคคลอบรมแลว  กระทํา 
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความสังเวชใหญ   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน 
ใหญ   ยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ     ยอมเปนไปเพ่ือสติและ  
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สัมปชัญญะ    ยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ    ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสุข  
ในปจจุบัน  ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงผล  คือวิชชาและวิมุตติ. 
         [๒๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    แมกายก็สงบ      แมจิตก็สงบ     แมวิตกวิจารก็สงบ 
ธรรมที่เปนไปในสวนแหงวิชชาแมทั้งสิ้น  กถ็ึงความเจริญบริบูรณ  ธรรม 
ขอหนึ่งคืออะไร    คือกายคตาสติ    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เมื่อธรรมขอ 
หน่ึงนี้แล   บุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลว    แมกายก็สงบ   แมจิตก็สงบ 
แมวิตกวิจารก็สงบ   ธรรมที่เปนไปในสวนแหงวิชชาแมทั้งสิ้น  กถ็ึงความ 
เจริญบริบูรณ. 
         [๒๒๘]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
การทําใหมากแลว    อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด    ยอมไมเกิดข้ึนไดเลย    และ 
อกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว     ยอมละเสียได     ธรรมขอหนึ่งคืออะไร   คือ 
กายคตาสติ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งน้ีแล    บุคคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว    อกุศลธรรมท่ียังไมเกิด    ยอมไมเกดิข้ึนไดเลย 
และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ยอมละเสียได. 
         [๒๒๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
ทําใหมากแลว   กุศลธรรมท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน   และกุศลธรรมที่เกิด 
ข้ึนแลว    ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ   ไพบูลยยิ่ง   ธรรมขอหนึ่งคืออะไร 
คือกายคตาสติ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อธรรมขอหนึ่งน้ีแล   บุคคลเจริญ 
แลว   กระทาํใหมากแลว   กุศลธรรมท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน   และกุศล- 
ธรรมที่เกิดข้ึนแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง.  
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         [๒๓๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว   ยอมละอวิชชาเสียได     วิชชายอมเกิดข้ึน    ยอมละ 
อัสมิมานะเสียได     อนุสยัยอมถึงความเพิกถอน     ยอมละสังโยชนเสียได 
ธรรมขอหนึ่งคืออะไร   คือกายคตาสติ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อธรรม 
ขอหนึ่งน้ีแล   บุคคลเจริญแลว   การทําใหมากแลว    ยอมละอวิชชาเสียได 
วิชชายอมเกดิข้ึน    ยอมละอัสมิมานะเสียได    อนุสัยยอมถึงความเพิกถอน 
ยอมละสังโยชนเสียได. 
         [๒๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เม่ือธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือความแตกฉานแหงปญญา  ยอมเปนไป 
เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน  ธรรมขอหนึ่งคืออะไร   คือกายคตาสติ   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรมขอหนึ่งน้ีแล    บุคคลเจริญแลว    การทําใหมากแลว 
ยอมเปนไปเพ่ือความแตกฉานแหงปญญา      ยอมเปนไปเพ่ืออนุปาทาปริ- 
นิพพาน. 
         [๒๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว    ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย     ยอมมีการแทง 
ตลอดธาตุตาง ๆ  ยอมมีความแตกฉานในธาตุมากหลาย      ธรรมขอหนึ่ง 
คืออะไร    คือกายคตาสติ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งน้ีแล 
บุคคลเจริญแลว    กระทําใหมากแลว   ยอมมีการแทงตลอดธาตุมากหลาย 
ยอมมีการแทงตลอดธาตุตาง ๆ  ยอมมีความแตกฉานในธาตุมากหลาย 
         [๒๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง    ยอมเปนไป 
เพ่ือทําสกทาคามิผลใหแจง    ยอมเปนไปเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง    ยอม  
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เปนไปเพ่ือทําอรหัตผลใหแจง     ธรรมขอหนึ่งคืออะไร    คือกายคตาสติ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมขอหนึ่งน้ีแล  บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมาก 
แลว    ยอมเปนไปเพ่ือทําโสดาปตติผลใหแจง   ยอมเปนไปเพ่ือทําสกทา- 
คามิผลใหแจง     ยอมเปนไปเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง     ยอมเปนไปเพ่ือ 
ทําอรหัตผลใหแจง. 
         [๒๓๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อธรรมขอหนึ่งบุคคลเจริญแลว 
กระทําใหมากแลว   ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา    ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ  
แหงปญญา     ยอมเปนไปเพ่ือความไพบูลยแหงปญญา     ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนผูมีปญญาใหญ    ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก   ยอม 
เปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาไพบูลย  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
ลึกซ้ึง  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาสามารถยิ่ง  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
เปนผูมีปญญากวางขวาง  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมากดวยปญญา  ยอม 
เปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาวองไว   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
เร็ว  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง   ยอมเปนไปเพ่ือความเปน 
ผูมีปญญาแลน   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาคม   ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส     ธรรมขอหนึ่งคืออะไร   คือกายคตาสติ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมขอหนึ่งน้ีแล   บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมาก 
แลว    ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญา. . .  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
ชําแรกกิเลส.  
         [๒๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ชนเหลาใดไมบริโภคกายคตาสติ 
ชนเหลาน้ันชื่อวายอมไมบริโภคอมตะ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ชนเหลาใด 
บริโภคกายคตาสติ  ชนเหลาน้ันชื่อวายอมบริโภคอมตะ.  
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         [๒๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายคตาสติอันชนเหลาใดไมบริโภค  
แลว  อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมบริโภคแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลน   กาย- 
คตาสติอันชนเหลาใดบริโภคแลว   อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันบริโภคแลว. 
         [๒๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กายคตาสติของชนเหลาใดเส่ือม 
แลว    อมตะของชนเหลานั้นชื่อวาเส่ือมแลว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กาย- 
คตาสติของชนเหลาใดไมเสื่อมแลว     อมตะของชนเหลาน้ัน ชื่อวาไมเสื่อม 
แลว. 
         [๒๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กายคตาสติอันชนเหลาใดเบ่ือแลว 
อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันเบื่อแลว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายสตาสติอัน 
ชนเหลาใดชอบใจแลว  อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันชอบใจแลว. 
         [๒๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ชนเหลาใดประมาทกายคตาสติ 
ชนเหลาน้ันชื่อวาประมาทอมตะ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ชนเหลาใดไม 
ประมาทกายคตาสติ  ชนเหลาน้ันชื่อวาไมประมาทอมตะ. 
         [๒๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กายคตาสติอันชนเหลาใดหลงลืม 
อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันหลงลืม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายคตาสติอัน 
ชนเหลาใดไมหลงลืม  อมตุชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมหลงลืม. 
         [๒๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      กายคตาสติอันชนเหลาใดไมสอง 
เสพแลว  อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมสองเสพแลว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
กายคตาสติอันชนเหลาใดสองเสพแลว  อมติชื่อวาอันชนเหลาน้ันสองเสพ 
แลว. 
         [๒๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายคตาสติอันชนเหลาใดไมเจริญ 
แลว   อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมเจริญแลว    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  กาย-  
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คตาสติอันชนเหลาใดเจริญแลว   อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันเจริญแลว.  
         [๒๔๓]  ดูกอนภิกษุทั่งหลาย    กายคตาสติอัน ชนเหลาใดไมทําให 
มากแลว  อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมทําใหมากแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหมากแลว    อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันทําให 
มากแลว . 
         [๒๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายคตาสติอันชนเหลาใดไมรูดวย 
ปญญาอันยิ่ง     อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมรูดวยปญญาอันยิ่ง    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กายคตาสติอันชนเหลาใดรูดวยปญญาอันยิ่ง    อมตะชื่อวา 
อันชนเหลาน้ันรูดวยปญญาอันยิ่ง. 
         [๒๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายคตาสติอันชนเหลาใดไมกําหนด 
รูแลว    อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมกําหนดรูแลว    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
กายคตาสติอันชนเหลาใดกําหนดรูแลว   อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันกําหนด 
รูแลว. 
         [๒๔๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กายคตาสติอันชนเหลาใดไมทําให 
แจงแลว       อมตะชื่อวาอันชนเหลาน้ันไมทําใหแจงแลว        ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     กายคตาสติอันชนเหลาใดทําใหแจงแลว     อมตะชือ่วาอันชน 
เหลาน้ันทําใหแจงแลว. 
                             เอกนิบาต ๑,๐๐๐  สตูร จบบริบูรณ  
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        อรรถกถาปสาท๑กรธัมมาทิบาลี  

 
          อรรถกถาปสาท๒กรธรรมวรรค 
 
         คําวา อทฺธ  ในบทเปนตน วา  อทฺธมิท  นี้เปนชื่อของสวนหนึ่ง ๆ 
ทานอธิบายวา     นี้เปนลาภแนแท    คือ    นี้เปนสวนหนึ่ง ๆ ของลาภ. 
บทวา  ยทิท  อารฺกตฺต  คือ   ความเปนผูอยูปาสวนหนึ่งใด.  อธิบาย 
วา    ชื่อวาความเปนผูอยูปาเปนสวนหนึ่งของลาภ   คือ   ภิกษุผูอยูปาอาจ 
ไดลาภ   เพราะเปนผูบําเพ็ญไดอยางแทจริง.  ก็ภิกษุผูอยูปาเปนวัตรคิดวา 
เราจัก กระทําส่ิงท่ีสมควรแกการอยูปาของตัวเรา  จึงไมการทํากรรมท่ีชื่อวา 
ลามก.  เมื่อเปนเชนนั้น    มหาชนก็จะเกิดความเคารพตอทานวา   ภิกษุนี้  
ถือการอยูปาเปนวัตร      ยอมทําการบูชาดวยปจจัยทั้ง  ๔.  เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ความเปนผูอยูปาเปน 
วัตรนี้   เปนลาภแนแท    ดังน้ี.  แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้แหละ. 
         ก็คามเปนผูไดสดับฟงมาก  ชื่อวา  พาหุสัจจะ   ในสูตรนี้.  บทวา 
ถารเรยฺย    ไดแก   ความเปนผูถึงความม่ันคง    เพราะเปนผูบวชนาน. 
บทวา    อากปฺปสมฺปทา   ไดแก  ความถึงพรอมดวยมารยาทมีการครอง 
จีวรเปนตน .  ความเปนผูมีบริวารสะอาด  ชื่อวา  ปริวารสัมปทา   ความ 
ถึงพรอมดวยบริวาร.   ความเปนกุลบุตร    ชื่อวา   กุลปุตติ   (บตุรคนมี 
ตระกูล).  ความเปนผูมีรูปรางดี  ชื่อวา   วัณณโปกขรตา.   ความเปลง 
ถอยคําไพเราะ   ชื่อวา   กัลยาณวากกรณตา.   ความถึงพรอมดวยความ 
ไมมีโรค  ชื่อวา  อัปปาพาธตา.    ก็ภิกษุผูไมมีโรค  ยอมบําเพ็ญวาสธุระ 
 
๑. บาลีขอ  ๒๐๗-๒๔๖.   ๒.  บาลีขอ  ๒๐๗.  
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(ธุระในการอบรมจิตใจ)   และคันถธุระใหบริบูรณได   เพราะตนเปนผู  
มีรางกายสบาย.  เพราะเหตุนั้น    ลาภทั้งหลายจึงเกิดข้ึนแกภิกษุนั้นแล. 
                       จบอรรถกถาปสาทกรธรรมวรรค 
 
          อรรถกถาอปรอัจฉราสังฆาตวรรค๑  
 
         พระสูตรแมนี้วา  อจฺฉราสงฺฆาตมตฺต  ดังน้ี  ตรัสไวในเหตุเกิดเรื่อง 
ของอัคคิกขันโธปมสูตร.   ก็กถาที่พูดถึงผลของเมตตาท่ีไมถึงอัปปนาไมมี. 
พระธรรมเทศนานี้พึงทราบวาทรงปรารภในเมื่อเกิดเรื่องนั้น  นั่นแล. 
 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   ปม   มีเนื้อความดังกลาวไวในวิภังควา 
เปนที่  ๑  ตามลําดับแหงการนับ    ชื่อวาเปนที่  ๑  เพราะเขาฌานที่  ๑  นี้.   
บทวา  ณาน  ความวา  ชื่อวาฌานมี  ๒ อยาง  คือ  อารัมมณูปนิชฌาน 
และลักขณูปนิชฌาน. ในฌาน ๒ อยางนั้น  สมาบัติ  ๘ ชื่อวา  อารัมม- 
ณูปนิชฌาน.  ก็สมาบัติ  ๘  เหลาน้ัน    เรียกวาอารัมมณูปนิชฌาน  เพราะ 
เขาไปเพงอารมณมีปฐวีกสิณเปนตน .  วิปสสนา   มรรค  และผล   ชื่อวา 
ลักขณูปนิชฌาน.  ก็วิปสสนาชื่อวา   ลักขณูปนิชฌาน  เพราะเขาไปเพง 
ลักษณะของสังขารดวยอํานาจไตรลักษณมีความไมเที่ยงเปนตน .    ก็มรรค 
ทานเรียกวาลักขณูปนิชฌาน        เพราะกิจในการเขาไปเพงลักษณะแหง 
วิปสสนา  ยอมสําเร็จดวยมรรค   ผลทานเรียกวาลักขณะปนิชฌาน  เพราะ 
เขาไปเพงพระนิพพานอันมีลักษณะเปนสุญญตะ    (วางเปลา)   อนิมิตตะ 
(ไมมีนิมิต)  และอัปปณิหิตะ  (ไมมีที่ต้ัง ).  ก็บรรดาฌาน  ๒  อยางนั้น 
ในอรรถน้ีประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌาน. 
 
๑. บาลีขอ  ๒๐๘ - ขอ  ๒๒๔  ในบาลีไมไดแยกเปนวรรค แตรวมอยูในปสาทกรธัมมาทิบาลี.  
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         บทวา   โก  ปน วาโท  เย  น  พหลุีกโรนฺติ  ความวา  ไมมี  
คําท่ีจะพึงกลาวในชนผูการทําปฐมฌานน้ันใหมาก     คําท่ีเหลือในสูตรนี ้
พึงเขาใจโดยนัยดังกลาวไวแลวในหนหลังน้ันแล. 
         แมในบทวา  ทุติย    ดังน้ีเปนตนไป   ก็พึงทราบเน้ือความโดยนัย  
มีอาทิวา  เปนที่   ๒  ความลําดับแหงการนับ   ดังน้ี . 
         บทวา  เมตฺต  ไดแก  แผประโยชนเกื้อกูลไปในสรรพสัตวทั้งหลาย. 
บทวา    เจโตวิมุตฺตึ    ไดแก  ความหลุดพนดวยจิต.  เมตตาท่ีถึงอัปปนา 
เทาน้ัน  ทานประสงคเอาในที่นี้.   แมในกรุณาเปนตนก็มีนัยนี้นั่นแล.  ก ็
พรหมวิหาร  ๔   เหลาน้ีเปนวัฏฏะ     เปนบาทแหงวัฏฏะ     เปนบาทแหง 
วิปสสนา   เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน    เปนบาทแหงอภิญญา 
หรือเปนบาทแหงนิโรธ.     แตไมเปนโลกุตระ.    ถามวา   เพราะเหตุไร. 
ตอบวา  เพราะยังมีสัตวเปนอารมณ. 
         บทวา   กาเย   กายานุปสฺสี   ความวา    ผูพิจารณาเห็นดวยปญญา 
ซึ่งกายนั้นแล    ในกาย   ๑๘  ประการน้ีคือ   อานาปานบรรพ   ๑   อิริยา- 
ปถบรรพ   ๑   จตุสัมปชัญญบรรพ   ๑  ปฏกิูลมนสิกาพรรพ     ๑   ธาตุ- 
มนสิการบรรพ   ๑  นวสีวถิกาบรรพ   ๙  กสิณมีนลีกสิณเปนตน  ๔ เนื่อง 
ดวยบริกรรมภายใน.    บทวา  วิหรติ   แปลวา  เปนอยู   คือเปนไปอยู. 
ดวยบทวา  วิหรติ  นี ้ ยอมเปนอันกลาวถึงอิริยาบถของภิกษุผูเจริญกายา- 
นุปสสนาสติปฏฐานดวยกาย  ๑๘  อยางนี้ดวย.  บทวา  อาตาป ไดแก  มีความ 
เพียร  ดวยความเพียรเปนเครื่องเจริญสติปฏฐานมีประการดังกลาวแลวน้ัน 
นั่นแล.  บทวา  สมฺปชาโน  ไดแก  รูอยูโดยชอบดวยปญญาเครื่อง 
พิจารณากายานุปสสนาสติปฏฐาน  ดวยกาย  ๑๘  อยาง.  บทวา  สติมา  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 228 

ผูประกอบดวยสติอันควบคุมการพิจารณาเห็นกายดวยกาย  ๑๘  อยาง. 
บทวา  วิเนยฺย  โลเก   อภาิชฺฌาโทมนสฺส    มีอธิบายวา    ภิกษุนําออก 
คือขมตัณหาอันเปนไปในกามคุณ  ๕  และโทมนัสอันประกอบดวยปฏิฆะ 
ในโลก     กลาวคือกายน้ันนั่นแหละ     เปนผูพิจารณาเห็นกายในกายอยู. 
ดวยประการเพียงเทาน้ี   พึงทราบวา  ทานกลาวการพิจารณารูปลวนๆ  ดวย 
กายานุปสสนาสติปฏฐาน. 
         บทวา    เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี    ความวา    ก็ในคําเปนตนวา 
บรรดาเวทนาท้ังหลายมีสุขเวทนาเปนตน     ภิกษุเปนผูพิจารณาเห็นเวทนา 
๙ อยางดังท่ีตรัสไวอยางนี้วา   เมื่อเสวยสุขเวทนา   ยอมรูชัดวา    เรากําลัง 
เสวยสุขเวทนา  เมื่อเสวยทุกขเวทนา ยอมรูชัดวา  เรากําลังเสวยทุกขเวทนา 
เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ( เวทนาท่ีไมสุขไมทุกข)  ยอมรูชดัวา  เราเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา   เมื่อเสวยสุขเวทนาอิงอามิส    หรือสุขเวทนาปราศจาก 
อามิส  ทุกขเวทนาอิงอามิส  หรือทุกขเวทนาปราศจากอามิส  อทุกขมสุข 
เวทนาอิงอามิส  หรืออทกุขมสุขเวทนาปราศจากอามิส   ยอมรูชัดวา  เรา 
เสวยอทุกขมสุขเวทนาปราศจากอามิส  ดังนี้  พึงทราบเน้ือความในเรื่องนี้  
ดวยอํานาจของวิริยะ  ปญญา  และสติ   ซึ่งเปนตัวกํากับการเจริญเวทนา- 
นุปสสนาสติปฏฐานโดยประการ ๙ อยาง.  ก็ในบทวา โลเก นี้ พึงทราบวา 
ไดแกเวทนา. 
         แมในจิตและธรรมเปนตนก็มีนัยนี้แหละ.  แตบทวา  จิตฺเต   จิตฺตา- 
นุปสฺสี    ในสูตรนี้     มีความหมายวา     พิจารณาเห็นดวยอนุปสสนาอัน 
พิจารณาอยางนี้     ในจิต  ๑๖  ประเภทที่ทานขยายความไววา    หรือยอม 
รูชัดจิตมีราคะวาเปนจิตมีราคะ  ดังนี.้ 
         บทวา     ธมฺเมสุ    ธมฺมานุปสฺสี    ความวา    พิจารณาเห็นธรรม  
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เหลาน้ันดวยอนุปสสนาอันเปนตัวพิจารณา ในธรรมท่ีกลาวไว ๕ ประการ  
ดวยโกฏฐาส   คือสวนอยางนี้   คือนิวรณ  ๕ อุปาทานขันธ  อายตนะ 
ภายในและอายตนะภายนอกอยางละ  ๖  โพชฌงค ๗  อรยิสัจ  ๔. 
         ก็ในการพิจารณาเห็นธรรมนี้     ทานกลาวการพิจารณานามลวน ๆ 
ในเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน     และจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน.    กลาว 
ถึงการพิจารณาท้ังรูปและนามในสัมมานุปสสนาสติปฏฐาน.   พึงทราบวา 
สติปฏฐานแมทั้ง ๔ นี้   ทานกลาวทั้งโลกิยะและโลกุตระคละกันไป. 
         บทวา    อนุปฺปนฺนาน  ไดแก  ทีย่ังไมเกิด.    บทวา   ปาปกาน 
ไดแก   ตํ่าทราม.    บทวา  อกุสลาน    ธมฺาน  ไดแก    ธรรมมีโลภะ 
เปนตนอันเกิดจากความไมฉลาด.  บทวา   อนุปฺปาทาย  คือเพ่ือตองการ 
ไมเกิด.  บทวา  ฉนฺท  ชเนติ  ความวา   ยอมใหเกิดกุศลฉันทะในความ 
เปนผูใครจะทํา.  บทวา  วายมติ   ไดแก    กระทําความเพียรเปนเครื่อง 
ประกอบ   คือความบากบ่ัน.    บทวา  วิริย  อารภติ   ไดแก    กระทํา 
ความเพียรทางกายและทางใจ.  บทวา   จีตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ไดแก  ยกจิต 
ข้ึนดวยความเพียรอันเกิดรวมกันนั้นนั่นแหละ.    บทวา.   ปทหติ   ไดแก 
กระทําความเพียรอันเปนปธานะ. 
         บทวา   อุปฺปนฺนาน  ไดแก    เกิดแลว    คือบังเกิดแลว.   บทวา 
กุสลาน    ธมมฺาน  ไดแก    ธรรมมีอโลภะเปนตนอันเกิดจากความฉลาด. 
         บทวา    ิติยา  แปลวา   เพ่ือความต้ังอยู.    บทวา  อสมฺโมสาย 
แปลวา    เพ่ือความไมเลือนหาย.    บทวา   ภิยโยภาวาย  แปลวา  เพ่ือ 
ความมีบอย ๆ.     บทวา วิปุลาย      แปลวา   เพื่อความไพบูลย.   บทวา 
ภาวนาย  แปลวา  เพ่ือความเจริญ.  บทวา  ปาริปูริยา   แปลวา    เพ่ือ  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 230 

ความบริบูรณ. 
         การขยายความเฉพาะบทเดียวสําหรับสัมมัปปธาน ๔ เพียงเทาน้ี   
กอน.   กช็ื่อวากถาวาดวยสัมมัปปธานน้ีมี ๒ อยาง   คือ    เปนโลกิยะ ๑ 
เปนโลกุตระ ๑.   ในกถา ๒ อยางนั้น     สัมมัปปธานกถาอันเปนโลกิยะ 
มีอยูในเบื้องตนแหงกถาทั้งปวง.     กถาวาดวยสัมมปปธานอันเปนโลกิยะ 
นั้น       พึงทราบไดเฉพาะในขณะมรรคอันยังเปนโลกิยะโดยปริยายแหง 
กัสสปสังยุต. 
         สมจริงดังท่ีทานพระมหากัสสปกลาวไวในกัสสปสังยุตน้ันวา 
                          ผูมีอายุ     สมัมัปปธาน   ( ความเพียรชอบ ) 
         ๔  เหลาน้ี  สัมมปปธาน  ๔  อยางเปนไฉน.   ผูมีอายุ 
         ภิกษใุนพระธรรมวินัยน้ี ยอมกระทําความเพียรอยูวา 
         อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดขึ้นแกเรา      เมื่อเกิด 
         ขึ้นพึงเปนไปเพ่ือความฉิบหาย,      ยอมกระทําความ 
         พากเพียรอยูวา      อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว 
         แกเรา   เมื่อยังละไมได   พึงเปนไปเพ่ือความฉิบหาย, 
         ยอมกระทําความพากเพียรอยูวา     กุศลธรรมท่ียังไม 
         เกิดขึ้นแกเรา       เมือ่ยังไมเกิดขึ้น      พึงเปนไปเพ่ือ 
         ความฉบิหาย,           ยอมกระทําความพากเพียรอยูวา 
         กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา    เมื่อดับไป     พึงเปน 
         เพ่ือความฉิบหายดังน้ี. 
         ก็ในอธิการน้ี    อกศุลธรรมท้ังหลายมีโลภะเปนตน     พึงทราบวา 
อกุศลธรรมอันลามก.   บทวา  อนุปฺปนฺนา  เม  กสุลา   ธมมฺา   ไดแก  
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สมถวิปสสนาและมรรค. สมถวิปสสนาและมรรค  ชื่อวากุศลที่เกิดข้ึนแลว.  
แตมรรคน้ันเกิดข้ึนคราวเดียวแลวดับไป         ชื่อวายอมเปนไปเพ่ือความ 
ฉิบหาย.     เพราะมรรคนั้นใหปจจัยแกผล    (กอน)    แลวก็ดับไป. 
อีกอยางหนึ่ง   แมในตอนตนกลาวไววา   พึงถือเอาเฉพาะสมถวิปสสนา 
เทาน้ัน  ชื่อวากุศลที่เกิดข้ึนแลว    แคคําท่ีกลาวนั้นไมควร.    กถาวาดวย 
สัมมัปปธานอันเปนโลกิยะ     พึงทราบโดยปริยายแหงกัสสปสังยุตในตอน 
ตน ๆ แหงสตูรทั้งปวง.    ก็ในขณะโลกุตรมรรค   ความเพียรอยางเดียว 
นี้เทาน้ัน   ไดชื่อ ๔ ชื่อ  เนื่องดวยทํากิจ  ๔  อยางใหสําเร็จ. 
         ในบทวา   อนุปฺปนนฺาน  ปาปกาน  นี ้   ในบาลีแหงกัสสปสังยุต  
นั้น พึงทราบความตามนัยที่กลาวในบทวา อนุปฺปนฺโน  เจว  กามฉนฺโท  
(กามฉันทะยังไมเกิดข้ึน)  ดังน้ีเปนตน.            
         ในบทวา  อุปฺปนฺนาน   ปาปกาน   นี้    อุปปนนะมี   ๔  อยาง  คือ 
วัตตมานุปปนนะ    ภุตวาวิคตุปปนนะ   โอกาสกตุปปนนะ      ภูมิลัทธุป- 
ปนนะ.                                                 
         ในอุปปนนะ  ๔ อยางนั้น  ขอท่ีกิเลสมี  (และ)   พรอมพรั่งดวย 
การถือมั่น    นี้   ชื่อวา  วตัตมานุปปนนะ. 
         ก็เม่ือกรรมเปนไปอยู    เสวยรสอารมณแลว    วิบากดับไป   ชื่อวา 
ภุตวาวิคตุปปนนะ.      กรรมที่เกิดข้ึนแลวดับไป    ก็ชื่อวาภุตวาวิคตุป- 
ปนนะ.  แมทั้งสองความหมายน้ันก็นับวา  ภุตวาวิคตุปปนนะ. 
         กุศลกรรมหามวิบากของกรรมอ่ืนเสีย   ใหโอกาสแกวิบากของตน. 
วิบากท่ีเกิดข้ึนในโอกาสท่ีไดอยางนี้    เรียกวา  อุปปนนะ   จําเดิมแตได  
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โอกาสนี้   ชือ่วา   โอกาสกตุปปนนะ. 
         ก็เบญจขันธ   ชื่อวาภูมิของวิปสสนา.    เบญจขันธเหลาน้ัน   เปน 
ขันธตางโดยอดีตขันธเปนตน.      สวนกิเลสอ่ืนอันเนื่องอยู ในเบญจขันธ 
เหลาน้ัน      ไมควรกลาววาเปนอดีตหรืออนาคต.     เพราะกิเลสแมนอน 
เนื่องอยูในอดีตขันธ     กย็ังละไมได     แมที่นอนเน่ืองอยูในอนาคตขันธ 
ก็ยังละไมได  แมที่นอนเน่ืองอยูในปจจุบันขันธ    ก็ยังละไมได    เพราะ 
เหตุนั้น  ขอที่ยังละกิเลสอันนอนเน่ืองในขันธตาง ๆ ไมไดนี้ชือ่วา  ภูม-ิ 
ลัทธุปปนนะ.     เพราะเหตุนั้น      ทานโบราณาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
กิเลสทั้งหลายท่ียังถอนไมไดในภูมินั้นๆยอมนับวา  ชื่อวาภูมิลัทธุปปนนะ. 
         อุปปนนะ  ๔  ประการ    อีกอยางหน่ึง    คือ    สมุทาจารุปปนนะ 
อารัมมณาธิคหิตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ  อสมุคฆาฏิตุปปนนะ. 
         ในอุปปนนะ  ๔  อยางนั้น     อุปปนนะท่ีเปนไปทันทีทันใด  ชื่อวา 
สมุทาจารุปปนนะ.                                                       
         ไมควรกลาววา    กิเลสจักไมเกิดข้ึน.    ในขณะท่ีลืมตาข้ึนครั้งหน่ึง 
แลวระลึกถึงอารมณที่ถือเปนนิมิต.     เพราะเหตุไร.      เพราะกิเลสยึดติด 
อารมณ.  ถามวา   เหมือนอะไร.    ตอบวา   เหมือนบุคคลเอาขวานฟน 
ตนไมที่มียาง    พูดไมไดวาในท่ีที่ถูกขวานฟนแลว    ยางจักไมไหล.   นี ้ 
ชื่อวาอารัมมณาธิคหิตุปปนนะ. 
         ก็กิเลสที่ไมไดขมไวดวยสมาบัติ  ไมควรกลาววาจักไมเกิดในที่ชื่อน้ี. 
ถามวา  เพราะเหตุไร.     ตอบวา   เพราะไมไดขมไว.    ถามวา    เหมือน 
อะไร.    ตอบวา   เหมือนคนเอาขวานตัดตนไมที่มียาง   ไมควรกลาววา 
ยางจะไมไหลในที่ชื่อน้ี.  อันนี้ชื่อวาอวิกขัมภิตุปปนนะ.  
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         ก็กิเลสที่ยังไมไดถอนข้ึนดวยมรรค        ยอมเกิดแมแกผูบังเกิดใน 
ภวัคคพรหม  เพราะเหตุนั้น   พึงขยายความใหพิสดารโดยนัยกอนน้ันแล. 
อันนี้ชื่อวาอสมุคฆาฏิตุปปนนะ. 
         ในอุปปนนะเหลานั้น  อุปปนนะ  ๔ อยาง  คือ  วัตตมานุปปนนะ 
ภุตวาวิคตุปปนนะ     โอกาสกตุปปนนะ     สมุทาจารุปปนนะ     ไมเปน 
อุปปนนะท่ีมรรคจะพึงฆา.   อุปปนนะท่ีมรรคจะพึงฆาไดมี ๔ อยาง   คือ 
ภูมิลัทธุปปนนะ  อารัมมณาธิคหิตุปปนนะ  อวิกขัมภิตุปปนนะ   อสมุค-  
ฆาฏิตุปปนนะ.     เพราะมรรคเกิดข้ึนยอมละกิเลสเหลาน้ี.    มรรคน้ันละ 
กิเลสเหลาใด   กิเลสเหลาน้ันไมควรจะกลาววาเปนอดีต     อนาคต    หรือ 
ปจจุบัน. 
         สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
                      หากละกิเลสอันเปนอดีตไซร        ถาอยางน้ัน 
         ก็ยอมยังกิเลสท่ีสิ้นไปแลวใหสิ้นไปได ดับกิเลสท่ีดับ 
         แลวใหดับได   ยังกิเลสท่ีถึงการต้ังอยูไมได  ใหถึงการ 
         ต้ังอยูไมได  ละกิเลสท่ีลวงไปแลวซ่ึงไมมีอยูได.  หาก  
         ละกิเลสอันเปนอนาคตไดไซร   ถาอยางน้ัน  ก็ยอมละ 
         กิเลสท่ียังไมเกิด    ยอมละกิเลสที่ยังไมบังเกิด    ยังไม 
         เกิดขึ้นแลว       ยังไมปรากฏได       ยอมละกิเลสท่ียัง 
         ไมมาถึงซ่ึงไมมีอยูได.     หากละกิเลสอันเปนปจจุบัน 
         ไดไซร      ถาอยางน้ัน  คนผูกําหนัด   ยอมละราคะได 
         คนผูประทุษราย      ยอมละโทสะได   คนผูหลง  ยอม 
         ละโมหะได    คนผูเยอหยิ่ง    ยอมละมานะได    คนผู  
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            ยึดมัน่ความเห็นผิด   ยอมละทิฏฐิได    คนผูตัดสินใจ 
         ไมได      ยอมละวิจกิิจฉาได     คนผูมีเรี่ยวแรง   ยอม    
         ละอนสุัยได ธรรมดํากับธรรมขาว ก็ยอมจะเปนธรรม 
         คูกํากับกันเปนไป.       การบําเพ็ญมรรคก็ยอมเปนไป   
         กับสังกิเลส  ฯ ล ฯ.   ถาอยางน้ัน      การบําเพ็ญมรรค 
         ยอมไมม,ี   การทําผลใหแจง  ยอมไมม.ี   การละกิเลส 
         ยอมไมม,ี    การตรัสรูธรรม   ยอมไมม.ี     การบําเพ็ญ 
         มรรค    มีอยู  ฯ ล ฯ   การตรัสรูธรรม   มีอยู.     ถามวา 
         เปรียบเหมือนอะไร.    ตอบวา     เปรียบเหมือนตนไม 
         รุน  ๆ  ฯ ล ฯ    เปนไมที่ยังไมปรากฏ  ( ผล )   ยอมไม 
         ปรากฏ   (ผล)  เลย. 
         ตนไมที่ยังไมเกิด   ( มีที่ )   มาในพระบาลี   แตควรแสดงตนไม 
ที่เกิดผลดวย.    เปรียบเหมือนตนมะมวงรุนที่มีผล   พวกมนุษยจะบริโภค 
ผลของมัน    จึง   ( เขยา)   ใหผลที่เหลอืหลนลง  แลวเอาใสในกระเชาให 
เต็ม.  ภายหลงั   บุรุษอีกคนเอาขวานตัดตนมะมวงนั้น .    ผลอันเปนอดีต  
ของมะมวงตนนั้น  ยอมเปนผลท่ีบุรุษคนน้ันทําใหเสียหายไมได  ผลที่เปน  
ปจจุบันและอนาคตก็ทําใหเสียหายไมได.     เพราะผลท่ีเปนอดีต     พวก 
มนุษยก็บริโภคไปแลว      ผลที่เปนอนาคตก็ยังไมเกิด     จึงไมอาจทําให 
เสียหาย.   กใ็นสมัยที่ตนมะมวงนั้นถูกเขาตัด   ผลมะมวงยังไมมี  เพราะ- 
เหตุนั้น  ผลที่เปนปจจุบัน   จึงไมถูกทําใหเสียไป.    ก็ถาตนมะมวงยังไม 
ถูกตัด    ผลของมันอาศัยรสของดินและรสของน้ําเกิดข้ึนในภายหลังน้ัน  
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ยอมถูกทําใหเสียหาย.  เพราะผลเหลาน้ันที่ยังไมเกิด  ก็เกิดไมได   ที่ยังไม 
บังเกิด   ก็ไมบังเกิด   และที่ยังไมปรากฏ    ก็ปรากฏไมได  ฉันใด  มรรคก ็
ฉันนั้นเหมือนกัน      ยอมกิเลสอันตางดวยกิเลสอันเปนอดีตเปนตนก็หา 
มิได   จะไมละก็หามิได.  การเกิดข้ึนแหงกิเลสเหลาใด  จะพึงมีไดในเมื่อ 
มรรคยังไมกําหนดรูขันธทั้งหลาย    ( แต )    เพราะมรรคเกิดข้ึนกําหนด 
รูขันธทั้งหลายไดแลว  กิเลสเหลาน้ัน  ที่ยังไมเกิด  ก็ไมเกิด  ที่ยงัไมบังเกิด 
ก็ไมบังเกิด    ที่ยังไมปรากฏ   ก็ไมปรากฏ.  พึงขยายเน้ือความน้ีใหแจมแจง 
ดวยยา  สําหรับใหหญิงแมลูกออนไมคลอดบุตรอีกตอไป  หรอืแมสําหรับ 
ระงับโรคของคนเจ็บปวย.    ไมควรกลาววา    กิเลสท้ังหลายท่ีมรรคละได 
นั้น    เปนอดีต   อนาคต   หรือปจจุบัน     ดวยประการอยางนี้.   อน่ึง 
มรรคจะไมละกิเลสทั้งหลายก็หาไม.   แตทานหมายเอากิเลสที่มรรคละได 
เหลาน้ัน  จึงกลาววา   อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน   ดังน้ีเปนตน.     กม็รรคจะ 
ละแตกิเลสเทาน้ันก็หามิได     แมอุปาทินนขันธที่เกิดข้ึนก็ละได    เพราะ 
ละกิเลสทั้งหลายไดเด็ดขาดแลว. 
         สมจริงดังท่ีตรัสไววา  ( ขันธทั้งหลายเหลาใด   คือ  )   นามและรูป 
พึงเกิดข้ึนในสังสารอันกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนและเบื้องปลายไมได    เวน ๗ 
ภพ    โดยดบัอภิสังขารวิญญาณดวยโสดาปตติมรรคญาณ     ขันธทั้งหลาย 
เหลาน้ันยอมดับที่นามรูปนี้ดังน้ี  ความพิสดารแลว.   มรรคยอมออกจาก 
อุปาทินนขันธ  และอนุปาทินนขันธ   ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็วาดวยภพทั้งปวง   โสดาปตติมรรคยอมออกจากอบายภพ.  สกทา- 
คามิมรรคยอมออกจากสวนหนึ่งของสุคติภพ.  อนาคามิมรรคยอมออกจาก 
สุคติกามภพ.   อรหัตมรรคยอมออกจากรูปภพและอรูปภพ.   บางอาจารย 
กลาววา  พระอรหัตมรรคยอมออกจากภพทั้งปวง   ดังน้ีก็มี.  
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         ถามวา    ก็เม่ือเปนอยางนั้น    ในขณะแหงมรรคจะมีการอบรมเพ่ือ  
ยังธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดข้ึนไดอยางไร    หรือจะมีการอบรมเพ่ือใหธรรม 
ที่เกิดข้ึนแลวดํารงอยูไดอยางไร.       ตอบวา     ดวยการท่ีมรรคดําเนินไป 
ไมขาดสายน่ันแหละ.  ก็มรรคท่ีกําลังดําเนินไปอยู  เรียกชื่อวา  อนุปปนนะ 
เพราะไมเคยเกิดข้ึนในกาลกอน.  เหมอืนอยางวา   คนผูไปยังท่ีที่ไมเคยไป 
และไดเสวยอารมณที่ยังไมเคยเสวย       มักจะกลาววา      พวกเราไดไปยังที่ 
ที่ไมไดเคยไปแลวหามิได๑  เสวยอารมณที่ไมไดเคยเสวยแลวหามิได๒   ดังน้ี 
ฉันใด.  ความดําเนินไปของมรรคน้ีนั่นแหละ   ชื่อวาต้ังอยู  เพราะเหตุนั้น 
จะกลาววา    ในภาวะแหงการต้ังอยู     ดังนี้ก็ควร.     ความเพียรในขณะ 
โลกุตรมรรคน้ีของภิกษุนั้น   ยอมไดชือ่  ๔  ชื่อ  มอีาทิวา    อนปฺุปนฺนาน 
ปาปกาน   อกุสลาน    ธมมฺาน   อนุปาทาย   ดังน้ี      ฉันนั้นเหมือนกัน. 
กถาวาดวยความเพียรชอบในขณะโลกุตรมรรคเพียงเทาน้ี.  ก็ในพระสูตรนี้  
ทานกลาวความเพียรชอบอันเปนโลกิยะและโลกุตระคละกันไป.       
         บรรดาอิทธิบาทท้ังหลาย     สมาธิที่อาศัยฉันทะดําเนินไป     ชื่อวา 
ฉันทสมาธิ.   บทวา  ปทานสงฺขารสมนฺนาคต  ความวา  บาทแหงความ 
สําเร็จท่ีแสดงไวแลวดวยธรรมเหลาน้ัน          หรือบาทอันเปนความสําเร็จ 
ชื่อวาอิทธิบาท.   แมในบทท่ีเหลือ  กม็ีนัยนี้นั่นแล.   ในที่นี้มีความสังเขป 
เพียงเทาน้ี.    สวนความพิสดารมีมาแลวในอิทธิบาทวิภังคนั่นแล.    ก็เน้ือ 
ความ  (แหงอิทธิบาทน้ัน)  แสดงไวแลวในวิสุทธิมรรค. ในวิสุทธิมรรค 
นั้น  แสดงไววา    ในกาลใด  ภิกษุนี้อาศัยธุระอยางหน่ึงในฉันทอิทธิบาท 
เปนตน      เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต        แมสมถะก็เหมือนกัน 
 
๑.  ม. ไมมี  น.  ๒.  ไมมี  น.  ปฏิเสธวา  หามิได.  
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อิทธิบาท    ที่ภิกษุนั้นอาศัยเจริญวิปสสนา    ในกาลน้ัน    เปนโลกิยะใน  
เบื้องตน     เปนโลกุตระในเบ้ืองปลาย    แมอิทธบิาทท่ีเหลือ   ก็อยางนั้น 
ดังน้ี.   ในพระสูตรแมนี้    ก็ตรัสอิทธบิาทอันเปนท้ังโลกิยะและโลกุตระ.  
         ก็ศรัทธาในบทวา     สทฺธินฺทฺริย  ภาเวติ   ดังน้ี เปนตน     ชื่อวา 
สัทธินทรีย    เพราะกระทําความเปนใหญในศรัทธาธุระของตน.    แมใน 
วิริยินทรียเปนตน   ก็นยันี้แหละ.  ก็ในบทวา  ภาเวติ  นี้   พระโยคาวจรผู 
เริ่มบําเพ็ญเพียร  ชําระสัทธินทรียใหหมดจดดวยเหตุ  ๓ ประการ   ชื่อวา 
เจริญสัทธินทรีย.  แมในวิริยินทรียเเปนตน   ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
                           สมจริงดังท่ีทานพระสารีบุตรกลาวไววา 
              สัทธินทรียยอมบริสุทธิ์ดวยเหตุ   ๓  ประการเหลาน้ี  
              แกบุคคลผูเวนบุคคลผูไมมศีรัทธา   ผูเสพ    คบ    เขาไป 
              นั่งใกลบุคคลผูมศีรัทธา           ผูพิจารณาพระสูตรอันนา 
              เลื่อมใส. 
                     วิริยินทรียยอมบริสุทธิ์ดวยเหตุ   ๓   ประการเหลาน้ี 
              แกบุคคลผูเวนบุคคลผูเกียจคราน    ผูเสพ    คบ    เขาไป 
              นั่งใกลบุคคลผูปรารภความเพียร   ผูพิจารณาสัมมัป- 
              ปธาน  (ความเพียรชอบ).                              
                    สตินทรียยอมบริสุทธิ์ดวยเหตุ   ๓   ประการเหลาน้ี 
              แกบุคคลผูเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม   ผูเสพ  คบ   เขาไป 
              นั่งใกลบุคคลผูมสีติปรากฏ   ผูพิจารณาสติปฏฐาน. 
                    สมาธินทรียยอมบริสุทธิด์วยเหตุ   ๓   ประการ  
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                   เหลาน้ี  แกบคุคลผูเวนบุคคลผูมีจิตไมต้ังมั่น    ผูเสพ 
              คบ   เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีจติต้ังมั่น ผูพิจารณาฌาน  
              และวิโมกข.                
                      ปญญินทรียยอมบริสุทธิ์ดวยเหตุ   ๓   ประการ 
              เหลาน้ี  แกบุคคลผูเวนบุคคลผูไมมีปญญา  ผูเสพ  คบ 
              เขาไปน่ังใกลบุคคลผูมีปญญา    ผูพิจารณาญาณจริยา 
              อันลึกซึ้ง.                                 
         ก็บทวา  คมฺภีรญาณจริย  ปจฺจเวกฺขโต  ในพระบาลีนั้น มคีวามวา 
ผูพิจารณาลําดับขันธ๑   ลาํดับอินทรีย  พละ  และโพชฌงค  ลําดับมรรค 
และลําดับผลอันละเอียดสุขุม.         กพ็ระโยคาวจรผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐาน 
ไมกระทําความยึดมั่นดวยอํานาจแหงเหตุละ  ๓ ๆ  เหลาน้ี       เริ่มต้ังความ 
ยึดมั่นในศรทัธาธุระเปนตน   อบรมใหเจริญข้ึน   ในที่สุดละขาดได  ยอม 
ถือเอาพระอรหัต.   พระโยคาวจรน้ัน  ชื่อวาเจริญอินทรียเหลาน้ีจนกระทั่ง 
พระอรหัตมรรค.     เมื่อบรรลุพระอรหัตผลแลว     ยอมชื่อวาเปนผูเจริญ  
อินทรีย.  ทานกลาวอินทรียแมทั้ง  ๕  นี้   เปนทั้งโลกิยะและโลกุตระ ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         ในสัทธาพละเปนตน     ศรัทธานั่นแหละเปนพละ    เพราะอรรถวา 
ไมหว่ันไหว  เพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวา  สัทธาพละ.   แมใน  วิริยพละ 
เปนตน  ก็มนีัยเหมือนสัทธาพละน้ันแล.  ก็ศรัทธาในอธิการวาดวยพละนี้  
ยอมไมหว่ันไหวดวยความไมเชื่อ.      ความเพียรยอมไมหว่ันไหวดวยความ 
เกียจคราน.      สติยอมไมหว่ันไหวดวยความหลงลืมสติ.      สมาธิยอมไม 
 
๑.  ฎีกาแกวา  ความท่ีขันธท้ังหลายเปนตาง ๆ กันโดยสภาวะ   ชาติ  และภูมิเปนตน.  
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หว่ันไหวดวยความฟุงซาน.   ปญญายอมไมหว่ันไหวดวยอวิชชา    เพราะ 
เหตุนั้น    พละแมทั้งหมดเรียกวา      พละ    เพราะอรรถวา  ไมหว่ันไหว. 
ก็การประกอบความเพียรในการเจริญภาวนาในพละนี้       พึงทราบโดยนัย 
ดังกลาวแลว  ในการเจรญิอินทรียนัน่แล.   ทานกลาวพละ   ๕   นี ้ เปนทัง้ 
โลกิยะและโลกุตระ. 
         ในบทวา สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภวาเวตินี้  มีภาวนานัยแหงการพรรณนา 
เนื้อความพรอมกับกุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐานเพียงเทาน้ี. บทตน ๗ บท 
ซึ่งกลาวไวโดยนัยเปนตนวา    สติสมฺโพชฺฌงฺค   ดังน้ี   ในพระบาลีนั้น 
มีการพรรณนาความดังตอไปนี้กอน. 
         พึงทราบวินิจฉัยในสติสัมโพชฌงคกอน.  ชือ่วาสติ  เพราะอรรถวา 
ระลึกได.  กส็ตินั่นนั้น  มีความปรากฏข้ึนเปนลักษณะ หรือมีอันใหนึกได 
เปนลักษณะ.                             
         สมจริงดังท่ีทานพระนาคเสนกลาวไววา   มหาบพิตร  ขุนคลังของ 
พระราชา กราบทูลใหพระราชาทรงนึกถึงพระราชทรัพยวา ขาแตมหาราช 
เงินมีเทาน้ี    ทองมีเทาน้ี   ทรัพยสินมีเทาน้ี    ดังน้ี    ฉันใด  มหาบพิตร 
สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล    เมื่อเกิดข้ึน   ยอมใหนกึได   ยอมใหระลึกได 
ซึ่งธรรมทั้งหลาย   อันเปนกุศลและอกุศล   มีโทษและไมมีโทษ  เลวและ 
ประณีต     มสีวนเปรียบดวยธรรมดําและธรรมขาว.     คือสติปฏฐาน ๔ 
เหลาน้ี   ความพิสดารแลว.  (สติ)  มีอันใหนึกไดเปนรส  (คือกิจ).  ก ็
พระเถระกลาวลักษณะน่ันของสตินั้นวาเปนกิจน่ันเอง. อีกอยางหน่ึง(สติ) 
มีความไมหลงลืมเปนรส       มีความเผชิญหนาตออารมณเปนปจจุปฏฐาน 
(เครื่องปรากฏ).  สตินั่นแหละ  เปนสมัโพชฌงค เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวา  
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สติสัมโพชฌงค  ดวยประการอยางนี้. 
         ในบทวา  สติสมฺโพชฺฌงฺโค นั้น    ชื่อวาโพชฌงค   เพราะเปน 
องคแหงปญญาเครื่องตรัสรูหรือแหงพระโพธิญาณ.    ถามวา  ทานอธิบาย 
ไวอยางไร.  ตอบวา  อธิบายไววา  ธรรมสามัคคีนี้  เรียกวาโพธิ   เพราะ 
กระทําอธิบายวา     พระอริยสาวกยอมตรัสรูดวยธรรมสามัคคี   คือ   สติ 
ธรรมวิจัย  วิริยะ  ปติ  ปสสัทธิ  สมาธิ  และอุเบกขา  อันเกิดข้ึนในขณะ 
แหงมรรคอัน เปนโลกิยะและโลกุตระ  อันเปนปฏิปกษตออันตรายมิใชนอย 
มีการต้ังอยูและการประมวลไวซึ่งความหดหูและความฟุงซาน     และความ 
ยึดมั่นในการประกอบกามสุข   การทําตนใหลําบาก    และในอุจเฉททิฏฐิ 
และสัสสตทิฏฐิ.     บทวา  พุชฺฌติ    ความวา  ออกจากความหลับ     คือ 
กิเลสสันดาน.     อธิบายวา  แทงตลอดอริยสัจ  ๔   หรือทําใหแจงเฉพาะ 
พระนิพพาน.   สมจริงดังท่ีตรัสไวแลววา    เจริญโพชฌงค ๗ แลวตรัสรู 
พรอมเฉพาะซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  ดังนี้ .  ชื่อวาโพชฌงค 
เพราะเปนองคแหงโพธิ  คือ ธรรมสามัคคีนั้น   ดังน้ีบาง       เหมือนดัง 
ฌานังคะองคฌาน  มัคคังคะองคมรรคฉะน้ัน.   พระอริยสาวกเรียกวาโพธิ 
เพราะการทําอธิบายวา       พระอริยสาวกน้ันแมใดตรัสรูดวยธรรมสามัคคี 
นั้น  ซึ่งมีประการดังกลาวแลว   องคแหงพระอริยสาวก   (ที่เรยีกวาโพธิ) 
นั้น    แมเพราะเหตุนั้น    จึงชื่อวาโพชฌงค     (องคแหงพระอริยสาวก 
ผูตรัสรู)    เหมือนดังองคประกอบแหงกองทัพ     และองคประกอบแหง 
รถเปนตนฉะน้ัน.  เพราะเหตุนั้น    พระอรรถกถาจารยทั้งหลายจึงกลาววา 
ชื่อวาโพชฌงค    เพราะเปนองคแหงบุคคลผูตรัสรู.    อีกอยางหนึ่ง    ใน 
บาลีวา โพชฺฌงฺคา นี้  ชื่อวาโพชฌงค เพราะอรรถอะไร.  ชื่อวาโพชฌงค  
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เพราะเปนไปเพ่ือตรัสรู.  ชื่อวาโพชฌงค   เพราะตรัสรู.    ชื่อวาโพชฌงค 
เพราะแทงตลอด.   (ยอมเจริญ )  สติสมัโพชฌงคนั้น. 
         แมในบทวา   ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺค  ดังนี้ เปนตน มีวินิจฉัยดังตอ 
ไปน้ี:-    ชื่อวา  ธรรมวิจยั   เพราะคนหาสัจธรรมทั้ง ๔  ก็ธรรมวิจัยนั้น 
มีการเลือกเฟนเปนลักษณะ     มีความแจมแจงเปนรส     มีความไมหลงลืม 
เปนปจจุปฏฐาน   (เครื่องปรากฏ ).   ชื่อวา   วิริยะ   เพราะภาวะกลาหาญ 
และเพราะดําเนินไปตามวิธี.    ก็วิริยะน้ัน    มีการประคองไวเปนลักษณะ 
มีการคํ้าจุนไวเปนรส     มีการไมยอหยอนเปนปจจุปฏฐาน.    ชื่อวา ปติ 
เพราะอ่ิมเอิบ.   ปตินั้น  มีการแผซานเปนลักษณะ    หรือมีความยินดีเปน 
ลักษณะ    มกีารทํากายและจิตใหเอิบอ่ิมเปนรส     มีการทํากายและจิตน้ัน 
แหละใหฟูข้ึนเปนปจจุปฏฐาน.     ชื่อวา    ปสสัทธิ     เพราะระงับความ 
กระวนกระวายแหงกายและจิต.     ปสสัทธินั้น     มีความสงบเปนลักษณะ 
มีการยํ่ายีความกระวนกระวายแหงกายและจิตเปนรส      มีความเย็นอันเกิด 
จากความไมดิ้นรนเปนปจจุปฏฐาน.    ชื่อวา  สมาธิ    เพราะความต้ังม่ัน. 
ก็สมาธินั้น    มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ     หรือมีการไมซานออกเปน 
ลักษณะ   มกีารประมวลจิตและเจตสิกไวเปนรส    มีความต้ังอยูแหงจิตเปน 
ปจจุปฏฐาน.   ชื่อวา   อุเบกขา   เพราะความเพงเฉย.   อุเบกขานั้น  มีการ 
พิจารณาเปนลักษณะ   หรือมีการนําไปอยางสม่ําเสมอเปนลักษณะ   มีการ 
หามความหยอนไปและความเกินไปเปนรส      หรือมีการตัดขาดในการเขา 
เปนฝกฝายเปนรส     มีความเปนกลางเปนปจจุปฏฐาน.    บทที่เหลือมีนัย 
ดังกลาวไวแลวน่ันแล.   บทวา  ภาเวติ  ความวา  พอกพูน   คือ ใหเพ่ิมข้ึน 
อธิบายวา   ใหเกิดข้ึน.  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 242 

         ในสัมโฬชฌงคนั้น   ธรรม ๔ ประการ    คือ  สติสัมปชัญญะ ๑  
ความเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม ๑    ความเสพบุคคลผูมีสติต้ังม่ัน  ๑    ความ 
เปนผูนอมใจไปในสติสัมโพชฌงคนั้น ๑  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
สติสัมโพชฌงค. ก็ในฐานะท้ัง ๗ แมมีการกาวไปเปนตน สติสัมโพชฌงค 
ยอมเกิดข้ึน     ดวยสติสัมปชัญญะ      ดวยการเวนบุคคลผูที่สติหลงลืมดุจกา 
ซอนเหยื่อ    ดวยการเสพบุคคลผูมีสติต้ังมั่น    เชนพระติสสทัตตเถระและ 
พระอภัยเถระ    และดวยความเปนผูมีจิตโอนนอมโนมไปเพ่ือใหสติต้ังข้ึน 
ในการยืนและการน่ังเปนตน. เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐาน 
ยังสติสัมโพชฌงคใหต้ังข้ึนดวยเหตุ  ๔ ประการเหลาน้ี      แลวกระทําสติ- 
สัมโพชฌงคนั้นอยางเดียวใหเปนธุระ    เริ่มต้ังความยึดมั่นไว   ยอมถือเอา 
พระอรหัตไดโดยลําดับ.    กุลบุตรนั้นน่ันแล    ชื่อวาเจริญสติสัมโพชฌงค 
ในพระอรหัตมรรค.    เมื่อกุลบุตรนั้นบรรลุพระอรหัตผลแลว    ยอมเปน 
ผูชื่อวาเจริญสติสัมโพชฌงคแลว. 
         ธรรม  ๗  ประการ   คือ    ความสอบถาม ๑   ความทําวัตถุใหสละ 
สลวย ๑  ความทําอินทรียใหดําเนินไปสม่ําเสมอ ๑ ความเวนบุคคลผูมีปญญา 
ทราม ๑ ความเสพบุคคลผูมีปญญา ๑ ความพิจารณาญาณจริยาอันลึกซ้ึง๑ 
ความนอมใจไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น ๑.    ยอมเปนไปเพ่ือความเกิด 
ข้ึนแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
         บรรดาธรรม  ๗  ประการน้ัน      ความเปนผูมากดวยการสอบถาม 
อันอิงอาศัยอรรถแหงขันธ   ธาตุ   อายตนะ   อินทรีย   พละ   โพชฌงค 
องคมรรค  ฌาน  สมถะ   และวิปสสนา   ชื่อวา  ความสอบถาม.   การ 
ทําความสละสลวยแกวัตถุทั้งภายในและภายนอก      ชื่อวาความทําวัตถุให  
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สละสลวย. ก็ในกาลใด ผม เล็บ และขนของกุลบุตรนั้นยาวหรือสรีระมีโทษ  
หมักหมมและมอมแมมดวยมลทินเหง่ือไคล    ในกาลน้ัน    วัตถภุายในไม 
สละสสวย ไมหมดจด.  อนึ่ง  ในกาลใด  จีวรเกา สกปรก มกีลิน่เหม็นสาบ 
หรือเสนาสนะรกรุงรัง  ในกาลน้ัน  วัตถุภายนอกไมสละสลวย   ไมสะอาด 
เพราะฉะนั้น     ควรทําวัตถุภายในใหสละสลวย    ดวยการโกนผมเปนตน 
ดวยการทํารางกายใหเบาดวยการขับถายท้ิงเบ้ืองบนและเบ้ืองลางเปนตน 
และดวยการอบและอาบ.    พึงทําวัตถุภายนอกใหสละสลวย    ดวยการเย็บ 
การซัก   การยอม   และการประพรมเปนตน.    ก็แมญาณในจิตและเจตสิก 
ที่เกิดข้ึนในวัตถุภายในและภายนอกท่ีไมสละสลวยน้ันนี้แล     ก็พลอยเปน 
ญาณไมบริสุทธิ์ไปดวย     เปรียบเหมือนแสงสวางของเปลวประทีปที่อาศัย 
โคมประทีป  ไสและน้ํามันเปนตนที่ไมสะอาดเกิดข้ึนฉะน้ัน.     ก็แมญาณ 
ในจิตและเจตสิกที่เกิดในวัตถุทั้งภายในและภายนอกอันสละสลวย    ก็เปน 
ญาณชัดแจง     เหมือนแสงสวางของดวงประทีปที่อาศัยโคมประทีป     ไส 
และน้ํามันเปนตนที่สะอาดเกิดข้ึนฉะน้ัน.      เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาว 
วา   กระทําวัตถุใหสละสลวย    ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงธัมมวิจย-  
สัมโพชฌงค  ดังนี้ .                                                            
         การทําอินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตน     ใหสม่ําเสมอ    ชื่อวาการ 
ทําอินทรียใหถึงความสมํ่าเสมอ        ก็ถาสัทธินทรียของกุลบุตรนั้นมีกําลัง 
อินทรียนอกนี้ออน.    แตนั้น   วิริยินทรียไมอาจทําหนาท่ีประคับประคอง 
สตินทรียไมอาจทําหนาที่ปรากฏ     สมาธินทรียไมอาจทําหนาท่ีไมฟุงซาน 
ปญญินทรียไมอาจทําหนาท่ีเห็น.  เพราะฉะนั้น  ควรใหลดลงไป  ดวยการ 
พิจารณาสภาวธรรม     หรือดวยการไมไดใสใจ     โดยประการที่เมื่อใสใจ  
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(สัทธินทรีย  )  กลับมีกําลังข้ึน.     ก็ในขอน้ี    มีเรือ่ง   พระวักกลิเถระ  
เปนอุทาหรณ.  ก็ถาวิริยนิทรียมีกําลัง   เมื่อเปนอยางนั้น   สัทธนิทรียยอม 
ไมอาจทํากิจในการนอมใจเชื่อ    อินทรียนอกน้ีก็ไมอาจทํากิจนอกนี้แตละ 
ชนิดใด.  เพราะฉะน้ัน  วิริยินทรียนั้นควรทําใหลดลง  ดวยการทําศรัทธา 
เปนตนใหเจริญข้ึน. แมในขอน้ัน  ก็ควรแสดงเรื่องราวของพระโสณเถระ. 
แมในอินทรียที่เหลือ  ก็อยางนั้น.      พึงทราบวา   เมื่ออินทรียอยางหน่ึง 
มีกําลังกลา   อินทรียนอกนี้จะไมมีความสามารถในหนาท่ีของตน ๆ. 
         ก็โดยเฉพาะอยางยิ่งในอธิการวาดวยอินทรียนี้   ทานสรรเสริญความ 
เสมอกันของศรัทธากับปญญา  และสมาธิกับวิริยะ.    เพราะคนผูมีศรัทธา 
แกกลายอมเปนผูมีปญญาเขลา เลื่อมใสงาย  ยอมเลื่อมใสในส่ิงท่ีไมเขาเรื่อง. 
คนผูมีปญญามาก   มีศรทัธานอย     ยอมคบกับฝายเกเร    เหมือนโรคมี 
สมุฏฐานมาจากยา  ยอมเปนโรคที่แกไขยาก.   คนผู   (มีความคิด )  แลน 
เกินไปวา   กศุลมีไดดวยสักวาทําใหเกิดข้ึนในจิตเทาน้ัน      แลวไมทํากุศล 
มีการใหทานเปนตน    ยอมเกิดในนรก.    เพราะศรัทธากับปญญาท้ังสอง 
เทากัน คนจึงเลื่อมใสในเร่ืองที่เปนเรื่อง.  ก็ความเกียจคราน ยอมครอบงํา 
คนผูมีสมาธิกลา แตมีความเพียรออน   เพราะสมาธิเปนฝายขางความเกียจ 
คราน. ความฟุงซาน ยอมครอบงําคนท่ีมีความเพียรกลา  สมาธิออน เพราะ 
ความเพียรเปนฝายขางความฟุงซาน.        ก็สมาธิที่กํากับดวยความเพียร 
ยอมไมตกไปในความเกียจคราน.   ความเพียรที่กํากับดวยสมาธิ    ยอมไม 
ตกไปในความฟุงซาน.    เพราะฉะนั้น   ตองทําท้ังสองอยางนั้น  ใหเทากัน 
ก็เพราะทั้งสองอยางเทากัน   อัปปนายอมเกิด. 
         อีกอยางหนึ่ง   สําหรับผูบําเพ็ญสมาธิ   ศรัทธามีกําลังจึงควร. เพราะ  
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ผูเชื่อเมื่อปกใจเธออยางนั้น  จักบรรลถุึงอัปปนา. ก็บรรดาสมาธิและปญญา   
ความมีจิตแนวแนมีกําลัง  ยอมควรสําหรับผูบําเพ็ญสมาธิ.   เพราะเม่ือเปน 
อยางนั้น  ผูบําเพ็ญสมาธินั้น.  ยอมบรรลถุึงอัปปนา.    ปญญามีกําลังยอม 
ควรสําหรับทานผูบําเพ็ญวิปสสนา.  เพราะเม่ือเปนอยางนั้นทานผูบําเพ็ญ 
วิปสสนานั้น   ยอมบรรลกุารแทงตลอดไตรลักษณ.   ก็แมสมาธิกับปญญา 
ทั้งสองเทากัน  ยอมเปนอัปปนาแท.   ก็สติมีกําลังในทุกอยาง   ยอมไมเสีย 
หาย.    ก็สติยอมรักษาจิตไวมิใหตามไปในความฟุงซาน    ดวยอํานาจของ 
ศรัทธา   ความเพียร  และปญญา  อันเปนปฏิปกษตอความฟุงซาน  และ 
มิใหตกไปในความเกียจครานดวยสมาธิอันเปนปฏิปกษตอความเกียจคราน. 
เพราะฉะนั้น  สตินั้นจําตองปรารถนาในที่ทั้งปวง  เหมือนเกลือกับเครื่อง 
เทศตองใชปรุงกับขาวทุกชนิด    และเหมือนอํามาตยผูชํานาญในสรรพกิจ 
จําตองใชในราชการทั้งปวงฉะนั้น.   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ก็แล 
สติ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวามีประโยชนทุกอยาง. ถามวา  เพราะเหตุไร. 
ตอบวา   เพราะจิตมีสติเปนที่พ่ึงอาศัย  และสติมีการรักษาเปนเครื่องปรากฏ 
เวนสติเสียแลว  การประคองและการขมจิต จะมีไมได  ดังนี้. 
          การเวนใหหางไกลจากบุคคลผูมีปญญาทราม    ผูไมมีปญญาหยั่งลง 
ในประเภทแหงขันธเปนตน ชื่อวา เวนบุคคลผูมีปญญาทราม.  การเสพ 
บุคคลผูประกอบดวยอุทยัพยปญญา  (เห็นเกิดดับ)   อันกําหนดพิจารณา 
ลักษณะ  ๕๐  ถวน   ชื่อวา   เสพบุคคลผูมีปญญา.   การพิจารณาประเภท 
ของญาณอันลึกซึ้งซ่ึงดําเนินไปในขันธเปนตนอันลึกซึ้ง ชื่อวา  พิจารณา 
ความเปนไปแหงญาณอันลึกซึ้ง.       ความมีจิตนอมไปเพื่อใหธัมมวิจย- 
สัมโพชฌงคต้ังข้ึนในการยืนและการน่ังเปนตน  ชื่อวา   ความนอมใจไป  
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ในธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น.  เพราะฉะนั้น    กลุบุตรผูเริ่มบําเพ็ญเพียร 
ทําธัมมวิจยสัมโพชฌงคใหต้ังข้ึนดวยเหตุ ๗  ประการเหลาน้ี     ทําธัมม- 
วิจยสัมโพชฌงคนั้นนั่นแหละใหเปนการเปนงาน   เริ่มยึดมัน่ไว   ยอมถอื 
เอาพระอรหัตไดโดยลําดับ.     กลุบุตรนั้นชื่อวาเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
จนกระทั่งถึงอรหัตมรรค.   เมื่อบรรลุผล  ยอมชื่อวาเปนผูอบรมเสร็จแลว. 
         ธรรม  ๑๑   ประการ  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงวิริยสัมโพช- 
ฌงค  คือ  ความพิจารณาภัยในอบาย ๑   ความเห็นอานิสงฆ ๑    ความ 
พิจารณาทางสําหรับไป ๑  ความยําเกรงตอบิณฑบาต  ๑   ความพิจารณา 
มรดกความเปนทายาทเปนใหญ  ๑        ความพิจารณาความเปนใหญแหง 
พระศาสดา     ความพิจารณาความเปนใหญโดยชาติ ๑    ความพิจารณา 
ความท่ีเพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรยเปนใหญ  ๑    ความเวนบุคคลผูเกียจ- 
คราน ๑  ความเสพบุคคลผูเริ่มทําความเพียร ๑   ความเปนผูมีใจนอมไป 
ในวิริยสัมโพชฌงคนั้น ๑. 
         บรรดาธรรม  ๑๑  ประการน้ัน    วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึนแมแกผู 
พิจารณาอบายอยางนี้วา    ใคร ๆ  ไมอาจยังวิจยสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึนแม 
ในเวลาเสวยทุกขใหญ    จําเดิมแตตองถูกลงโทษดวยเครื่องจองจําครบ  ๕ 
อยางในนรก   แมในเวลาถูกเขาจับดวยแหอวน   และไซเปนตนในกําเนิด 
สัตวเดียรัจฉาน   อน่ึง   แมในเวลาลากเกวียนเปนตน     ของสัตวที่ถูกแทง 
ดวยเครื่องประหารมีปฏักและคันธนูเปนตน      แมในเวลากระสับกระสาย 
ดวยความหิวและความระหายตลอดพัน ๆ ปบาง   พุทธันดรหน่ึงบาง ใน 
เปรตวิสัย    แมในเวลาเสวยทุกขอันเกิดจากลมและแดดเปนตน    ดวยท้ัง 
อัตภาพสักแตหนังหุมกระดูก  สูงประมาณ  ๖๐ ศอก   ในพวกเปรตกาล-  
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กัญชิกาสูตร.     ดูกอนภิกษุ    กาลน แหละ    เปนกาลของเธอแลว    ดังน้ี. 
วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดแมแกผูเห็นอานิสงสอยางนี้วา   ผูเกียจครานไมได 
โลกุตรธรรม  ๙.    ผูปรารภความเพียรเทาน้ัน  จึงได.  นี้เปนอานิสงส 
ของวิริยสัมโพชฌงค.    ยอมเกิดแมแกผูพิจารณาทางไปอยางนี้วา    ทางที่ 
พระพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา  และพระมหาสาวกท้ังปวงไปแลว   เรา 
ควรไป    ก็ทางน้ันอันผูเกียจครานไมอาจไป    ดังนี้.      ยอมเกิดแมแกผู 
พิจารณาถึงความยําเกรงตอบิณฑบาตอยางนี้วา     มนุษยเหลาใดบํารุงทาน 
ดวยบิณฑบาตเปนตน   มนุษยเหลาน้ัน  มิใชญาติ   มิใชทาสกรรมกร   ให 
บิณฑบาตอันประณีตแกทาน   ดวยหวังใจวา    พวกเราจักอาศัยบิณฑบาต  
นั้นเลี้ยงชีวิตก็หามิได.   โดยท่ีแท    เขาหวังวาการทําอุปการะของตนเปน 
ของมีผลมากจึงให.  แมพระศาสดาทรงเห็นอยางนี้วา  ภิกษุนี้บริโภคปจจัย 
เหลาน้ีแลวจักเปนผูมีรางกายล่ําสันอยูเปนสุข  ดังนี้     จึงทรงอนุญาตปจจัย 
ทั้งหลายแกเธอก็หามิได    โดยที่แท   ทรงอนุญาตปจจัยทั้งหลายแตเธอก็ 
ดวยพระประสงควา    ภิกษุนี้บริโภคปจจัยเหลาน้ีกระทําสมณธรรมแลวจัก 
พนวัฏทุกข.  บัดนี้    เธอน้ันเกียจครานอยูจักประพฤติยําเกรงตอบิณฑบาต 
นั้นก็หาไม.     เพราะธรรมดาวา     ความยําเกรงตอบิณฑบาตยอมมีแกผูที่ 
ปรารภความเพียรเทาน้ัน    เหมือนพระมหามิตตเถระและพระปณฑปาติย-  
ติสสเถระฉะน้ัน.                                                                
          เขาเลาวา พระมหามิตตเถระอาศัยอยูในถ้ําชือ่กัสสกะ. กม็หาอุบาสิกา 
คนหน่ึงในโคจรคามของทาน  ปฏิบัติพระเถระเหมือนกับบุตร.    วันหน่ึง 
นางจะไปปาจึงส่ังลูกสาววา  ลูกจา  ขาวสารเกาอยูโนน   นมสดอยูโนน 
เนยใสอยูโนน     น้ําออยอยูโนน     เวลาพระผูเปนเจามิตตะ     พ่ีชายของ  
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เจามา   เจาจงหุงขาวถวายพรอมกับนมสด    เนยใส   และน้ําออย   และเจา 
ก็ควรบริโภคเสียดวย     สวนแมจะบริโภคขาวคางคืนที่หุงไวเมื่อวานน้ีกับ 
น้ําผักดอง.   ลูกสาวถามวา   กลางวันแมจะบริโภคอะไรละจะแม.  แมตอบ 
วา    เจาจงใสผักดองเอาขาวสารหัก ๆ    ตมขาวยาคูเปรี้ยวเก็บไวใหนะลูก 
พระเถระหมจีวรแลวกําลังนําบาตรออกมา   ไดยินเสียงนั้นจึงกลาวสอนตน 
วา     นัยวา    มหาอุบาสิกาจักบริโภคขาวคางคืนกับนํ้าผักดอง     แมตอน 
กลางวันก็จักบริโภคขาวยาคูเปรี้ยวปรุงดวยขาวสารหักกับผัก. ก็นางบอกให 
ขาวสารเกาเปนตน      เพ่ือประโยชนแกทาน      และนางอาศัยทานแลวจะ 
หวังไดนา    หวังไดสวนก็หามิได     แตนางปรารถนาสมบัติทั้ง  ๓  จึงให 
ทานจักสามารถใหสมบัติเหลาน้ันแกนางไหม   ก็บิณฑบาตน้ีแล    ทานผูมี 
ราคะ   โทสะ   โมหะ  ไมอาจรับ ดังนี้แลวจึงอาบาตรใสถลก  ปลดลูกดุม 
กลับไปท่ีถ้ํากัสสกะ   เก็บบาตรไวใตเตียง  พาดจีวรไวที่สายระเดียง    นั่ง 
อธิษฐานความเพียรวา  เรายังไมบรรลุพระอรหัต   จักไมออกไป.    ภิกษุ 
ผูไมประมาทอยูประจํามานาน  เจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตในเวลากอน 
ภัตตาหาร    เปนพระขีณาสพกระทําความแยมออกไป      เหมือนดอกบัว 
แยมฉะน้ัน.   เทวดาผูสิงอยูที่ประตูถ้ําเปลงอุทานวา 
                  นโม  เต   ปุรสิาชฺ     นโม   เต   ปุริสุตฺตม 
              ยสฺส  เต  อาสวา  ขีณา        ทกฺขิเณยฺโยสิ  มาริส 
                   ทานบุรุษอาชาไนย   เราขอนอบนอมทาน  ทาน 
              บรุษุผูสูงสุด   เราขอนอบนอมทาน  ทานผูนิรทุกข 
              ทานมีอาสวะส้ินแลว  เปนพระทักขิไณยบุคคล. 
ดังน้ี     แลวกลาววา      ทานผูเจริญ        หญิงแกถวายภิกษาหารแกพระ-  
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อรหันตเชนทานผูเขาไปบิณฑบาต    จักพนทุกข.     พระเถระลุกข้ึนเปด 
ประตูมองดูเวลา   รูวายังเชาอยู    จึงถือบาตรและจีวรเขาไปยังบาน.   แม 
เด็กหญิงก็เตรียมภัตตาหารไวพรอมแลว         นั่งมองดูประตูดวยหวังใจวา 
ประเด๋ียวพระพี่ชายของเราจักมาถึง.   เมื่อพระเถระถึงประตูบาน   เด็กหญิง 
นั้นก็รับบาตรบรรจุภัตตาหารอันประกอบดวยเนยใสและนํ้าออยใหเต็ม แลว 
วางไวที่มือ.   พระเถระทําอนุโมทนาวา    จงมีความสุขเถิด    แลวหลีกไป. 
ก็เด็กหญิงน้ันไดยืนมองดูทานอยู.    ก็ในคราวน้ัน    พระเถระมีฉวีวรรณ 
บริสุทธิ์ยิ่งนัก   อินทรียผองใส     ใบหนาสุกสกาวเหมือนผลตาลสุกที่หลุด 
จากข้ัวฉะนั้น.    มหาอุบาสิกากลับมาจากปาถามบุตรสาววา       พระพี่ชาย 
มาแลวหรือลูก.   บุตรสาวน้ันจึงบอกความเปนไปน้ันทั้งหมด.    อุบาสิการู 
วา    กิจแหงบรรพชิตของบุตรเราถึงที่สุดแลวในวันนี้    จึงกลาววา    แม 
พระพี่ชายของเจายินดีไมเบื่อระอาในพระพุทธศาสนาแลว. 
         ก็เรื่องพระปณฑปาติยเถระพึงทราบอยางนี้ .  ไดยินวา  บรุุษเข็ญใจ 
คนหน่ึงในบานมหาคาม   เลี้ยงชีวิตดวยการขายฟน.   บุรุษน้ันไดชื่อตาม 
เหตุการณนั้นนั่นแล จึงมีชื่อวา  ทารุภัณฑกมหาติสสะ.  วันหนึ่ง  เขาพูด 
กะภรรยาของเขาวา  ชื่อวาความเปนอยูของพวกเราเปนอยางไรกัน   พระ 
ศาสดาตรัสวา   ทลิทททานมีผลมาก   แตเราไมอาจใหเปนประจําได    เรา 
ถวายปกขิกภัตแลว   แมสลากภัตอันเกิดข้ึนขางหนาเราก็จักถวาย.    ภรรยา 
รับคําวา   ดีละนาย    แลวไดถวายปกขิกภัตตามมีตามไดในวันรุงข้ึน.    ก ็
เวลาน้ัน  เปนเวลาที่พระภิกษุสงฆไมขัดของดวยเรื่องปจจัยทั้งหลาย. ภิกษุ 
หนุมและสามเณรท้ังหลายฉันโภชนะลวนประณีตรูวา    นี้เปนอาหารไมสูดี 
กก็ระทําปกขิกภัตของคนทั้งสองนั้นใหเปนแตสักวารับไวเทาน้ัน   เมื่อคน  
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ทั้งสองนั้นเห็นอยูนั้นแหละก็ทิ้งเสียแลวก็ไป.    ฝายหญิงน้ันเห็นการกระทํา  
นั้น   จึงบอกแกสามี.   แตไมไดมีความเดือดรอนใจวา    พระทั้งของที่เรา 
ถวาย.   สามีของนางกลาววา    ก็พวกเราไมอาจใหพระผูเปนเจาฉันไดโดย 
งาย       เพราะเปนคนจน      เราจักกระทําอยางไรหนอแลจึงจักอาจเอาใจ 
พระผูเปนเจาได. ทีนั้น ภรรยาของ เขากลาววา  นาย ทานพูดวาอะไรหรือ 
ธรรมดาคนเข็ญใจทั้งหลายมีบุตรก็มีอยูมิใชหรือ    นี้ธิดาของทาน.    ทาน 
จงเอาธิดาคนนี้วางเปนประกันไวในตระกูลหน่ึง       เอาทรัพยมาสัก   ๒ 
กหาปณะ ( ๑ กหาปณะ=๔บาท ของชาวมคธ) แลวซ้ือแมโคนมมาตัวหนึ่ง 
เราจักถวายสลากภัตปรุงกับนมสดแกพระผูเปนเจา เราอาจเอาใจของพระผู 
เปนเจาเหลานั้นได   ดวยอาการอยางน้ี.   สามีรับคําวา ได   แลวจึงกระทํา 
อยางนั้น. ดวยบุญของคนทั้งสองนั้น แมโคนมตัวนั้นใหน้ํานม  ๓  มาณิกะ 
ในตอนเย็น   (มาณิกะเปนมาตราตวงของชาวมคธ)  ในตอนเชาใหนม  ๓ 
มาณิกะ.    คนทั้งสองทํานมสดท่ีไดในตอนเย็นใหเปนนมเปรี้ยว    ในวัน 
รุงข้ึนจึงทําใหเปนเนยใสจากเนยขนที่ถือเอาจากนมสมนั้น แลวถวายสลาก- 
ภัตปรุงดวยนมสดพรอมกับเนยใสนั่นแหละ จําเดิมเเตนั้น พระผูมีบุญจึงจะ 
ไดสลากภัตในเรือนของเขา.                                            
         วันหน่ึง    สามีกลาวกะภรรยาวา    พวกเราพนจากเรื่องท่ีนาละอาย 
ก็เพราะมีลูกสาว    ทั้งภัตตาหารในเรือนของเราแหงเดียว     เปนของควร 
บริโภคแหงพระผูเปนเจาท้ังหลาย     เธออยาประมาทในวัตรอันดีงามนี้จน 
กวาพ่ีจะมา      พ่ีจะทํางานอะไรสักอยางไถตัวลูกสาว      เขาไปยังประเทศ 
หน่ึงทํางานหีบออย     โดยเวลา  ๖  เดือนไดเงิน  ๑๒  กหาปณะ    คิดวา 
เงินเทาน้ีอาจจะไถลูกสาวของเราได      จึงเอาชายผาขอดกหาปณะเหลาน้ัน  
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ไว   แลวเดินทางดวยต้ังใจวาจักไปบาน.   
         ในสมยันั้น  พระปณฑปาติยติสสเถระอยูในอัมพริยมหาวิหาร คิดวา 
จักไปมหาวิหารไหวพระเจดีย    จึงออกจากที่อยูของตนไปยังบานมหาคาม 
เดินไปทางนั้นเหมือนกัน      อุบาสกน้ันเห็นพระเถระแตไกล     คิดวาเรา 
มาผูเดียว     จักไปฟงธรรมกถากัณฑหน่ึง   พรอมกันกับพระผูเปนเจารูป 
นี้    เพราะผูมีศีลหาไดยากตลอดมาทุกเวลา     จึงรีบไปทันพระเถระไหว 
แลวเดินไปดวยกัน  เมื่อเวลาฉันภัตตาหารใกลเขามาจึงคิดวา หอภัตตาหาร 
ไมมีอยูในมือเรา    และกถ็ึงเวลาฉันภิกษาหารของพระผูเปนเจาแลว    ทั้ง 
คาใชสอยนี้ก็มีอยูในมือเรา    ในเวลาถึงประตูบานแหงหน่ึง     เราจักถวาย 
บิณฑบาตแกพระผูเปนเจา.                                                        
         เมื่อความคิดของเขาสักวาพอเกิดข้ึนอยางนี้ เทาน้ัน คนผูหน่ึงถือหอ  
ภัตตาหารมาถึงท่ีนั้นพอดี      อุบาสกเห็นคนผูนั้นแลว     กลาวนิมนตวา   
ทานผูเจริญ    โปรดคอยหนอยเถิด ๆ  แลวเขาไปหาคนผูนั้นกลาววา บุรุษ  
ผูเจริญ   ฉันจะใหกหาปณะแกทาน  ทานจงใหหอภัตตาหารแกฉัน   บรุุษ 
ผูนั้นคิดวา   ภัตตาหารแมนี้จะมีราคาแมสักมาสกหน่ึงในเวลานี้ก็หามิได 
แตอุบาสกน้ี    ใหเรากหาปณะหน่ึง    เปนครั้งแรกทีเดียว   เหตุในเรื่องนี้  
จักมี  ครั้นคิดแลวจึงกลาววา  โดยกหาปณะหน่ึง   เราจะไมให    อุบาสก 
กลาววา  ถาอยางนั้น ทานจงถือเอา ๒ กหาปณะ. จงถือเอา ๓  กหาปณะ 
โดยทํานองน้ีประสงคจะใหกหาปณะเหลาน้ันแมทั้งหมด  บุรษุนอกน้ีสําคัญ 
วา  กหาปณะแมอ่ืนของอุบาสกน้ันมีอยู   (อีก)   จึงกลาววา    เราไมให 
ครั้งน้ัน   อุบาสกนั้นกลาวกะบุรุษนั้นวา  ทานผูเจริญ   ถากหาปณะแมอ่ืน 
ของเราพึงมีอยูไซร   เราพึงใหกหาปณะแมเหลานั้น     แตเราจะถือเอาเพ่ือ  
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ประโยชนแกตนเองก็หามิไดเลย  เรานิมนตพระผูเปนเจารูปหน่ึงใหนั่งอยูที่ 
โคนไมตนหนึ่งกุศลจักมีแกทานดวย ทานจงใหภัตตาหารน้ันแกเราเถิด บุรุษ 
นั้นพูดวา  ทานผูเจริญ   ถาอยางนั้น  ทานจงเอาไปจงนํากหาปณะเหลาน้ัน 
มา   ไดถือเอากหาปณะแลวใหหอภัตตาหารไป  อุบาสกถือภัตตาหารเขาไป 
หาพระเถระแลวกลาววา   นําบาตรออกมาเถิด     ทานขอรับ   พระเถระนํา 
บาตรออกมา   เมื่ออุบาสกถวายภัตตาหารเขาไปไดครึ่งหนึ่ง  ก็ปดบาตรเสีย 
อุบาสกกลาววา   มีสวนเดียวเทาน้ัน   กระผมไมอาจบริโภคจากสวนเดียวน้ี  
ภัตตาหารน้ีกระผมเท่ียวหาไดมา   ก็เพ่ือประโยชนแกทานเทานั้น   ขอทาน 
จงรับภัตตาหารนั้นเถิด    เพ่ืออนุเคราะหกระผม   พระเถระคิดวา    มีเหตุ 
จึงรับมาฉันท้ังหมด      อุบาสกไดกรองนํ้าดื่มดวยเครื่องกรองน้ําแลวถวาย 
ตอจากนั้น      เมื่อพระเถระทําภัตกิจเสร็จแลว        แมทั้งสองก็เดินทางไป 
(ดวยกัน). 
         พระเถระถามอุบาสกวา  เพราะเหตุไรทานจึงไมบริโภค  อุบาสกน้ัน 
บอกเรื่องราวในการไปของตนท้ังหมด    พระเถระฟงความเปนไปน้ันแลว 
สลดใจ  คิดวา  อุบาสกทําสิ่งท่ีทําไดยาก   ก็เราบริโภคบิณฑบาตเห็นปาน 
นี้      ควรเปนผูกตัญูตออุบาสกน้ี     เราไดเสนาสนะอันเปนสัปปายะแลว 
เมื่อผิวหนัง   เนื้อ   และเลอืด   แมจะแหงไปในเสนาสนะน้ัน   ( ก็ตามที ) 
ยังไมบรรลพุระอรหัตโดยนั่งขัดสมาธิอยูนั่นแหละ  จักไมลุกข้ึน พระเถระ 
นั้นไปยังติสสมหาวิหาร  กระทําอาคันตุกวัตร  (คือระเบียบปฏิบัติสําหรับ 
ผูจรมา )    แลว     เขาไปยังเสนาสนะท่ีถึงแกตน    ลาดเครื่องลาดแลวน่ัง 
บนเครื่องลาดนั้นกําหนดมูลกรรมฐานของตนน่ันเอง  พระเถระนั้นไมอาจ 
จะทําแมสักวาโอภาสใหบังเกิดข้ึนในราตรีนั้น.    จําเดิมแตวันรุงข้ึน     จึง  
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ตัดความกังวลในการเที่ยวภิกษาจารเสีย  ก็เห็นแจงกรรมฐานน้ันนั่นแหละ  
ทั้งอนุโลมและปฏิโลม   พระเถระเห็นแจงอยูโดยอุบายน้ัน  ไดบรรลุพระ- 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาในอรุณท่ี  ๗  แลวคิดวา      สรีระเมือ่ยลาเหลือ 
เกิน ชีวิตของเราจักดําเนินไปไดนานไหมหนอ  ครั้งน้ัน พระเถระกําหนด 
ไดแนนอนวา     สรรีะนั้นจะไมดําเนินไป    จึงถือบาตรและจีวรไปยังทาม 
กลางวิหาร  ตีกลองใหภิกษุสงฆประชุมกัน. 
         พระสังฆเถระถามวา   ใครใหภิกษุสงฆประชุม.    พระเถระตอบวา 
กระผมขอรับ.  พระสังฆเถระถามวา  เพ่ืออะไร  ทานสัตบุรุษ.  พระเถระ 
ตอบวา  กรรมอ่ืนไมมีดอกขอรับ  แตวาทานผูมีความสงสัยในมรรคหรือผล 
ทานผูนั้นจงถามกระผมเถิด.   พระสังฆเถระถามวา    ทานสัตบุรุษ   ภิกษุ 
ทั้งหลายเชนทาน ยอมไมกลาวคุณท่ีไมมีอยู   ความสงสัยในมรรคหรือผลนี้  
ไมมีแกพวกเรา.   ก็อะไรเปนเหตุใหเกิดความสังเวชแกทาน.  ทานทําอะไร 
ใหเปนปจจัย    พระอรหัตน้ีจึงบังเกิดข้ึน.   พระเถระตอบวา   ทานขอรับ 
ในวัลลิยวิถใีนบานมหาคามน้ี    มีอุบาสกชื่อทารุภัณฑกมหาติสสะ   จํานอง 
ธิดาของตนไวภายนอกแลวเอาทรัพยมา  ๑๒   กหาปณะ     ซื้อแมโคนมมา 
ตัวหนึ่ง    เริม่ทั้งสลากภัตนมสดแกพระสงฆ.    เขาคิดวา     เราจักไถธิดา 
จึงทําการรับจางอยูในโรงหีบออยถึง  ๖  เดือน    ไดทรัพย  ๑๒ กหาปณะ 
แลวจึงเดินไปบานของตนดวยหวังใจวา  จักไถธิดา    เห็นกระผมในระหวาง 
ทาง       ในเวลาภิกษาจารไดใหกหาปณะน้ันแมทั้งหมด      แลวถือเอาหอ 
ภัตตาหารมาถวายกระผมทั้งหมด.  กระผมฉันบิณฑบาตน้ันแลวมาที่นี้  ได 
เสนาสนะอันเปนสัปปายะแลวคิดวา เราจักกระทําความยําเกรงตอบิณฑบาต 
ดังน้ี   จึงไดทําคุณวิเศษใหเกิดข้ึนขอรับ.  บริษัท ๔ ผูประชุมกันอยูที่นั้น  
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ไดใหสาธุการแกพระเถระ.     ชื่อวาผูสามารถเพ่ือดํารงตามภาวะของตน  
ไมมีเลย.     พระเถระนั่งพูดอยูในทามกลางสงฆ     กําลังพูดอยูนั้นแล 
อธิษฐานวา  กูฏาคาร  ( คือเรือนมียอด )   ของเราจงเคลื่อนไป  ในเวลา 
ที่ทารุภัณฑกมหาติสสะเอามือถูกตองเทาน้ัน    ดังน้ีแลว    ปรนิิพพานดวย 
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
         พระเจากากวัณณติสสมหาราชทรงสดับวา      พระเถระรูปหน่ึงปริ- 
นิพพาน  จึงเสด็จไปยังวิหารทรงทําสักการะสัมมานะแลว  ตรสัสั่งใหตระ- 
เตรียมกูฏาคารแลวยกพระเถระข้ึนใสในกูฏาคารน้ัน   ทรงดําริวา  เราจักไป 
ที่เชิงตะกอนเดี๋ยวน้ี   จึงทรงยกกูฏาคาร  ก็ไมอาจใหเคลื่อนท่ีได  พระราชา 
รับสั่งถามภิกษุสงฆวา    ทานผูเจริญ    คําพูดอะไรท่ีพระเถระกลาวไวมีอยู 
หรือ.    ภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องราวที่พระเถระกลาวไว.    พระราชารับสั่ง 
ใหเรียกอุบาสกน้ันมาแลวตรัสถามวา   ในที่สุด  ๗  วันจากวันนี้ไป    เธอ 
ถวายหอภัตตาหารแกภิกษุไร  ๆ ผูเดินทางหรือ.    อุบาสกทูลวา     ถวาย 
พระเจาขา  ขาแตสมมติเทพ.  พระราชาตรัสถามวา  เธอถวายทํานองไหน. 
อุบาสกน้ันจึงกราบทูลเหตุการณนั้นทั้งหมด.   ลําดับนั้น  พระราชาจึงทรง 
สงอุบาสกน้ันไป  ณ ที่ต้ังกูฏาคารของพระเถระดวย พระดํารัสวา  เธอจงไป 
จงรูพระเถระนั้นวาเปนรูปนั้นหรือรูปอ่ืน.    อุบาสกนั้นไปแลวเลิกมานข้ึน 
เห็นหนาพระเถระก็จําได  เอามือท้ังสองทุบหัวใจไปยังสํานักของพระราชา 
กราบทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  เปนพระผูเปนเจาของขาพระองค.  ลําดับนั้น 
พระราชารับสั่งใหพระราชทานเครื่องประดับชุดใหญแกอุบาสกน้ัน.   ตรัส 
กะอุบาสกผูประดับเสร็จแลววา     ทานมหาติสสะผูพ่ีชาย    ทานจงไปไหว 
พระผูเปนเจาของเราแลวจึงยกกูฏาคารข้ึน.    อุบาสกรับพระดํารัสวา    ขอ  
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รับใสเกลา   ขาแตสมมติเทพ   แลวไปไหวเทาพระเถระ   เอามือท้ังสองยก  
ข้ึนทูนไวเหนือกระหมอมของตน.  ขณะนั้นเอง  กูฏาคารลอยไปทางอากาศ 
ประดิษฐานอยู  ณ ขางบนของเชิงตะกอน.    ในกาลน้ัน    เปลวไฟลุกข้ึน 
เองจากมุมแมทั้ง  ๔  ของเชิงตะกอน. 
         วิริยสัมโพชฌงค   ยอมเกิด    แมแกผูพิจารณาถึงมรดกความเปน 
ทายาทเปนใหญอยางนี้วา  ก็ทรัพยมรดกคืออริยทรัพย  ๗ ของพระศาสดา 
นั้น  เปนของใหญ  ทรัพยมรดกน้ันอันคนผูเกียจครานไมอาจรับ   เหมือน 
อยางวา บิดามารดายอมกีดกันบุตรผูประพฤติผิดไวภายนอกวา  ผูนี้ไมเปน 
บุตรของเรา  เมื่อบิดามารดาลวงลับไป  เขายอมไมไดทรัพยมรดก  ฉันใด 
แมคนเกียจครานก็ฉันนั้น  ยอมไมไดมรดกดืออรยิทรัพยนี้   ผูปรารภความ 
เพียรเทาน้ันจึงจะได  ดังนี้ .                           
         วิริยสัมโพฌงค   ยอมเกิด  แมแกผูพิจารณาถึงความท่ีพระศาสดา 
เปนใหญอยางนี้วา  ก็พระศาสดาของทาน  (ยิ่ง) ใหญแล เพราะในเวลา 
ที่พระศาสดาของทานถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดาก็ดี   ในการ 
เสด็จออกเพ่ือคุณอันยิ่งใหญก็ดี    ในการตรัสรูสัมโพธิญาณอันยิ่งก็ดี    ใน 
การประกาศพระธรรมจักร  ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย  เสด็จลงจากเทวโลก 
และทรงปลงอายุสังขารก็ดี   ในกาลดับขันธ ปรินพิพานก็ดี   หม่ืนโลกธาตุ 
หว่ันไหวแลว   ความท่ีทานบวชในศาสนาของพระศาสดาเห็นปานนั้นแลว 
เปนผูเกียจครานไมสมควรเลย. 
         วิริยสัมโพชฌงค     ยอมเกิด    แมแกผูพิจารณาถึงความท่ีชาติเปน 
ใหญอยางนี้วา.   แมวาโดยชาติ   บัดนี้ ทานก็เปนผูมีชาติไมตํ่าทราม    ทาน 
เปนผูเกิดในวงศของพระเจาโอกกากราชอันสืบมาจากเชื้อสายของพระเจา  
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มหาสมมตราชอันไมปะปน (กับวงศอ่ืน) เปนหลานของพระเจาสุทโธทน-  
มหาราช ของพระนางมายาเทวี  เปนนองชายของพระราหุลภัททะ   ชื่อวา 
ทานเปนบุตรของพระชินเจาเห็นปานนี้    เปนผูเกียจครานอยู   ไมควรเลย. 
         วิริยสัมโพชฌงค      ยอมเกิด       แมแกผูพิจารณาถึงความท่ีเพ่ือน 
พรหมจรรยเปนใหญอยางนี้วา  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกับพระ- 
อสีติมหาสาวก     ยอมแทงตลอดโลกุตรธรรม ๙ ดวยความเพียร    ทาน 
จงดําเนินตามทางของเพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรยเหลาน้ัน  ดงัน้ี.  
         วิริยสัมโพชฌงค   ยอมเกิด แมแกผูเวนบุคคลเกียจครานผูสละความ 
เพียรทางกายและทางจิต  เชนกับงูเหลือมกินเต็มทองแลวก็หยุด   (ไมเลื้อย 
ไปไหน)  แมแกผูเสพบุคคลผูมีจิตม่ันคง  ปรารภความเพียร   แมแกบุคคล 
ผูมีจิตนอมโนมโอนไปเพ่ือยังความเพียรใหเกิดข้ึนในการยืนและการน่ัง 
เปนตน.  เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐาน ทําวิริยสัมโพชฌงค 
ใหต้ังข้ึนดวยเหตุ  ๑๑  ประการเหลาน้ีแลว    ทําวิริยสัมโพชฌงคนั้นนั่นแล 
ใหเปนธุระ    เริ่มต้ังความยึดมั่นไว    ยอมถือเอาพระอรหัตไดโดยลําดับ. 
กุลบุตรนั้น   ชื่อวาเจริญวิริยสัมโพชฌงคจนกระทั่งถึงอรหัตมรรค.   เมื่อ 
บรรลุผลแลว    ชื่อวาเปนผูเจริญแลวแล. 
         ธรรม ๑๑  ประการยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงปติสัมโพชฌงค.  
คือ พุทธานุสสติ ระลึกถงึคุณของพระพุทธเจา ๑  ธัมมานุสติ   ระลึกถึง 
คุณของพระธรรม ๑  สังฆานุสสติ  ระลึกถึงคุณของพระสงฆ ๑  สีลานุสสติ 
ระลึกถึงคุณของศีล     จาคานุสสติ   ระลึกถึงการบริจาค  ๑   เทวดานุสสติ 
ระลึกถึงคุณอันทําบุคคลใหเทวดา ๑   อุปสมานุสสติ    ระลึกถงึความ 
เขาไปสงบ    (คือพระนิพพาน)  ๑    เวนคนผูเศราหมอง  ๑    เสพคนผู  
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เรียบรอย  ๑   พิจารณาพระสูตรอันนาเลื่อมใส  ๑  ความเปนผูมีจิตนอมไป 
ในปติสัมโพชฌงคนั้น ๑.  
         ก็แมเม่ือบุคคลระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา   ปติสัมโพชฌงค  ยอม 
เกิดแผซานไปตลอดรางกายทั้งส้ิน จนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิ. ปติสัมโพช- 
ฌงค ยอมเกิด แมแกบุคคลผูระลึกถึงคุณของพระธรรมและพระสงฆ แมแก 
บรรพชิตผูพิจารณาจตุปาริสุทธิศีล  รกัษาไมใหขาดมาตลอดกาลนาน  แม 
แกคฤหัสถผูพิจารณาศีล  ๑๐ ศีล  ๕   แมแกบุคคลผูถวายโภชนะอันประณีต 
แกเพ่ือนผูประพฤติพรหมจรรยในยามมีภัยอันเกิดแตการท่ีภิกษาหาไดยาก 
เปนตนแลว      พิจารณาถึงการบริจาควา       เราไดใหทานชื่ออยางนี้แลว 
เปนตน   แมแกคฤหัสถผูพิจารณาถึงทานที่ใหแลว   แกทานผูมีศีลท้ังหลาย 
เห็นปานน้ี   แมแกผูพิจารณาถึงคุณท้ังหลายอันเปนเหตุใหผูประกอบไวซึ่ง 
คุณเครื่องเปนเทวดาเห็นปานนั้นวามีอยูในตน     แมแกผูพิจารณาถึงกิเลส 
ทั้งหลายท่ีขมไวดวยการเขาสมาบัติวา     ไมฟุงซานมาต้ัง  ๖๐ ปบาง  ๗๐ 
ปบาง      แมแกผูเวนบุคคลเศราหมองเชนกับธุลีบนหลังลา      เพราะไมมี 
ความรักดวยอํานาจความเล่ือมใสในพระพุทธเจา    เปนตน    เพราะความ 
เปนผูเศราหมอง  อันบงถึงกิริยาที่ไมเคารพ  ในการเห็นพระเจดีย  เห็นตน 
โพธิ     และเห็นพระเถระ     แมแกผูเสพบุคคลผูเรียบรอย    มีจิตออนโยน 
มากดวยความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเปนตน      แมแกผูพิจารณาพระสูตร 
อันนาเลื่อมใสแสดงคุณของพระรัตนตรัย      แมแกผูมีจิตนอมโนมโอนไป 
เพ่ือยังปติใหเกิดข้ึนในการยืนและการนั่งเปนตน.  เพราะเหตุนั้น  กลุบุตร 
ผูเริ่มบําเพ็ญกรรมฐาน   ยังปติสัมโพชฌงคใหต้ังข้ึนดวยเหตุ  ๑๑  ประการ 
นี้แลว  ทําปติสัมโพชฌงคนั้นนั่นแหละใหเปนธุระ   เริ่มต้ังความยึดมั่นไว  
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ยอมถือเอาพระอรหัตไดโดยลําดับ. กลุบุตรนั้น ชื่อวาเจริญ ปติสัมโพชฌงค 
จนกระทั่งถึงอรหัตมรรค.     เมื่อบรรลผุลแลว     ชือ่วาเปนผูเจริญปติสัม- 
โพชฌงคแลว. 
         ธรรม  ๗  ประการ คือ     เสพโภชนะอันประณีต  ๑   เสพฤดูอัน 
สบาย   ๑   เสพอิริยาบถอันสบาย   ๑   ประกอบคนเปนกลาง  ๑   เวนบุคคล 
ผูมีกายไมสงบ  ๑    เสพบุคคลผูมีกายสงบ ๑    นอมจิตไปในปสสัทธิสัม- 
โพชฌงคนั้น  ๑  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงค. 
         ก็ความสงบ ยอมเกิด แมแกผูบรโิภคโภชนะอันเปนสัปปายะ ประณีต  
งดงาม      แมแกผูเสพฤดูในฤดูหนาวและรอนและอิริยาบถมียืนเปนตนอัน 
เปนสัปปายะ. ก็บุคคลใดมีชาติเปนมหาบุรุษ เปนผูอดทนไดในฤดู (หนาว 
- รอน )    และอิริยาบถทั้งปวง  คําน้ี    ทานกลาวโดยหมายเอาบุคคลน้ัน 
ก็หามิได.     ความสงบยอมเกิดแกบุคคลผูเสพฤดูและอิริยาบถอันเปนสภาค 
กัน.     การพิจารณาความเปนผูมีกรรมเปนของตน     ทั้งของตนและของ 
คนอ่ืน     เรียกวาการประกอบตนเปนกลาง     ความสงบยอมเกิดดวยการ 
ประกอบคนเปนกลางดังกลาวมานี้. ความสงบ ยอมเกิด แมแกผูเวนบุคคล 
ผูมีกายไมสงบ     ผูเที่ยวเบียดเบียนสัตวอ่ืนดวยกอนดินและทอนไมเปนตน 
เห็นปานน้ัน    แมแกผูเสพบุคคลผูมีกายสงบ   สํารวมมือและเทา    แมแกผู 
มีจิตนอมโนมโอนไปเพ่ือตองการทําความสงบใหเกิดข้ึนในการยืนและการ 
นั่งเปนตน.   เพราะฉะนั้น   กุลบุตรผูเริม่บําเพ็ญกรรมฐานยังปสสัทธิสัม- 
โพชฌงคใหต้ังข้ึนดวยเหตุ ๗ ประการน้ี  กระทําปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้นให 
เปนธุระ  เริม่ต้ังความยึดมั่นไว ยอมถอืเอาพระอรหัตไดโดยลําดับ. กลุบุตร 
นั้น  ชื่อวายอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคจนถึงพระอรหัตมรรค  เมื่อบรรล ุ 
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ผลแลว   ยอมชื่อวาเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงคไวแลว.   
         ธรรม  ๑๑  ประการ  คือ   ทําวัตถุใหสละสลวย  ๑   ทําอินทรียให 
ดําเนินไปสม่ําเสมอ  ๑   ความฉลาดในนิมิต  ๑  ประคองจิตในสมัย  (ควร 
ประคอง )  ๑   ขมจิตในสมัย   ( ควรขม )  ๑   การทํา   ( จิต )   ใหราเริง 
ในสมัย      ( ควรใหราเริง )  ๑     การเพงดูจิตในสมัย     ( ควรเพงดู )  ๑ 
การเวนบุคคลผูมีจิตไมต้ังม่ัน  ๑    เสพบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน  ๑    พิจารณา 
ฌานและวิโมกข ๑    ความเปนผูมีจิตนอมไปในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น ๑ 
ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสมาธิสัมโพชฌงค. 
         บรรดาธรรมเหลาน้ัน  การทําวัตถุใหสละแลว และการทําอินทรียให 
ดําเนินไปสม่ําเสมอ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว.  ความฉลาดในการเรียน 
กสิณนิมิต  ชือ่วาฉลาดในนิมิต.  บทวา  สมเย  จิตฺตสฺส  ปคฺคณหฺนตา 
ความวา  ในสมัยใด  จิตหดหูดวยยอหยอนความเพียรเปนตน  ในสมัยนั้น 
ประคองจิตไวดวยการทําธัมมวิจยสัมโพชฌงค    วิริยสัมโพชฌงค     และ 
ปติสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน.    บทวา   สมเย   จิตฺตสฺส    นิคฺคณหฺนตา 
ความวา     ในสมัยใด      จิตฟุงซานดวยปรารภความเพียรเปนตนเกินไป 
ในสมัยนั้น   ขมจิตไวดวยการทําปสสัทธิสัมโพชฌงค   สมาธิสัมโพชฌงค 
และอุเบกขาสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึน.  บทวา สมเย  สมฺปหสนตา  ความวา 
ในสมัยใด  จิตไมแชมชื่นเพราะประกอบปญญานอยไป.   หรือเพราะไมได 
สุขอันสงบ    ในสมัยนั้น    ยังจิตใหสังเวชดวยการพิจารณาสังเวควัตถุ  ๘ 
ประการ.  ชือ่วาสังเวควัตถุ  ๘ ประการ  คือ  ชาติ  ชรา  พยาธิ   มรณะ 
ความเปน ๔ ทุกขในอบาย  เปนที่ ๕  ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดตี    เปน 
ที่  ๖    ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน     เปนที่  ๗    ทุกขม ี 
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วัฏฏะเปนมูลในอนาคต    เปนที่  ๘.     การยังความเลื่อมใสใหเกิดข้ึนดวย  
การระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย   นีเ้รียกวา   ความทําจิตใหราเริงในสมัย. 
ชื่อวาความเพงดูจิตในสมัย        ไดแกในคราวท่ีจิตอาศัยการปฏิบัติชอบ 
เปนจิตไมหดหู    ไมฟุงซาน    มีความแชมชื่น    ดําเนินไปตามสมถวิถีซึ่ง 
เปนไปอยางสม่ําเสมอในอารมณนั้น         กลุบุตรไมตองขวนขวายในการ 
ประคอง   ขมและทําใหราเริง   เหมือนสารถี  ไมตองขวนขวายในเม่ือมาว่ิง 
ไปเรียบ    นี้เรียกวา    ความเพงดูจิตในสมัย.    ชื่อวาการเวนบุคคลผูมีจิต 
ไมต้ังม่ัน       ไดแกเวนใหหางไกลบุคคลผูมีจิตฟุงซาน       ผูยังไมบรรล ุ
อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ.     ชื่อวาเสพบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน      ไดแก 
เสพ   คือคบ     เขาไปน่ังใกลบุคคลผูมีจิตต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิ    และ 
อัปปนาสมาธิ.       ชื่อวาความเปนผูมีจิตนอมไปในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น 
ไดแกความเปนผูมีจิตนอมโนมโอนไปเพ่ือใหสมาธิเกิดข้ึนในการยืนและ 
การน่ังเปนตน. ก็เมื่อปฏบิัติอยูอยางนี้แหละ สมาธิสัมโพชฌงคยอมเกิดข้ึน. 
เพราะฉะนั้น   กุลบุตรผูเริม่บําเพ็ญกรรมฐาน   ยังสมาธิสัมโพชฌงคใหเกิด 
ข้ึนดวยเหตุ  ๑๑  ประการเหลาน้ี       การทําสมาธิสัมโพชงคนั้นเทาน้ันให 
เปนธุระ      เริ่มต้ังความยึดมั่นไว       ยอมถือเอาพระอรหัตไดโดยลําดับ. 
กุลบุตรนั้น  ชื่อวาบําเพ็ญสมาธิสัมโพชฌงคจนกระทั่งถึงอรหัตมรรค  เมื่อ 
บรรลุผลแลว   ยอมชื่อวาเปนผูไดเจริญสมาธิสัมโพชฌงคแลว. 
         ธรรม  ๕   ประการ   คือ     ความเปนกลางในสัตว  ๑   ความเปน 
กลางในสังขาร  ๑    ความเวนบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร    ( วาเปนของ 
ตน)  ๑   เสพบุคคลผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขาร  ๑   ความเปนผูมี  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 261 

จิตนอมไปในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น   ๑  ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
อุเบกขาสัมโพชฌงค. 
         ในธรรม  ๕  ประการน้ัน      บุคคลยอมยังความเปนกลางในสัตว 
ใหเกิดข้ึนดวยอาการ  ๒  อยาง  คือ    ดวยการพิจารณาความท่ีสัตวมีกรรม 
เปนของตนอยางนี้วา   ทานมาดวยกรรมของตน   จักไปดวยกรรมของตน 
แมสัตวนี้จักไปดวยกรรมของตนเหมือนกัน    ทานจะยึดถือใครวาเปนของ 
ตน  ดังนี้    และดวยการพิจารณาถึงความไมมีสัตวอยางนี้วา   โดยปรมัตถ 
สัตวไมมี  ทานนั้นจะยึดถือใครวาเปนของตน  ดังนี้.   บุคคลยอมยังความ 
เปนกลางในสังขารใหเกิดข้ึนดวยอาการ  ๒  อยาง  คือ   ดวยการพิจารณา 
ถึงความเปนของไมมีเจาของอยางนี้วา  จีวรนี้ เขาถึงความวิการ  ( ผันแปร ) 
แหงสีและความเกาไปโดยลําดับ    เปนทอนผาสําหรับเช็ดเทา    จักตองเอา 
ปลายไมเทาเข่ียทิ้งไป       ก็ถาจีวรนั้นพึงมีเจาของ      เขาจะตองไมใหมัน 
ฉิบหายไปอยางนี้   และดวยการพิจารณาเปนของชั่วคราวอยางนี้วา   จีวรนี้ 
เปนของชั่วคราว   ไมคงทน  ดังนี้.   แมในบาตรเปนตน  ก็พึงประกอบ 
ความเหมือนดังในจีวรนั่นแล. 
         ในบทวา  สตฺตสงฺขารเกลายนปุคฺคลปริวชฺชนตา  นี้    พึงทราบ 
วินิจฉัยตอไปนี้.  บุคคลใดเปนคฤหัสถ  ยึดถือบุตรและธิดาเปนตนของตน 
วาเปนของเรา    หรือเปนบรรพชิต     ยึดถืออันเตวาสิกผูรวมอุปชฌายกัน 
เปนตนวาเปนของเรา  กระทําการปลงผม  โกนหนวด  เย็บจีวร  ซกัจีวร 
และระบมบาตรเปนตน   แกอันเตวาสิกเหลาน้ันดวยมือของตนเอง 
เมื่อไมเห็นแมสักครูหน่ึง    ก็มองหาไปรอบ  ๆ วา    สามเณรโนนไปไหน 
ภิกษุหนุมโนนไปไหน   ดังน้ี   เหมือนเนื้อต่ืนเหลียวมองทางโนนทางนี้อยู  
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ฉะน้ัน  แมผูอ่ืนขอไปเพ่ือประโยชนแกการปลงผมเปนตนวา    ขอทาน  
จงสงทานรูปโนนไปสักครูกอนเถิด  ก็ไมใหโดยพูดบายเบ่ียงวา แมพวก 
เราก็ยังไมใหทานรูปนั้นทําการงานของตน    พวกทานพาเธอไปจักลําบาก 
นี้ชื่อวา  ยึดถือสัตวเปนของตน. สวนบุคคลใดยึดถือจีวร  บาตร ภาชนะ 
และไมเทาเปนตนวาเปนของเรา  แมคนอ่ืนจะเอามือลูบคลําก็ไม (ยอม) 
ให   (ทํา)   เขายืมชั่วคราวก็พูดวา    แมเราเปนเจาของส่ิงน้ีก็ยังไมใชเอง 
เราจะใหพวกทานไดอยางไร  นี้ชื่อวา  ยึดถือสังขารวาเปนของตน. 
         สวนบุคคลใดวางตนเปนกลาง  เปนผูวางเฉยในวัตถุแมทั้งสองเหลา 
นั้น     บุคคลน้ีชื่อวา    วางตนเปนกลางในสัตวและสังขาร.   อุเบกขา- 
สัมโพชฌงคนี้ยอมเกิดข้ึน แมแกผูเวนหางไกลบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร 
เห็นปานน้ี  แมแกผูเสพบุคคลผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขาร  แมแก 
ผูมีจิตนอมโนมโอนไปเพ่ือใหอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้นเกิดข้ึนในการยืนและ 
การน่ังเปนตน    ดวยประการดังนี้.    เพราะฉะน้ัน   กลุบุตรผูเริม่บําเพ็ญ 
กรรมฐานทําอุเบกขาสัมโพชฌงคใหเกิดข้ึนดวยเหตุ ๕ ประการเหลาน้ี  
กระทําอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้นนั่นแหละใหเปนธุระ   เริ่มต้ังความยึดมั่นไว 
ยอมถือเอาพระอรหัตไดโดยลําดับ.      กุลบุตรนั้น    ชื่อวาเจริญอุเบกขา- 
สัมโพชฌงคจนถึงอรหัตมรรค  เมื่อบรรลุผลแลว  ยอมชื่อวาไดเจริญแลว. 
สัมโพชฌงค๗เหลาน้ี  ตรสัคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ  ดวยประการดังน้ี. 
         บทวา  สมฺมาทิฏ ึ   ภาเวติ   ความวา  ยอมพอกพูน  คือเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งสัมมาทิฏฐิอันเปนเบื้องตนของมรรคมีองค  ๘.      แมในบทท่ีเหลือก็มี  
นัยนี้นั่นแล.    ก็ในขอท่ีวาดวยมรรคมอีงค ๘ นี้   สมัมาทิฏฐ ิ มคีวาม 
เห็นชอบเปนลักษณะ.  สัมมาสังกัปปะ   มีความยกข้ึนซึ่งจิตโดยชอบเปน  
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ลักษณะ.  สมัมาวาจา  มคีวามกําหนดถือเอาชอบเปนลักษณะ.    สมัมา-  
กัมมันตะ   มกีารต้ังข้ึนซึ่งการงานโดยชอบเปนลักษณะ.    สัมมาอาชีวะ 
มีความทําอาชีพใหบริสุทธิ์โดยชอบเปนลักษณะ.  สัมมาวายามะ.  มีความ 
ประคองไวชอบเปนลักษณะ.     สมัมาสติ     มีความปรากฏข้ึนชอบเปน 
ลักษณะ.  สมัมาสมาธ ิ มีความต้ังใจชอบเปนลักษณะ. 
         ในมรรคมีองค  ๘   นั้น     มรรคหนึ่ง ๆ มีกิจ   ๓  อยาง คือ กอนอ่ืน 
สัมมาทิฏฐิ    ละมิจฉาทิฏฐิพรอมกับกิเลสที่เปนขาศึกของตนแมอยางอ่ืน ๆ 
กระทํานิโรธใหเปนอารมณ  เห็นสัมปยุตธรรม  เพราะไมหลง  ดวยอํานาจ 
การกําจัดโมหะที่ปกปดสัมมาทิฏฐินั้น.   แมสัมมาสังกัปปะเปนตนก็เหมือน 
กัน   ละมิจฉาสังกัปปะเปนตน  และทาํนิโรธใหเปนอารมณ. 
         โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในมรรคน้ี   สัมมาสังกัปปะ  ดําริถึงสหชาตธรรม 
สัมมาวาจา  กําหนดถือเอาชอบ  สัมมากัมมันตะ   ต้ังข้ึนซึ่งการงานชอบ 
สัมมาอาชีวะ  ทําอาชีพใหบริสุทธิ์โดยชอบ  สัมมาวายามะ  ประคองไวชอบ 
สัมมาสติ  ปรากฏข้ึนชอบ  สัมมาสมาธิ  ต้ังใจชอบ. 
         อีกประการหน่ึง    ธรรมดาวาสัมมาทิฏฐินี้ในเบื้องตนมีขณะตางกัน 
มีอารมณตางกัน  ( แต )  ในเวลาเปนมรรค  มีขณะเดียวกัน    มอีารมณ 
เดียวกัน. แตเมื่อวาโดยกิจไดชื่อ ๔  ชื่อมีวา  ทุกฺเข าณ  ดังนี้เปนตน. 
แมสัมมาสังกัปปะเปนตน     ก็มีขณะตางกัน    มีอารมณตางกันในเบ้ืองตน 
แตในเวลาเปนมรรค  มีขณะเดียวกัน  มีอารมณเดียวกัน.  ในมรรคเหลาน้ัน 
สัมมาสังกัปปะ    เมื่อวาโดยกิจ    ไดชื่อ   ๓  ชื่อมีวา     เนกขัมมสังกัปปะ 
ดังน้ีเปนตน. องคมรรค ๓  แมมีสัมมาวาจาเปนตน   ในเบื้องตน  มีขณะ 
ตางกัน    มีอารมณตางกัน   คือ  เปนวิรัติบาง    เปนเจตนาบาง     แตใน  
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ขณะมรรคเปนวิรัติเทาน้ัน.     แมองคมรรคท้ังสองน้ี   คือ  สัมมาวายามะ  
สัมมาสติ  เมื่อวาโดยกิจ  ไดชื่อ  ๔  ชือ่  ดวยอํานาจสัมมัปปธาน  ๔  และ 
สติปฏฐาน  ๔.  ดวยสัมมาสมาธิ    คงเปนสัมมาสมาธิอยางเดียว  ทั้งใน 
เบื้องตน   ทั้งในขณะมรรค. 
         ในธรรม  ๘  ประการน้ี   ดังพรรณนามาฉะน้ี   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงสัมมาทิฏฐิกอน        เพราะเปนอุปการะแกพระโยคีผูปฏิบัติเพ่ือ 
บรรลุพระนิพพาน.     กส็ัมมาทิฏฐินี้เปนไปโดยชื่อวา  ปฺญาปชฺโชโต 
ปฺาสตฺถ       (ปญญาเปนแสงสวาง  ปญญาเพียงดังศัสตรา)     ดังนี้. 
เพราะเหตุนั้น    พระโยคาวจรกําจัดมืดคืออวิชชา  ดวยสัมมาทิฏฐิ     คือ 
วิปสสนาญาณน้ีในเบื้องตน   ฆาโจรคือกิเลสเสีย    ยอมบรรลพุระนิพพาน 
โดยความเกษม.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
                  นิพฺพานาธิคมาย   ปฏิปนฺนสฺส  โยคิโน 
              พหกุารตฺตา  ปม  สมมฺาทิฏ  เทสิตา. 
                   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิ 
              กอน  เพราะเปนธรรมมีอุปการะมากแกพระ- 
              โยคีผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนพิพาน. 
         ก็สัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น  เพราะฉะนั้น  จึง 
ตรัสไวในลําดับแหงสัมมาทิฏฐินั้น .  เหมือนอยางวา   เหรัญญกิใชมือพลิก 
ไปพลิกมา  ตาดูเหรียญกษาปณ   ยอมรูวา   อันนี้ปลอม  อันนี้ด ี ฉันใด 
แมพระโยคาวจรก็ฉันนั้น  ในเบื้องตน  ใชวิตกตรึกไปตรึกมา  ใชวิปสสนา- 
ปญญาตรวจดู  ยอมรูวา  ธรรมเหลาน้ีเปนกามาวจร  ธรรมเหลาน้ีเปน  
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รูปาวจรเปนตน.   ก็หรือวาชางถาก    เอาขวานถากไมใหญที่บรุุษจับปลาย 
คอยพลิกให  ยอมนําไปใชงานได    ฉันใด   พระโยคาวจรพิจารณาธรรม 
ที่วิตกคอยตรึกใหดวยปญญา   โดยนยัมีอาทิวา   ธรรมเหลาน้ีเปนกามาวจร 
ธรรมเหลาน้ีเปนรูปาวจร   ยอมนําเขาไปใชงานได   ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ก็สัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น   เพราะ- 
ฉะนั้น จึงตรัสไวในลําดับแหงสัมมาทิฏฐินั้น  ดังน้ี. 
         สัมมาสังกัปปะน้ีนั้น  มีอุปการะแกสัมมาวาจา  เหมือนดังมีอุปการะ 
แกสัมมาทิฏฐิฉะน้ัน    สมดังท่ีตรัสไววา    ดูกอนคหบดี   บุคคลตรึกแลว 
พิจารณาแลวในเบ้ืองตนกอนแล   จึงเปลงวาจา   เพราะฉะนั้น    พระองค 
จึงตรัสสัมมาวาจาไวในลําดับแหงสัมมาสังกัปปะนั้น. 
         ก็เพราะเหตุที่คนจะตองจัดแจงดวยวาจากอนวา    เราจะกระทําสิ่งน้ี 
และสิ่งน้ี    ดงัน้ีแลว  จึงประกอบการงานในโลก  เพราะฉะนั้น  จึงตรัส 
สัมมากัมมันตะไวในลําดับสัมมาวาจา      เพราะวาจามีอุปการะแกการงาน. 
ก็เพราะเหตุที่ศีลมีอาชีวะเปนที่   ๘   ยอมบริบูรณแกผูละวจีทุจริต  ๔  และ 
กายทุจริต  ๓   แลวทําวจีสุจริตและกายสุจริตท้ังสองใหบริบูรณ    ไม 
บริบูรณสําหรับคนนอกน้ี    เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสสัมมาอาชีวะไวในลําดับ 
แหงสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะทั้งสองน้ัน. 
         เพ่ือแสดงวา  ถาบุคคลผูมีอาชีวะบริสุทธิ์อยางนี้   กระทําความปลาบ 
ปลื้มดวยเหตุเพียงเทาน้ีวา    อาชีพของเราบริสุทธิ์          แลวเปนผูประมาท 
เหมือนดังหลับอยู   ไมควร   โดยที่แท  ควรตองปรารภความเพียรน้ีทุก  ๆ 
อิริยาบถ    จึงตรัสสัมมาวายามะไวในลําคับแหงสัมมาชีวะนั้น.   ตอแตนั้น 
เพ่ือจะแสดงวา   แมปรารภความเพียรแลว     ก็ควรการทําสติใหต้ังม่ันใน  
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วัตถุทั้ง  ๔ มกีายเปนตน  จึงทรงแสดงสัมมาสติไวในลําดับแหงสัมมาวายามะ. 
         ก็เพราะเหตุที่สติต้ังมั่นอยางนี้แลว   ใสใจไดดีถึงคติธรรมท้ังหลายท่ี 
มีอุปการะและไมมีอุปการะแกสมาธิ      ยอมสามารถทําจิตใหแนวแนใน 
เอกัคคตารมณ     เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ทรงแสดงสัมมาสมาธิไวใน 
ลําดับแหงสัมมาสติแล.   ดังน้ัน   จึงตรัสมรรคอันประกอบดวยองค  ๘  แมนี้  
คละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ. 
         ในบทวา  อชฺฌตฺต  รูปสฺ ี    ดังน้ีเปนตน    ภิกษุชื่อวาเปนผูมี 
ความเขาใจรูปภายใน  ดวยอํานาจบริกรรมรูปภายใน. ก็เมื่อกระทําบริกรรม 
รูปสีเขียวในภายใน    ยอมกระทํา     (บริกรรม    คือพิจารณาบอย ๆ ) 
ที่ผม  ที่ดี  หรือท่ีดวงตา.   เม่ือทําบริกรรมรูปสีเหลอืง    ยอมทําที่มันขน 
ที่ผิวหนัง  ที่ฝามือฝาเทา  หรือในที่ที่นัยนตามีสีเหลือง.   เม่ือทําบริกรรม 
รูปสีแดง  ยอมทําท่ีเนื้อ  ที่เลือด  ที่ลิ้น  หรือในที่ที่นัยนตามีสีแดง.  เมื่อ 
ทําบริกรรมรปูสีขาว  ยอมทําที่กระดูก  ที่ฟน  ที่เล็บ  หรือในที่ที่นัยนตา 
มีสีขาว.   กร็ปูสีเขียวเปนตนนั้น   ไมเปนสีเขียวแท  ไมเหลืองแท   ไมแดง 
แท   ไมขาวแท   เปนสีไมบริสุทธิ์เลย. 
         บทวา   เอโก  พหิทธฺา  รูปานิ  ปสฺสติ  ความวา  บริกรรม 
อยางนี้ของภิกษุใดเกิดข้ึนภายใน  นิมติเกิดข้ึนภายนอก    ภิกษุนั้นเรียกวา 
มีความเขาในรูปภายใน  เปนรูปภายนอก    ดวยอํานาจบริกรรมรูปภายใน 
และใหรูปภายนอกถึงอัปปนา.     บทวา  ปริตฺตานิ  ไดแก  ยังไมเจริญ. 
บทวา  สุวณฺณทุพฺพณฺณานิ    ความวา จะเปนรูปมีวรรณะดี  หรอืวรรณะ 
ทรามก็ชางเถิด   พึงทราบวา  ทานกลาวอภิภาย*ตนะนี้  ดวยอํานาจรูปที่เปน 
 
*  อภิภายตนะมี  ๘  ประการ  หมายถึงการบําเพ็ญโดยเพงรูปคือวัณณกสิณเปนอารมณ.  
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ปริตตารมณเทาน้ัน. 
         บทวา  ตานิ  อภิภุยยฺ     ความวา   บุรุษผูมีไฟธาตุดีไดภัตตาหาร 
ประมาณทัพพีหน่ึง  คิดวา  มีอะไรท่ีเราจะพึงบริโภคไดในภัตตาหารน้ี  จึง 
รวมทําใหเปนคําขาวคําเดียวกัน  ฉันใด   บุคคลผูมีญาณอันยิ่ง  มีญาณแจมใส 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  พิจารณาวา  มีอะไรท่ีเราจะพึงเขาฌานในปริตตารมณนี้ 
อันนี้ไมเปนเรื่องหนักสําหรับเรา  จึงครอบงํารูปเหลาน้ันเขาฌาน   อธิบาย 
วา  ใหถึงอัปปนาในรูปนั้นพรอมกับทํานิมิตใหเกิดข้ึนทีเดียว.  ก็ดวยบทวา 
ชานามิ  ปสสฺามิ   นี้     ทานกลาวถึงความคํานึงของภิกษุนั้น.     ก็ความ 
คํานึงถึงน้ันแล  ยอมมีแกภิกษุผูออกจากสมาบัติ   ไมใชมีในภายในสมาบัติ. 
บทวา   เอว   สฺ ี    โหติ    ความวา  ยอมมีความเขาใจอยางนี้   ดวยความ 
เขาใจในความคํานึงถึงบาง   ดวยความเขาใจในฌานบาง.     ก็ความเขาใจ 
ในการครอบงํา  (รูป )  ยอมมีแกภิกษุนั้นในภายในสมาบัติ   แตความ 
เขาใจในการคํานึงถึง    ยอมมีแกภิกษุผูออกจากสมาบัติแลวเทาน้ัน. 
         บทวา  อปฺปมาณานิ  ความวา  ขยายขนาดข้ึน  คือใหญข้ึน.  ก็ใน 
บทวา  อภิภยฺุย  นี ้  มีความวา  เหมือนบุรุษผูกินจุ  ไดภัตตาหารเพ่ิมอีก 
หน่ึงที่    ก็คิดวา   แมภัตตาหารอ่ืนก็ชางเถิด    ภัตตาหารน้ันจักทําอะไรเรา 
ยอมไมเห็นภัตตาหารท่ีไดเพ่ิมนั้นโดยเปนของมากมาย   ฉันใด   บุคคลผูมี 
ญาณอันยิ่ง   มีญาณแจมใส  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เห็นวา  เราจะพึงเขาฌาน 
อะไรในรูปนี้    รูปนี้มีประมาณมากมายก็หามิได     เราไมหนักใจในการทํา 
จิตใหแนวแน  (กับรูปนี้)   ดังน้ี    ครอบงํารูปเหลาน้ันเสียแลวเขาสมาบัติ 
คือทําใหถึงอัปปนาพรอมกับทํานิมิตใหเกิดข้ึนทีเดียว. 
         บทวา   อชฺฌตฺต  อรปูสฺ ี  ความวา   ผูเดียวเวนบริกรรมสัญญา  
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ในรูปภายในเสีย   เพราะไมไดหรือเพราะไมตองการ.      บทวา   พหิทฺธา  
รูปานิ  ปสฺสติ  ความวา บริกรรมก็ดี   นิมิตก็ดี   ของภิกษุใดเกิดข้ึนเฉพาะ 
ภายนอก ภิกษุนั้นทานเรียกวาผูเดียว  มีความเขาใจอรูปในภายใน  เห็นรูป 
ในภายนอก.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้   มนีัยดังกลาวไวในอภิภายตนะท่ี   ๔  นัน่ 
แล.   ก็บรรดารูปทั้ง  ๔  นี้   รูปที่เปนปริตตารมณ  มาดวยอํานาจวิตกจริต. 
รูปมากหลายไมมีประมาณ   มาดวยอํานาจโมหจริต.  รูปมีวรรณะดี  มาดวย 
อํานาจโทสจริต.   รูปมีวรรณะทราม   มาดวยอํานาจราคจริต.     เพราะรูป 
เหลาน้ี    เปนสัปปายะของจริตเหลานี้ .    ก็ความท่ีรูปเหลาน้ันเปนสัปปายะ 
ไดกลาวไวพิสดารแลวในจริยนิเทศในวิสุทธิมรรค. 
         ในอภิภายตนะที่  ๕ เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยตอไปนี้  :- 
         บทวา นีลานิ กลาวเน่ืองดวยการถือเอาทั้งหมด. บทวา  นลีวณฺณานิ 
กลาวเน่ืองดวยวรรณะ.  บทวา   นีลนทิสฺสนานิ  กลาวเน่ืองดวยเห็นสีเขียว 
อธิบายวา    สีไมปะปนกันปรากฏชัดเจน.     เห็นเปนสีเขียวสีเดียวเทาน้ัน. 
ก็บทวา   นีลนิภาสานิ    กลาวเน่ืองดวยแสง   อธิบายวา    ประกอบดวย 
สีเขียว.   ทานแสดงวา     อภิภายตนะเหลาน้ันบริสุทธิ์   ดวยบทวา     นีล-   
นิภาสานิ   นี.้   ก็ทานกลาวอภิภายตนะเหลาน้ัน   ดวยสีบริสุทธิ์เทาน้ัน.  ก็ใน 
อธิการท่ีวาดวยอภิภายตนะน้ี    การทํากสิณ   การบริกรรม     และวิธีถึง 
อัปปนา  มีอาทิวา   เมื่อถือเอานีลกสิณ   ยอมถือเอาตในดอกไม    ผา 
หรือวรรณธาตุที่มีสีเขียว     ดังน้ีทั้งหมด     ไดกลาวไวแลวโดยพิสดารใน 
วิสุทธิมรรค.  ก็อภิภายตนฌานท้ัง  ๘  ประการนี ้   เปนวัฏฏะบาง  เปนบาท 
ของวัฏฏะบาง   เปนบาทของวิปสสนาบาง   เปนบาทของอภิญญาบาง   แต 
พึงทราบวาเปนโลกิยะเทาน้ัน  ไมเปนโลกตระ.                   
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         ในบทวา    รูป  รูปานิ  ปสฺสติ นี ้ รูปฌานที่เกิดดวยอํานาจ  
นีลกสิณเปนตน   ที่ผมเปนตนในภายใน ชื่อวา รูป.  ชื่อวา  รูป  เพราะ 
อรรถวาเขามีรูปฌานน้ัน.   บทวา   พทิทฺธา   รูปานิ   ปสฺสติ     ความวา 
ยอมเห็นรูปมีนีลกสิณเปนตนภายนอก  ดวยฌานจักษุ.    ดวยบทน้ี   ทาน 
แสดงรูปาจรฌานแมทั้ง   ๔   ของบุคคลผูทําฌานใหเกิดในกสิณอันเปน 
วัตถุภายในและภายนอก.  บทวา   อชฌฺตฺต   อรูปสฺ ี    ความวา  ไมมี 
ความเขาใจรูปภายใน    คือ   รูปาวจรฌานอันไมเกิดที่ผมเปนตนของตน. 
ดวยบทน้ี     ทานแสดงรูปาวจรฌานของบุคคลผูกระทําบริกรรม   ( กสิณ ) 
ในภายนอกแลวทําฌานใหเกิด   ( ทีก่สิณ )  ในภายนอกน่ันแหละ. 
         ดวยบทวา  สุภนฺเตว  อธมิุตฺโต   โหติ    นี ้    ทานแสดงฌานใน 
วัณณกสิณมีนีลกสิณเปนตนอันบริสุทธิ์.    ในฌานเหลาน้ัน   ความคํานึงวา 
งาม  ยอมไมมีในภายในอัปปนาก็จริง   ถึงอยางนั้น   ภิกษุใดทําความงาม 
อันบริสุทธิ์ดีใหเปนอารมณของกสิณอยู  เพราะเหตุที่ภิกษุนั้นจะตองถูก 
เรียกวา  เปนผูนอมใจไปวา  งาม   เพราะฉะนั้น  จึงตรัสเทศนาอยางนั้น. 
ก็ในปฏิสัมภิทามรรค  ทานพระสารีบุตรกลาวไววา  ชื่อวาวิโมกข  เพราะ 
เปนผูนอมใจไปวา    งามอยางไร.    ภิกษุในพระศาสนาน้ี     มจิีตสหรคต 
ดวยเมตตา    ฯลฯ  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  เพราะเปนผูเจริญเมตตา  สัตว 
ทั้งหลายจึงเปนผูไมนารังเกียจ.    มีจิตสหรคตดวยกรุณา  มุทติา  อุเบกขา 
แผไป ฯ ล ฯ  ตลอดทิศหนึ่งอยู  เพราะเปนผูเจริญกรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 
สัตวทั้งหลายจึงเปนผูไมนารังเกียจ,   ชื่อวาวิโมกข  เพราะอรรถวา   เปนผู 
นอมใจวางามอยางนี้   ดวยประการดังกลาวนี้.   คําใดท่ีจะพึงกลาวในบทวา 
สพฺพโส  รูปสฺาน   เปนตน   คําท้ังหมดแมนั้น    ไดกลาวไวแลวใน  
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วิสุทธิมรรคนั่นแล.  
         ก็ในบทวา  ปวีกสิณ  ภาเวติ  นี้   ที่ชื่อวา    เพราะอรรถวา 
ทั้งส้ิน.  กสณิมีปฐวีเปนอารมณ  ชื่อวาปฐวีกสิณ.  คําวา  ปวีกสิณ ภาเวติ 
นี้   เปนชื่อของบริกรรมวาปฐวีก็มี  ของอุคคหนิมิตก็มี    ของปฏิภาคนิมิต 
ก็มี  ของฌานอันทํานิมิตน้ันใหเปนอารมณเกิดข้ึนก็มี.    แตในท่ีนี้    ทาน 
ประสงคเอาฌานท่ีมีปฐวีกสิณเปนอารมณ.  ภิกษุนั้นเจริญปฐวีกสิณน้ัน. 
         แมในอาโปกสิณเปนตน    ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.    ก็ภิกษุเมื่อจะเจริญ 
กสิณเหลาน้ี    ชําระศีลแลวต้ังอยูในศีลอันบริสุทธิ ์   ตัดบรรดาปลิโพธความ 
กังวล  ๑๐  ประการท่ีมีอยูนั้นออกไปเสีย      แลวเขาไปหากัลยาณมิตรผูให 
กรรมฐาน       เรียนเอากรรมฐานท่ีเปนสัปปายะโดยเก้ือกูลแกจริตของตน 
แลวละที่อยูอันไมเหมาะแกการบําเพ็ญกสิณ    อยูในที่อยูอันเหมาะสม  ทํา 
การตัดความกังวลเล็ก  ๆ นอย ๆ อยูทาํภาวนาวิธีทุกอยางใหเสื่อมไป  พึง 
เจริญเถิด.    นี้เปนความยอในสูตรนี้   สวนความพิสดารไดกลาวไวแลวใน 
วิสุทธิมรรค. 
         ก็วิญญาณกสิณมาในวิสุธิมรรคน้ันทั้งส้ิน  วิญญาณกสิณน้ันโดยใจ 
ความก็คือวิญญาณอันเปนไปในอากาสกสิณ. ก็วิญญาณนั้นแล   ทานกลาว 
โดยเปนอารมณ  ไมใชกลาวโดยเปนสมาบัติ.  ก็ภิกษุนี้กระทําวิญญาณกสิณ 
นั้นใหเปนวิญญาณไมมีที่สุด    แลวเจริญวิญญาณจายตนะสมาบัติอยู 
เรียกวาเจริญวิญญาณกสิณ.  กสิณ  ๑๐  แมนี ้  เปนวัฏฏะบาง  เปนบาทของ 
วัฏฏะบาง   เปนบาทของวิปสสนาบาง   เปนประโยชนแกการอยูเปนสุขใน 
ปจจุบันบาง  เปนบาทของอภิญญาบาง  เปนบาทของนิโรธบาง   เปนโลกิยะ 
เทาน้ัน  ไมเปนโลกุตระ.  
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         บทวา  อสุภสฺ  ภาเวติ   ความวา   สัญญาอันสหรคตดวยปฐม  
ฌานซ่ึงเกิดในอารมณ   ๑๐  มีศพท่ีข้ึนพองเปนตน    เรียกวา   อสุภ. อบรม 
คือพอกพูน  เจริญอสุภสัญญาน้ัน.  อธิบายวา ทําอสุภสัญญาท่ียังไมเกิดข้ึน 
ตามรักษาอสุภสัญญาท่ีเกิดข้ึนแลวเอาไว.       ก็แนวของการเจริญอสุภ   ๑๐ 
ทั้งหมดกลาวไวพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค. 
         บทวา  มรณสฺ   ภาเวติ    ความวา   เจริญสัญญาอันทํามรณะ 
แมทั้ง  ๓ คือ  สมมุติมรณะ   ขณิกมรณะ   สมุจเฉทมรณะใหเปนอารมณ 
เกิดข้ึน   อธิบายวา    ทําสัญญาท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน     ตามรกัษาสัญญาท่ี 
เกิดข้ึนแลวเอาไว.     มรณสติอันมีลักษณะดังกลาวไวในหนหลังน่ันแหละ 
เรียกวา  มรณสัญญาในที่นี้ .   อธิบายวา  เจริญมรณสัญญาน้ัน   ทําใหเกิด 
ข้ึน   ใหเจรญิข้ึน.    ก็นัยแหงการเจริญมรณสัญญานั้นกลาวไวพิสดารแลว 
ในวิสุทธิมรรคน่ันแล. 
         บทวา  อาหาเร  ปฏกิูลสฺ   ภาเวติ    ความวา  ยอมเจริญสัญญา 
อันเกิดข้ึนแกภิกษุผูพิจารณาความปฏิกูล  ๙  อยาง       มีปฏิกลูโดยการไป 
เปนตน    ในกวฬิงการาหารชนิดที่กินและด่ืมเปนตน    อธิบายวา   ทําให 
เกิดข้ึน   ใหเจริญข้ึน.   นยัแหงการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาแมนั้น     ก็ได 
กลาวไวอยางพิสดารแลวในวิสุทธิมรรคเหมือนกัน. 
         บทวา   สพฺพโลเก   อนภิรตสฺ   ภาเรติ   ความวา    เจริญ 
อนภิรตสัญญา   (ความสําคัญวาไมนายินดี)  คืออุกกัณฐิตสัญญาในไตร- 
โลกธาตุแมทั้งสิ้น.   บทวา  อนิจฺจสฺ   ภาเวติ   ความวา  เจริญสัญญา 
อันเกิดข้ึนในขันธ   ๕  วาไมเที่ยง    กาํหนดพิจารณาความเกิดข้ึน   ความ 
เสื่อมไป     และความแปรปรวนแหงอุปาทานขันธ  ๕.   บทวา     อนิจฺเจ  
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ทุกฺขสฺ  ภาเวติ  ความวา  เจริญสัญญาอันเกิดข้ึนวา   เปนทุกข  กําหนด  
พิจารณาทุกขลักษณะคือความบีบค้ัน  ในขันธบัญจกอันไมเที่ยง. 
         บทวา  ทุกฺเข  อนตฺตส   ภาเวติ    ความวา   เจริญสัญญาอัน 
เกิดข้ึนวา      เปนอนัตตา   อันกําหนดพิจารณาอนัตตลักษณะ   กลาวคือ 
อาการอันไมอยูในอํานาจ  ในขันธบัญจกอันเปนทุกขเพราะอรรถวาบีบค้ัน. 
บทวา  ปหานสฺ  ภาเวติ  ความวา  เจริญสัญญาอันทําปหานะ  ๕  อยาง 
ใหเปนอารมณเกิดข้ึน.   บทวา  วิราคสฺ  ภาเวติ   ความวา  เจริญสัญญา 
อันกระทําวิราคะ   ๕   อยางนั่นแลใหเปนอารมณเกิดข้ึน. 
         บทวา  นิโรธสฺ  ภาเวติ  ความวา   เจริญสัญญาอันทําสังขาร- 
นิโรธใหเปนอารมณเกิดข้ึน.       บางอาจารยกลาววา    สัญญาอันกระทํา 
พระนิพพานใหเปนอารมณเกิดข้ึน   ดงัน้ีก็มี.    กใ็นบทวา  นิโรธส ฺ 
ภาเวติ   นี้    ทานกลาวถึงวิปสสนาอันแกกลา    ดวยสัญญาท้ัง  ๓  นี ้ คือ 
สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑  อนิจจสัญญา  ๑  อนจิเจทุกขสัญญา   ๑.  ทาน 
กลาวซ้ําเฉพาะการปรารภวิปสสนา     ดวยสัญญา   ๑๐  ประการ      มีคําวา 
อนจิฺจสฺ  ภาเวติ  ดังนี้เปนตน. 
         บทวา  พุทฺธานุสฺสติ   เปนตน  ไดกลาวอธิบายความไวแลว . 
         บทวา   ปมชฺฌานสหคต   แปลวา   ไป    คือเปนไปพรอมกับ 
ปฐมฌาน    อธิบายวา  สัมปยุตดวยปฐมฌาน.  บทวา สทฺธินฺทฺริย   ภาเวติ 
ความวา  เจริญสัทธินทรียใหสหรคตดวยปฐมฌาน     คืออบรม  พอกพูน 
ใหเจริญ.  ในบททุกบทมีนัยดังกลาวนี้. 
 
                                     จบอรรถกถาอปรอัจฉราสังฆาตวรรค  
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                 อรรถกถากายคตาสติวรรค๑ 

 
         ในบทวา   เจตสา   ผุโฏ    ( แผไปดวยใจ )   นี้    การแผม ี๒ อยาง  
คือ   แผไปดวยอาโปกสิณ  ๑   แผไปดวยทิพยจักษุ  ๑.    ใน  ๒  อยางนั้น 
การเขาอาโปกสิณแลวแผไปดวยอาโป    ชื่อวาแผดวยอาโปกสิณ.        เมื่อ 
มหาสมุทรแมถูกแผไปดวยการแผไปอยางนี้       แมน้ํานอยทุกสายท่ีไหลลง 
มหาสมุทร   ยอมเปนอันรวมเขาอยูดวย.     ก็การเจริญอาโลกกสิณแลวเห็น 
สมุทรท้ังส้ินดวยจักษุ  ชือ่วาแผดวยทิพยจักษุ   เมื่อมหาสมุทรแมถูกแผไป 
ดวยการแผไปอยางนี้      แมน้ํานอยท่ีไหลลงมหาสมุทร     ยอมเปนอันรวม 
เขาไวดวย. 
         บทวา  อนฺโตคธา   ตสฺส  ความวา    กุศลธรรมท้ังหลายยอมเปน 
อันหยั่งลงในภายในแหงการเจริญของภิกษุนั้น.   ในบทวา   วชิฺชาภาคิยา 
นี้   มีวิเคราะหดังตอไปนี้ :-  ชื่อวาวิชชาภาคิยะ   เพราะบรรจบวิชชา ดวย 
การประกอบเขากันได.     ชื่อวาวิชชาภาคิยะ    เพราะเปนไปในสวนแหง 
วิชชา  คือในภาคของวิชชา.   ในบทวา   วิชฺชาภาคิยา  นั้น    วิชชามี ๘ 
คือ   วิปสสนาญาณ  ๑    มโนมยิทธ ิ ๑   อภิญญา   ๖.  โดยความหมายแรก 
ธรรมที่สัมปยุตดวยวิชชาเหลาน้ัน   เปนวิชชาภาคิยะ.   โดยความหมายหลัง 
วิชชาขอใดขอหนึ่งเพียรขอเดียวในบรรดาวิชชา   ๘  นั้นเปนวิชชา.   ธรรม 
ที่เหลือเปนวิชชาภาคิยะ    คือเปนสวนแหงวิชชา.   รวมความวา   วิชชาก็ด ี
ธรรมอันสัมปยุตดวยวิชชาก็ดี   พึงทราบวาเปนวิชชาภาคิยะท้ังน้ัน  
         บทวา   มหโต   สเวคาย   แปลวา    เพ่ือประโยชนแกความสังเวช 
ใหญ.      แมในสองบทขางหนา      กม็ีนัยนี้เหมือนกัน .    กใ็นอธิการน้ี 
 
๑.  บาลีขอ  ๒๒๕- ขอ ๒๓๔,  วรรคนี้รวมอยูในปสาทกรธัมมาทิบาลี.  
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วิปสสนา    ชื่อวาความสังเวชใหญ      มรรค  ๔     ชื่อวาประโยชนใหญ 
สามัญญผล ๔    ชื่อวาความเกษมจากโยคะใหญ.   อีกอยางหนึ่ง    มรรค 
พรอมกับวิปสสนา  ชื่อวาความสังเวชใหญ   สามัญญผล ๔ ชือ่วาประโยชน 
ใหญ  พระนิพพาน  ชื่อวาความเกษมจากโยคะใหญ. 
         บทวา   สติสมฺปชฺาย   ไดแก   เพ่ือประโยชนแกสติและญาณ. 
บทวา   าณทสฺสนปฏิลาภาย  คือ   เพ่ือทิพยจักขุญาณ.  บทวา  ทิฏ-  
ธมฺมสขุวิหาราย    ไดแก     เพ่ือตองการอยูเปนสุขในอัตภาพท่ีประจักษ 
อยูนี้ทีเดียว.  บทวา    วิชชฺาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย   ไดแก   เพ่ือตองการ 
ทําใหเห็นประจักษซึ่งผลของวิชชาและวิมุตติ.  ก็ในบทวา   วิชชฺาวิมุตฺติผล- 
สจฺฉิกิริยาย   นี้      ปญญาในมรรค  ชื่อวาวิชชา.  ธรรมที่เหลืออันสัมปยุต 
ดวยวิชชานั้น    ชื่อวาวิมุตติ.     อรหัตผล       ชื่อวาผลของธรรมเหลาน้ัน 
อธิบายวา   เพ่ือทําใหแจงอรหัตผลน้ัน. 
         บทวา  กาโยป  ปสฺสมฺภติ  ความวา    ทั้งนามกาย    ทั้งกรชักาย 
ยอมสงบ.     อธิบายวา    เปนกายอันสงบแลว.     บทวา     วิตกกฺวิจาราป  
ความวา     ธรรมเหลาน้ี     ชื่อวายอมเขาไปสงบดวยทุติยฌาน.    ก็ในท่ีนี ้ 
ทานกลาวหมายเอาการเขาไปสงบธรรมอยางหยาบ. บทวา  เกวลา  แปลวา 
ทั้งส้ิน  อธิบายวา  ทั้งหมดไมเหลือเลย.   บทวา  วชิฺชาภาคิยา   คือเปน 
ไปในสวนของวิชชา.   ธรรมเหลาน้ันไดแยกแยะแสดงไวแลวขางตน. 
         บทวา  อวิชฺชา  ปหยีติ   ความวา  ความมืดต้ือ     คือความไมรู  
อันกระทําความมืดอยางมหันต   เปนมูลรากของวัฏฏะในฐานะ  ๘  ประการ 
อันภิกษุยอมละได.   บทวา   วิชฺชา   อปฺุปชฺชติ   ไดแก   วิชชาในอรหัต- 
มรรค  ยอมเกิดข้ึน.   บทวา   อสฺมมิาโน  ปหียติ  ความวา มานะ  ๙  วา  
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เปนเราเปนตน  อันภิกษุยอมละได.   บทวา  อนุสยา  ไดแก  อนุสัย  ๗.  
บทวา  สโยชนานิ  ไดแก  สังโยชน  ๑๐.    บทวา    ปฺาปฺปเภทาย 
ไดแก เพ่ือถึงความแตกฉานแหงปญญา.   บทวา   อนุปาทาปรินิพฺพานาย 
แปลวา   เพ่ือตองการทําใหแจงปรินิพพานอันหาปจจัยมิได. 
         บทวา   อเนกธาตุปฏิเวโธ  โหติ   ความวา   ยอมมีความรูแจงแทง 
ตลอดลักษณะของธาตุ  ๑๘ ประการ.  บทวา    นานาธาตุปฏิเวโธ  โหติ 
ความวา  ยอมมีการรูแจงแทงตลอดลักษณะโดยภาวะตาง ๆ  แหงธาตุ ๑๘ 
เหลาน้ันแหละ.  ดวยบทวา  อเนกธาตุปฏิสมฺภิทา  โหติ  นี้   ทานกลาว 
ถึงความรูประเภทของธาตุ.       ปญญาเปนเครื่องรูวา    ธาตุนี้ชือ่วามีเปน 
อันมาก   ชื่อวาธาตุปเภทญาณ      ความรูประเภทของธาตุ.      กค็วามรู 
ประเภทของธาตุนี้นั้น    มิใชมีแกคนทั่วไป    มีโดยตรงแกพุทธะทั้งหลาย  
เทาน้ัน.    ความรูประเภทของธาตุนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจามิไดตรัสไวโดย 
ประการทั้งปวง  (โดยเฉพาะ ).   ถามวา  เพราะเหตุไร.   ตอบวา  เพราะ 
เมื่อตรัสไว   ก็ไมมีประโยชน. 
         บท  ๑๖ บทมีอาทิวา  ปฺาปฏิลาภาย   ดังนี้ไป    ทานต้ังหัวขอ 
แลวขยายความพิสดารไวในปฏิสัมภิทามรรคอยางนี้วา     สัปปรุิสูปสังเสวะ 
คบสัตบุรุษ  ๑  สัทธัมมสวนะ  ฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ โยนิโสมนสิการะ 
ใสใจโดยแยบคาย   ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ   ปฏิบติัธรรมสมควรแกธรรม  ๑ 
(และหัวขออยางนี้วา )   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๔  ประการน้ีแลท่ี 
บุคคลอบรมแลว  ทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะปญญา   ฯ ล ฯ 
ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาชําแรกกิเลส.  
         สมจริงดังท่ีทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกลาวไว    ในบทวา  
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ปฺาปฏิลาภาย  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  การไดเฉพาะปญญาเปนไฉน.  
การได   การไดเฉพาะ   การถึง   การถงึพรอม  การถูกตอง  การทําใหแจง 
การเขาถึง มรรคญาณ  ๔  ผลญาณ  ๔  ปฏิสัมภิทาญาณ  ๔  อภิญญาญาณ  ๖ 
ญาณ  ๗๓   ญาณ   ๗๗.   นี้ชื่อวาการไดเฉพาะปญญา  ในบทวา   ยอมเปน 
ไปเพ่ือไดเฉพาะปญญา. 
         ในบทวา ปฺาวุฑฺฒิยา  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  ความเจริญปญญา 
เปนไฉน.     ปญญาของพระเสกขะ  ๗ จําพวก     และของกัลยาณปุถุชน 
ยอมเจริญ  แตปญญาของพระอรหันตเปนวัฑฒนาปญญา    (คือปญญาอัน 
เจริญเต็มที่แลว)  นีช้ื่อวาความเจริญปญญา   ในบทวา    ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเจริญปญญา. 
         ในบทวา   ป ฺาเวปุลฺลาย    สวตฺตนฺติ   ดังน้ี     ความไพบูลย 
แหงปญญาเปนไฉน.     ปญญาของพระเสกขบุคคล  ๗  พวก.       และของ 
กัลยาณปุถุชน  ยอมถึงความไพบูลย    ปญญาของพระอรหันต    ถึงความ 
ไพบูลยแลว    นี้ชื่อวาความไพบูลยแหงปญญา     ในบทวา   ยอมเปนไป 
เพ่ือความไพบูลยแหงปญญา. 
         ในบทวา  มหาปฺตาย   สวตฺตนฺติ   ดังน้ี   ปญญาใหญเปนไฉน. 
ชื่อวาปญญาใหญ  เพราะกําหนดถือเอาประโยชนใหญ  ชื่อวาปญญาใหญ 
เพราะกําหนดถือเอาธรรมใหญ  ฯลฯ  นิรุตติใหญ   ปฏิภาณใหญ   กอง 
ศีลใหญ   กองสมาธิ   ปญญา  วิมุตติ   และวิมุตติญาณทัสสนะใหญ  ฐานะ 
และอฐานะใหญ  วิหารสมาบัติใหญ  อริยสัจใหญ   สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน 
และอิทธิบาทใหญ   อินทรีย   พละใหญ   โพชฌงคใหญ   อรยิมรรคใหญ 
สามัญผลใหญ    มหาอภิญญาใหญ    พระนิพพานอันเปนประโยชนอัน  
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ยิ่งใหญ.    นีช้ื่อวาปญญาใหญ     ในบทวา    ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมี 
ปญญาใหญ. 
         ในบทวา ปุถุปฺญตาย  สวตฺตติ  ดังน้ี  ปญญามากเปนไฉน. 
ชื่อวาปญญามาก  เพราะญาณยอมเปนไปในขันธตาง ๆ มาก.  ชื่อวา 
ปญญามาก  เพราะญาณยอมเปนไปในธาตุตาง ๆ มาก  ในอายตนะตาง ๆ 
มาก   ในปฏจิจสมุปบาทตาง ๆ มาก    ในการไดสญุญตะตาง ๆ มาก  ใน 
อรรถ  ธรรม  นิรุตติ  ปฏภิาณมาก  ในสลีขันธ   สมาธิขันธ  ปญญาขันธ 
วิมุตติขันธ  และวิมุตติญาณทัสสนขันธตาง  ๆ มาก   ในฐานะและอฐานะ 
ตาง ๆ มากในวิหารสมาบัติตาง   ๆ  มาก    ในอรยิสัจตาง  ๆ  มาก  ใน 
สติปฏฐาน  สัมมัปปธาน อิทธิบาท  อินทรีย  พละ  โพชฌงคตาง ๆ มาก 
ในอริยมรรคตาง ๆ มาก ในสามัญญผลตาง ๆ มาก ในอภิญญาตาง ๆมาก. 
ชื่อวาปญญามาก       เพราะญาณเปนไปในพระนิพพานอันเปนประโยชน 
อยางยิ่ง      ลวงธรรมอันทั่วไปแกชนตาง ๆ มาก.  นี้ชื่อวาปญญามากใน 
บทวา  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญามาก.  
         ในบทวา  วิปุลปฺาย  สวตฺตติ    ดังน้ี  ปญญาไพบูลยเปนไฉน. 
ชื่อวาปญญาไพบูลย     เพราะกําหนดถือเอาประโยชนอันไพบูลย    ฯลฯ 
ชื่อวาปญญาไพบูลย     เพราะกําหนดถือเอาพระนิพพานอันมีประโยชนยิ่ง 
ไพบูลย  นีช้ือ่วาปญญาไพบูลย   ในบทวา   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมี 
ปญญาไพบูลย. 
         ในบทวา   คมฺภรีปฺตาย  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  ปญญาลกึซึง้เปน 
ไฉน.    ชื่อวาปญญาลึกซึง้    เพราะญาณเปนไปในขันธทั้งหลายอันลึกซ้ึง. 
ความพิสดารเหมือนกับขอท่ีวาดวยปญญามาก.  ชือ่วาปญญาลึกซึ้ง  เพราะ  
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ญาณยอมเปนไปในพระนิพพานอันมีประโยชนอยางยิ่ง   ลึกซ้ึง.    นีช้ื่อวา  
ปญญาลึกซึ้ง  ในบทวา  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาลึกซ้ึง. 
         ในบทวา   อสฺสามนฺตปฺตาย  สวตฺตนฺติ   ดังน้ี   ปญญาเทียม 
กันไดเปนไฉน.  บุคคลใดบรรล ุ  กระทําใหแจง  ถูกตองดวยปญญา  ซึ้ง 
อัตถปฏิสัมภิทา โดยการกาํหนดรูอรรถ  บรรลุ   กระทําใหแจง  ถูกตอง 
ดวยปญญา  ซึ่งธรรม   นริุตติ   ปฏิภาณ   โดยกําหนดรูธรรม นริุตติ  และ 
ปฏิภาณ  ใคร ๆ อ่ืนยอมไมอาจครอบงํา  อรรถ    ธรรม   นริุตติ    และ 
ปฏิภาณของบุคคลน้ัน และบุคคลน้ันเปนผูอันคนท้ังหลายอ่ืนไมพึงครอบงํา 
ได  เพราะฉะนั้น  บุคคลน้ัน  จึงชื่อวาผูมีปญญาไมเทียบกันได. 
         ปญญาของกัลยาณปุถุชน  ไกล  หางไกล  ไกลแสนไกล  ไมใกล 
ไมใกลเคียงกับปญญาของพระอริยบุคคลท่ี  ๘,  เม่ือเทียบกับกัลยาณปุถุชน 
พระอริยบุคคลท่ี  ๘     ชือ่วาเปนผูมีปญญาไมเทียบกันได.      ปญญาของ 
พระอริยบุคคลท่ี ๘ ไกล   ฯลฯ   ปญญาของพระโสดาบัน.  เม่ือเทียบกับ 
พระอริยบุคคลท่ี   ๘    พระโสดาบัน  ชื่อวาเปนผูมีปญญาไมเทียบกันได. 
ปญญาของพระโสดาบันไกล   ฯลฯ  ปญญาของพระสกทาคามี    ปญญา 
ของพระสกทาคามีไกล  ฯลฯ   ปญญาของพระอรหันต.   ปญญาของพระ- 
อรหันตไกล  หางไกล  ไกลแสนไกล   ไมใกล  ไมเฉียดปญญาของพระ-   
ปจเจกพุทธเจา.  เมื่อเทียมกันพระอรหันต    พระปจเจกพุทธเจา   ชื่อวา 
เปนผูมีปญญาไมเทียบกันได.  เมื่อเทียบกับ พระปจเจกพุทธเจา  และชาวโลก 
พรอมท้ังเทวดา  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เปนผูมีพระปญญา 
ไมมีของใครเทียบได  เปนชั้นเลิศ.  
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         พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงฉลาดในประเภทของปญญา  
ทรงมีพระญาณแตกฉาน   ฯล ฯ     บณัฑิตเหลาน้ันแตงปญหาแลวเขาไป 
เฝาพระตถาคต     ทูลถามท้ังขอลี้ลับและปกปด    ปญหาเหลาน้ันที่พระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสบอกและทรงตอบแลว  ยอมเปนอันทรงชี้เหตุใหเห็นชัด 
และปญหาที่เขายกข้ึนนั้น    พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงตอบไดสมบูรณ   โดย 
แทจริงแลว      ในปญหานั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบแจมแจงดวย 
พระปญญา  เพราะเหตุนั้น     จึงชื่อวา   มีพระปญญาไมมีของใครเทียบได 
เปนชั้นเลิศ  นี้ชื่อวาปญญาไมมีของใครเทียบได    ในบทวา   ยอมเปนไป 
เพ่ือความเปนผูมีปญญาไมมีของใครเทียบได. 
         ในบทวา  ภูริปฺตาย  สวตฺตนฺติ     ดังน้ี    ภูริปญญาเปนไฉน. 
ชื่อวาภูริปญญา    เพราะครอบงําราคะอยู.      ชื่อวาภูริปญญา    เพราะ 
ครอบงําราคะไดแลว.   ชือ่วาภูริปญญา   เพราะยอมครอบงํา  โทสะ  โมหะ 
โกธะ  อุปนาหะ   มักขะ    ปลาสะ   อิสสา    มัจฉริยะ      มายา    สาไถย 
ถัมภะ  สารัมภะ   นานะ  อติมานะ  มทะ  ปมาทะ  กิเลสทั้งปวง  ทุจริต 
ทั้งปวง   อภิสังขารท้ังปวง   ฯ ล ฯ    กรรมอันเปนเหตุนําไปสูภพทั้งปวง. 
ชื่อวาภูริปญญา  เพราะครอบงําแลว.  ราคะ  ชื่อวาเปนอริ.  ปญญาอันย่ํายีอริ 
นั้น  เหตุนั้น  ชื่อวาภูริปญญา.  โทสะ  โมหะ    ฯลฯ   กรรมเปนเหตุ 
นําไปสูภพท้ังปวง   ชื่อวาเปนอริ    ปญญาอันย่ํายีอรินั้น  เหตุนั้น  ชื่อวา 
ภูริปญญา.   แผนดินเรียกวาภูริ    ผูประกอบดวยปญญาอันแผไปกวางขวาง 
เสมอแผนดินนั้น  เหตุนั้น  จึงชื่อวา  ภูริปญโญ     ผูมีปญญาเสมอแผนดิน. 
อีกอยางหนึ่ง  คําน้ีคือ  ภูร ิ  เมธา  ปรณิายิกา    เปนชื่อของปญญา.  นี ้
ชื่อวา    ภูริปญญา     ในบทวา     ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีภูริปญญา.  
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         ในบทวา   ปฺญาพาหุลฺลาย  สวตฺตนฺติ  ดังนี้    ความเปนผูมาก 
ดวยปญญาเปนไฉน.   บคุคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูหนักในปญญา  เปน 
ผูมีปญญาเปนจริต   มีปญญาเปนที่อาศัย    นอมใจไปในปญญา   มีปญญา 
เปนธงชัย    มีปญญาเปนยอดธง    มีปญญาเปนอธิบดี    มากดวยการวิจัย 
มากดวยการคนควา   มากดวยการพิจารณา   มากดวยการเพงพินิจ   มีการ 
เพงพินิจเปนธรรมดา       อยูดวยปญญาอันแจมแจง       และประพฤติใน 
ปญญาน้ัน  หนักในปญญานั้น  มากดวยปญญานั้น   นอมไปในปญญาน้ัน 
โนมไปในปญญาน้ัน   เง้ือมไปในปญญาน้ัน     นอมใจไปในปญญานั้น 
มีปญญาน้ันเปนอธิบดี    อุปมาเหมือนภิกษุผูหนักในหมูคณะ    ก็เรียกวาผู 
มากดวยหมูคณะ    ผูหนักในจีวร    ผูหนักในบาตร    ผูหนักในเสนาสนะ 
ก็เรียกผูมากดวยเสนาสนะ  ฉันใด  บคุคลบางคนในโลกน้ีก็ฉันน้ันเหมือน 
กัน  เปนผูหนักในปญญา   มีปญญาเปนจริต   ฯลฯ  มีปญญาเปนอธิบดี. 
นี้ชื่อวา  ความเปนผูมากดวยปญญา  ในบทวา   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผู 
มากดวยปญญา. 
         ในบทวา  สีฆปฺตาย   สวตฺตนฺติ   ดังน้ี    ปญญาเร็วเปนไฉน. 
ชื่อวา   ปญญาเร็ว    เพราะทําศีลใหบริบูรณรวดเรว็.     ชื่อวา   ปญญาเร็ว 
เพราะทําอินทรียสังวร     โภชเนมัตตัญุตา     ชาคริยานุโยค     ศลีขันธ 
สมาธิขันธ   วิมุตติขันธ   วิมุตติญาณทัสสนขันธใหบริบูรณรวดเร็ว.  ชื่อวา 
ปญญาเร็ว   เพราะแทงตลอดฐานะและอฐานะไดรวดเร็ว   เพราะทําวิหาร- 
สมาบัติใหบริบูรณไดรวดเร็ว  เพราะแทงตลอดอริยสัจไดรวดเร็ว   เพราะ 
เจริญสติปฏฐานไดรวดเร็ว  เพราะเจริญสัมมัปปธาน  อิทธิบาท  อินทรีย 
พละ  โพชฌงค  อริยมรรคไดรวดเร็ว.  ชื่อวา  ปญญาเร็ว   เพราะทําให  
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แจงสามัญญผลไดรวดเร็ว      ชื่อวา   ปญญาเร็ว    เพราะแทงตลอดอภิญญา   
ไดรวดเร็ว   ชื่อวา  ปญญาเร็ว  เพราะทําใหแจงพระนิพพานอันเปนประ- 
โยชนอยางยิ่งไดรวดเร็ว.  นี้ชื่อวา   ปญญาเร็ว   ในบทวา  ยอมเปนไปเพ่ือ 
ความเปนผูมีปญญาเร็ว. 
         ในบทวา ลหุปฺตาย  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  ปญญาฉับพลันเปนไฉน. 
ฉับพลัน  ฯลฯ   ชื่อวา  ปญญาฉับพลัน   เพราะทําใหแจงพระนิพพาน 
อันเปนประโยชนอยางยิ่งไดฉับพลัน.  นี้ชื่อวา   ปญญาฉันพลัน  ในบทวา 
ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาฉับพลัน.  
         ในบทวา  หาสปฺตาย   สวตฺตนฺติ       ดังน้ี   ปญญาราเริงเปนไฉน. 
ชื่อวา   ปญญาราเริง   เพราะบุคคลบางคนในโลกน้ี   มีความราเริงมาก   มี 
ความอ่ิมใจมาก     มีความยินดีมาก    มคีวามปราโมทยมาก     บาํเพ็ญศีล 
ทั้งหลายใหบริบูรณ   ฯลฯ   ชื่อวา  ปญญาราเริง   เพราะทําใหแจงพระ- 
นิพพานอันเปนประโยชนอยางยิ่ง.  นี้ชื่อวา  ปญญาราเริง   ในบทวา  ยอม 
เปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาราเริง. 
         ในบทวา    ชวนปฺตาย  สวตฺตนฺติ    ดังนี้   ปญญาแลนเปนไฉน. 
ชื่อวา   ปญญาแลน   เพราะรูปอยางใดอยางหน่ึงที่เปนอดีต  อนาคต   และ 
ปจจุบัน  เวทนา  สัญญา  สังขาร   วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง  ที่เปนอดีต 
อนาคต  และปจจุบันเปนภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด   เลว 
หรือประณีต  อยูที่ไกลหรือใกล  ปญญาพลันแลนไปยังวิญญาณทั้งปวง 
โดยความเปนของไมเที่ยง.  ชื่อวา  ปญญาพลันแลน  เพราะพลันแลนไป 
โดยความเปนทุกข  โดยความเปนอนัตตา.   ชื่อวา  ปญญาพลันแลน  เพราะ 
พลันแลนไปยังจักษุ  ฯลฯ  ชราและมรณะ   อันเปนอดีต   อนาคต  และ  
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ปจจุบัน   โดยความเปนของไมเที่ยง   โดยความเปนทุกข   โดยความเปน 
อนัตตา.   ชื่อวา    ปญญาพลันแลน    เพราะเทียบเคียง    พิจารณา  รูแจง 
ทําใหแจมแจงรูปที่เปนอดีต   อนาคต   และปจจุบัน    วาไมเที่ยง    เพราะ 
อรรถวาส้ินไป วาเปนทุกข  เพราะอรรถวานากลัว  วาเปนอนัตตา  เพราะ 
อรรถวาไมมีแกนสาร      แลวพลันแลนไปในพระนิพพานอันเปนที่ดับรูป 
ฯลฯ  ชื่อวา     ปญญาพลนัแลน  เพราะพลันแลนไปยังพระนิพพานอันเปน 
ที่ดับชราและมรณะ.  ชื่อวา   ปญญาพลันแลน  เพราะเทียบเคียง  พิจารณา 
รูแจง  ทําใหเเจมแจงรูป  ฯลฯ  ชราและมรณะ  ทั้งอดีต  อนาคต   ปจจุบัน 
ไมเที่ยง      ถูกปรุงแตง      อาศัยกันเกิดข้ึน      มคีวามเส่ือมเปนธรรมดา 
มีความส้ินเปนธรรมดา   มีความคลายไปเปนธรรมดา   มีความคับไปเปน 
ธรรมดา       แลวพลันแลนไปยังพระนิพพานอันเปนที่ดับชราและมรณะ 
นี้ชื่อวา  ปญญาพลันแลน  ในบทวา  ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญา 
แลนพลัน 
         ในบทวา   ติกฺขปฺตาย  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  ปญญากลาเปนไฉน. 
ชื่อวา   ปญญากลา   เพราะตัดกิเลสไดไว.   ชื่อวา   ปญญากลา   เพราะไมรับ 
ละทิ้ง บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมีตอไป   ซึ่งกามวิตก พยาบาท- 
วิตก  วิหิงสาวิตก   อกุศลบาปธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวเกิดข้ึนเลา  ชื่อวา  ปญญา 
กลา  เพราะไมรับไว  ละทิ้งไป  บรรเทาได   ทําใหสิ้นสุดไป  ใหถึงความ 
ไมมีตอไป  ซึ่งราคะ  โทสะ  โมหะท่ีเกิดข้ึนแลวเกิดข้ึนเลา  ฯลฯ  ซึ่ง 
กรรมเปนเหตุไปสูภพทั้งปวง.  ชื่อวา  ปญญากลา  เพราะบรรลุ  ทําใหแจง 
ถูกตองดวยปญญา    ซึ่งอริยมรรค  ๔  สามัญญผล    ๔    ปฏิสัมภิทา  ๔ 
อภิญญา  ๖  บนอาสนะเดียว.  นีช้ื่อวา  ปญญากลา  ในบทวา  ยอมเปนไป  
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เพ่ือความเปนผูมีปญญากลา. 
         ในบทวา   นิพฺเพธิกปฺยตาย  สวตฺตนฺติ  ดังน้ี  ปญญาเครื่อง 
ทําลายกิเลสเปนไฉน.    ชือ่วา   ปญญาเครื่องทําลายกิเลส     เพราะบุคคล 
บางคนในโลกนี้  เปนผูหวาดเสียวมาก  เปนผูสะดุงมาก  เปนผูกระสันมาก 
เปนผูมากดวยความไมยินดี     มากไปดวยความไมยินดียิ่งในสังขารทั้งปวง 
เปนผูหันหนาออก   ไมยนิดีในสังขารท้ังปวง.   แทง   ทําลายกองโลภซ่ึง 
ยังไมเคยแทงยังไมเคยทําลาย.  ชื่อวา  ปญญาเครื่องทําลายกิเลส  เพราะแทง 
ทําลายกองโทสะ  กองโมหะ   โกธะ   อุปนาหะ  ฯลฯ  กรรมอันเปนเครื่อง 
ไปสูภพทั้งปวงท่ีไมเคยแทง     ที่ไมเคยทําลาย.     นี้ซึ่งวา   ปญญาเครื่อง 
ทําลายกิเลส    ในบทวา   ยอมเปนไปเพ่ือความเปนผูมีปญญาเครื่องทําลาย 
กิเลส. 
         พึงทราบเน้ือความในอธิการท่ีวาดวยปญญานี้     โดยนัยดงักลาวไว 
ในปฏิสัมภิทามรรคดวยประการอยางนี้.    ก็ในปฏสิัมภิทามรรคนั้น   เปน 
พหูพจนอยางเดียว  ในสูตรนี้เปนเอกพจน  ดังนั้น  ความตางกันในเรื่อง 
ปญญาน้ีมีเพียงเทาน้ี.    คําท่ีเหลือเหมือนกันทั้งน้ันแล.  ก็แหละมหาปญญา 
๑๖ ประการนี้   ทานกลาวคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ. 
 
                                   จบอรรถกถากายคตาสติวรรค  
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                       อรรถกถาอมตวรรค๑ 

 
         บทวา  อมตนฺเต    ภกิฺขเว  ปริภฺุชนฺต   ความวา  ชนเหลาน้ัน 
ชื่อวา  ยอมบริโภคพระนิพพานอันปราศจากมรณะ.  ถามวา ก็พระนิพพาน  
เปนโลกุตระ   กายคตาสติเปนโลกิยะ   มิใชหรือ   ชนผูบริโภคกายคตาสติ 
นั้น   ชื่อวา บริโภคอมตะไดอยางไร.  ตอบวา เพราะตองเจริญกายคตาสติ 
จึงจะบรรลุ  (อมตนิพพาน).  จริงอยู   ผูเจริญกายคตาสติยอมบรรลุอมตะ 
ไมเจริญก็ไมบรรล ุ  เพราะฉะนั้น   จึงตรัสอยางนั้น.   พึงทราบเน้ือความ 
ในบททั้งปวง  โดยอุบายดังกลาวนี้. 
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา วิรพธ  ในสูตรนี้   ไดแกบกพรองแลว  คือ 
ไมบรรล.ุ   บทวา อารทฺธ   ไดแก บริบรูณแลว.  บทวา ปมาทึสุ  ไดแก 
เลินเลอ.   บทวา ปมุฏ   แปลวา  หลงลืม   ซานไป   หรือหายไป.   บทวา 
อาเสวิต   แปลวา  สองเสพมาแตตน.   บทวา  ภาวิต   แปลวา  เจริญแลว. 
บทวา พหุลีกต   แปลวา  ทําบอย ๆ.  บทวา  อนภิฺาต   แปลวา   ไมรู 
ดวยญาตอภิญญา    (รูยิ่งดวยการรู ).    บทวา   อปริฺาต    แปลวา   ไม 
กําหนดรูดวยญาตปริญญา     (กําหนดรูดวยการรู)   นั้นแหละ.     บทวา 
อสจฺฉิกต  แปลวา  ไมทําใหประจักษ.  บทวา  สจฉฺิกต   แปลวา ทําให 
ประจักษ.   คําท่ีเหลือทุกแหงมีความงายท้ังน้ันแล. 
                         จบอรรถกถาอมตวรรค 
                 จบอรรถกถาเอกนิบาตประมาณ  ๑,๐๐๐   สูตร   ใน 
                                         มโนรถปูรณ ี  อรรถกถาอังคุตตรนิกาย 
 
๑.  บาลี  ขอ  ๒๓๕ - ๒๔๖  วรรคนี้รวมอยูในปสาทกรธัมมาทิบาลี.  
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                                                   พระสุตตันตปฎก  

                                            อังคุตตรนิกาย  ทุกนบิาต 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                                       ปฐมปณณาสก 

                                            กัมมกรณวรรคที ่ ๑ 
                                                          สตูรท่ี ๑ 
                                 วาดวยโทษท่ีเปนไปในปจจุบันและภพหนา 
         [๒๔๗๑]   ๑..   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
         สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.      ณ  ที่นั้นแล    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคเจาแลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  โทษ  ๒  อยางนี้   โทษ ๒ อยางเปนไฉน    คือโทษที่เปนไป 
ในปจจุบัน ๑  โทษที่เปนไปในภพหนา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กโ็ทษ 
ที่เปนไปในปจจุบันเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี   เห็นโจรผูประพฤติ 
ความชั่ว  พระราชาจับไดแลว  รับสั่งใหทํากรรมกรณนานาชนิด  คือ 
 
๑.  เลขในวงเล็บเปนเลขขอในพระบาลี  เลขนอกวงเล็บเปนเลขลําดับสูตร.  
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(๑) กสาหิป  ตาเฬนฺเต                             โบยดวยแสบาง 
(๒)  เวตฺเตหปิ  ตาเฬนฺเต                         โบยดวยหวายบาง 
(๓)  อฑฺฒทณฺฑเกหิป ตาเฬนฺเต              ตีดวยตะบองสั้นบาง 
(๔)  หตฺถป  ฉินฺทนฺเต                              ตัดมือบาง 
(๕)  ปาทป  ฉินฺทนฺเต                               ตัดเทา 
(๖)  หตฺถปาทป  ฉินฺทนฺเต                        ตัดทั้งมือท้ังเทาบาง 
(๗)  กณฺณป  ฉินฺทนฺเต                             ตัดหูบาง 
(๘)  นาสป  ฉินฺทนฺเต                               ตัดจมูกบาง 
(๙)  กณฺณนาสป  ฉินฺทนฺเต                       ตัดทั้งหูทั้งจมูกบาง 
(๑๐)  พิลงฺคถาลิกป  กโรนฺเต                    ลงกรรมกรณวิธี    'หมอเค่ียว 
                                                                น้ําสม'  บาง 
(๑๑) สงฺขมณฺุฑิกัป  กโรนฺเต                      ลงกรรมกรณวิธี    'ขอดสังข' 
                                                                 บาง 
(๑๒) ราหมุขุป  กโรนฺเต                            ลงกรรมกรณวิธี  'ปากราหู'  บาง 
(๑๓) โชติมาลิกป  กโรนฺเต                        ลงกรรมกรณวิธี  'ดอกไมไฟ' 
                                                                 บาง 
(๑๔) หตฺถปฺปชฺโชติกป  กโรนฺเต               ลงกรรมกรณวิธี  'คบมือ'  บาง 
(๑๕) เอรกวฏฏิกป  กโรนฺเต                      ลงกรรมกรณวิธี  'ริ้วสาย'  บาง 
(๑๖) จีรกวาสิกป  กโรนฺเต                         ลงกรรมกรณวิธี  'นุงเปลือกไม' 
                                                                 บาง 
(๑๗) เอเณยฺยกป  กโรนฺเต                         ลงกรรมกรณวิธี  "ยืนกวาง"  บาง  
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(๑๘) พฬิสมสิกป  กโรนฺเต                         ลงกรรมกรณวิธี 'เกี่ยวเหย่ือเบ็ด' 
                                                                   บาง 
(๑๙) กหาปณกป  กโรนฺเต                           ลงกรรมกรณวิธี   'เหรียญ- 
                                                                   กษาปณ'  บาง 
(๒๐) ขาราปฏิจฺฉกป  กโรนฺเต                     ลงกรรมกรณวิธี  'แปรงแสบ' 
                                                                   บาง 
(๒๑) ปลิฆปริวฏฏกป  กโรนฺเต                   ลงกรรมกรณวิธี  'กางเวียน' 
                                                                   บาง 
(๒๒) ปลาลปกป  กโรนฺเต                        ลงกรรมกรณวิธี  'ต่ังฟาง' บาง 
(๒๓) ตตฺเตนป เตเลน โอสิฺจนฺเต             ราดดวยนํ้ามันเดือด ๆ บาง 
(๒๔) สุนเขหิป ขาทาเปนฺเต                      ใหฝูงสุนัขรุมทึ้งบาง 
(๒๕) ชีวนฺตป  สูเล  อุตฺตาเสนฺเต               ใหนอนบนหลาวทั้งเปนบาง 
 ิ                                                                  ตัดศีรษะดวยดาบบาง 
เขามีความคิดเห็นเชนนี้วา     เพราะบาปกรรมเชนใดเปนเหตุ     โจรผูทํา 
ความชั่วจึงถูกพระราชาจับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด       คือเฆ่ียนดวย 
หวายบาง   ฯ ล ฯ      เอาดาบตัดหัวเสียบาง     ก็ถาเราน้ีแหละ      จะพึงทํา 
บาปกรรมเชนนั้น  ก็พึงถกูพระราชาจับแลวทํากรรมกรณนานาชนิด   คือ 
เอาหวายเฆ่ียนบาง ฯลฯ   เอาดาบตัดหัวเสียบบาง   ดังน้ี    เขากลัวตอโทษ 
ที่เปนไปในปจจุบัน   ไมเที่ยวแยงชิงเครื่องบรรณาการของคนอ่ืน   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน.  
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         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กโ็ทษที่เปนไปในภายหนาเปนไฉน   บุคคล 
บางคนในโลกนี้     สําเหนียกดังน้ีวา  วิบากอันเลวทรามของกายทุจริตเปน 
โทษที่บุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ  วิบากอันเลวทรามของวจีทุจริต 
เปนโทษที่บุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ       วิบากอันเลวทรามของ 
มโนทุจริต    เปนโทษที่บุคคลจะพึงไดในภพหนาโดยเฉพาะ    ก็ถาเราจะ 
พึงประพฤติทุจริตดวยกาย     พระพฤติทุจริตดวยวาจา     ประพฤติทุจริต 
ดวยใจ   ทุจรติบางขอน้ัน   พึงเปนเหตุใหเรา   เมื่อแตกกายตายไป   เขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต   นรก  ดังนี้    เขากลัวตอโทษท่ีเปนไปในภพหนา 
จึงละกายทุจริต  เจริญกายสุจริต  ละวจีทุจริต   เจริญวจีสุจริต  ละมโนทุจริต 
เจริญโนสุจริต  บริหารตนใหสะอาด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาโทษ 
เปนไปในภพหนา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   โทษ ๒ อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เพราะฉะนั้นแหละ   เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา   เราจักกลัว 
ตอโทษท่ีเปนไปในปจจุบัน    จักกลวัตอโทษเปนไปในภพหนา    จักเปน 
คนขลาดตอโทษ    มีปกติเห็นโทษโดยความเปนของนากลัว   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเปน 
เครื่องหลุดพนจากโทษทั้งมวลอันบุคคลผูขลาดตอโทษ     มีปกติเห็นโทษ 
โดยความเปนของนากลัวจะพึงหวังได. 
                                              จบสูตรที่  ๑                       
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                         มโนรถปูรณี 
 
              อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต  
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         ทุกนิบาต สูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    วชฺชานิ  แปลวา  โทษ  คือความผิด.  บทวา  ทิฏธมฺมิก 
ไดแก   มีผลเกิดข้ึนในปจจุบัน  คือในอัตภาพนี้แหละ.  บทวา สมฺปรายิก  
ไดแก มีผลเกิดข้ึนในภายหนา   คือในอัตภาพท่ียังไมมาถึง. 
         บทวา  อาคุจารึ   ไดแก  ผูกระทําชั่ว    คือกระทําความผิด.   บทวา 
ราชาโน   คเหตฺวา  วิวิธา   กมฺมกรณา   กโรนฺเต   ความวา  ราชบุรุษ 
ทั้งหลายจับโจรมาลงกรรมกรณหลายอยางตางวิธี.     แตชื่อวา  พระราชา 
ทรงใหราชบุรุษลงกรรมกรณเหลาน้ัน.   บุคคลน้ีเห็นโจรน้ันถูกลงกรรม- 
กรณอยางนี้.    เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ปสฺสติ   โจร   อาคุจารึ  
ราชาโน   คเหตฺวา  วิวิธา  ภมมฺกรณา  กโรนฺเต  ดังนี้ .  บทวา   อฑฺฒ- 
ทณฺฑเกหิ  ความวา ดวยไมตะบอง  หรือดวยทอนไมที่เอาไมยาว ๔ ศอก 
มาตัดเปน  ๒  ทอน  ใสดามสําหรับถือไวเพ่ือประหาร. 
         บทวา ทวิลงฺคถาลิก ไดแกลงกรรมกรณวิธีทาํใหเปนหมอเค่ียว 
น้ําสม.     เมื่อจะลงกรรมกรณวิธีนั้น     เปดกะโหลกศีรษะแลวเอาคีมคีบ 
กอนเหล็กแดงใสเขาในกะโหลกศีรษะน้ัน  ดวยเหตุนั้น   มันสมองในศีรษะ 
เดือดลนออก.    บทวา  สงฺขมุณฺฑิก   ไดแก  ลงกรรมกรณวิธีขอดสังข. 
เมื่อจะลงกรรมกรณวิธีนัน้      ตัดหนังศีรษะแตจอนหูทั้งสองขางลงมาถึง  
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ทายทอยแลวรวบเสนผมท้ังหมดผูกเปนขมวด    ใชไมสอดบิดยกข้ึน    ให  
หนังเลิกหลุดข้ึนมาพรอมทั้งผม   ตอแตนั้นก็ใชทรายหยาบขัดกะโหลกศีรษะ 
ลางใหเกลี้ยงขาวเหมือนสังข.   บทวา  ราหุมขุ   ไดแก  ลงกรรมกรณวิธี 
ปากราหู.    เม่ือจะลงกรรมกรณวิธีนั้น     ใชขอเหลก็เกี่ยวปากใหอาข้ึนแลว 
จุดไฟในปากน้ัน  อีกวิธหีน่ึง  ใชสิ่วตอกแตจอนหูทั้งสองขางลงไปทะลุปาก 
เลือดไหลออกมาเต็มปาก.  บทวา โชติมาลิก  ความวา ใชผาเกาชุบน้ํามัน 
พันทั่วทั้งตัว  แลวจุดไฟ.  บทวา   หตฺถปฺปชฺโชติก   ความวา ใชผาเกาชุบ 
น้ํามันพันมือทั้งสองแลวจุดไฟ   ตางคบไฟ.   บทวา  เอรกวฏฏกิ    ไดแก 
ลงกรรมกรณวิธีริ้วสาย.   เม่ือจะลงกรรมกรณวิธนีั้น   เชือดหนังลอกออก  
เปนริ้ว ๆ ต้ังแตใตคอลงไปถึงขอเทา    แลวใชเชือกผูกโจรลากไป    โจร 
เดินเหยียบริ้วหนังของตัวลมลง.  บทวา  จีรกวาสกิ   ไดแก  ลงกรรมกรณ 
วิธีนุงเปลือกไม  เมื่อจะลงกรรมกรณวิธีนั้น  เชือดหนังเปนริ้ว ๆ เหมือน 
อยางแรกน่ันแหละ   แตทาํเปน  ๒  ตอน   แตใตคอลงมาถึงสะเอวตอน  ๑ 
แตสะเอวถึงขอเทาตอน  ๑    ริ้วหนังตอนบนคลุมลงมาปดกายตอนลาง 
เปนดังนุงเปลือกไม.   บทวา   เอเณยฺยก   ไดแก  ลงกรรมกรณวิธียืนกวาง 
เมื่อจะลงกรรมกรณวิธีนัน้     ใชหวงเหล็กสวมขอศอกท้ังสอง     และเขา 
ทั้งสองใหกมลงกับดิน    สอดหลักเหล็กตอกตรึงไว    เขาจะยืนอยูบนดิน 
ดวยหลักเหลก็  ๔   อัน  แลวกอไฟลอมลน   เขายอมเปนเหมือนกวางถูกไฟ 
ไหมตาย   แมในอาคตสถานทานก็กลาวดังน้ีเหมือนกัน.    เมื่อเขาตายแลว 
ถอนหลักออก  ใหเขายืน  (เปนสัตว  ๔   เทา)  อยูดวยปลายกระดูกทั้ง ๔ 
นั่นเอง.  ชื่อวาเหตุการณเห็นปานน้ียอมไมมี.  บทวา  พฬิสมสสิก ความ 
วา ใชเบ็ดมีเง่ียง  ๒  ขาง  เกี่ยวหนังเนื้อเอ็นดึงออกมา.  บทวา  กหาปณก  
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ความวา   ใชมีดคมเฉือนสรีระทุกแหง    ต้ังแตสูเอวออกเปนแวน ๆ ขนาด 
เทาเหรียญกษาปณ.  บทวา  ขาราปฏจิฺฉก  ความวา  สับฟนใหยับทั่วกาย 
แลวใชน้ําแสบราด   ขัดถดูวยแปรงใหหนังเอ็นหลุดออกมาหมด   เหลือแต 
กระดูก.   บทวา  ปลิฆปริวฏฏก   ความวา จับนอนตะแคง   ใชหลาวเหล็ก 
ตอกตรงชองหู    ทะลลุงไปตรึงแนนอยูกับดิน.    แลวจับเทาท้ังสองยกเดิน 
เวียนไป.    บทวา  ปลาลปก    ความวา  เจาหนาท่ีผูฉลาดใชลูกบดศิลา 
กลิ้งทับตัวใหกระดูกแตกปน     แตไมใหผิวหนังขาด    แลวจับผมรวบยก 
เขยา  ๆ    ใหเนื้อรวมเขาเปนกอง   ใชผมน่ันแหละ   พันตะลอมเขาวางไว 
เหมือนต่ังฟาง.  บทวา   สนุเขหิป    ขาทาเปนฺเต  ความวา  ไมใหอาหาร 
สุนัข    ๒-๓  วัน    แลวใหฝูงสุนัขที่หิวจัดกัดกิน    เพียงครูเดียวก็เหลือแต 
กระดูก.   บทวา   สูเล   อุตฺตาเสนฺเต   ไดแก  ยกข้ึนนอนหงายบนหลาว.  
         บทวา  น   ปเรส   ปาภต   วิลมฺุปนฺโต   วิจรติ   ความวา  เห็น 
สิ่งของของผูอ่ืนมาอยูตอหนา    โดยทีสุ่ดแมเปนของท่ีมีคาต้ัง  ๑,๐๐๐  ตก 
อยูตามถนน     ก็มิไดเที่ยวยื้อแยงเอา    ดวยคิดวา     จักมีชีวิตอยูดวยส่ิงนี้ 
หรือคิดวา  ประโยชนอะไรดวยส่ิงนี้   ใชหลังเทาเข่ียไป.  บทวา  ปาปโก 
แปลวา  เลว   ไดแก  เปนทุกข   คือไมนาปรารถนา.    บทวา  กิฺจ    ต 
ความวา   จะพึงมีเหตุนี้ไดอยางไร.  บทวา  เยนาห   ตัดบทวา เยน   อห. 
         บทวา   กายทุจฺจริต    ไดแก  กายกรรมที่เปนอกุศล  ๓  อยางมี 
ปาณาติบาตเปนตน.   บทวา กายสุจริต   ไดแก  กุศลกรรม  ๓  อยางที่เปน 
ปฏิปกษตอกายทุจริต.    บทวา  วจีทุจฺจริต    ไดเเก   วจีกรรมที่เปนอกุศล 
๔  อยาง  มีมสุาวาทเปนตน.  บทวา  วจีสุจริต  ไดแก  กุศลกรรม  ๔  อยาง 
ที่เปนปฏิปกษตอวจีทุจริต.  บทวา  มโนทุจฺจริต  ไดแก  มโนกรรมท่ีเปน  
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อกุศล ๓ อยางมีอภิชฌาเปนตน.    บทวา  มโนสุจริต   ไดแก  กุศลกรรม 
๓  อยางที่เปนปฏิปกษตอมโนทุจริต. 
         ในคําวา  สุทฺธ   อตฺตาน   ปริหรติ  นี้    สุทธมิี  ๒  อยาง   คือ 
ปริยายสุทธิ ๑    นิปปริยายสุทธิ ๑.    จริงอยู  บุคคลชื่อวาบริหารตนให 
หมดจดโดยปริยาย   ดวยสรณคมน  ชือ่วาบริหารตนใหหมดจดโดยปริยาย 
ดวยศีล  ๕    ดวยศีล   ๑๐    ดวยจตุปาริสุทธิศีล    ดวยปฐมฌาน  ฯลฯ 
ดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน     ดวยโสดาปตติมรรค  ฯลฯ     ดวย 
อรหัตมรรคเหมือนกัน.   สวนผูที่ดํารงอยูในอรหัตผล    เปนพระขีณาสพ 
ยังขันธ  ๕    ซึ่งมีรากขาดแลว   ใหเปนไปอยูบาง   ใหเค้ียวกินบาง    ให 
บริโภคบาง  ใหนั่งบาง  ใหนอนบาง   พึงทราบวา    บริหาร  คือประคับ 
ประคองตนใหหมดจด    คือหมดมลทินโดยตรงทีเดียว.    บทวา  ตสฺมา 
ความวา  เพราะสองอยางเหลาน้ี      เปนโทษทีเดียว     มิใชไมเปนโทษ. 
บทวา  วชฺชภีรุโน     แปลวา  เปนผูขลาดตอโทษ.     บทวา  วชฺชภย- 
ทสฺสาวิโน   แปลวา  เห็นโทษเปนภัยอยูเสมอ.   บทวา  เอต  ปาฏิกงฺข   
ความวา  ขอน้ีจะพึงหวังได   อธิบายวา  ขอน้ีจะมีแน.   บทวา  ย  เปน 
เพียงนิบาต  อีกอยางหนึ่ง  เปนตติยาวิภัตติ   ความวา เปนเหตุเครื่องพน 
จากโทษท้ังปวง.   ถามวา  จักพนดวยเหตุไร.  แกวา  พนดวยมรรคท่ี ๔ 
ดวย   ดวยผลที่  ๔  ดวย.   ชื่อวาพนดวยมรรค   เมื่อบรรลุผลแลว   ชื่อวา 
พนอยางหมดจด.    ก็อกศุลไมใหผลแกพระขีณาสพหรือ.    ใหผล.    แต 
อกุศลนั้น   ทานทําไวกอนแตยังไมเปนพระขีณาสพ   และใหผลในอัตภาพ 
นี้เทาน้ัน  ในสัมปรายภพ   ผลกรรมไมมีแกทาน. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่   ๑  
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                            สูตรที่  ๒ 
 
      วาดวยความเพียรซึ่งเกิดไดยาก  ๒  อยาง   
 
         [๒๘๘] ๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดได 
ยาก ๒ อยาง ๒ อยางเปนไฉน คือความเพียรเพื่อทําใหเกิดจีวร   บิณฑบาต  
เสนาสนะ   และคิลานปจจยเภสัชบริขาร     ของคฤหัสถผูอยูครองเรือน  ๑ 
ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวง        ของผูที่ออกบวชเปนบรรพชิต   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        ในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดไดยาก   ๒  อยางนี้แล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาความเพียร  ๒  อยางนี้  ความเพียรเพื่อสละคืน 
อุปธิทั้งปวงเปนเลิศ     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะฉะนั้นแหละ     เธอ 
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  เราจักเริ่มต้ังความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล  
                                              จบสูตรที่  ๒ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี ๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๒  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปธานานิ  แปลวา  ความเพียร.  จริงอยู  ความเพียร  ทาน 
เรียกวา ปธานะ   เพราะควรต้ังไว   หรือเพราะทําความพยายาม.   บทวา 
ทุรภิสมฺภวานิ  ความวา ยากท่ีจะบังคับ  คือยากท่ีจะใหเปนไป  อธิบายวา 
ทําไดยาก.   บทวา  อคาร   อชฺฌาวสต   แปลวา   อยูในเรือน.   ดวยคําวา 
จีวรปณฺฑปาตเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานุปฺปาทนตฺถ  ปธาน 
ทานแสดงวา    ชื่อวาความพยายามเพ่ือใหปจจัย   ๔    มีจีวรเปนตนเหลาน้ี   
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เกิดข้ึน   เกิดข้ึนยาก.   ความจริง   การที่จะพูดวา  ทานทั้งหลายจงใหผา  
เพียง ๔ ศอก   หรือภัตตาหารประมาณขาวสารฟายมือหนึ่ง   หรือบรรณ- 
ศาลาประมาณ   ๔ ศอก    หรือเภสัชมีเนยใสเนยขนเปนตนเพียงนิดหนอย 
ดังน้ีก็ดี    การนําออกใหก็ดี    ทําไดยาก    เหมือนกองทัพ  ๒ ฝายเขาทํา 
สงครามกัน.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                          ทาน  จ  ยุทฺธ  จ  สมานมาห ุ
                      อปฺปาป  สนฺตา  พหุก  ชิเนนฺติ 
                     อปฺปป  เจ  สทฺทหาโน  ททาติ 
                      เตเนว  โส  โหติ  สุข ี   ปรตฺถ. 
         ทานและการยุทธทานวาเสมอกัน  สัตบุรษุถึงนอย 
         ก็ชนะคนมากได  ถามีศรัทธา  ถึงจะใหนอย  เขา 
         ยอมมคีวามสุขในโลกอ่ืน   ดวยเหตุนั้นแหละ  ดังน้ี. 
         บทวา  อคารสฺมา   อนคาริย   ปพฺพชิตาน   ความวา  ออกจาก 
เรือนเขาบรรพชาอยางผูไมมีเรือน    เวนกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน 
ที่นําประโยชนเกื้อกูลมาแกเรือน  คือแกผูครองเรือน.  บทวา   สพฺพูปธิ- 
ปฏินิสฺสคฺคตฺต   ปธาน  ความวา  ความเพียรที่เกิดรวมกับวิปสสนาและ 
มรรค   เพ่ือประโยชนพระนิพพาน   กลาวคือสลัดออกซ่ึงอุปธิ   คือขันธ 
กิเลส   และอภิสังขาร.   บทวา  ตสฺมา   ความวา  เพราะความเพียร ๒ อยาง 
นี้เกิดไดยาก. 
                                                จบอรรถกถาสูตรที่  ๒  
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                            สูตรที่  ๓ 
 
       วาดวยธรรมเปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน  ๒  อยาง 
 
         [๒๔๙]   ๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมเปนที่ต้ังแหงความเดือด 
รอน  ๒  อยาง  ๒  อยางเปนไฉน   คือ  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําแต 
กายทุจริต   มิไดทํากายสุจริต     ทําแตวจีทุจริต    มิไดทําวจีสุจริต    ทําแต 
มโนทุจริต    มิไดทํามโนสุจริต  เขาเดือดรอนอยูวา  เรากระทําแตกายทุจริต  
มิไดทํากายสุจริต     ทําแตวจีทุจริต    มิไดทําวจีสุจริต     ทําแตมโนทุจริต  
มิไดทํามโนสุจริต   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมเปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน 
๒ อยางนี้แล. 
                                                   จบสูตรที่   ๓ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้ 
         บทวา  ตปนียา     ความวา  ชื่อวาเปนที่ต้ังแหงความเดือดรอนใจ 
เพราะเหลาสัตวยอมรอนใจท้ังในโลกน้ีและโลกอืน่.  บทวา  ตปฺปติ  ความ 
วา ยอมเดือดรอนโดยเดือดรอนใจ    คือยอมเศราโศก   เหมือนนันทยักษ 
เหมือนนันทมาณพ   เหมือนนันทโคฆาต    เหมือนเทวทัต    และเหมือน 
สองพี่นอง. 
         เลากันมาวา   พ่ีนองสองคนน้ัน   ฆาโคแลวแบงเนื้อเปนสองสวน. 
ตอน้ัน   นองชายพูดกะพ่ีชายวา  ฉันมีเด็กหลายคน     พ่ีใหไสโคเหลาน้ีแก 
ฉันเถิด.  พ่ีพูดกะนองวา  เนื้อท้ังหมดเราแบงเปนสองสวนแลว    แกจะมา  
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หวังอะไรอีก    แลวตีนองเสียตาย   แตเมื่อเหลียวดู    เห็นนองตาย    จึงคิด 
ไดวา  เราทํากรรมหนักเสียแลว.   เขาเศราโศกมาก.   ในทีย่ืนก็ตาม   ที่นั่ง 
ก็ตาม   เขานึกถึงแตกรรมนั้นเทาน้ัน   ไมไดความสบายใจ.   แมโอชารส 
ที่เขากลืนดื่มและเคี้ยวกินเขาไปก็ไมซาบซานในรางกายของเขา.    รางกาย 
ของเขาจึงเปนเพียงหนังหุมกระดูกเทาน้ัน.      ครัง้น้ัน   พระเถระรูปหน่ึง 
เห็นเขา    จึงถามวา  อุบาสก    ทานกม็ีขาวนํ้าเพียงพอ    แตไฉนจึงเหลือ 
เพียงหนังหุมกระดูกเทาน้ัน   ทานมีกรรมอะไร ๆ ที่ทําใหรอนใจอยูหรือ. 
เขารับวา   มขีอรับ   ทาน.   แลวบอกเรื่องทั้งหมด.   พระเถระพูดกะเขาวา 
อุบาสก ทานทํากรรมหนัก  ทานผิดในท่ีไมนาผิด.  เขาทํากาละแลวบังเกิด 
ในนรกดวยกรรมน้ันเอง.    คนที่รอนใจเพราะวจีทุจริต     เชนสุปปพุทธ- 
ศากยะ  พระโกกาลิกะ   และนางจิญจมาณวิกาเปนตน. 
                   จบอรรถกถาสูตรที่   ๓ 
 
                                                         สตูรท่ี  ๔ 
 
                      วาดวยธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความเดือดรอน  ๒ อยาง 
 
         [๒๕๐] ๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความ 
เดือนรอน ๒ อยาง  ๒  อยางเปนไฉน  คือ บุคคลบางคนในโลกน้ี   ทําแต 
กายสุจริต    มิไดทํากายทุจริต    ทําแตวจีสุจริต   มิไดทําวจีทุจริต     ทําแต 
นโนสุจริต  มิไดทํามโนทุจริต  เขาไมเดือดรอนวา เรากระทําแตกายทุจริต 
มิไดทํากายสุจริต     ทําแตวจีทุจริต    มิไดทําวจีสุจริต    ทําแตมโนทุจริต  
มิไดทํามโนสุจริต     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความ  
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เดือดรอน  ๒  อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่ ๔ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         คําท่ีเหลือในสูตรที่  ๔  นี้   มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่    ๔ 
 
                          สูตรท่ี  ๕ 
 
         วาดวยคุณของธรรม ๒ อยาง 
 
         [๒๕๑]  ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรารูทั่วถึงคุณของธรรม  ๒  อยาง 
คือ  ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรม ๑      ความเปนผูไมยอหยอนใน 
ความเพียร ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ไดยินวา   เราเริ่มต้ังความเพียรอัน 
ไมยอหยอนวา   จะเหลืออยูแตหนัง   เอ็น  และกระดูกก็ตามที   เนื้อและ 
เลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด    ยังไมบรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุไดดวย 
เรี่ยวแรงของบุรุษ    ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของบุรุษ 
แลว  จกไมหยุดความเพียรเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  โพธิญาณอันเราน้ัน 
ไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท     ธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอัน 
ยอดเยี่ยม      อันเราน้ันไดบรรลุแลวดวยความไมประมาท     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ถาแมเธอทั้งหลายจะพึงเริ่มต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา   จะ 
เหลืออยูแตหนัง    เอ็น    และกระดูกก็ตามที     เนือ้และเลือดในสรีระจง 
เหือดแหงไปเถิด  ยังไมบรรลุผลท่ีบุคคลพึงบรรลไุดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ 
ดวยความเพียรของบุรุษ  ดวยความบากบ่ันของบุรุษแลว  จักไมหยุดความ  
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เพียรเสีย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   แมเธอทั้งหลายก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม  ที่กลุบุตรทัง้หลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ 
ตองการน้ัน       ดวยความรูยิ่งเองในปจจุบัน     เขาถึงอยูตอกาลไมนานเลย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะเหตุนั้นแล     เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
จักเริ่มต้ังความเพียรอันไมยอหยอนวา    จะเหลืออยูแตหนัง    เอ็น   และ 
กระดูกก็ตามที   เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแหงไปเถิด    ยังไมบรรลุผล 
ที่บุคคลพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวย 
ความบากบ่ันของบุรุษแลว   จักไมหยุดความเพียรเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่  ๕ 
 
                                       อรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทฺวินฺนาห  ตัดบทเปน  ทวฺินฺน  อห.  บทวา  อุปฺาสึ 
ความวา   ไดเขาไปรู   คือทราบคุณ    อธิบายวา  แทงตลอด   บดันี้  เม่ือ 
จะทรงแสดงธรรมเหลาน้ัน  จึงตรัสพระพุทธพจนวา  ยา  จ อสนฺตุฏ ิตา 
เปนตน.    เพราะ  พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยธรรม  ๒  นี ้    บรรลุพระ- 
สัพพัญุตญาณ  ฉะนั้น   เมื่อจะทรงแสดงอานุภาพของธรรม  ๒  อยางนั้น 
จึงตรัสอยางน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  อสนฺตุฏ ิตา  กุสเลสุ 
ธมฺเมสุ  นี้  แสดงความดังน้ีวา     เราไมสันโดษดวยเพียงฌานนิมิตหรือ 
ดวยเพียงโอภาสนิมิต     ยังอรหัตมรรคใหเกิดข้ึนได    คือเราไมสันโดษ 
ชั่วเวลาที่อรหัตมรรคยังไมเกิดข้ึน.     และเราไมทอถอยในความเพียรต้ังอยู   
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โดยไมยอหยอนเลย      ไดกระทําความเพียร      เมือ่จะทรงแสดงเนื้อความ 
ดังกลาวนี้     จึงตรัสพระพุทธพจนวา   ยา   จ   อปฺปฏิวาณิตา   เปนตน. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อปฺปฏิวาณิตา   แปลวา   ความไมกาวกลับ 
คือไมยอหยอน.    บทวา  สุท  ในคําน้ีวา   อปฺปฏิวาณ  สุทาห  ภิกฺขเว 
ปทหาสึ   เปนเพียงนิบาต   ในขอน้ีมีเนื้อความดังนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราต้ังอยูในความไมยอหยอน     ปรารถนาเปนพระสัพพัญู    ไดกระทํา 
ความเพียรเมื่อยังเปนโพธิสัตว.  บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงวิธีกระทําความเพียร 
จึงตรัสพระพุทธพจนวา   กาม  ตโจ  จ  เปนตน.     บรรดาบทเหลาน้ัน 
ดวยบทวา  ยนฺต  นี้  ทรงแสดงคุณชาตท่ีจะพึงบรรลุ.  ในบทวา  ปุริสถาเมน 
เปนตน   ตรสัถึงพลังท่ีใหเกิดญาณ   ความเพียรที่ใหเกิดญาณ   ความบาก 
บั่นที่ใหเกิดญาณของตน.     บทวา   สณฺาน   ไดแก  อยู   คือไมเปนไป 
ยอหยอน  อธิบายวา  ระงับ.  ดวยพระพุทธพจนเพียงเทาน้ี  ชื่อวาพระองค 
ตรัสความต้ังใจมั่นในการบําเพ็ญเพียรซึ่งประกอบดวยองค  ๔.    แลในที่นี ้ 
บทวา   กาม   ตโจ    เปนองคหน่ึง.       บทวา    นหารุ  จ   เปนองคหน่ึง. 
บทวา  อฏ ิ    จ  เปนองคหน่ึง.     บทวา   มสโลหติ   เปนองคหน่ึง. 
องค  ๔  เหลาน้ีเปนชื่อของความเพียรอยางยิ่งยวด    มีบทวา  ปุริสถาเมน 
เปนตน.  ความเพียรที่ประกอบดวยองค  ๔  ขางตนดวยประการฉะน้ี    ต้ังม่ัน 
แลวอยางนี้     พึงทราบวา    ชื่อวา    การต้ังความบําเพ็ญเพียรซึ่งประกอบ 
ดวยองค ๔.   ดวยพระพุทธพจนเพียงเทาน้ี    เปนอันพระองคตรัสอาคม- 
นียปฏิปทาของพระองค  ณ โพธิบัลลงัก   บัดนี ้ เพ่ือจะตรัสคุณท่ีพระองค 
ไดมาดวยปฏิปทาน้ัน       จึงตรัสพระพุทธพจนวา  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว 
เปนตน   บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  อปฺปมาทาธิคตา   ความวา  ไดแลว  
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ดวยความไมประมาท    กลาวคือความไมอยูปราศจากสติ.    บทวา  โพธิ 
ไดแกจตุมรรคญาณและสัพพัญุตญาณ.      ดวยวา     ผูที่มัวเมาประมาท 
ไมอาจบรรลุจตุมรรคญาณและสัพพัญุตญาณน้ันได  เพราะเหตุดังน้ีนั้น 
พระองคจึงตรัสวา  อปฺปมาทาธิคตา   โพธิ   ดังน้ี .  บทวา  อนตฺุตโร 
โยคกฺเขโม     ความวา   มิใชแตปญญาเครื่องตรัสรูอยางเดียวเทาน้ัน   แม 
ธรรมอันปลอดจากเครื่องผูกอันยอดเย่ียม     กลาวคืออรหัตผล   นิพพาน  
เราก็ไดบรรลุดวยความไมประมาทน่ันแล.   บัดนี ้  เมื่อจะทรงใหภิกษุสงฆ 
ยึดถือในคุณท่ีพระองคไดมา  จึงตรัสพระพุทธพจนวา ตุมฺเห  เจป  ภิกขฺเว 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา ยสฺสตฺถาย  ความวา เพ่ือประโยชน 
แกผลอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรยอันใด      อธิบายวา    เปนผูใครเพ่ือจะ 
เขาถึงผลอันเปนที่สุดแหงพรหมจรรยอันใดอยู.   บทวา  ตทนุตฺตร   ไดแก 
ผลอันยอดเยี่ยมนั้น.  บทวา  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ไดแกอริยผลซ่ึงเปน 
ที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย.   บทวา  อภิฺา  สจฉฺิกตฺวา  ความวา  ทําให 
ประจักษดวยปญญาอันยิ่ง  คือดวยปญญาอันสูงสุด.     บทวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหริสฺสถ  ความวา  จักไดเฉพาะคือบรรลุอยู.    บทวา  ตสฺมา   ความวา 
เพราะธรรมดาความเพียรอยางไมทอถอยนี้      มีอุปการะมาก      ใหสําเร็จ 
ประโยชนแลว.  
                                    จบอรรถกถาสูตรที่ ๕ 
 
                                                      สูตรที่  ๖  
 
วาดวยความพอใจและความหนายในธรรมอันเปนปจจัยแหงสังโยชน 
         [๒๕๒] ๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมดา  ๒ อยางนี้   ๒ อยางเปน  
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ไฉน     คือ   ความตามเห็นโดยความพอใจในธรรมอันเปนปจจัยแหง  
สังโยชน ๑  ความพิจารณาเห็นดวยอํานาจควานหนายในธรรมท้ังหลายอัน 
เปนปจจัยแหงสังโยชน ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูตามเห็นโดยความ 
พอใจในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู      ยอมละราคะไมได. 
ยอมละโทสะไมได    ยอมละโมหะไมได   เรากลาววา    บุคคลยังละราคะ 
ไมได   ยังละโทสะไมได    ยังละโมหะไมไดแลว   ยอมไมพนจากชาติ   ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส  ยอมไมพนไปจากทุกข 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูพิจารณาเห็นดวยอํานาจความหนายในธรรม 
ทั้งหลาย   อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู   ยอมละราคะได   ยอมละโทสะได 
ยอมละโมหะได   เรากลาววา   บุคคลละราคะ    ละโทสะ    ละโมหะไดแลว 
ยอมพันจากชาติ   ชรา  มรณะ   โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัส  อุปายาส 
ยอมพนจากทุกขได   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                            จบสูตรที่ ๖ 
 
                                    อรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                ในสูตรท่ี   ๖  มวิีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สฺโชนิเยสุ   ธมฺเมส ุ      ความวา  ในธรรมที่เปนไป 
ในภูมิ ๓  ซึ่งเปนปจจัยแหงสังโยชน  ๑๐.      บทวา  อสฺสาทานุปสฺสิตา 
ความวา ความเห็น คือภาวะท่ีเห็น โดยความเปนอัสสาทะนายินดี.  บทวา 
นิพฺพิทานุปสฺสิตา    ความวา  ความเห็นดวยอํานาจความเบ่ือหนาย   คือ 
ดวยอํานาจความเอือมระอา.  บทวา  ชาติยา ไดแกจากความเกิดแหงขันธ. 
บทวา  ชราย ไดแก  จากความแกแหงขันธ.   บทวา  มรเณน  ไดแกจาก  
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ความแตกแหงขันธ.    บทวา  โสเกหิ   ไดแก  จากความโศกซ่ึงมีลักษณะ 
เกรียมภายใน.    บทวา   ปริเทเวหิ   ไดแก  จากความคร่ําครวญซึ่งมีลักษณะ 
รําพันอาศัยความโศกน้ัน.   บทวา  ทุกฺเขหิ  ไดแกจากทุกขที่บีบค้ันกาย. 
บทวา โทมนสฺเสหิ  ไดแกจากโทมนัสที่บีบค้ันใจ.  บทวา  อุปายาเสหิ 
ไดแก  จากความคับแคนซ่ึงมีลักษณะคับใจอยางยิ่ง.     บทวา  ทุกฺขสฺมา 
ไดแกจากทุกขในวัฏฏะท้ังส้ิน.  บทวา  ปชหติ  ไดแก  ยอมละไดดวยมรรค. 
ในบทวา  ปหาย นี้    ตรสัขณะแหงผล.    ในสูตรนี้    ตรัสทั้งวัฏฏะและ 
วิวัฏฏะ. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 

                           สูตรที ่ ๗ 
 
          วาดวยธรรมฝายดํา  ๒  อยาง 
 
         [๒๕๓]  ๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมฝายดํา ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ อหิริกะ  ๑   อโนตตัปปะ ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม 
ฝายดํา  ๒  อยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่   ๗ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กณฺหา  ความวา   มิใชเปนธรรมฝายดํา   เพราะมีสีดํา   แต 
นอมไป  เพ่ือความเปนธรรมดํา  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวาเปนธรรมฝายดํา 
เพราะเปนธรรมฝายดําโดยผลสําเร็จ   อีกอยางหนึ่ง  เมื่อวาโดยกิจคือหนาท่ี  
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ของตน     อกุศลธรรมทัง้หมดเปนธรรมฝายดําท้ังนั้น.    ดวยวา   จิตยอม  
ผองใสไมได   เพราะอกุศลธรรมเหลาน้ันเกิดข้ึน.   บทวา  อหิรกิ   แปลวา 
ไมมีความละอาย.   บทวา   อโนตฺตปฺป   แปลวา ไมมีความเกรงกลัว. 
                                   จบอรรถกถาสูตรที่   ๗ 
 
                                                     สูตรท่ี  ๘ 
 
                        วาดวยธรรมฝายขาว  ๒  อยาง 
 
         [๒๕๔]  ๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมฝายขาว  ๒  อยางนี้  
๒ อยางเปนไฉน  คือ หิร ิ ๑  โอตตัปปะ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม 
ฝายขาว  ๒ อยางนี้แล.  
                                               จบสูตรที่ ๘ 
 
                                              อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี  ๘   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    สุกฺกา   ความวา    มใิชเปนธรรมฝายขาว    เพราะมีสีขาว 
แตนอมไปเพ่ือเปนธรรมฝายขาว     เพราะฉะนั้น    จึงชื่อวาธรรมฝายขาว 
เพราะเปนธรรมฝายขาวโดยผลสําเร็จ  อีกอยางหน่ึง  เมื่อวาโดยกิจคือหนาท่ี 
ของตน  กุศลธรรมท้ังหมด  เปนธรรมฝายขาวท้ังนั้น.    ดวยวา  จิตยอม 
ผองใส  เพราะกุศลธรรมเหลาน้ันเกิดข้ึน. ในคําวา   หิร ี จ  โอตฺตปฺปฺจ  นี้ 
หิริมีลักษณะรังเกียจบาป   โอตตัปปะมีลักษณะกลวับาป.    อน่ึง  คําท่ีควร 
จะกลาวโดยพิสดารในที่นี้นั้น  ไดกลาวไวแลวในคัมภีรสุทธิมรรคทั้งน้ัน. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่ ๘  
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                        สูตรท่ี  ๙ 
 
วาดวยโลกบัญญัติคําวามารดาเปนตนเพราะอาศัยธรรมฝายขาว  ๒  อยาง 
 
         [๒๕๕] ๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมฝายขาว ๒ อยางนี้  ยอม 
คุมครองโลก   ๒ อยางเปนไฉน  คือ  หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธรรมฝายขาว  ๒  อยางนี้แล  ถาธรรมฝายขาว ๒ อยางน้ี  ไมพึง 
คุมครองโลก  ใคร ๆ ในโลกน้ีจะไมพึงบัญญัติ   วามารดา  วานา  วาปา 
วาภรรยาของอาจารย    หรือวาภรรยาของครู    โลกจักถึงความสําสอนกัน 
เหมือนกับพวกแพะ   พวกแกะ  พวกไก  พวกหนู  พวกสุนัขบาน  และ 
พวกสุนัขจ้ิงจอก   ฉะน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะธรรมฝายขาว ๒ 
อยางนี้   ยังคุมครองโลกอยู      ฉะน้ัน    โลกจึงบัญญัติคําวามารดา   วานา 
วาปา   วาภรรยาของอาจารย    หรือวาภรรยาของครูอยู. 
                                             จบสูตรที่ ๙ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี   ๙    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โลก  ปาเลนฺติ   ความวา  ยอมดํารงโลกไว  คือใหอยู  ไดแก 
รักษาไว.   บทวา  นยิ  ป ฺเยถ  มาตา   ความวา มารดาผูใหกําเนิด 
ในโลกน้ี   จะไมพึงปรากฏเปนที่เคารพนับถือวา หญิงผูนี้เปนมารดาของเรา 
แมในบทที่เหลือ     ก็นัยนี้เหมือนกัน.   บทวา สมฺเภท  ไดแก ความ 
ระคนกัน  หรือความไมมีขอบเขต.      ในคําวา  ยถา  อเชฬกา  เปนตน 
มีวินิจฉัยวา   ดวยวา   สัตวเหลาน้ันยอมไมสํานึกดวยความเคารพนับถือวา 
หญิงผูนี้เปนมารดาของเรา    หรือวา   เปนปาของเรา    ยอมปฏบิัติผิดใน  
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วัตถุที่ตนไดอาศัยเกิดข้ึนน่ันเอง     ฉะนั้น   เมื่อทรงเปรียบเทียบ   จึงตรัส 
พระพุทธพจนวา   ยถา   อเชฬกา  เปนตน. 
                                              จบสูตรที่  ๙ 
 
                           สูตรท่ี  ๑๐ 
 
                         วาดวยวัสสูปนายิการเขาพรรษา ๒  อยาง 
 
         [๒๕๖] ๑๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     วัสสูปนายิกา  ๒  อยางนี้  
๒ อยางเปนไฉน  คือ วัสสูปนายิกาตน  ๑  วัสสูปนายิกาหลัง ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  วัสสูปนายิกา ๒ อยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่ ๑๐ 
 
                                           จบกัมมกรณวรรคท่ี   ๑ 
 
                                            อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ 
         สูตรนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัส    เพราะมีเหตุใหเกิดเรื่อง    อะไร 
เปนเหตุใหเกิดเรื่อง  การโพนทะนาของพวกมนุษยเปนเหตุใหเกิดเรื่อง. 
         เรื่องมีวา  ๒๐  พรรษาตอนปฐมโพธิกาล      พระผูมีพระภาคเจายัง 
มิไดทรงบัญญัติวันเขาพรรษา  ภิกษุทั้งหลาย ไมมีความผูกพันเรื่องพรรษา 
จาริกไปตามสบายท้ังในฤดูรอน    ทัง้ในฤดูหนาว   ทั้งในฤดูฝน.    พวก 
มนุษยเห็นดังน้ัน   พากันโพนทะนากลาวคําเปนตนวา   ทําไมพระสมณะ 
ศากยบุตร   ถึงไดจาริกกันทั้งหนาหนาวทั้งหนารอนทั้งหนาฝน.   เหยียบ-  



ย่ําหญาระบัด      เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต     ทําสัตวเล็ก ๆ มากมายใหลําบาก  
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ถึงพวกอัญญเดียรถียที่กลาวธรรมไมดีไมชอบเหลาน้ัน    ก็ยังหยุดพักหลบฝน 
นกทั้งหลายยังทํารังท่ีปลายตนไมหยุดพักหลบฝน   ดังน้ี .      ภิกษุทั้งหลาย  
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.    พระผูมีพระภาคเจาทรงยกเรื่อง 
นั้นเปนเหตุ    ทรงแสดงสูตรนี้    ตรัสพระพุทธดํารัสเปนปฐมเพียงเทาน้ี  
กอนวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหเขาจําพรรษา ดังนี้.    ตอมา 
ทรงทราบวาพวกภิกษุเกิดวิตกกันวา  ควรเขาจําพรรษาเมื่อไร   จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราอนุญาตใหเขาจําพรรษาในฤดูฝน.   ตอมาภิกษุ 
ทั้งหลายสงสัยกันวา      วันเขาพรรษามีกี่วัน      พากันกราบทูลความน้ัน 
แดพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดังนั้น     เมื่อทรง  
แสดงสูตรนี้ทั้งส้ิน  จึงตรัสพระพุทธดํารัสเปนตนวา  เทวมา  ภกิฺขเว  ดังน้ี  
บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  วสฺสูปนายิกา     แปลวา   วันเขาพรรษา. 
บทวา  ปุริมกิา   ความวา   เมื่อถึงวันแรม ๑ คํ่า  เดอืน ๘   พึงเขาพรรษา 
๓  เดือนแรก  มีวันเพ็ญเดือน   ๑๑  เปนที่สุด.   บทวา  ปจฺฉิมิกา  ความวา 
เมื่อเดือน  ๘  ลวงไป  พึงเขาพรรษา ๓ เดือนหลัง   มีวันเพ็ญเดือน ๑๒ 
เปนที่สุด. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
                           จบกัมมกรณวรรคที่  ๑  
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                                     อธิกรณวรรคที่ ๒  

 
                                        สูตรท่ี ๑ 
 
                 วาดวยพละ  ๒  อยาง 

 
         [๒๕๗]  ๑๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ๒ อยางนี้  ๒ อยางเปนไฉน 
คือ ปฏิสังขานพละ  ๑  ภาวนาพละ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กป็ฏิสังขาน- 
พละเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมพิจารณาดังน้ีวา   วิบากของ 
กายทุจริตแล     ชั่วชาท้ังในชาตินี้และในภพหนา       วิบากของวจีทุจริต  
ชั่วชาท้ังในชาตินี้และในภพหนา   วิบากของมโนทุจริต  ชั่วชาท้ังในชาตินี้  
และในภพหนา   ครั้นเขาพิจารณาดังนี้แลว   ยอมละกายทุจริต   เจริญกาย- 
สุจริต   ยอมละวจีทุจริต   เจริญวจีสุจริต   ยอมละมโนทุจริต   เจริญมโน-  
สุจริต    บรหิารคนใหบริสุทธิ์   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาปฏิสังขาน- 
พละ.                                                                     
                ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภาวนาพละเปนไฉน    ในพละ  ๒  อยางนั้น 
ภาวนาพละน้ีเปนพละของพระเสขะ    ก็บุคคลน้ันอาศัยพละท่ีเปนของพระ- 
เสขะ   ยอมละราคะ   ละโทสะ    ละโมหะเสียไดเด็ดขาด    ครัน้ละราคะ 
ละโทสะ   ละโมหะไดเด็ดขาดแลว    ยอมไมทํากรรมท่ีเปนอกุศล    ยอมไม 
เสพกรรมที่เปนบาป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรียกวาภาวนาพละ    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   พละ  ๒  อยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่ ๑  
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                         อธิกรณวรรคที ่ ๒ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         อธิกรณวรรคท่ี  ๒  สูตรท่ี  ๑  มวิีนิจฉันดังตอไปนี. 
         บทวา  พลานิ  ความวา   ชื่อวา  พละ   ดวยอรรถอะไร   ชื่อวา 
พละ  ดวยอรรถวาไมเปนที่ต้ังแหงความหว่ันไหว คือดวยอรรถวาครอบงํา 
ไดยาก และย่ํายีไมได. บทวา  ปฏิสงฺขานพล  ไดแกกําลังคือการพิจารณา. 
บทวา ภาวนาพล  ไดแก  กําลัง  คือการพอกพูน   คือกําลังคือการพัฒนา. 
บทวา  สุทฺธ   อตฺตาน   นี ้  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
บทวา    ตตฺร  ไดแกในพละ  ๒  อยางนั้น.  บทวา   ยทิท     ตัดบทเปน 
ย  อิท  นี้ใด.   บทวา   เสขเมต   พล    ความวา   ภาวนาพละน่ันไดแก 
กําลังญาณของพระเสขะ   ๗   จําพวก.    บทวา   เสข  หิ โส  ภิกขฺเว  พล  
อาคมฺม   ความวา  ปรารภ  หมาย    คืออาศัยกําลังญาณของพระเสขะ  ๗ 
จําพวก.   บทวา   ปชหติ   ความวา  ละไดดวยมรรค. ดวยบทวา  ปหาย  นี ้ 
ตรัสถึงผล.  บทวา  ย  ปาป  ความวา  สิ่งใดเปนบาป  คือลามก.  ก็เพราะ 
บุคคลเจริญพละท้ัง ๒ อยางเหลาน้ีแลว     จึงบรรลุพระอรหัตได   ฉะน้ัน 
พึงทราบวาพละชั้นยอดเยี่ยม   มิไดทรงจัดไวในท่ีนี้. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่   ๑  
 

                 สตูรที่  ๒ 
 
             วาดวยพละ  ๒  อยาง 
 



         [๒๕๘] ๑๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน    คือ  ปฏิสังขานพละ  ๑   ภาวนาพละ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ก็ปฏิสังขานพละเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี    ยอมพิจารณาดังนี้วา  
วิบากของกายทุจริตแล      ชั่วชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา    วิบาก 
ของมโนทุจริต    ชั่วชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา   ครั้นเขาพิจารณา 
ดังน้ีแลว     ยอมละกายทุจริต     เจริญกายสุจริต     ยอมละวจีทุจริต   เจริญ 
วีสุจริต    ยอมละมโนทุจริต    เจริญมโนสุจริต    บริหารตนใหบริสุทธิ์  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรยีกวาปฏิสังขานพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภาวนาพละเปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอม 
ไปในการสละ     ยอมเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค. . .     ยอมเจริญวิริย-  
สัมโพชฌงค...     ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค...     ยอมเจริญปสสัทธิ- 
สัมโพชฌงค. . .   ยอมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค. . .    ยอมเจริญอุเบุกขา- 
สัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรยีกวาภาวนาพละ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๒ 
อยางนี้แล.   
                                              จบสูตรที่  ๒ 
 
                อรรถกถาสูตรที่   ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         ในบทวา  สติสมฺโพชฺงฺค  ภาเวติ   เปนตน  มพีรรณนาความ 
ของบทท่ียังมิไดมีมาในหนหลัง  ดังนี้ .  บทวา   วิเวกนิสฺสิต  ไดแก  อาศัย 
วิเวก. ความสงัด  ชื่อวาวิเวก.  วิเวกดังกลาวนี้   มี  ๕ อยาง  คือ  ตทังค- 
วิเวก  วิกขัมภนวิเวก  สมุจเฉทวิเวก  ปฏิปสสัทธิวิเวก   และนิสสรณวิเวก.  
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ในวิเวก ๕ อยางนั้น.    ในบทวา    วิเวกนิสฺสิต   พึงทราบเน้ือความวา 
ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยตทังควิเวก   อาศัยสมุจเฉทวิเวก  และ 
อาศัยนิสสรณวิเวก.    จรงิอยางนั้น     พระโยคีผูบําเพ็ญสติสัมโพชฌงค- 
ภาวนา ในขณะวิปสสนายอมเจริญสติสัมโพชฌงค อาศัยตทังควิเวกโดยกิจ 
อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัชฌาสัย แตในขณะมรรคอาศัยสมุจเฉทวิเวกโดยกิจ 
อาศัยนิสสรณวิเวกโดยอารมณ.  อาจารยบางพวกกลาววา อาศัยวิเวกท้ัง  ๕ 
อยางก็มี.   จริงอยู    อาจารยเหลาน้ัน     มิใชยกโพชฌงคทั้งหลายข้ึนใน 
ขณะแหงพลววิปสสนา     มรรค    และผลจิตอยางเดียวเทาน้ัน     แมใน 
กสิณฌาน   อานาปานสติ    อสุภกัมมัฏฐาน  และพรหมวิหารฌาน   ซึ่ง 
เปนบาทแหงวิปสสนาก็ยกข้ึนดวย       แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลายก็ไม 
ปฏิเสธ   ฉะน้ัน    ตามมติของอาจารยเหลาน้ัน    ในปวัตติขณะแหงฌาน 
เหลาน้ัน  อาศัยวิกขัมภนวิเวกโดยกิจเทานั้น   เหมือนอยางที่กลาววา  ใน 
ขณะวิปสสนาอาศัยนิสสรณวิเวกโดยอัชฌาสัย   ฉันใด    ก็ควรจะกลาววา 
เจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยปฏิปสสัทธิวิเวกก็ได  ฉันนั้น.     แมในสติ- 
สัมโพชฌงคที่อาศัยวิราคะเปนตน    กน็ัยนี้เหมือนกัน.      ธรรมมีวิราคะ 
เปนตน   มีในอรรถวาสงัดเหมือนกัน.  ก็ความสละในบทวา  โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ    นี้   ม ี๒  อยางเทาน้ัน   คือความสละโดยบริจาค  ๑   ความสละ 
โดยแลนไป ๑.   ใน ๒ อยางนั้น  บทวา    ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค   ไดแก 
การละกิเลสอยางชั่วขณะในวิปสสนาขณะ และอยางเด็ดขาดในมรรคขณะ. 
บทวา    ปกขฺนฺทนโวสฺสคฺโค   ไดแก   การแลนไปสูพระนิพพาน  โดย 
นอมไปในพระนิพพานน้ัน   ในวิปสสนาขณะ    แตในมรรคขณะ    โดย 
ทําพระนิพพานใหเปนอารมณ.   ความสละทั้ง ๒ อยางนั้น  ยอมใชไดใน  
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สติสัมโพชฌงค     ซึ่งระคนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระนี้       ตามนัยที่มาใน 
อรรถกถา  จริงอยางนั้น   สติสัมโพชฌงคนี้     ยอมสละกิเลส   แลนไปสู 
พระนิพพาน โดยประการดังกลาวแลว.  อน่ึง  ดวยคําท้ังส้ินวา  โวสฺสคฺค- 
ปริณามึ   นี ้   ทานอธิบายวา.   ต้ังอยูในความสละ    คือท่ีกําลังนอมไปก็ 
นอมไป    และที่กําลังจะแกกลาก็แกกลาไป.     กภิ็กษุผูบําเพ็ญโพชฌงค- 
ภาวนานี้      ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค     โดยประการท่ีสติสัมโพชฌงคจะ 
แกกลาและแกกลาแลว   เพ่ือโวสสัคคะ  คือความสละกิเลส  เพ่ือโวสสัคคะ 
คือแลนไปสูพระนิพพาน.     แมในโพชฌงคที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   ก ็
พระนิพพานน้ีแหละ    ทานกลาววา    วิเวก    เพราะสงัดจากสังขตธรรม 
ทุกอยาง กลาววา วิราคะ  เพราะสํารอกสังขตธรรมทุกอยาง  กลาววา  นิโรธ  
เพราะเปนธรรมท่ีดับสังขตธรรม.    ก็มรรคน่ันแหละ    ชื่อวานอมไปใน 
ความสละ   เพราะฉะนั้น   ภิกษุเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก   โดย  
ทําวิเวกใหเปนอารมณเปนไป     อาศยัวิราคะ     อาศัยนิโรธก็เหมือนกัน 
และสติสัมโพชฌงคนั้นแล    นอมไปแลว      กก็ลาแลว     โดยสละกิเลส 
เหตุละไดอยางเด็ดขาด      ในขณะอริยมรรคเกิดข้ึน    โดยแลนไปสูพระ- 
นิพพานน่ันเอง     พึงเห็นเนื้อความน้ี      ดังกลาวมาฉะน้ีแล.     แมใน 
โพชฌงคที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.     โพชฌงค ๗ เหลาน้ี    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสระคนกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ   ดวยประการฉะน้ี  ความ 
เปนเลิศในพละ ๒  แมเหลาน้ี    พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๒  
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                     สูตรที่ ๓ 
 
             วาดวยพละ  ๒  อยาง 
 
         [๒๕๙]  ๑๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พละ ๒ อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน    คือปฏิสังขานพละ  ๑   ภาวนาพละ  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ปฏิสังขานพละเปนไฉน    บุคคลบางคนในโลกน้ี      ยอมพิจารณาดังน้ีวา 
วิบากของกายทุจริต    ชั่วชาท่ังในชาตินี้และในภพเบื้องหนา    วิบากของ 
วจีทุจริต     ชั่วชาท้ังในชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา    วิบากของมโนทุจริต  
ชั่วชาท้ังใน  ชาตินี้และในภพเบ้ืองหนา    ครั้นเขาพิจารณาดังนี้แลว    ยอม 
ละกายทุจริต   เจริญกายสุจริต   ยอมละวจีทุจริต   เจริญวจีสุจริต    ยอมละ 
มโนทุจริต    เจริญมโนสจุริต    บริหารตนใหบริสทุธิ์     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
นี้เรียกวาปฏิสังขานพละ. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กภ็าวนาพละเปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มวิีจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู  บรรลุทุติยฌาน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   เพราะวิตก  
วิจารสงบไป  มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ม ี 
ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติ   มสีัมปชัญญะ   เสวยสุข 
ดวยนามกาย     เพราะปติสิ้นไป     บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย  
สรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข    บรรลุจตุตถ- 
ฌาน   ไมมีทกุข     ไมมีสขุ    เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
กอน ๆ ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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นี้เรียกวาภาวนาพละ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พละ  ๒ อยางนี้แล.  
                                           จบสูตรที่  ๓ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         เนื้อความพระบาลีของฌาน  ๔   วา    วิวิจฺเจว   กาเมห ิ   เปนตน 
และนัยแหงภาวนา     ไดกลาวไวพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรคโดยประการ 
ทั้งปวงทีเดียว.   ก็ฌาน  ๔  เหลาน้ี     ภิกษุรูปหน่ึงเจริญเพ่ือตองการใหจิต 
แนวแน   รูปหนึ่งเจริญเพ่ือตองการเปนบาทแหงวิปสสนา   รูปหนึ่งเจริญ 
เพ่ือตองการเปนบาทแหงอภิญญา   รปูหน่ึงเจริญเพ่ือตองการเปนบาทแหง 
นิโรธ  รูปหนึ่งเจริญเพ่ือความวิเศษแหงภพ.  แตในสูตรนี้   ฌาน  ๔  เหลา 
นั้น    ทรงประสงคเปนบาทแหงวิปสสนา.    จริงอยู    ภิกษุนี้เขาถึงฌาน 
เหลาน้ีแลวออกจากสมาบัติ    พิจารณาสังขาร   กําหนดเหตุปจจัยและกําหนด 
นามรูปพรอมท้ังปจจัย    ประชุมอินทรีย  พละ  และโพชฌงค  บรรล ุ
พระอรหัต.    ฌานเหลาน้ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสระคนกันทั้งที่เปนโลกิยะ 
และที่เปนโลกุตระ.    อน่ึง  ความเปนเลิศในพละ  ๒  แมนี้   พึงทราบตาม 
นัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                      สูตรท่ี  ๔ 
 
       วาดวยการแสดงธรรมของตถาคต  ๒  อยาง 
 
         [๒๖๐]  ๑๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การแสดงธรรมของพระ-  
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ตถาคต ๒ อยางนี้    ๒  อยางเปนไฉน    คือ  โดยยอ ๑  โดยพิสดาร  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การแสดงธรรมของพระตถาคต   ๒  อยางน้ีแล. 
                                          จบสูตรที่  ๔ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี ๔   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         ดวยบทวา  สงฺขิตฺเตน  จ  วิตฺถาเรน  จ  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงวา   ธรรมเทศนามี ๒ เทาน้ัน  คือ  ธรรมเทศนาโดยสังเขป   ธรรม- 
เทศนาโดยพิสดาร.     ใน ๒ อยางนั้น     เทศนาที่ตรัสแสดงเฉพาะหัวขอ 
ชื่อุเทศนาโดยสังเขป.   เทศนาที่ตรัสแยกแยะหัวขอน้ัน ๆ    ชื่อเทศนาโดย  
พิสดาร.    อีกอยางหนึ่ง    เทศนาที่ทรงต้ังหัวขอก็ตาม    ไมทรงต้ังก็ตาม 
ตรัสแยกแยะโดยพิสดาร    ชื่อวาเทศนาโดยพิสดาร.    ในเทศนา ๒ อยาง 
นั้น  เทศนาโดยสังเขป   ตรัสแกบุคคลท่ีมีปญญามาก   เทศนาโดยพิสดาร 
ตรัสแกบุคคลท่ีมีปญญานอย.   เพราะเทศนาโดยพิสดาร   ยอมเปนเหมือน 
เปนชาอยางยิ่ง   แกผูมีปญญามาก.    เทศนาโดยสังเขป    ยอมเปนเหมือน 
กระตายกระโดด    แกผูมีปญญานอย    ไมอาจจับตนชนปลายได.    อน่ึง 
เทศนาโดยสังเขป   ตรัสแกบุคคลประเภทอุคฆติตัญู   เทศนาโดยพิสดาร 
ตรัสแกบุคคล ๓ ประเภทนอกน้ี      (วิปจิตัญู   เนยยะ    ปทปรมะ).  
พระไตรปฎกทั้งส้ินยอมนับเขาในขอนี้วา   เทศนาโดยสังเขป    เทศนาโดย 
พิสดาร  นั่นแล. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๔  
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                         สูตรท่ี ๕ 
 
        วาดวยเหตุใหอธิกรณยืดเย้ือและไมยืดเย้ือ 
 
         [๒๖๑]   ๑๕.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ในอธิกรณใด ที่ภิกษุผูตอง 
อาบัติ    และภิกษุผูเปนโจทก    ยังมิไดพิจารณาตนดวยตนเองใหดี   ใน 
อธิกรณนั้น   พึงหวังไดวา   จักเปนไปเพ่ือความยืดเย้ือ   เพ่ือการมีวาจา 
หยาบคาย    เพ่ือความรายกาจ    และภิกษุทั้งหลายจักอยูไมผาสุก    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  สวนในอธิกรณใด  ทีภิ่กษุผูตองอาบัติ  และภิกษุผูเปน 
โจทก  พิจารณาตนดวยตนเองใหดี   ในอธิกรณนั้น   พึงหวังไดวา   จัก 
ไมเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ   จักไมเปนไปเพ่ือการมีวาจาหยาบ   จักไมเปน 
ไปเพ่ือความรายกาจ   และภิกษุทั้งหลายจักอยูผาสุก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็ภิกษุผูตองอาบัติ  ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร   คือ   ภิกษุ 
ผูตองอาบัติในธรรมวินัยนี้     ยอมสําเหนียกดังน้ีวา    เราแลตองอาบัติอัน 
เปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว   ฉะน้ัน    ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเรา 
ผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย      ถาเราจะไมพึงตอง 
อาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย     ภิกษุนั้นก็จะไดพึงเห็นเรา 
ผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย   ก็เพราะเหตุที่เราตอง 
อาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย   ภิกษุนั้นจึงไดเห็นเราผูตอง 
อาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย  ก็แหละภิกษุนั้น  ครั้นเห็นเรา 
ผูตองอาบัติอันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว     เปนผูไมชอบใจ 
ภิกษุนั้นเปนผูไมชอบใจ    ไดวากลาวเราผูมีวาจาไมชอบใจ    เราผูมีวาจา 
ไมชอบใจ    ถูกภิกษุนั้นวากลาวแลว    ยอมไมชอบใจ  เมื่อไมชอบใจ  ได 
บอกแกผูอ่ืนวา ดวยเหตุนี้  โทษในเหตุนี้จึงครอบงํา   แตเฉพาะเราคนเดียว  
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เทาน้ัน    เหมือนกับในเรื่องสินคา    โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษีฉะนั้น  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูตองอาบัติ   ยอมพิจารณาตนดวยตนเองใหดี 
ดวยประการฉะน้ีแล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภิกษุผูเปนโจทก     ยอม 
พิจารณาตนดวยตนเองใหดีอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูเปนโจทก 
ในธรรมวินัยนี้  ยอมสําเหนียกดังน้ีวา   ภิกษุนี้แลตองอาบัติอันเปนอกุศล 
อยางใดอยางหนึ่งดวยกายแลว   ฉะน้ัน  เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอัน 
เปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย   ถาภิกษุนี้จะไมพึงตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย   เราจะไมพึงเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย    แตเพราะเหตุที่ภิกษุนี้ไมตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย       เราจึงไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติอันเปน 
อกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกาย   ก็แหละเรา   ครัน้ไดเห็นภิกษุนี้ตองอาบัติ 
อันเปนอกุศลอยางใดอยางหน่ึงดวยกายแลว     เปนผูไมชอบใจ     เราเม่ือ 
เปนผูไมชอบใจ    ไดวากลาวภิกษุนี้ผูมีวาจาไมชอบใจ    ภิกษุนี้มีวาจาไม 
ชอบใจ    เมือ่ถูกเราวากลาวอยู     เปนผูไมชอบใจ    เมื่อเปนผูไมชอบใจ 
ไดบอกแกผูอ่ืนวา     ดวยเหตุนี้      โทษในเหตุนี้จึงครอบงําแตเฉพาะเรา 
คนเดียวเทานั้น   เหมือนกับในเรื่องสินคา    โทษครอบงําผูจําตองเสียภาษี 
ฉะน้ัน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุผูเปนโจทก    ยอมท่ีพิจารณาตนดวย 
ตนเองใหดี   ดวยประการฉะน้ีแล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในอธกิรณใด 
ที่ภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก     ยังไมไดพิจารณาตนดวยตนเอง 
ใหดีในอธิกรณนั้น    พึงหวังไดวาจักเปนไปเพ่ือความยืดเยื้อ    เพ่ือความ 
มีวาจาหยาบคาย  เพ่ือความรายกาจ  และภิกษุทั้งหลายจัก อยูไมผาสุก สวน 
ในอธิกรณใด  ที่ภิกษุผูตองอาบัติและภิกษุผูเปนโจทก  พิจารณาตนเองดวย  
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ตนเองใหดี   ในอธิกรณนั้น     พึงหวังไดวาจักไมเปนไปเพ่ือความมีวาจา 
หยาบคาย  จักไมเปนไปเพ่ือความรายกาจ  และภิกษุทั้งหลายจักอยูผาสุก. 
                                               จบสูตรที่  ๕ 
 
                 อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕    มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ยสฺมึ  ภิกฺขเว  อธิกรเณ  ความวา  ในอธิกรณใด  ใน 
บรรดาอธิกรณ  ๔  เหลาน้ี  คือ  วิวาทาธิกรณ   อนุวาทาธิกรณ  อาปตตา- 
ธิกรณ   และกิจจาธิกรณ.  บทวา   อาปนฺโน  จ  ภิกขฺุ  ไดแก  ภิกษุผูตอง 
อาบัติ.  บทวา  ตเสฺมต  ตัดบทเปน  ตสฺมึ    เอต  แปลวา  ในอธกิรณ 
นั้น    ขอท่ีพึงหวังนั้น.  บทวา   ทีฆตฺตาย   ไดแก  เพ่ือต้ังอยูตลอดกาลนาน. 
บทวา   ขรตฺตาย  ไดแก    เพ่ือกลาววาจาหยาบอยางนี้วา    ทาส    เห้ีย   
จัณฑาล   ชางสาน.    บทวา  วาฬตฺตาย  ไดแก  เพ่ือความราย  คือประหาร 
ดวย  กอนหิน  กอนดิน  และทอนไมเปนตน.  บทวา  ภิกฺข ู จ  น  ผาสุ 
วิหริสฺสนฺติ  ความวา  เมื่อภิกษุวิวาทกัน  ภิกษุที่ประสงคจะเรียนอุเทศ 
หรือปริปุจฉา   หรือประสงคจะบําเพ็ญเพียรเหลาน้ันจักอยูไมผาสุก.  เมื่อ 
ภิกษุสงฆทําอุโบสถหรือปวารณา       ภิกษุที่มีความตองการอุเทศเปนตน 
ยอมไมอาจเรียนอุเทศเปนตนได  พวกภิกษุผูเจริญวิปสสนายอมไมเกิดจิต 
มีอารมณเดียว   แตนั้นก็ไมอาจใหคุณวิเศษบังเกิดได   ภิกษุทั้งหลายจักอยูไม 
ผาสุกดวยอาการอยางน้ีแล.  ในบทวา  น  ทีฆตฺตาย  เปนตน    พึงทราบ 
เนื้อความโดยนัยตรงขามกับที่กลาวแลว.  บทวา  อิธ   แปลวา  ในศาสนา 
นี้.  บทวา  อติิ  ปฏิสฺจิกขฺติ  แปลวา   พิจารณาอยูอยางนี้.  บทวา 
อกุสล  ในขอวา  อกุสล  อาปนฺโน  นี้  ทรงหมายถึงอาบัติ. ความวา  
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ตองอาบัติ.  บทวา  กิฺจิเทว   เทส  ความวา   มิใชอาบัติทั้งหมดทีเดียว 
แตเปนอาบัติบางสวนเทานั้น    อธิบายวา อาบัติบางอยาง.  บทวา  กาเยน 
ไดแก  กรัชกาย.    บทวา  อนตฺตมโน  แปลวา    มีจิตไมยินดี.   บทวา 
อนตฺตมนวาจ   แปลวา   วาจาไมนายินดี.   บทวา  มเมว   แปลวา   แกเรา 
ผูเดียว.  บทวา  ตตฺถ  แปลวา  ในเหตุนั้น.  บทวา   อจฺจโย  อจฺจคมา 
ความวา   ความผิดไดลวงเกินย่ํายี   (ขาพเจา )    ขาพเจาผูเดียวมีความผิด 
ในเรื่องนี้.  บทวา  สุงฺกทายิกว  ภณฑฺสมฺึ   ความวา   เมื่อนําสินคาเลี่ยง 
ดานภาษี    ความผิดยอมตกอยูแกผูนําสินคาเลี่ยงภาษี    เขาแหละเปนผูผิด 
ในเรื่องนั้น  ไมใชพระราชา  ไมใชราชบุรุษ.    ทานอธิบายวา    ผูใดนํา 
สินคาเลี่ยงดานภาษีที่พระราชาทรงต้ังไว   พวกราชบุรุษเอาเกวียนนําผูนั้น 
พรอมดวยสินคามาแสดงแกพระราชา     โทษไมมีแกดานภาษี     ไมมีแก 
พระราชา    ไมมีแกพวกราชบุรุษ    แตโทษมีแกผูเลี่ยงดานภาษีมีเทาน้ัน 
ภิกษุรูปนั้นก็ฉันนั้นนั่นแล   ตองอาบัติใดแลวในเรื่องนั้น   อาบัตินั้นไมมี 
โทษ    ภิกษุผูโจทกก็ไมมีโทษ    แตภิกษุผูตองอาบัติรูปนั้นเทาน้ันมีโทษ 
ดวยเหตุ ๓ ประการ.    ดวยวา    เธอมโีทษดวยความเปนผูตองอาบัติบาง. 
มีโทษดวยความที่ภิกษุผูเปนโจทกไมพอใจบาง  มีโทษดวยเมื่อมีผูไมพอใจ 
บอกอาบัติแกผูอ่ืนบาง.   แตสําหรับภิกษุผูโจทก   เธอไดเห็นภิกษุนั้นตอง 
อาบัติ  ในขอน้ันไมมีโทษ   แตมีโทษเพราะโจทกดวยความไมพอใจ  แม 
ไมใสใจถึงขอน้ัน    ภิกษุนี้ก็พิจารณาเห็นโทษของตน    ชื่อวา    ยอมใคร 
ครวญอยางนี้วา    เปนอยางนี้   โทษในกรณีนั้น    ยอมตกอยูแกขาพเจา 
ผูเดียว    ดุจโทษเพราะสินคาท่ีนําเลี่ยงภาษีมาฉะน้ัน.   ในทุติยวาร     พึง 
ประกอบเนื้อความวา     โทษ ๒ อยาง    คือ    ภิกษุผูโจทกไมพอใจ  ๑  
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จําเลยถูกโจทดวยความไมพอใจ  ๑    โทษลวงเกินกันดวยอํานาจโทษ  ๒ 
อยางนั้น.  คําท่ีเหลือในที่นี้งายทั้งน้ันแล.  
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                        สูตรท่ี   ๖ 
 
      วาดวยเหตุปจจัยใหสัตวตายแลวเขาถึงทุคติและสุคต ิ

 
         [๒๖๒]  ๑๖. ครั้งน้ันแล   พราหมณคนหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้น 
แลวไดทูลถานพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อะไรหนอ 
เปนเหตุ     เปนปจจัย     ใหสัตวบางพวกในโลกนี้  เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก    พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนพราหมณ  เพราะเหตุแหงการประพฤติไมสม่ําเสมอ  คือ  ประพฤติ 
เปนอธรรม  สัตวบางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป   จึงเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก. 
         พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ก็อะไรเปนเหตุ   เปนปจจัย    ใหสัตว 
บางพวกในโลกน้ี    เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
         ภ. ดกูอนพราหมณ   เพราะเหตุแหงการประพฤติสม่ําเสมอ    คือ 
ประพฤติเปนธรรม   สัตวบางพวกในโลกน้ี     เมื่อแตกกายตายไป   จึงเขา 
ถึงสุคติโลกสวรรค. 
         พ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาติของพระองคแจมแจงนัก    ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ทานพระโคดมทรง  
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ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย     เปรยีบเหมือนหงายของที่ควํ่า    เปดของ 
ที่ปด   บอกทางแกผูหลงทาง    หรือสองประทีปในที่มืด    ดวยหวังวา  ผู 
มีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น   ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม    กับทั้งพระ- 
ธรรมและภกิษุสงฆเปนสรณะ.     ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                              จบสูตรที่ ๖ 
 
                                                อรรถกถาสูตรท่ี ๖ 
 
         ในสูตรท่ี    ๖   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อฺตโร  ไดแก  พราหมณคนหน่ึงไมปรากฏชื่อ.  บทวา 
เยน  ในคําวา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  นี้   เปนตติยาวิภัตติ   ลงใน 
อรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.  เพราะฉะนั้น  พึงทราบเน้ือความในที่นี้อยางนี้วา 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่ใด   พราหมณเขาไปเฝาในท่ีนั้น.    อีก 
อยางหน่ึง  พึงทราบเน้ือความในที่นี้อยางนี้วา   พวกเทวดาและมนุษยเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุใด       พราหมณเขาไปเฝาดวยเหตุนั้น. 
ก็พราหมณนั้นควรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุอะไร.   ดวยความ 
ประสงคบรรลุคุณวิเศษนานัปการ  เหมือนฝูงนกเขาหาตนไมใหญที่ออกผล 
เปนนิจ  ดวยความตองการกินผลไมอรอย ๆ.  อน่ึง  บทวา  อุปสงฺกมิ 
ทานอธิบายวา   ไปแลว.     บทวา      อปุสงฺกมิตฺวา      เปนคําแสดงถึง 
ความส้ินสุดของการเขาไปเฝา.    อีกอยางหน่ึง    ทานอธิบายวา   ผูที่ไป 
อยางนี้   ไปยังท่ีใกลกวาน้ัน  กลาวคือใกลชิดพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา 
ภควตา  สทฺธึ    สมฺโมทิ  ความวา   พราหมณแมนั้นไดมีความชื่นชมกับ  
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พระผูมีพระภาคเจาน้ัน      อยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามพราหมณถึง 
เรื่องพอทนไดเปนตน   คือไดถึงความช่ืนชมอยางเดียวกัน  เหมอืนนํ้ารอน 
กับน้ําเย็น.    ก็กถาชื่อสัมโมทนียะ    เพราะใหเกิดความชื่นชมกลาวคือปติ 
และปราโมทย    และเพราะภาวะที่ควรชื่นชม    ซึ่งชื่นชมดวยคําเปนตนวา 
พอทนหรือ   ทานพระโคดมพอเปนไปไดหรือ   ทานพระโคดมและสาวก 
ของทานพระโคดม   มีอาพาธนอย   มีโรคนอย   กะปรี้กะเปรา   มีกําลัง 
อยูสบายดีหรือ  ชื่อสาราณียะ   เพราะสมควรใหระลึกถึงกันตลอดกาลนาน 
ระลึกอยูเรื่อย ๆ    และเพราะภาวะที่ควรระลึก         เพราะมีความไพเราะ 
ทั้งอรรถะและพยัญชนะ    ชื่อวา    สมัโมทนียะ     เพราะเปนสุขเมื่อฟง 
ชื่อวา  สาราณียะ  เพราะเปนสุขเม่ือระลึกถึง  อนึ่ง  ชื่อวา  สัมโมทนียะ 
เพราะพยัญชนะบริสุทธิ์    ชื่อวา     สาราณียะ     เพราะอรรถะบริสุทธิ์  
พราหมณเสร็จการกลาวสัมโมทนียกถา    สาราณียกถา    คือใหจบส้ินโดย 
อเนกปริยายอยางนี้ดวยประการฉะน้ันแลว     ประสงคจะทูลถามเรื่องที่ตนมา 
จึงนั่งลง  ณ  ที่อันสมควร.     ศัพทวา     เอกทนฺต     แสดงภาวนปุงสกะ 
เหมือนในประโยคเปนตนวา  วิสม  จนฺทิมสุริยา   ปริวตฺตนฺติ   พระจันทร 
และพระอาทิตยโคจรไมเทากัน  ดังนี้   ฉะน้ัน   พึงทราบเน้ือความในที่นี้  
อยางนี้วา   นัง่อยางที่ผูนั่งนั่งในท่ีอันสมควร.   อีกอยางหน่ึง   บทนี้เปน 
ทุติยาวิภัตติ   ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.  บทวา นิสีทิ  ไดแก เขาไปใกล. 
ธรรมดาคนฉลาด    เขาไปหาผูที่มีฐานะเปนครู    ยอมน่ังในท่ีอันสมควร 
ดวยความเปนผูฉลาดในเร่ืองนั่ง.   และพราหมณนี้ก็เปนคนหน่ึงในบรรดา 
คนฉลาดเหลาน้ัน  ฉะนั้น  จึงนั่ง ณ ที่อันสมควร.  
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                 ถามวา  นั่งอยางไร  จึงชื่อวานั่ง ณ ที่อันสมควร.  แกวา   นั่งเวน  
โทษของการน่ัง   ๖  อยาง.  โทษของการน่ัง  ๖ อยาง    อะไรบาง.   โทษ 
ของการน่ัง  ๖  อยาง  คือ  ไกลเกินไป  ใกลเกินไป นั่งเหนือลม  นั่งที่สูง 
นั่งตรงหนาเกินไป นั่งขางหลังเกินไป.  ผูนั่งไกลเกินไป  ถาตองการจะพูด 
ก็ตองพูดเสียงดัง.   นั่งใกลเกินไป    ยอมจะเสียดสี.    นั่งเหนือลม   ยอมจะ 
เบียดเบียนดวยกลิ่นตัว.  นั่งที่สูง  ยอมประกาศวาไมเคารพ.   นั่งตรงหนา 
เกินไป   ถาตองการจะดู   ก็จะสบตากัน.   นั่งขางหลังเกินไป    ถาตองการ 
จะดู  ก็จะตองยื่นคอดู.   เพราะฉะน้ัน   พราหมณแมนี้จึงนั่งเวนโทษของ 
การน่ัง  ๖ อยางเหลาน้ี  เหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  นั่งลง  ณ  ทีอั่นสมควร. 
                 บทวา   เอตทโวจ   ความวา   คําถามมี  ๒  อยาง   คือ   คําถามของ 
คฤหัสถ  ๑  คําถามของบรรพชิต  ๑  ใน  ๒ อยางนั้น  คําถามของคฤหัสถ 
มาโดยนัยเปนตนวา  ขาแตทานผูเจริญ    อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล. 
คําถามของบรรพชิตมาโดยนัยนี้วา   ขาแตทานผูเจริญ    อุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ีหรือหนอแล.   กพ็ราหมณนี้เมื่อจะถามคําถามของคฤหัสถซึ่งสมควร 
แกตน   จึงไดกราบทูลคําน้ี   คือคําเปนตนวา ขาแตทานพระโคดม   อะไร 
หนอเปนเหตุ     อะไรเปนปจจัย.    บรรดาบทเหลาน้ัน     บททัง้สองวา 
เหตุปจฺจโย   นี้    เปนคําแสดงไขถึงเหตุนั่นเอง.     บทวา    อธมมฺจริยา 
วิสมจริยาเหตุ   แปลวา   เพราะเหตุแหงความประพฤติไมเรียบรอย  กลาว 
คือความประพฤติผิดธรรม   อธิบายวา   เพราะความประพฤตินั้นเปนเหตุ 
เพราะความพระพฤตินั้นเปนปจจัย.    ในบทนั้น   มีอรรถของบท   ดังน้ี  
ความประพฤติสิ่งท่ีไมเปนธรรม  ชื่อวาความประพฤติผิดธรรม  อธิบายวา 
การกระทําท่ีไมเปนธรรม     ความประพฤติที่ไมเรียบรอย       หรือความ  
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ประพฤติซึ่งกรรมอันไมเรียบรอย  เหตุนั้น  จึงชื่อวาความประพฤติไมเรียบ  
รอย.  ความประพฤติไมเรียบรอยน่ันดวย   เปนความประพฤติผิดธรรมดวย 
เหตุนั้น  จึงชื่อวาความประพฤติไมเรียบรอย  เปนความประพฤติผิดธรรม. 
แมในธรรมฝายขาว   ก็พึงทราบเน้ือความโดยอุบายนี้     แตโดยใจความใน 
ที่นี้    พึงทราบวา   อกุศลกรรมบถ   ๑๐  ชื่อวาความประพฤติไมเรียบรอย 
คือความประพฤติผิดธรรม กุศลกรรมบถ  ๑๐  ชื่อวาความประพฤติเรียบรอย 
กลาวคือความประพฤติถกูธรรม. 
         อภิกฺกนฺต   ศัพท   ในคําวา   อภิกฺกนฺต  โภ   โคตน   อภิกฺกนฺต 
โภ  โคตม  นี ้  แปลวา  สิน้ไป  ดี  งาม  และนาอนุโมทนายิ่ง.  แปลวา 
สิ้นไป  ไดในประโยคเปนตนวา   อภกิฺกนฺตา    ภนฺเต  รตฺติ  นกิฺขนฺโต 
ปฐโม  ยาโม  จิรนิสินฺโน    ภิกขฺุสงฺโฆ  ขาแตพระองคผูเจริญ ราตรีสิ้น 
ไปแลว  ปฐมยามลวงไปแลว   ภิกษุสงฆนั่งนานแลว.  แปลวา  ดี  ไดใน 
ประโยคเปนตนวา    บุคคล  ๔   คนเหลาน้ี      คนน้ีดีกวาและประณีตกวา. 
แปลวา  งาม  ไดในคาถาเปนตนวา 
          ใครมวีรรณะงามยิง่นัก  รุงเรืองดวยฤทธิ์  รุงเรือง      
         ดวยยศ  ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว  ไหวเทาของเรา. 
แปลวา นาอนุโนทนายิ่ง ไดในคําเปนตนวา นาอนุโมทนายิ่ง พระเจาขา. 
แมในท่ีนี้    อภิกฺกนฺต  ศพัท  ก็แปลวา  นาอนุโมทนายิ่งน่ันแล.   และ 
เพราะแปลวา   นาอนุโมทนายิ่ง  ฉะนั้น    พึงทราบวา   ทานอธิบายไววา 
ดียิ่ง  พระโคดมผูเจริญ  ดงัน้ี.  
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                   ทานผูรูยอมพูดซํ้า     เพราะความกลัว     โกรธ   
         สรรเสริญ   รีบดวน  ต่ืนตระหนก  ราเริง  โศก 
         และเลือ่มใส. 
ก็   อภิกฺกนฺต     ศัพทนี้    พึงทราบวา    ทานกลาว  ๒  ครั้งในท่ีนี้    ดวย 
อํานาจความเล่ือมใส   และดวยอํานาจความสรรเสริญ     ตามลกัษณะดังกลาว 
มาน้ี.  อีกอยางหน่ึง   บทวา   อภิกฺกนตฺ   แปลวา  นาปรารถนายิ่ง  คือ 
นาพอใจยิ่ง  อธิบายวา   ดียิ่ง.  ในสองศัพทนั้น  ดวย  อภิกกฺนฺต   ศัพท 
หน่ึงพราหมณชมเทศนา     อีกศัพทหน่ึงชมความเลื่อมใสของตน.  แลใน 
ที่นี้มีอธิบายดังน้ีวา    พราหมณชมพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาหมาย 
เอาเน้ือความ  ๒ เนื้อความวา   ดียิ่ง   พระโคดมผูเจริญ    คือ    ธรรมเทศนา 
ของพระโคดมผูเจริญ     ดียิ่ง   และขาพระองคเลื่อมใส  ก็เพราะอาศัยเทศนา 
ของพระโคดมผูเจริญ.    พระดํารัสของพระโคดมผูเจริญ    ดยีิ่ง    เพราะ 
ดียิ่ง   เพราะใหบรรลุคุณ   พึงประกอบเหมือนกัน    ดวยบทมีอาทิอยางนี้  
วา    เพราะใหเกิดศรัทธา  เพราะใหเกิดปญญา  เพราะมีอรรถ  เพราะมี 
พยัญชนะ   เพราะบทต้ืน  เพราะอรรถลึก    เพราะสะดวกหู  เพราะถึงใจ 
เพราะไมยกตน   เพราะไมขมทาน   เพราะเย็นดวยกรุณา   เพราะตรัสดวย 
ปญญา   เพราะเปนทางที่นารื่นรนย   เพราะขมศัตรูได  เพราะสบายแกผูฟง 
เพราะนาพิจารณา  และเพราะเกื้อกูล.  แมตอจากน้ัน   ก็ยังชมเทศนาดวย 
อุปมาถึง  ๔  ขอทีเดียว.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   นิกฺกุชฺชิต  ไดแก 
ต้ังควํ่าหนา     หรือเอาหนาไวลาง.     บทวา    อุกกฺุชฺเชยฺย    แปลวา 
หงายหนา.   บทวา   ปฏิจฉฺนฺน  ไดแก  ปกปดดวยหญาเปนตน.   บทวา 
วิวเรยฺย  แปลวา  หงายหนาข้ึน.   บทวา  มูฬฺหสฺส  ไดแก  คนหลงทิศ.  
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บทวา   มคฺค   อาจิกฺเขยฺย   ความวา    จูงมือไปบอกวาทางนี้.   บทวา  
อนฺธกาเร  ไดแก  มืด  ๔  อยาง  คือ  แรม  ๑๔  คํ่า  เที่ยงคืน ไพรสัณฑทึบ  
เมฆหนา.  เนื้อความของบทท่ียากเทานี้.   มีอธิบายดังตอไปนี้    พระโคดม 
ผูเจริญใหขาพระองคผูหันหลังใหพระสัทธรรม   ตกอยูในอสัทธรรม  ออก 
จากอสัทธรรมได  เหมือนคนบางคนหงายของที่ควํ่า  ทรงเปดคําสอนที่ถูก 
มิจฉาทิฏฐิปกปดจําเดิมแตศาสนาของพระผูมีพระภาคเจากัสสปะอันตรธาน 
เหมือนเปดของที่ปด   ทรงทําใหแจงซ่ึงทางสวรรคและนิพพานแกขาพระ- 
องคผูดําเนินทางชั่วทางผิด     เหมือนบอกทางแกคนหลง      ทรงประกาศ 
ธรรมแกขาพระองค  ดวยทรงชูประทีปคือเทศนา  กําจัดความมือคือโมหะ 
ที่ปกปดพระรัตนตรัยนั้น  แกขาพระองคผูจมอยูในท่ีมืดคือโมหะ  ไมเห็น 
รูปแหงพุทธรัตนะเปนตน  เหมือนคนสองประทีปน้ํามันในที่มืด.   เพราะ 
ทรงประกาศโดยปริยายเหลาน้ี  เปนอันทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย. 
พราหมณชมเทศนาอยางนี้แลว  มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพราะเทศนา 
นี้   เมื่อกระทําอาการของผูที่เลื่อมใส  จึงกลาวคําเปนตนวา  เอสาห   ดังน้ี . 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอสาห   ตัดบทเปน  เอโส   อห   แปลวา 
ขาพระองคนี้.    บทวา   ภวนฺต    โคตม   สรณ    คจฺฉามิ    ความวา 
ขาพระองคขอถึง   คือคบ   เสพ   นั่งใกล   ซึ่งพระโคดมผูเจริญ    ดวย 
ความประสงคนี้วา   พระโคดมผูเจริญ    เปนที่พ่ึง   เปนที่ไปในเบื้องหนา 
เปนผูกําจัดความชั่ว      และเปนผูประทานประโยชนเกื้อกูลแกขาพระองค 
อธิบายวา  ทราบ   คือรูอยางนี้.  ก็ธาตุเหลาใดมีความวา  ไป   ธาตุเหลา 
นั้นมีความวา   รู   ก็ม ีฉะน้ัน  ความของบทวา   คจฺฉามิ  นี้    ทานจึงกลาว 
วา   ชานามิ  พุชฺฌามิ     ขาพระองคทราบ   คือรู   ดงัน้ี .   ในบทวา  
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ธมฺมฺจ  ภิกขฺุสงฺฆฺจ  นี ้  ชื่อวาธรรม    เพราะทรงเหลาสัตวผูบรรล ุ  
มรรค และทาํนิโรธใหแจง    ปฏิบัติตามคําส่ังสอน  ไมใหตกไปในอบาย ๔ 
โดยอรรถ    ไดแกอริยมรรคและพระนิพพาน.   สมจริงดังท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสังขตธรรมท้ังหลาย  อริย- 
มรรคประกอบดวยองค  ๘    เรากลาววาเปนยอดของสังขตธรรมเหลาน้ัน.    
วาโดยพิสดาร   มิใชแตอริยมรรคและพระนิพพานเทาน้ัน   ที่ชือ่วาธรรม 
ที่จริง   แมปริยัติธรรมกบัอริยผล   กช็ื่อวาธรรม.   สมจริงดังท่ีตรัสไวใน 
ฉัตตมาณวกวิมานวัตถุวา 
                  ราควิราคมเนชมโสก     ธมฺมมสงฺขตมปฺปฏิกูล 
              มธรุมิม  ปคุณ  สุวิภตฺต  ธมมฺมมิ  สรณติถมุเปหิ. 
                     เธอจงเขาถึงธรรมเครื่องสํารอกราคะ      ไมหว่ัน 
              ไหว    ไมเศราโศก     เปนอสังขตธรรม    ไมปฏิกูล  
              งาม   คลองแคลว   จําแนกไวดีแลว  นี ้  วาเปนสรณะ 
              เถิด. 
บทวา  ราควิราโค   ในทีน่ี้    ตรัสหมายถึงมรรค.  บทวา   อเนชมโสก 
ไดแก   ผล.  ธมฺมมสงฺขต  ไดแกนิพพาน.  บทวา  อปฺปฏิกูล   มธุรมมิ 
ปคุณ    สุวิภตฺต   ไดแก  ธรรมขันธทั้งหมดท่ีจําแนกเปน ๓ ปฎก    ชื่อวา 
สงฆ  เพราะเกี่ยวเนื่องกันโดยทิฏฐิและศีล.   สงฆนั้น    โดยอรรถไดแกกลุม 
พระอริยบุคคล  ๘.  สมจริงดังท่ีตรัสไวในวิมานวัตถุนั้นแหละวา 
                                ยตฺถ    จ  ทินฺนมหปฺผลมาห ุ
                        จตูสุ   สุจสีุ  ปุริสยุเคส ุ
                        อฏ  จ  ปุคฺคลธมฺมทสา  เต 
                        สงฺฆมิม  สรณตฺถมุเปหิ.  
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                      เธอจงเขาถึงสงฆ  คือ  คนสะอาด  ๔  คู    เปน 
         พระอรยิบุคคล ๘    ซึ่งบัณฑิตกลาววา    ทานท่ีถวาย  
         ทานแลวมีผลมาก  นี้   วาเปนสรณะเถิด. 
หมูแหงภิกษุทั้งหลาย     ชื่อภิกษุสงฆ.      พราหมณประกาศการถึงสรณะ 
๓ ประการ   ดวยคําเพียงเทาน้ี .    เพ่ือความเปนผูฉลาดในสรณคมนเหลา 
นั้น      แมในที่นี้ก็ควรทราบวิธีนี้วา      สรณคมนของผูที่ถึงสรณะมี  ๒ 
ประเภท  คือ  สรณคมนประเภท  ๑    อานิสงสแหงสรณคมนประเภท  ๑. 
คือ อยางไร.   พึงทราบโดยเนื้อความของบทกอน   ชื่อวาสรณะ   เพราะ 
อรรถวากําจัด    อธิบายวา    ฆาเครื่องเศราหมองรอบ ๆ   คือความสะดุง 
ความทุกข   และทุคติ  ทําใหพินาศ   ดวยสรณคมนนั่นแหละ  ของผูที่ถึง 
สรณะ  คําวา  สรณคมนนีเ้ปนชื่อของพระรัตนตรัย.    อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา 
พุทธ     เพราะกําจัดภัยของเหลาสัตว    ดวยใหสิ่งท่ีเปนประโยชนเปนไป 
ใหออกจากสิ่งท่ีไมเปนประโยชน.   ชื่อวา   ธรรม   เพราะยกสัตวใหขาม 
จากกันดารคือภพ    และเพราะทําความเบาใจแกสัตวโลก    ชื่อวา    สงฆ  
เพราะทําสักการะแมมีประมาณนอย   กลับไดผลไพบูลย.   ฉะนั้น  พระ- 
รัตนตรัยจึงเปนสรณะ    โดยปริยายแมนี้      จิตตุปบาทท่ีกําจัดกิเลสไดดวย 
ความเลื่อมใสและความเคารพพระรัตนตรัยนั้น    ที่เปนไปโดยอาการ  คือ 
ความเปนผูมีพระรัตนตรัยนั้นเปนเบื้องหนา    ชื่อวาสรณคมน    สัตวที่มี 
ความพรอมเพรียงดวยสรณคมนนั้น   ถึงสรณะ  คือถึงรัตนะ  ๓ เหลาน้ีวา 
เปนสรณะ  ดวยจิตตุปบาทมีประการดังกลาวแลว   อธิบายวา  เขาถึงรัตนะ 
๓ เหลาน้ีวา  เปนที่ไปในเบื้องหนาอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี.   ก็สรณคมน 
ของผูที่ถึงสรณะ   พึงทราบเพียงเทาน้ีกอน.    ก็ในประเภทแหงสรณคมน  
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สรณคมนมี  ๒  ประเภท คือ     ที่เปนโลกุตระประเภท ๑   ที่เปนโลกิยะ 
ประเภท  ๑.  ใน ๒ ประเภทน้ัน    สรณคมนที่เปนโลกุตระ    สําหรับผู 
ที่เห็นอริยสัจแลว   โดยอารมณมีพระนิพพานเปนอารมณ  โดยกิจ   ยอม 
สําเร็จในพระรัตนตรัยทั้งสิ้น       ดวยการตัดขาดอุปกิเลสดวยสรณคมนใน 
มรรคขณะ.  สรณคมนที่เปนโลกิยะสําหรับพวกปุถุชน  โดยอารมณมีพุทธ- 
คุณเปนตนเปนอารมณ     ยอมสําเร็จดวยการขมอุปกิเลสดวยสรณคมนแล. 
สรณคมนนั้น  โดยอรรถ   ไดแกการไดศรัทธาในวัตถุ  ๓ มีพระพุทธเจา 
เปนตน   และสัมมาทิฏฐิที่มีศรัทธาเปนมูล.   ในบญุกิริยาวัตถุ   ๑๐   ทาน 
เรียกวา   ทฏิุชุกรรม.    สรณคมนนี้นั้นเปนไปโดยอาการ  ๔   คือ   โดย 
การมอบถวายตน  ๑  โดยความเปนผูมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา  ๑  โดย 
เขาถึงความเปนศิษย  ๑   โดยการนอบนอม   ๑.  ใน  ๔  อยางนั้น ที่ชื่อวา 
การมอบถวายตน   ไดแกการสละตนถวายแดพระพุทธเจาเปนตน   อยางนี้  
วา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ขาพเจาขอมอบถวายตนแดพระพุทธเจา   แด 
พระธรรม   แดพระสงฆ.   ที่ชื่อวาความเปนผูมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา 
ไดแกความเปนผูมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา   อยางนี้วา   ต้ังแตวันนี้เปน 
ตนไป    ขาพเจามีพระพุทธเจา    พระธรรม    พระสงฆ   เปนเบื้องหนา 
ขอทานท้ังหลายจงทรงจําขาพเจาไว    ดังนี้.    ทีช่ือ่วาเขาถึงความเปนศิษย 
ไดแกการเขาถึงความเปนศิษย  อยางนี้วา   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ขาพเจา 
เปนอันเตวาสิก  (ศิษย)  ของพระพุทธเจา   ของพระธรรม  ของพระสงฆ 
ขอทานท้ังหลายจงทรงจําขาพเจาไว     ดังน้ี.    ที่ชือ่วาทําความนอบนอม 
ไดแกการทําความเคารพอยางยิ่งในพระพุทธเจาเปนตน  อยางนี้วา   ต้ังแต 
วันนี้เปนตนไป    ขาพเจาขอการทําอภิวาท    การลกุข้ึนรับ   อัญชลกีรรม  
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สามีจิกรรม   แดวัตถุ  ๓  มีพระพุทธเจาเปนตนเทานั้น    ขอทานท้ังหลาย 
จงทรงจําขาพเจาไว  ดังนี้ .   เมื่อทําอาการ   ๔   อยางนี้แมอยางใดอยางหน่ึง 
ยอมเปนอันรับสรณคมนแลวทีเดียว.    อีกอยางหนึ่ง     พึงทราบการมอบ 
ถวายตน  แมอยางนี้วา  ขาพเจาขอสละตน  แดพระผูมีพระภาคเจา  ขอสละ 
ตน   แดพระธรรม     แดพระสงฆ    ขาพเจาขอสละชีวิต   ดังน้ี    เปนอัน 
ขาพเจาสละตนแลวทีเดียว    เปนอันขาพเจาสละชีวิตแลวทีเดียว    ขาพเจา 
ขอถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ  พระพุทธเจาเปนสรณะ   เปนทีเ่รน  เปนที ่
ฟงของขาพเจา   จนสุดสิ้นชีวิต   ดวยประการฉะน้ี.   การเขาถึงความเปน 
ศิษย  พึงเห็นเชนสรณคมนของพระมหากัสสปะ  แมอยางนี้วา  ถาขาพเจา 
จะพึงเห็นพระศาสดา   ก็ขอเห็นพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน   ถาขาพเจาจะ 
พึงเห็นพระสุคต    ก็ขอเห็นพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน    ถาขาพเจาจะพึง 
เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา    ก็ขอเห็นพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ัน.   ความ 
เปนผูมีพระรัตนตรัยเปนเบื้องหนา    พึงทราบอยางสรณคมนของอาฬวก- 
ยักษเปนตน   แมอยางนี้วา 
                   โส  อห  วจรสิฺสามิ     คามา  คาม  ปุรา  ปุร 
              นมสฺสมาโน  สมฺพุทฺธ ธมมฺสฺส  จ  สุธมมฺต. 
                      ขาพเจาน้ัน  จักเท่ียวไป  จากบานสูบาน จาก 
              เมืองสูเมือง    ขอนมัสการพระพุทธเจา    และพระ- 
              ธรรมของพระองคอันเปนธรรมดี   ดังน้ีแล. 
         ครั้งน้ันแล   พราหมณพรหมายุ    ลุกจากอาสนะ    หมผาเฉวียงบา 
หมอบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา  จูบพระยุคลบาท 
นวดดวยฝามือ     และประกาศชื่อวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพเจา  
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พราหมณพรหมายุ     ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ขาพเจาพราหมณพรหมายุ 
การทําความนอบนอม   พึงเห็นแมอยางนี้  ดวยประการฉะน้ี.    ก็การทํา 
ความนอบนอมน้ีนั้น  มี  ๔  อยาง ดวยอํานาจญาติ,  ภัย,  อาจารย และทักขิ- 
เณยยบุคคล,    ใน ๔ อยางน้ัน   สรณคมนยอมมีไดดวยการทําความนอบ 
นอมแกทักขิเณยยบุคคล    มิใชมีดวย ๓ อยางนอกน้ี.     ดวยวา   สรณะ 
อันบุคคลถือดวยอํานาจคนประเสริฐน่ันแล   ขาดก็ดวยอํานาจคนประเสริฐ 
เหมือนกัน  ฉะน้ัน   ผูใดเปนศากยะก็ตาม  เปนโกลิยะก็ตาม ไหวดวยคิดวา 
พระพุทธเจาเปนพระญาติของเรา   ดงัน้ี  สรณะยอมไมเปนอันผูนั้นรับเลย. 
อีกอยางหนึ่ง  ผูใดไหวดวยความกลัววา พระสมณโคดม เปนผูที่พระราชา 
บูชา    มีอานุภาพมาก    เม่ือเราไมไหว    จะพึงทําความพินาศให    ดังน้ี 
สรณะยอมไมเปนอันผูนั้นรับเหมือนกัน.   ผูใดระลึกถึงอะไร ๆ   ที่ตนเลา 
เรียนในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา     ครั้งเปนพระโพธิสัตว     และเลา 
เรียนอนุสาสนี  ครั้งเปนพระพุทธเจา  เห็นปานน้ีวา 
                  เอเกน  โภเค  ภฺุเชยฺย   ทฺวีหิ  กมมฺ  ปโยชเย 
              จตุตฺถฺจ  นิธาเปยฺย      อาปทาสุ  ภวิสฺสติ. 
                       บุคคลพึงใชทรัพยสวนหนึ่งกินอยู  ใชทรัพย  ๒ 
              สวนประกอบการงาน  สวนที่  ๔  พึงเกบ็ไว  เผ่ือ 
              คราวอันตราย  ดงัน้ี. 
แลวไหวดวยคิดวา  เปนอาจารยของเรา  ดังนี้    สรณะยอมไมเปนอันผูนั้น 
รับเหมือนกัน.   แตผูใดไหวดวยคิดวา  ผูนี้เปนอัครทักขิเณยยบุคคลในโลก 
สรณะยอมเปนอันผูนั้นรับแลวทีเดียว.     ผูที่รับสรณะอยางนี้แลว     เปน 
อุบาสกก็ตาม    เปนอุบาสิกาก็ตาม    ไหวญาติแมบวชในพวกอัญญเดียรถยี  
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ดวยคิดวา   ผูนี้เปนญาติของเรา   ดังน้ี    สรณคมนไมขาด    จะปวยกลาว 
ไปไยถึงผูที่มิไดบวช  ไหวพระราชาดวยอํานาจความกลัววา   ธรรมดาวา 
พระราชานั้น   เพราะเขาบูชากันทั่วประเทศ  เม่ือเราไมไหว  จะพึงทําความ 
พินาศให  ดังนี้   เหมือนกัน  แมไหวเดียรถียผูสอนศิลปะอยางใดอยางหน่ึง 
ดวยคิดวา   ผูนี้เปนอาจารยของเรา   สรณคมนไมขาด   พึงทราบประเภท 
แหงสรณคมน  ดวยประการฉะน้ี.   และในที่นี้    สรณคมนที่เปนโลกุตระ 
มีสามัญญผล ๔ เปนวิบากผล    มีความส้ินทุกขทั้งหมด  เปนอานิสังสผล. 
สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
                   โย  จ  พุทฺธจฺ   ธมมฺฺจ       สงฺฆฺจ  สรณ  คโต 
              จตฺตาริ  อริยสจจฺานิ           สมฺมปฺปฺาย  ปสฺสติ 
              ทุกขฺ  ทุกฺขสมุปฺปาท            ทุกฺขสฺส  จ  อติกฺกม 
              อรยิฺจฏงฺคิก  มคฺค          ทุกฺขูปสมคามิน   
              เอต  โข  สรณ  เขม             เอต  สรณมุตฺตม 
              เอต  สรณมาคมมฺ               สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ 
                          ผูใดถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  และพระสงฆ 
              เปนสรณะ  ผูนั้นยอมเห็นอริยสัจ  ๔  ดวยปญญาอัน 
              ชอบ  คือเห็นทุกข  ทุกขสมทุัย  ทุกขนิโรธ  และ 
              อรยิมรรคประกอบดวยองค  ๘  ซึ่งใหถึงความสงบ 
              ทุกข  นั่นแลเปนสรณะอันเกษม  นั่นเปนสรณะสูงสุด 
              ผูอาศัยสรณะนี้  ยอมพนจากทุกขทั้งปวง  ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง     พึงทราบอานิสังสผลของสรณคมนนั้น     แมดวย 
สามารถความไมเขาไปยึด    โดยความเปนของเที่ยงเปนตน.    สมจริงดังท่ี  
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ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มิใชฐานะ  มิใชโอกาสท่ีบุคคลผูสมบูรณ 
ดวยทิฏฐิจะพึงเขายึดสังขารอะไร ๆ   วาเที่ยง     วาเปนสุข      เขาถึงธรรม 
อะไร ๆ  วาเปนตัวตน   ฆาแม   ฆาพอ  ฆาพระอรหันต   คิดรายทําพระ- 
ตถาคตถึงหอเลือด  ทําลายสงฆ  อุทิศศาสดาอ่ืน   นั่นมิใชฐานะที่จะมีได.  
แตทั้งภวสมบัติ  ทั้งโภคสมบัติ  ก็เปนผลของสรณคมนที่เปนโลกิยะน่ันเอง. 
สมจริงดังท่ีตรัสไววา 
                                  เยเกจิ  พุทฺธ  สรณ  คตาเส 
                                น  เต  คมิสฺสนฺติ  อปายภูมึ 
                                  ปหาย  มานุส   เทห 
                                   เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺติ 
                    ชนเหลาใดเหลาหนึ่งถึงพระพุทธเจา   เปนสรณะ 
              ชนเหลาน้ันจักไมไปสูอบายภูมิ      เขาละกายมนุษย 
              แลว   จักทํากายเทพใหบรบิูรณ  ดังนี้. 
         ทานกลาวไวอีกอยางหน่ึงวา  ครั้งน้ันแล ทาวสักกะจอมเทพ  พรอม 
ดวยเทวดา  ๘๔,๐๐๐         เขาไปหาทานมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู  ฯลฯ 
ทานมหาโมคคัลลานะไดกลาวคํานี้กะทาวสักกะจอมเทพ   ผูยนือยู ณ ที่อัน 
สมควรวา   ดูกอนจอมเทพ   การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ   มีประโยชน 
จริง    ดกูอนจอมเทพ     เพราะเหตุที่ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะน่ันแหละ 
สัตวบางพวกในโลกน้ี      เมื่อแตกกายตายไป    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาทั้งหลายยอมเหนือเทวดาอ่ืน ๆ  โดยฐานะ ๑๐ ประการ  คือ  อายุทิพย 
วรรณะทิพย   สุข   ยศ   อธิปไตยทิพย   รูป   เสียง    กลิ่น   รส   และ 
โผฏฐัพพะ   อันเปนทิพย.   ในพระธรรมและพระสงฆก็นัยนี้.   อีกอยาง 
หน่ึง  พึงทราบผลวิเศษแหงสรณคมน    แมดวยอํานาจเวลามสูตรเปนตน    
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ผลแหงสรณคมนพึงทราบอยางนี้.  แลในสรณคมน ๒ อยางนั้น  สรณคมน 
ที่เปนโลกิยะ   ยอมเศราหมองดวยไมรู  สงสัย  และรูผิดเปนตน  ในพระ- 
รัตนตรัย     ยอมไมมีผลรุงโรจน    ไมมีผลแผไพศาล.     สรณคมนที่เปน 
โลกุตระไมมีเศราหมอง.   อน่ึง    สรณคมนที่เปนโลกิยะ  มี ๒ ชนิด  คือ 
ชนิดมีโทษ  ๑  ชนิดไมมโีทษ ๑.   ใน ๒ ชนิดนั้น   ชนิดมีโทษยอมมีได 
ดวยการมอบถวายตนในศาสดาอ่ืนเปนตน     ชนิดนัน้มีผลไมนาปรารถนา. 
ชนิดไมมีโทษ   ยอมมีไดดวยกาลกิริยา   [ตาย]     ชนิดนั้นไมมีผลเพราะ 
ไมมีวิบาก.     สวนสรณคมนที่เปนโลกุตระไมมีขาดเลยทีเดียว.      ดวยวา 
แมในระหวางภพ  พระอริยสาวกก็ไมอุทิศศาสดาอ่ืน   พึงทราบความเศรา 
หมอง   และความขาดแหงสรณคมนอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  อุปาสก   ม   ภว  โคตโม   ธารตุ    ความวา   ขอทาน 
พระโคดมผูเจริญจงทรงจํา  คือจงทรงทราบขาพระองคอยางนี้วา  ผูนี้เปน 
อุบาสก    ดังน้ี.    เพ่ือความเปนผูฉลาดในเรื่องของอุบาสก    พึงทราบขอ 
เบ็ดเตล็ดในที่นี้ดังน้ีวา   อุบาสกคือใคร  เหตุไรจึงเรียกอุบาสก   อุบาสกมี 
ศีลเทาไร  มอีาชีวะอยางไร  มีวิบัติอยางไร   มีสมบัติอยางไร.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา โก อุปาสโก  ไดแก  คฤหัสถบางคนท่ีถึงสรณะสาม. สมจริง 
ดังท่ีตรัสไววา  ดูกอนมหานามะ  บุคคลเปนอุบาสกดวยเหตุใดแล  บุคคล 
เปนผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ    ถึงพระธรรมเปนสรณะ     ถงึพระสงฆ 
เปนสรณะ    ดูกอนมหานามะ    บุคคลยอมเปนอุบาสกดวยเหตุเพียงนี้แล. 
ถามวา   เหตุไรจึงเรียกอุบาสก   แกวา    เรียกวา   อุบาสก    เพราะนั่งใกล 
พระรัตนตรัย   คือเรียกเขาวา   อุบาสก   เพราะนั่งใกลพระพุทธเจา   เรียก 
วาอุบาสก   เพราะนั่งใกลพระธรรม   พระสงฆ.   ถามวา   อุบาสกมีศีล  
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เทาไร   แกวา   มีเจตนาเครื่องงดเวนบาป  ๕  ขอ.   อยางที่ตรัสวา   ดูกอน 
มหานามะ   ดวยเหตุใดแล   อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต   เปนผูงด 
เวนจากอทินนาทาน  จากกาเมสุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท  จากการด่ืมน้ําเมา 
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท  ดูกอนมหานามะ  อุบาสก 
ยอมมีศีลดวยเหตุเพียงน้ีแล.    ถามวา    มีอาชีวะอยางไร    แกวา    ละเวน 
การคาขายท่ีผิด ๕ อยาง    เลี้ยงชีพโดยธรรมโดยเหมาะสม.    สมจริงดังท่ี 
ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การคาขาย ๕ อยาง  อุบาสกไมพึงกระทํา 
๕ อยางอะไรบาง   คือขายศัสตรา   ขายสัตว    ขายเน้ือ    ขายนํ้าเมา    ขาย 
ยาพิษ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การคาขาย ๕ อยางเหลาน้ีแล    อุบาสกไม 
พึงกระทํา.    ถามวา   มีวิบัติอยางไร   แกวา    ศลีวิบัติและอาชีววิบัตินั้น 
แหละ   เปนวิบัติของอุบาสก.   อีกอยางหน่ึง    กิรยิาที่เปนเหตุใหอุบาสกน้ี 
เปนผูตํ่าชา   มัวหมอง   เลวทราม   แมนั้น   พึงทราบวา   เปนวิบัติของ 
อุบาสกน้ัน.  กิริยาที่วานั้น   โดยความก็คือธรรม ๕ ประการมีความเปนผู 
ไมมีศรัทธาเปนตน .  เหมือนอยางที่ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อุบาสก 
ประกอบดวยธรรม  ๕ ประการ    ยอมเปนอุบาสกตํ่าชา    เปนอุบาสกมัว 
หมอง  เปนอุบาสกเลวทราม   ธรรม ๕ ประการอะไรบาง   คือเปนผูไมมี 
ศรัทธา  ๑  ทศุีล  ๑   ถือมงคลต่ืนขาว    คิดเชื่อมงคล    ไมเชื่อกรรม ๑ 
แสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา  ๑     ไมบําเพ็ญบุญแตในพุทธศาสนา  ๑ 
ดังน้ี .    ถามวา   มีสมบัติอยางไร.    แกวา    ศีลสมบัติและอาชีวสมบัตินั่น 
แหละ    เปนสมบัติของอุบาสก    ธรรม ๕ ประการ     มีศรัทธาเปนตน 
ทําอุบาสกน้ันใหเปนอุบาสกแกวเปนตน.   เหมือนอยางที่ตรัสวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    อุบาสกประกอบดวยธรรม ๕  ประการ   ยอมเปนอุบาสก  
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แกว   อุบาสกปทุม    และอุบาสกบุณฑริก  ธรรม ๕ ประการ  อะไรบาง 
คือเปนผูมีศรัทธา   ๑   มศีีลบริสุทธิ์   ๑  ไมถือมงคลต่ืนขาว   คือเชื่อกรรม 
ไมเชื่อมงคล   ๑    ไมแสวงหาเขตบุญนอกพุทธศาสนา    ๑  บําเพ็ญบุญแตใน 
พุทธศาสนา   ๑   ดังน้ี.  
         อคฺค  ศพัท   ในบทวา   อชฺชตคฺเค   นี ้  ยอมปรากฏในความวา 
(แปลวา)  เปนตน   ปลาย  สวน  และประเสริฐที่สุด.  ปรากฏในความ 
วา  เปนตน  ในประโยคเปนตนวา  แนะนายประตูเพ่ือนรัก   ต้ังแตวันนี้ 
เปนตนไป    ทานจงกันประตูพวกนิครนถ ชายหญงิ  ดังนี้.   ในความวา 
ปลาย  ในประโยคเปนตนวา  พึงเอาปลายน้ิวนั่นแหละจดปลายน้ิว  ปลาย 
ออย  ปลายไผ  ดังนี้ .  ในความวา   สวน   ในประโยคเปนตนวา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตใหแบงสวนของมีรสเปรี้ยว  หรือสวนนํ้าผ้ึง ตาม 
สวนของวิหาร  หรือตามสวนของบริเวณ  ดังนี้.  ในความวา  ประเสริฐที่สุด 
ในประโยคเปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตวเหลาใดไมมีเทาก็ตาม ฯลฯ 
บรรดาสัตวเหลาน้ัน  เรากลาวพระตถาคต  วาประเสริฐที่สุด  ดงัน้ี.  ก็ในท่ีนี ้
อคฺค  ศัพทนี ้ พึงเห็นในความวา  เปนตน.  ฉะน้ัน   ในบทวา  อชฺช- 
ตคฺเค  นี้  พึงเห็นความอยางนี้วา  ทําวันนี้ใหเปนตน  ( ต้ังตนแตวันนี้ 
เปนตนไป)  บทวา  อชฺชต  แปลวา  ความเปนวันนี้.  ปาฐะวา 
อชฺชทคฺเค  ดงัน้ีก็มี.  ท  อักษรทําหนาที่เชื่อมบท.  ความวา  ทําวันนี้ให 
เปนตน . 
         บทวา    ปาณุเปต  ความวา  เขาถึงดวยลมปราณท้ังหลาย  คือเขา 
ถึงชั่วเวลาที่ชีวิตของขาพระองคยังเปนไปอยู.  ขอทานพระโคดมผูเจริญ 
จงทรงจํา    คือทรงทราบขาพระองควาไมมีศาสดาอ่ืน  เปนอุบาสกผูถึง  
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สรณะดวยไตรสรณคมน  เปนกัปปยการก   ถาแมจะมีใครเอาดาบคมกริบ  
มาตัดศีรษะของขาพระองค     ขาพระองคก็จะไมยอมกลาวพระพุทธเจาวา 
ไมใชพระพุทธเจา   พระธรรมวาไมใชพระธรรม   หรือพระสงฆวาไมใช 
พระสงฆ    พราหมณ  (ไมปรากฏนาม)  ถึงสรณะดวยการมอบถวายตน 
อยางนี้. ดวยประการฉะน้ี   ปวารณาดวยปจจัย  ๔   แลวลุกจากอาสะ  ถวาย  
บังคมพระผูมีพระภาคเจา    กระทําประทักษิณ   รอบแลวหลีกไป   แล. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                        สูตรท่ี  ๗ 
 
      วาดวยเหตุปจจัยใหสัตวตายแลวเขาถึงทุคติและสุคต ิ

 
         [๒๖๓] ๑๗.  ครั้งในแล  พราหมณชานุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้น 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   อะไรหนอ 
เปนเหตุ    เปนปจจัย     ใหสัตวบางพวกในโลกน้ี      เมื่อแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก   พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
ดูกอนพราหมณ  เพราะการทําดวย   เพราะไมกระทําดวย   สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี    เม่ือแตกกายตายไป  จึงเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต.  นรก. 
         ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ก็อะไรเปนเหตุ  เปนปจจัย   ใหสัตว 
บางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไป  เขาถึงสุคติโสกสวรรค. 
         พ. ดกูอนพราหมณ    เพราะกระทําดวย     เพราะไมกระทําดวย  
สัตวบางพวกในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  
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         ชา. ขาพระองคยอมไมรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิต     ทีท่านพระ- 
โคดมตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดาร   ขอประทานวโรกาส    ขอทานพระ- 
โคดมจงทรงแสดงธรรม โดยที่ขาพระองคจะพึงรูทั่วถึงเนื้อความแหงภาษิต 
ที่ทานพระโคดมตรัสแลวโดยยอไดโดยพิสดารเถิด. 
         พ.  ดูกอนพราหมณ   ถาเชนนั้น   ทานจงฟง   จงต้ังใจใหดี  เรา 
จักกลาว พราหมณชานุสโสณีไดทูลสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธวจนะดังน้ีวา   ดูกอนพราหมณ 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ยอมทําแตกายทุจริต  มิไดทํากายสุจริต  ยอมทําแต 
วจีทุจริต   มิไดทําวจีสุจริต   ยอมทําแตมโนทุจริต  มิไดทํามโนสุจริต  ดูกอน 
พราหมณ  เพราะกระทําดวย  เพราะไมการทําดวย   สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ดกูอนพราหมณ 
สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี   ยอมทําแตกายสุจริต  มิไดทํากายทุจริต  ยอม 
ทําแตวจีสุจริต  มิไดทําวจีทุจริต   ยอมทําแตมโนสุจริต  มิไดทํามโนทุจริต  
ดูกอนพราหมณ  เพราะกระทําดวย   เพราะไมกระทําดวย   สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี   เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
         ชา. ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    ทานพระโคดมทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีควํ่า  เปด 
ของท่ีปด    บอกทางแกผูหลงทาง    หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา 
คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น  ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม  กับทั้งพระ- 
ธรรมและภกิษุสงฆเปนสรณะ     ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                               จบสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.  
         คําวา   ช๑าณุสฺโสณี    ในบทวา   ชาณุสฺโสณี  นี้  เปนตําแหนง 
ตําแหนงอะไร.    ตระกูลใด    ไดตําแหนง    ตระกูลน้ัน    ทานเรยีกวา 
ตระกูลชาณุสโสณี   (ตระกูลที่เปนเหตุใหไดตําแหนงน้ัน     ทานเรียกวา 
ตระกูลชาณุสโสณี).  ดวยวา พราหมณนี้   เรียกกนัวา   ชาณุสโสณี  เพราะ 
เกิดในตระกูลนั้น   และเพราะไดสักการะตําแหนงชาณุสโสณีแตราชสํานัก. 
บทวา   เตนุปสงฺกมิ   ความวา    พราหมณทราบมาวา   พระสมณโคดม 
เปนบัณฑิต   เปนผูเฉียบแหลม  เปนพหูสูต    คิดวา  ถาพระสมณโคดมน้ัน 
จักรูประเภทลิงค   วิภัตติ    และ  การกเปนตนไซร  พระองคจักรูสิ่งท่ีพวก 
เรารูเทาน้ัน    หรือวาสิ่งท่ีพวกเราไมรูพระองคก็รู    พระองคจักตรัสสิ่งท่ี 
พวกเรารูเทานั้น  หรือวาสิ่งท่ีพวกเราไมรู  พระองคก็ตรัส    เขาถือธงคือ 
มานะชูข้ึนทันที   แวดลอมไปดวยบริวารเปนอันมาก    เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ.  
         บทวา     กตฺตา  จ  พฺราหฺมณ  อกตตฺา   จ    ความวา  พระ- 
ศาสดาทรงสดับคําของพราหมณนั้นแลว   มีพระดาํริวา  พราหมณนี้มาใน 
ที่นี้   มิใชประสงคจะรู   แตมาเพ่ือแสวงหาเนื้อความ   จึงไดถือธงคือมานะ 
ชูข้ึนทันทีที่มา       จะมีอะไรหนอ     เม่ือเราบอกโดยวิธีที่พราหมณนี้ 
จะรูทั่วถึงเนื้อความของปญหา     จักมคีวามเจริญ       หรือวาบอกโดยวิธีที ่
พราหมณยังไมรูทั่วถึง  จึงจักมีความเจริญ     ทรงทราบวา    บอกโดยวิธีที่ 
พราหมณไมรู    จักมีความเจริญ      จึงตรัสวา    กตตฺตา  จ  พฺราหฺมณ 
อกตตฺตา  จ  ดังน้ี.  พราหมณไดฟงดังนั้นแลว  คิดวา  พระสมณโคดม 
 
๑.  บาลี  ชานุสฺโสณี.  
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ตรัสถึงการบังเกิดในนรก   เพราะทําก็มี   เพราะไมทําก็มี    ขอน้ีรูไดยาก  
มืดต้ือ  เพราะตรัสถึงการบังเกิดในที่แหงเดียว  ดวยเหตุถึงสองอยาง   เรา 
ไมมีที่พ่ึงในเรื่องนี้     แตถาเราจะน่ิงเสียเลย   ถึงเวลาพูดในทามกลางพวก 
พราหมณ    พราหมณทั้งหลายจะพึงกลาวกะเราอยางนี้วา    ทานยกธงคือ 
มานะชูข้ึนทันทีที่มาในสํานักของพระสมณโคดม    ถูกเขาคําเดียวเทาน้ันก็ 
นิ่งเงียบ  พูดอะไรไมออก  ทานจะพูดในที่นี้ทําไม  ฉะนั้น  ก็ตองทําเปน 
ไมแพ  จักถามปญหาในการไปสวรรคอีก  จึงเริ่มปญหาที่สองวา      กึ   ปน 
โภ  โคตม   ดังน้ี.   อน่ึง  พราหมณนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา   เราจักรู 
ปญหาเบ้ืองลางดวยปญหาเบ้ืองบน   จักรูปญหาเบ้ืองบนดวยปญหาเบ้ืองลาง. 
ฉะน้ัน    พราหมณจึงถามปญหานี้.     พระศาสดามีพระดําริโดยนัยกอนน่ัน 
เอง  เมื่อจะตรัสโดยวิธีทีพ่ราหมณไมรู    จึงตรัสวา  กตตฺตา  จ  พฺราหฺมณ 
อกตตฺตา  จ  ดังน้ีอีก.  เมือ่พราหมณไมอาจจะดํารงอยูในเรื่องนั้นได 
จึงตกลงใจวา   เรื่องนั้นจงยกก็ไว   คนที่มาสํานักของคนขนาดน้ี  ควรจะ 
รูเรื่องแลวไป   เราจักละวาทะของตน   อนุวัตรตามพระสมณโคดม  แสวงหา 
ประโยชน  จักชําระทางไปสูปรโลก  เมื่อจะอาราธนาพระศาสดา   จึงกลาว 
คําเปนตนวา   น  โข    อห  ดังนี้.    ลาํดับนั้น    พระศาสดาทรงทราบวา 
พราหมณลดมานะลงแลว    เมื่อจะทรงขยายเทศนาใหสูงข้ึน     จงตรัสวา 
เตนหิ  พฺราหฺมณ  เปนตน .  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เตนหิ  แสดง 
ถึงเหตุ.  อธิบายวา เพราะพราหมณนั้น เมื่อไมรูเนื้อความของพระดํารัสที่  
ตรัสโดยยอ  จึงอาราธนาใหแสดงโดยพิสดาร.   ฉะน้ัน   คําท่ีเหลือในที่นี้  
งายทั้งน้ันแล. 
                                        จบอรรถากถาสูตรที่  ๗  
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                         สูตรท่ี  ๘ 
 
ทุจริต  ๓  เปนกิจที่ไมควรทําโดยสวนเดียว เพราะมีโทษ  ๕  ประการ  
สุจริต  ๓  เปนกิจที่ควรทําโดยสวนเดียว   เพราะมอีานิสงห   ๕  ประการ 
         [๒๖๔]  ๑๘.  ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง   ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระอานนท 
วา  ดูกอนอานนท  เรากลาวกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต วาเปนกิจ 
ไมควรทําโดยสวนเดียว  ทานพระอานนททูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อบุคคลทํากายทุจริต วจีทุจริต   มโนทุจริต  ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว  โทษอะไรอันผูนั้นพึงหวังได. 
         พ. ดกูอนอานนท  เม่ือบุคคลทํากายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต 
ที่เรากลาววาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว โทษอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได 
 คือ   ๑.   แมตนก็ติเตียนตนเองได     ๒.   ผูรูใครครวญแลวยอมติเตียนได 
๓.  กิตติศัพทชั่วยอมกระฉอนไป    ๔.  เปนคนหลงทํากาละ    ๕.  เมื่อ 
แตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทคุติ   วินิบาต   นรก. 
         ดูกอนอานนท  เม่ือบุคคลทํากายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ที่เรา 
กลาววาเปนกิจไมควรทําโดยสวนเดียว       โทษอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได 
ดูกอนอานนท    เรากลาวกายสุจริต    วจีสุจริต   มโนสุจริต     วาเปนกิจ 
ควรทําโดยสวนเดียว. 
         อา. ขาแดพระองคผูเจริญ      เมื่อบุคคลทํากายสุจริต      วจีสุจริต 
มโนสุจริต        ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว  
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อานิสงสอะไรอันผูนั้นพึงหวังได.  
         พ. ดกูอนอานนท   เมื่อบุคคลทํากายสุจริต   วจีสุจริต    มโนสุจริต 
ที่เรากลาววาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว อานิสงสอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได 
คือ   ๑.  แมตนก็ติเตียนตนเองไมได  ๒.  ผูรูใครครวญแลวสรรเสริญ 
๓.   กิตติศัพทอันดียอมกระฉอนไป  ๔. ไมเปนคนหลงทํากาละ    ๕. เมื่อ 
แตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.    
         ดูกอนอานนท  เม่ือบุคคลทํากายสุจริต   วจีสุจริต    มโนสุจริต   ที ่
เรากลาววาเปนกิจควรทําโดยสวนเดียว  อานิสงสอยางนี้อันผูนั้นพึงหวังได. 
                                                จบสูตรที่  ๘ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี  ๘  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         คําวา   อายสฺมา  เปนคําแสดงความรัก.  คําวา  อานนฺโท  เปน 
ชื่อของพระเถระนั้น.  บทวา  เอกเสน  แปลวา   โดยสวนเดียว.   บทวา 
อนุวิจฺจ  แปลวา  ใครครวญแลว.  บทวา  วิฺู  ไดแก  บัณฑิต 
บทวา    ครหนฺติ     แปลวา   ตําหนิ   คือกลาวโทษ.    คําท่ีเหลือในที่นี้  
งายทั้งน้ัน.  
                                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                          สูตรท่ี  ๙ 
 
         วาดวยจงละอกุศล  เจริญกุศล 

 
         [๒๖๕]  ๑๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงละอกุศล  
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กุศลอันบุคคลอาจละได    ถาบุคคลไมอาจละอกุศลได     เราไมพึงกลาว  
อยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงละอกุศล  ดังน้ี  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ก็เพราะอกุศลอันบุคคลอาจละได     ฉะน้ัน    เราจึงกลาว 
อยางนี้วา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงละกุศล  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ถาอกุศลนี้อันบุคคลละไดแลว  จะพึงเปนไปเพ่ือไมเปนประโยชน 
เพ่ือทุกขไซร  เราไมพึงกลาวอยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลาย 
จงละอกุศล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะอกุศลอันบุคคลละไดแลว  ยอม 
เปนไปเพ่ือประโยชน     เพ่ือความสุข      ฉะน้ัน      เราจึงกลาวอยางนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได    ถาบุคคลไมอาจใหเกิดได    เราไมพึงกลาว 
อยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เพราะกุศลอันบุคคลอาจใหเกิดได    ฉะน้ัน    เราจึงกลาว 
อยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ถากุศลน้ีอันบุคคลใหเกิดแลว     จะพึงเปนไปเพ่ือไมเปน 
ประโยชน    เพ่ือทุกขไซร   เราไมพึงกลาวอยางนี้     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะกุศลอันบุคคล  
ใหเกิดแลว   ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุข   ฉะน้ัน  เราจึงกลาว 
อยางนี้วา  ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงยังกุศลใหเกิด. 
                                               จบสูตรที่  ๙ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
         คําท้ังหมดในสูตรที่  ๙  งายทั้งน้ัน. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๙  
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                           สูตรท่ี  ๑๐ 
 
  วาดวยธรรม  ๒  อยางท่ีเปนเหตุใหพระสัทธรรมเลือนหาย  และตั้งม่ัน 

 
         [๒๖๖] ๒๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒  อยางนี้  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความฟนเฟอนเลือนหายแหงพระสัทธรรม    ๒ อยางเปนไฉน  คือ 
บทพยัญชนะท่ีต้ังไวไมดี   ๑  อรรถทีน่ํามาไมดี.    แมเน้ือความแหงบท 
พยัญชนะที่ต้ังไวไมดี   ก็ยอมเปนอันนํามาไมดี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม 
๒  อยางนี้แล    ยอมเปนไปเพ่ือความฟนเฟอนเลือนหายแหงพระสัทธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น    ไม 
ฟนเฟอนไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม  ๒  อยางเปนไฉน  คือบทพยัญชนะ 
ที่ต้ังไวดี  ๑   อรรถที่นํามาดี  ๑    แมเนื้อความแหงบทพยัญชนะท่ีต้ังไวดี 
แลว    กย็อมเปนอันนํามาดี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๒ อยางนี้แล 
ยอมเปนไปเพ่ือความต้ังมั่น    ไมฟนเฟอน  ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม. 
                                                 จบสูตรที่  ๑๐ 
                    จบอธิกรณวรรคที่ ๒ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทุนฺนิกฺขิตฺตฺจ ปทพฺยฺชน  ไดแก  บาลีที่เรียงไวผิดลําดับ 
ก็บทนั่นแหละ  เรียกวาพยัญชนะ  เพราะเปนที่ปรากฏชัดแหงขอความ. 
บทและพยัญชนะทั้งสองน้ัน  เปนชื่อของบาลีนั่งเอง.   บทวา   อตฺโถ   จ 
ทุนฺนีโต    ความวา    อรรถกถาแหงบาลีที่แปลจับความผิดลําดับ .    บทวา 
ทุนฺนิกฺขิตสฺส  ภิกขฺเว  ปทพฺยฺชนสฺส  อตฺโถป  ทุนฺนโย  โหติ  
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ความวา     อรรถกถาของบาลีที่แปลจับความผิดลําดับสับสน    ยอมชื่อวา  
นํามาชั่ว  ทําชั่ว. 
                                             จบอรรถกถาที่ ๑๐ 
 
                                  อรรถกถา๑สูตรท่ี ๑๑ 
 
         ในสูตรท่ี ๑๑ พึงทราบเน้ือความโดยนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
                                       จบอธิกรณวรรคที่  ๒ 
 
๑. ในพระบาลีมีเพียง ๑๐ สูตร สูตรท่ี ๑๑ รวมอยูในขอ ๒๖๖ ซ่ึงเปนสูตรท่ี ๑๐.  
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                     พาลวรรคที่   ๓ 
 
                           สูตรท่ี ๑ 
 
                วาดวยคนพาล  ๒ จําพวก 
 
         [๒๗๖] ๒๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวก  ๒จําพวก 
เปนไฉน    คือ   คนที่ไมเห็นโทษโดยความเปนโทษ  ๑   คนที่ไมรับรอง 
ตามธรรม     เมื่อผูอ่ืนแสดงโทษ ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนพาล ๒ 
จําพวกนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บณัฑิต  ๒  จําพวก   ๒  จําพวกเปน 
ไฉน    คือ    คนท่ีเห็นโทษโดยความเปนโทษ  ๑  คนท่ีรับรองตามธรรม 
เมื่อผูอ่ืนแสดงโทษ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต ๒ จําพวกน้ีแล. 
                                              จบสูตรที่  ๑ 
 

                      พาลวรรคที่  ๓ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         พาลวรรคที่  ๓  สูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อจฺจย  อจฺจยโต   น  ปสฺสติ  ความวา  ทําผิดแลว  ไมเห็น 
ความผิดของตนวา    เราทาํผิด   ไดแก    ไมกลาววา   ขาพเจาทําผิดแลว 
นําทัณฑกรรมมาขอขมาโทษ.    บทวา   อจฺจย    เทเสนฺตสฺส   ความวา 
เมื่อเขากลาวอยางนี้แลวนําทัณฑกรรมมาขอขมาโทษ.   บทวา   ยถาธมฺม 
น  ปฏิคฺคณหฺาติ   ความวา  เมื่อเขากลาววา    ขาพเจาจักไมกระทําอยางนี้  
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อีก  ขอทานโปรดยกโทษแกขาพเจา   ดังน้ี    ก็ไมยอมรับการขอขมานี้ตาม  
ธรรม  คือตามสมควร  คือไมกลาววา  จําเดิมแตนี้    ทานอยาไดทําอยางนี้  
อีก  เรายกโทษแกทาน  ดังนี้.   ธรรมฝายขาวพึงทราบโดยนัยตรงกันขาม 
กับที่กลาวแลว. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                     สูตรท่ี  ๒ 
 
          วาดวยคน  ๒  จําพวก  กลาวตูพระตถาคต 
 
         [๒๖๘]   ๒๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คน  ๒ จําพวกนี้ยอมกลาวตู 
ตถาคต   ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ  คนเจาโทสะซ่ึงมีโทษอยูภายใน   ๑   คน 
ที่เชื่อโดยถือผิด  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คน  ๒  จําพวกนี้     ยอมกลาว 
ตูตถาคต. 
                                                  จบสูตรที่ ๒ 
 
                    อรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๒  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อพฺภาจิกฺขนฺติ  ไดแก  กลาวตู   คือกลาวดวยเรื่องไมจริง  
บทวา โทสนฺตโร  แปลวา   มีโทสะต้ังอยูในภายใน.  จริงอยู    คนแบบน้ี  
ยอมกลาวตูพระตถาคต  เชน   สุนักขัตตลิจฉวี  กลาววา  อุตตริมนุสสธรรม 
ของพระสมณโคดมหามีไม.  บทวา    สทฺโธ  วา  ทุคฺคหิเตน   ความวา 
หรือวา   ผูทีม่ีศรัทธาแกกลา   ดวยศรทัธาที่เวนจากญาณ    มีความเลื่อมใส 
ออนน้ัน    ถอืผิด  ๆ กลาวตูพระตถาคตโดยนัยเปนตนวา     ข้ึนชื่อวา 



พระพุทธเจานั้น    เปนโลกุตระทั้งพระองค   พระอาการ  ๓๒  มีพระเกสา  
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เปนตนของพระองคลวนเปนโลกุตระทั้งน้ัน  ดงัน้ี. 
                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                      สูตรท่ี ๓ 
 
      วาดวยคน ๒ จําพวกที่กลาวตูและไมกลาวตูพระตถาคต 
 
         [๒๖๙]  ๒๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คน ๒ จําพวกนี้ ยอมกลาวตู 
ตถาคต  ๒  จําพวกเปนไฉน    คือ   คนที่แสดงส่ิงที่ตถาคตมิไดภาษิตไว 
มิไดตรัสไววา  ตถาคตไดภาษิตไว  ไดตรัสไว  ๑  คนที่แสดงส่ิงที่ตถาคต 
ภาษิตไว   ตรัสไววา    ตถาคตมิไดภาษิตไว   มิไดตรัสไว  ๑    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  คน  ๒  จําพวกน้ีแล.    ยอมกลาวตูตถาคต     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คน ๒ จําพวกน้ี   ยอมไมกลาวตูตถาคต   ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  คนที่  
แสดงส่ิงท่ีตถาคตมิไดภาษิตไว  มิไดตรัสไววา  ตถาคตมิไดภาษิตไว  มิได 
ตรัสไว  ๑   คนที่แสดงส่ิงท่ีตถาคตภาษิตไว    ตรัสไววา   ตถาคตภาษิตไว 
ตรัสไว ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คน ๒ จําพวกนี้แล    ยอมไมกลาวตู 
ตถาคต. 
                                                    จบสูตรที่  ๓ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 
 
         ในสูตรท่ี   ๓  งายทั้งน้ันแล. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๓   
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                      สูตรท่ี  ๔  
 
       วาดวยคน  ๒  จําพวกท่ีกลาวตูและไมกลาวตูพระตถาคต 

 
         [๒๗๐]  ๒๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คน ๒ จําพวกนี้     ยอม 
กลาวตูตถาคต ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถ 
จะพึงนําไปวา  พระสุตตันตะมีอรรถนําไปแลว  ๑  คนที่แสดงพระสุตตันตะ 
ที่มีอรรถอันนําไปแลววา    พระสุตตันตะมีอรรถที่จะพึงนําไป  ๑   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    คน ๒ จําพวกนี้แล   ยอมกลาวตูตถาคต    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   คน ๒ จําพวกนี้     ยอมไมกลาวตูตถาคต   ๒  จําพวกเปนไฉน 
คือ     คนที่แสดงพระสุตตันตะที่มีอรรถจะพ่ึงนําไปวา     พระสุตตันตะมี 
อรรถที่จะพึงนําไป ๑     คนที่แสดงพระสุตตันตะท่ีมีอรรถอันนําไปแลววา 
พระสุตตันตะมีอรรถอันนําไปแลว  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คน ๒ จําพวก 
นี้แล   ยอมไมกลาวตูตถาคต. 
                                            จบสูตรที่    ๔ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี    ๔   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
                บทวา  เนยฺยตฺถ   สุตฺตนฺต   ความวา    สตุตันตะใดมีเนื้อความพึง 
แนะนํา  ซึ่งสุตตันตะมีเนื้อความพึงแนะนําน้ัน.     บทวา    นตีตฺโถ 
สุตฺตนฺโตติ  ทีเปติ   ความวา  เมื่อกลาววา  สุตตันตะนี้   มีเนื้อความกลาว 
ไวแลว.  ในบาลีประเทศน้ัน    สุตตันตะเห็นปานนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บุคคลจําพวก ๑  บุคคล  ๒ จําพวก  บุคคล ๓ จําพวก  บุคคล ๔ จําพวก  
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ดังน้ี     ชื่อวามีเนื้อความพึงแนะนํา.    ก็ในท่ีนี้    ถงึพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลจําพวก ๑  ดังนี้ เปนตนก็จริง    ถึง 
อยางนั้น    เมื่อวาโดยปรมัตถ    บุคคลหามีไม    พึงแนะนําเนื้อความแกเขา 
อยางนี้ดวยประการฉะน้ีทีเดียว  แตบุคคลผูนี้โงเขลา  จึงแสดงวา  สุตตันตะ 
นี้มีเนื้อความแนะนําแลว.   เพราะวาเมื่อบุคคลไมมีโดยปรมัตถแลว   พระ- 
ตถาคตก็ไมพึงตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บคุคลจําพวก ๑    ดังน้ี 
เปนตนซิ.   แตเพราะพระองคตรัสอยางนั้น    ฉะนั้น  จึงถือวา  บุคคลมีอยู 
โดยปรมัตถ     ชื่อวายอมแสดงสุตตันตะมีเน้ือความควรแนะนํา     วาเปน 
สุตตันตะมีเนื้อความแนะนําแลว.   บทวา   นีตตฺถ   ไดแก   มีเน้ือความท่ี 
ตรัสไวอยางนี้วา    อนิจฺจ  ทุกขฺฺ  อนตฺตา    ซึ่งในท่ีนี้ก็มีเน้ือความชัดอยู 
แลววา   ไมเที่ยง    เปนทุกข    ไมใชตัวตน.   แตบุคคลผูนี้โงเขลา   คิดวา 
ยังมีสุตตันตะที่มีเนื้อความพึงแนะนํา   เราจักนําเนื้อความของสุตตันตะนั้น 
มา  ถือวา ที่เที่ยง  ที่เปนสุข   ที่เปนตัวตนก็มีอยู   ดงัน้ี   ชื่อวายอมแสดง 
สุตตันตะมีเนื้อความแนะนําแลว    วาเปนสุตตันตะมีเนื้อความควรแนะนํา. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่ ๔ 
 
                 อรรถกถาสูตรท่ี  ๕๑ 

 
         ในสูตรท่ี  ๕  มีเนื้อความงายทั้งนั้นแล. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
๑.  อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ - ๕ นี้  แกพระสูตรท่ี  ๔  (ขอ  ๒๗๐)  แตอรรถกถาแบงเปน  ๒ สูตร.  
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                         สูตร๑ที่  ๕ 
 
      วาดวยคต ิ๒ อยางของผูมีการงานลามกและไมลามก 

 
         [๒๗๐] ๒๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คติ ๒  อยาง  คือ  นรกหรือ 
กําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง        อันผูมีการงานลามกพึงหวังได 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คติ  ๒ อยาง  คือเทวดาหรือมนุษยอยางใดอยางหน่ึง 
อันผูมีการงานไมลามกพึงหวังได. 
                                                จบสูตรที่  ๕           
 
               อรรถกถ๒าสูตรที่  ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  (บาลขีอ ๒๗๑)  มีวินิจฉัยดัง                 
         บทวา  ปฏิจฺฉนฺนกมฺมนฺตสฺส  ไดแก  ผูมีการกระทําอันเปนบาป. 
เพราะคนท้ังหลายยอมทําบาปโดยอาการปกปด     แมหากทําโดยอาการไม 
ปกปด  บาปกรรมก็ไดชือ่วา  กรรมอันปกปดอยูนั่นเอง.    บทวา  นิรโย 
ไดแก   ขันธพรอมท้ังโอกาส  และขันธในกําเนิดดิรัจฉาน. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                 สตูร๓ที่  ๖ 
 
      วาดวยคต ิ ๒  อยางท่ีคนมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิพึงหวังได 

 
         [๒๗๒]  ๒๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คติ  ๒  อยาง  คือ  นรกหรือ 
กําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง  อันคนมิจฉาทิฏฐิพึงหวังได   ดูกอน 



 
๑.  อรรถกถาเปนสูตรท่ี  ๖  แตแกบาลีสูตรท่ี  ๕ (ขอ ๒๗๑) 
๒.  พระสูตรเปนสูตรท่ี  ๕. 
๓.  บาลีเปนสูตรท่ี  ๖  แตอรรถกถาเปนสูตรท่ี ๗-๘.  
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ภิกษุทั้งหลาย    คติ  ๒  อยาง     คือ   เทวดาหรือมนุษยอยางใดอยางหน่ึง 
อันคนสัมมาทิฏฐิพึงหวังได. 
                                                  จบสูตรที่ ๖ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๗-๘ 
 
          ในสูตรที่  ๗   และสูตรที่  ๘   งายทั้งน้ันแล. 
                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๗-๘ 
 
                       สูตร๑ที่  ๗ 
 
          วาดวยฐานะ  ๒  ท่ีตอนรับคนทุศีลและคนมีศีล 

 
               [๒๗๓]    ๒๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ฐานะที่ตอนรับคนทุศีลมี 
๒ อยาง  คือ นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฐานะ 
ที่ตอนรับคนมีศีล  ๒ อยาง  คือ  มนุษยหรือเทวดา. 
                                                จบสูตรที่  ๗ 
 
                    อรรถกถาสูตรที่ ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปฏิคฺคหา   แปลวา ฐานะท่ีตอนรับ  ความวา สถานท่ี ๒ แหง 
ยอมตอนรับบุคคลทุศีล. 
                                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 



๑.  อรรถกถาเปนสูตรท่ี ๙.   
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                        สูตร๑ที่  ๘ 
 
       วาดวยประโยชน  ๒  ประการในการเสพเสนาสนะอันสงัด 

 
         [๒๗๔] ๒๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เราพิจารณาเห็นอํานาจ 
ประโยชน   ๒  ประการ    จึงเสพเสนาสนะอันสงัด     คือ  ปาและปาเปลี่ยว 
อํานาจประโยชน  ๒  ประการเปนไฉน    คือ   เห็นการอยูสบายในปจจุบัน 
ของตน  ๑   อนุเคราะหหมูชนในภายหลัง  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราเห็น 
อํานาจประโยชน   ๒  ประการน้ีแล   จึงเสพเสนาสนะอันสงัด   คือ  ปาและ 
ปาเปลี่ยว. 
                                                    จบสูตรที่  ๘ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
 
                ในสูตรท่ี   ๑๐  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        บทวา  อตฺถวเส  ไดแก  เหตุ.    บทวา  อรฺวนปฏานิ  ไดแก 
ปาและดง.    ใน   ๒   อยางนั้น    ในอภิธรรมทานเรียกที่ทั้งหมดท่ีอยูนอก 
เสาอินทขีล   [ เสาหลักเมือง ]  ออกไปวา  ปา  โดยตรงก็จริง  ถงึอยางนั้น 
บาท่ีภิกษุผูถืออรัญญิกธุดงคพอพักอยูได         ที่ทานกลาววาใกลที่สุดชั่ว 
๕๐๐  ธนูนัน้แหละ พึงทราบวา  ทานประสงค.   บทวา วนปฏ ไดแก 
ปาท่ีเลยเขตบานออกไป     ไมเปนถิ่นของมนุษย      ไมเปนที่ไถที่หวาน. 
บทวา  ปนฺตานิ  ไดแก  สดุกู   คือไกลมาก.    บทวา  ทิฏธมฺมสุขวิหาร 
ไดแก การอยูอยางผาสุกทั้งท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ.    บทวา ปจฺฉิมฺจ 
ชนต  อนุกมปฺมาโน  ความวา   อนุเคราะหสาวกรุนหลังของเรา. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๐ 



 
๑.   อรรถกถาเปนสูตรท่ี  ๑๐.  
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                       สูตรท่ี  ๙๑ 

 
       วาดวยธรรม ๒ อยางท่ีเปนไปในสวนแหงวิชชา 

 
         [๒๗๕]   ๒๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางเปนไปในสวน 
แหงวิชชา  ธรรม ๒ อยางเปนไฉน    คือ สมถะ ๑  วิปสสนา ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     สมถะทีภิ่กษุเจริญแลว    ยอมเสวยประโยชนอะไร    ยอม 
อมรมจิต     จิตท่ีอบรมแลว   ยอมเสวยประโยชนอะไร     ยอมละราคะได 
วิปสสนาที่อบรมแลว  ยอมเสวยประโยชนอะไร  ยอมอบรมปญญา   ปญญา 
ที่อบรมแลว  ยอมเสวยประโยชนอะไร  ยอมละวิชชาได. 
                                                 จบสูตรที่  ๙ 
 
                  สตูรท่ี ๑๐ 
 
         [๒๗๖] ๓๐.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      จิตท่ีเศราหมองดวยราคะ 
ยอมไมหลุดพน   หรือปญญาท่ีเศราหมองดวยอวิชชา   ยอมไมเจริญ   ดวย 
ประการฉะน้ันแล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เพราะสํารอกราคะได    จึงชื่อวา 
เจโตวิมุตติ  เพราะสํารอกอวิชชาได   จึงชื่อวาปญญาวิมุตติ. 
                                              จบสูตรที่   ๑๐ 
                                            จบพาลวรรคที่  ๓ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๑๒ 

 
         ในสูตรท่ี   ๑๑   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา วิชฺชาภาคิยา  แปลวา  เปนไปในสวนวิชชา.  บทวา  สมโถ 



 
๑.  สูตรท่ี  ๙-๑๐ มีเนื้อความติดตอกัน  ควรจะรวมไวในสูตรเดียวกัน  แตบาลีแยกเปน ๒ สูตร 
อรรถกถารวมไวเปนสูตรเดยีวกัน  คือสูตรท่ี  ๑๑. 
๒.  บาลีขอ  ๒๗๕-๒๗๖.  
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ไดแก  ความที่จิตมีอารมณเดียว   ( แนวแน ).    บทวา  วิปสฺสนา   ไดแก 
ญาณกําหนดสังขารเปนอารมณ.  บทวา กิมตฺถมนุโภติ   ความวา  ใหสําเร็จ 
ประโยชนอะไร   คือใหถึงพรอม  ใหบริบูรณ.     บทวา  จิตฺต  ภาวียติ 
ความวา  เจริญเพ่ิมพูน   พัฒนามรรคจิต.   บทวา   โย   ราโค   โส   ปหียติ 
ความวา   ละกิเลสที่ชื่อวาราคะดวยอํานาจยอมใจได.  เพราะราคะเปนขาศึก 
ของมรรคจิต   มรรคจิตเปนขาศึกของราคะ.   ขณะมีราคะ   ไมมีมรรคจิต  
ขณะมีมรรคจิต   ไมมีราคะ.   ราคะเกิดข้ึนเมื่อใด   ยอมหามนิใหมรรคจิต 
เกิดข้ึนเมื่อน้ัน   คือตัดหนทาง.  มรรคจิตเกิดข้ึนเมื่อใด  เม่ือน้ันมรรคจิต 
ก็เพิกถอนราคะพรอมท้ังรากทีเดียว  ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา  ราโค  ปหียติ. 
         บทวา วิปสฺสนา ภิกฺขเว   ภาวิตา   ความวา  วิปสสนาญาณอันภิกษุ 
เพ่ิมพูนแลวใหเจริญแลว.  บทวา ปฺา ภาวียติ  ความวา  มรรคปญญา 
อันวิปสสนาใหเจริญ   คือใหเพ่ิมพูนใหพัฒนา     บทวา ยา อวิชฺชา สา 
ปหียติ  ความวา  ละอวิชชาใหญที่มีมลูแหงวัฏฏะไดในฐานะทั้ง  ๘.  อวิชชา 
เปนขาศึกของมรรคปญญา  มรรคปญญาก็เปนขาศึกของอวิชชา.   ในขณะ 
มีอวิชชา  ไมมีมรรคปญญา  ในขณะมีมรรคปญญา   ไมมีอวิชชา.  อวิชชา 
เกิดข้ึนเมื่อใด    เมื่อน้ันยอมหามมิใหมรรคปญญาเกิดข้ึน    คือตัดหนทาง. 
มรรคปญญาเกิดข้ึนเมื่อใด    เมื่อน้ันมรรคปญญากเ็พิกถอนอวิชชาพรอมท้ัง3 
รากทีเดียว. เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา  อวิชฺชา  ปหียติ.  สหชาตธรรมท้ังสอง 
คือมรรคจิต   มรรคปญญา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
         ดวยพระดํารัสวา  ราคูปกฺกิลิฏ   วา  ภิกขฺเว  จิตฺต  น  วมิจฺุจติ 
ดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา    มรรคจิตยอมไมหลุดพน    เพราะ  
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จิตยังเศราหมองดวยราคะ.  ดวยพระดํารัสวา อวิชฺชูปกฺกิลิฏา  วา  ปฺา 
น  ภาวียติ  ดงัน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  มรรคปญญา   ภิกษุ 
ยอมเจริญไมได         เพราะปญญายังเศราหมองดวยอวิชชา.          บทวา 
อิติ  โข   ภิกขฺเว      แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อยางนี้แล.      บทวา 
ราควิราคา    เจโตวิมุตฺติ       ความวา   ธรรมดาเจโตวิมุตติยอมมี   เพราะ 
สํารอกราคะ   คือราคะสิ้นไป.  คํานี้เปนชื่อของผลสมาธิ.  บทวา อวิชฺชา- 
วิราคา ปฺาวิมุตฺติ  ความวา  ธรรมดาปญญาวิมุตติยอมมี  เพราะสํารอก 
อวิชชา  คืออวิชชาสิ้นไป.  ในพระสูตรนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสสมาธิ 
วิปสสนาที่เปนไปในขณะตาง ๆ  ดังน้ีแล. 
                                 จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
                       จบพาลวรรคท่ี ๓ 
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                         สมจิตตวรรคที่ ๔ 
 
                              สูตรท่ี   ๑ 
 
       วาดวยภูมิของอสัตบรุุษและสัตบรุุษ 
 
          [๒๗๗] ๓๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราจักแสดงภูมิอสัตบุรุษและ 
สัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว ภิกษุ 
ทั้งหลายน้ันทุลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาแลว    พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภูมอิสัตบุรุษเปนไฉน  อสัตบุรุษยอมเปน 
คนอกตัญูอกตเวที  ก็ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้  อสัตบุรุษท้ังหลาย 
สรรเสริญ   กอนภิกษุทั้งหลาย   ความเปนคนอกตัญูอกตเวทีนี้   เปนภูมิ 
อสัตบุรุษท้ังสิ้น   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสัตบุรุษยอมเปนคนกตัญูกตเวที 
ก็ความเปนคนกตัญูกตเวทีนี้.   สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ       ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ความเปนคนกตัญูกตเวทีทั้งหมดน้ี  เปนภูมิสัตบุรุษ. 
                                                 จบสูตรที่  ๑ 
 

                  สมจิตตวรรคที่  ๔ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่ ๑ 
 
         สมจิตตวรรค  สูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา อสปฺปุริสภูม ึ    ไดแก  ฐานะที่ดํารงอยูของพวกอสัตบุรุษ. 
แมในภูมิของสัตบุรุษ  กน็ัยนี้แหละ.   บทวา  อกตฺู ไดแกไมรูบุญคุณ  
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ที่ผูอ่ืนกระทําแกตน.    บทวา  อกตเวที   ไดแก   ไมรูบุญคุณท่ีผูอ่ืนกระทํา  
แกตนโดยทําใหปรากฏ.     บทวา   อปฺุญาต     แปลวา  ยกยอง  ชมเชย 
สรรเสริญ.   บทวา   ยทิท  แปลวา  นี้ใด  (หมายความวา  คือ).    บทวา 
อกตฺ ุตา   อกตเวทิตา   ไดแก ความไมรูอุปการะที่ผูอ่ืนกระทํา   และ 
ความไมรูอุปการะที่ผูอ่ืนการทําโดยทําใหปรากฏ    (ไมตอบแทนคุณเขา). 
บทวา  เกวลา  แปลวา ทั้งส้ิน.   แมในธรรมฝายขาว  ก็พึงทราบเน้ือความ 
ตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่ ๑ 
 
                   สูตรท่ี ๒ 
 
       บุคคล  ๒  พวกท่ีกระทําตอบแทนไมไดงาย 

 
         [๒๗๘]  ๓๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวการกระทําตอบแทน 
ไมไดงายแกทานทั้งสอง   ทั้งสองทานคือใคร    คือ   มารดา   ๑   บิดา   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุตรพึงประคับประคองมารดาดวยบาขางหน่ึง  พ่ึง 
ประดับประคองบิดาดวยบาขางหน่ึง  เขามีอายุ  มีชีวิต  อยูตลอด  ๑๐๐  ป 
และเขาพึงปฏิบัติทานท้ังสองน้ันดวยการอบกลิ่น   การนวด  การใหอาบนํ้า 
และการดัด    และทานท้ังสองน้ัน    พึงถายอุจจาระปสสาวะบนบาท้ังสอง 
ของเขาน่ันแหละ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การกระทําอยางนั้นยังไมชื่อวา 
อันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อน่ึง    บุตรพึงสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัติ        อันเปนอิสราธิปตย 
ในแผนดินใหญอันมีรตนะ  ๗  ประการมากหลายน้ี   การการทํากิจอยางนั้น 
ยังไมชื่อวาอันบุตรทําแลวหรือทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดาเลย     ขอน้ัน  
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เพราะเหตุไร   เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก    บํารุงเลี้ยง    แสดงโลกน้ี  
แกบุตรทั้งหลาย   สวนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผูไมมีศรัทธา   ใหสมาทาน 
ต้ังม่ันในศรัทธาสัมปทา    ยังมารดาบิดาผูทุศีล   ใหสมาทานต้ังม่ันในศีล- 
สัมปทา  ยังมารดาบิดาผูมีความตระหน่ี   ใหสมาทานต้ังม่ันในจาคสัมปทา 
ยังมารดาบิดาผูทรามปญญา    ใหสมาทานต้ังม่ันในปญญาสัมปทา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ดวยเหตุมีประมาณเทานี้แล   การกระทําอยางนั้นยอมชื่อวา 
อันบุตรนั้นทําแลวและทําตอบแทนแลวแกมารดาบิดา. 
                                                    จบสูตรที่ ๒ 
 
                                                 อรรถกถาสูตรท่ี ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มาตุ   จ   ปตุ  จ     ไดแก  มารดาผูบังเกิดเกลา ๑    บิดาผู 
บังเกิดเกลา   ๑.   บทวา เอเกน  ภิกขฺเว  อเสน มาตร ปริหเรยยฺ  ความวา 
บุตรพึงปรนนิบัติมารดาแบกไวบนจะงอยบาขางหนึ่ง.    บทวา  เอเกน      
อเสน  ปตร  ปริหเรยฺย   ความวา บุตรพึงปรนนิบัติบิดาแบกไวบนจะงอย 
บาขางหน่ึง. บทวา วสฺสสตายุโก  วสฺสสตาชีวี     ความวา มีอายุถึง ๑๐๐ ป 
ทรงชีพอยู  ๑๐๐  ป.    มคํีาอธิบายวา    ถาบุตรคิดวาจักตอบแทนคุณบิดา 
มารดา    กระวีกระวาดใหมารดานั่งบนจะงอยบาขางขวา    ใหบิดาน่ังบน 
จะงอยบาขางซาย  มีอายุถึง  ๑๐๐ ป   ทรงชีพแบกอยู   ๑๐๐  ป.     บทวา 
โส  จ  เนส  อุจฺฉาทนปริมทฺทนนฺหาปนสมฺพาหเนน   ความวา บุตรนั้น 
แลพึงบํารุงบิดามารดาผูนั่งอยูบนจะงอยบาน่ันเอง        ดวยการอบกลิ่นให 
ตัวหอม  เพ่ือบรรเทากลิ่นเหม็น  ดวยการนวดมือเทา  เพ่ือบรรเทาเมื่อยขบ  
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เวลาหนาวใหอาบนํ้าอุน    เวลารอนใหอาบนํ้าเย็น   ดวยการดัดคือ  ดึงมือ  
และเทาเปนตน .   บทวา  เต  จ    ตตฺเถว    ความวา  บิดามารดาทั้งสองก็นั่ง 
ถายอุจจาระปสสาวะอยูบนนั้นแหละ   คือบนจะงอยบาท้ังสองของบุตรนั้น.  
บทวา  น  เตฺวว   ภิกฺขเว      ความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ดวยอาการ 
ปรนนิบัติถึงเพียงนี้    จะเปนอันบุตรนั้นไดทําคุณหรือไดตอบแทนคุณแก 
บิดามารดาแลว   หามิไดเลย.   บทวา  อิสฺสราธิปจฺเจ   รชฺเช   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสหมายถึงความเปนพระเจาจักรพรรดิทีเดียว.   บทวา  อาปาหกา 
แปลวา   เปนผูใหเติบโต   เปนผูดูแล.    เพราะบุตรทั้งหลาย   บิดามารดา 
ทําใหเติบโตและดูแลแลว.   บทวา  โปสกา    ไดแก  เปนผูเลี้ยงดู   โดยให 
มือเทาเติบโต      ใหดื่มโลหิตในหทัย.     เพราะบิดามารดาเลี้ยงบุตรอยางดี 
ประคบประหงมดวยขาวนํ้าเปนตน .   บทวา   อมิสฺส  โลกสฺส  ทสฺเสตาโร 
ความวา  ถาในวันที่บุตรเกิด   บิดามารดาจะจับเทาบุตรเหว่ียงไปในปาหรือ 
ในเหว  บุตรก็จะไมไดเห็นอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณในโลกนี้  แตเพราะ 
ทานไมทําอยางน้ี    ฟูมฟกเลี้ยงดู   บุตรจึงเห็นอิฏฐารมณ เละอนิฏฐารมณ 
ในโลกน้ี   เพราะอาศัยบิดามารดา  ฉะน้ัน  บิดามารดาจึงชื่อวาเปนผูแสดง 
โลกนี้แกบุตร.    บทวา  สมาทเปติ    ไดแก  ใหเธอถือ.    ในพระสูตรั้น  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา      ผสมกันทั้งโลกิยะ 
และโลกุตระ     ภิกษุเชนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ      พึงทราบวา 
ชื่อวายังบิดามารดาใหต้ังมั่นอยูในคุณธรรมเหลาน้ัน. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่   ๒  
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                     สูตรท่ี  ๓ 
 
       วาดวยไมควรทําทุจริต  ๓  ควรทําสุจริต ๓  
 
         [๒๗๙]  ๓๓. ครั้งน้ันแล   พราหมณคนหน่ึงเขาเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ     ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ทานพระโคดมมีวาทะวาอยางไร  กลาววา 
อยางไร  พระผูมีพระภาคเจาตอบวา  ดูกอนพราหมณ  เรามีวาทะวาควรทํา 
และมีวาทะวาไมควรทํา. 
         พ. ทานพระโคดม    มีวาทะวาควรทํา     และมีวาทะวาไมควรทํา 
อยางไร. 
         ภ. ดกูอนพราหมณ  เรากลาววา  ไมควรทํากายทุจริต   วจีทุจริต 
มโนทุจริต   เรากลาววา  ไมควรทําอกุศลธรรนอันลามกหลายอยาง   และ 
เรากลาววา  ควรทํากายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   เรากลาววา  ควรทํา 
กุศลธรรมหลายอยาง     ดูกอนพราหมณ     เรากลาววาควรทําและกลาววา 
ไมควรทําอยางนี้แล. 
         พ.  ขาแตทานพระโคดม   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก . . .   ขอ 
ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควา     เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                                จบสูตรที่ ๓  
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                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
         ในสูตรท่ี  ๓  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา   เตนุปสงฺกมิ    ความวา พราหมณนั้น   ทราบมาวา  พระ- 
สมณโคดมตรัสตอบคําท่ีคนถาม  พระองคไมทรงเบื่อหนายคําถาม   จําเรา 
จักแตงปญหาชนิดมีเง่ือนงํา  จึงบริโภคโภชนะอันประณีตแลวปดประตูหอง 
นั่งเริ่มคิด   ( แตงปญหา).   ลําดับนั้น   พราหมณไดมีความคิดอยางนี้วา 
ในที่นี้มีเสียงอึกทึกกึกกอง   จิตไมสงบ  เราจักใหทําเรือนติดพ้ืนดิน   ให 
ทําเรือนติดพ้ืนดินแลวเขาไปในเรือนน้ัน     คิดวา   เราถูกถามอยางนี้แลว 
จักตอบอยางน้ี    เขาผูกปญหาขอหนึ่ง   เมื่อจะวิสัชนาปญหาขอหนึ่ง   ไม 
สามารถจะเห็นคําตอบอะไร ๆ สิ้นทัง้วัน.    เขาคิดอยูโดยทํานองน้ี     ลวง 
ไป ๔ เดือน.  พอลวงไป   ๔  เดือน  เขาจึงไดพบปญหา  ๒  เง่ือน  เลากัน 
มาวา พราหมณนั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดม 
ทูลถามวา     พระโคดมผูเจริญเปนวาทีอะไร    ถาพระสมณโคดมกลาววา 
เราเปนกิริยวาที     เราจักขมพระสมณโคดมวา   พระองคสอนใหคนทําชั่ว 
ทุกอยาง    ถาพระสมณโคดมกลาววา     เราเปนอกิริยวาที   เราจักขมพระ- 
สมณโคดมวา   พระองคสอนไมใหคนทําดี   พระสมณโคดมถูกถามปญหา 
๒  เง่ือนแลว    จักกลืนไมเขาคายไมออก   เราก็จักชนะ   พระสมณโคดม 
ก็จักแพ    ดวยอาการอยางน้ี     เขาลุกข้ึนปรบมือออกจากเรือนติดพ้ืนดิน 
คิดวา  ผูถามปญหาขนาดน้ี    ไมควรไปคนเดียว    จึงใหโฆษณาทั่วเมือง 
แวดลอมไปดวยชาวเมืองทั้งส้ิน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
บทวา  กึวาที   แปลวา มีลทัธิอะไร.   ดวยบทวา  กิมกฺขายติ   พราหมณ  
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ทูลถามวา  พระองคสอนปฏิปทาแกสาวกอยางไร.  
         ครั้นนัน้    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบวา  พราหมณแตงปญหา 
อยู  ๔  เดือน    มาดวยถือตัววา    เราเห็นปญหาที่ทําใหพระสมณโคดมแพ 
แลว   เมื่อจะทรงทําลายปญหานั้นดวยบทเดียวเทานั้น   จึงตรัสวา  กิริยวาที 
จาห   พฺราหมฺณ  อกิริยวาที   จ  ดังนี้.  ลําดับนั้น  พราหมณถอนมานะ 
ของตนไดแลว     เมื่ออาราธนาพระผูมีพระภาคเจา    จึงกลาวเปนคําตนวา 
ยถากถ  ปน  ดังน้ี.   คําท่ีเหลือในที่นี้   งายทั้งน้ันแล. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                            สูตรท่ี  ๔ 
 
       วาดวยทักขิไณยบุคคล  ๒  จําพวก 

 
         [๒๘๐] ๓๘.    ครั้งน้ันแล   อนาถบิณฑิกคฤหบดี   ไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ       ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ในโลกมีทักขิไณยบุคคลกี่จําพวก    และควรใหทานใน 
เขตไหน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนคฤหบดี      ในโลกมี 
ทักขิไณยบุคคล  ๒  จําพวก    คือ  พระเสขะ  ๑    พระอเสขะ  ๑    ดูกอน 
คฤหบดี    ในโลกน้ีมีทักขิไณยบุคคล  ๒  จําพวกนี้แล   และควรใหทานใน 
เขตน้ี. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดาไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
แลว   จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา  
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                   "ในโลกนี้       พระเสขะกบัพระอเสขะเปนผูควรแก 
              ทักษิณาของทายกผูบูชาอยู      พระเสขะและอเสขะ 
              เหลาน้ันเปนผูตรงทั้งทางกาย   ทางวาจา   และทางใจ  
              นี้เปนเขตบุญของทายกผูบูชาอยู      ทานท่ีใหแลวใน 
              เขตนี้มีผลมาก." 
                                                     จบสูตรที่   ๔ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี ๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทกฺขิเณยฺยา    ความวา  ทานทานเรียกวา  ทักษิณา.    ทาน 
อนาถบิณฑิกคฤหบดีถามวา  บุคคลก็เหลาท่ีควรรับทานน้ัน.    ดวยบทวา 
เสกฺโข  นี ้    ทานแสดงพระเสขบุคคล  ๗  จําพวก.    แลในบทนี ้    ทาน 
สงเคราะหแมปุถุชนผูมีศลี   ดวยพระโสดาบันนั้นแล.   บทวา  อาหุเนยฺยา 
ยชมานาน  โหนฺติ   ความวา  เปนผูควรแกของท่ีนํามาบูชา   ของผูถวาย 
ทาน    คือเปนผูรับทาน.    บทวา   เขตฺต    ไดแก  เปนพ้ืนที่    คือท่ีต้ัง 
อธิบายวา  เปนที่งอกงามแหงบุญ. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๔  
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                          สูตรท่ี   ๕ 
 
      วาดวยบุคคลผูมีสังโยชนในภายในและในภายนอก  
 
         [๒๘๑]  ๓๕.    สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ 
พระวิหารเชตวัน      อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      กรงุสาวัตถี 
สมัยนั้นแล  ทานพระสารีบุตรอยูที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใน 
บุพพาราม   ใกลกรุงสาวัตถี   ณ  ที่นัน้แล  ทานพระสารีบุตรไดเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา    ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุเหลาน้ันตอบรับทานพระ- 
สารีบุตรแลว   ทานพระสารีบุตรไดกลาววา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    เรา 
จักแสดงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน    และบุคคลที่มีสังโยชนในภายนอก 
ทานท้ังหลายจงพึง     จงใสใจใหดี    เราจักกลาว     ภิกษุเหลาน้ันตอบรับ 
ทานพระสารีบุตรแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย 
ก็บุคคลท่ีมีสังโยชนในภายในเปนไฉน    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    เปน 
ผูมีศีล   สํารวมแลวในปาติโมกขสังวร   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร   ม ี
ปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย    สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย 
เมื่อแตกกายตายไป     ภิกษุนั้นยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหน่ึง     ครั้นจุติ 
จากอัตภาพน้ันแลว    เปนอนาคามี   กลับมาสูความเปนผูเชนนี้    นี้เรียกวา 
บุคคลผูมีสังโยชนในภายใน  เปนอนาคามี  กลับมาสูความเปนผูเชนนี้. 
         ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย        ก็บคุคลผูมีสังโยชนในภายนอกเปนไฉน 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล   สํารวมแลวในพระปาติโมกขสังวร 
ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร        มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย     ภิกษุนัน้ยอมบรรลุเจโตวิมุตติอัน  
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สงบอยางใดอยางหน่ึง เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหน่ึง 
ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว   เปนอนาคามี   ไมกลวั  มาสูความเปนผูเชนนี้ 
นี้เรียกวา  บคุคลผูมีสังโยชนในภายนอก   เปนอนาคามี   ไมกลับมาสูความ 
เปนผูเชนนี้. 
         ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ีง.  ภิกษุเปนผูมีศีล     สํารวม 
แลวในปาติโมกขสังวร      ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร     มีปกติเห็นภัย 
ในโทษเพียงเล็กนอย     สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทั้งหลาย    ภิกษุนั้น 
ยอมปฏิบัติเพ่ือความหนาย    เพ่ือคลาย   เพ่ือความดับกามท้ังหลาย    ยอม 
ปฏิบัติเพ่ือความหนาย   เพ่ือคลาย   เพ่ือความดับภพทั้งหลาย    ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือส้ินตัณหา     เพ่ือส้ินความโลภ    ภิกษุนั้นเมื่อแตกกายตายไป    ยอม 
เขาถึงหมูเทพหมูใดหมูหน่ึง    ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว    เปนอนาคามี 
ไมกลับมาสุความเปนผูเชนนี้   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  นี้เรียกวา  บุคคลมี 
สังโยชนในภายนอก  เปนอนาคามี   ไมกลับมาสูความเปนผูเชนนี้. 
         ครั้งน้ันแล     เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองคเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยืนอยู  ณ  ที่ควร 
สวนขางหหนึ่ง   ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ทานพระสารีบุตรนั่นกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน 
และบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายนอกแกภิกษุทั้งหลาย    อยูที่ปราสาทของนาง 
วิสาขามิคารมารดา   ในบุพพาราม    ขาแตพระองคผูเจริญ    บริษัทราเริง 
ขอประทานพระวโรกาส    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงพระกรุณาเสด็จไป 
หาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยูเถิด  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับคําอาราธนา 
ดวยดุษณีภาพ  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงหายจากพระเชตวันวิหาร  
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ไปปรากฏเฉพาะหนาทานพระสารีบุตร     ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาร- 
มารดา     ในบุพพาราม     เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนท่ี 
เหยียดฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว   แมทาน 
พระสารีบุตรก็ไดถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ังลง  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะทานพระสารีบุตรวา  ดูกอน 
สารีบุตร    เทวดาที่มีจิตเสมอกันมากองคเขาไปหาเราจนถึงท่ีอยู    ไหวเรา 
แลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลวบอกวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ทานพระสารีบุตรกําลังเทศนาถึงบุคคลท่ีมีสังโยชนในภายใน   และบุคคลท่ี 
มีสังโยชนในภายนอกแกภิกษุทั้งหลาย   อยูที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาร- 
มารดา   ในบุพพาราม   ขาแตพระองคผูเจริญ     บริษัทราเริง   ขอประทาน 
พระวโรกาส     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงพระกรุณาเสด็จไปหาทานพระ- 
สารีบุตรจนถึงท่ีอยูเถิด  ดูกอนสารีบุตร   ก็เทวดาเหลาน้ันยืนอยูในโอกาส 
แมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง  ๑๐  องคบาง   ๒๐  องคบาง   ๓๐  องคบาง 
๔๐  องคบาง     ๕๐  องคบาง     ๖๐  องคบาง     แตก็ไมเบียดกันและกัน 
ดูกอนสารีบุตร    เธอก็พึงมีความคิดอยางนี้วา  จิตอยางนั้น    ซึง่เปนเหตุ 
ใหเทวดาเหลาน้ันยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลายเหล็กแหลมจดลง  ๑๐  องค 
บาง. . .     ๖๐  องคบาง    เปนจิตอันเทวดาเหลาน้ันอบรมแลวในภพนั้น 
แนนอน   ดกูอนสารีบุตร   ก็ขอน้ันเธอไมควรเห็นเชนนี้    ดูกอนสารีบุตร 
ก็จิตอยางนั้น   ซึ่งเปนเหตุใหเทวดาเหลาน้ันยืนอยูไดในโอกาสแมเทาปลาย 
เหล็กแหลมจดลง  ๑๐  องคบาง  ฯลฯ   แตก็ไมเบียดกันและกัน    เทวดา 
เหลาน้ันไดอบรมแลวในศาสนาน้ีเอง   เพราะฉะนั้นแหละ   สารีบุตร   เธอ 
พึงศึกษาอยางนี้วา  จักเปนผูมีอินทรียสงบ   มีใจระงับอยู   เธอควรศึกษา  
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เชนนี้แหละ  สารีบุตร กายกรรม วจีกรรม  มโนกรรมของผูมีอินทรียสงบ 
มีใจระงับ    จักสงบระงับ  เพราะฉะน้ันแหละ   สารีบุตร   เธอพึงศึกษาวา 
จักนํากายและจิตท่ีสงบระงับแลวเทานั้นเขาไปในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย 
ดูกอนสารีบุตร  เธอควรศึกษาเชนนี้แหละ   ดูกอนสารีบุตร   พวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชกที่ไมไดฟงธรรมบรรยายน้ี    ไดพากันฉิบหายเสียแลว. 
                                              จบสูตรที่  ๕ 
 
                    อรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปุพฺพาราเม  ไดแก ณ อารามทางทิศตะวันออกกรุงสาวัตถี. 
บทวา  มิคารมาตุปาสาเท    ไดแก  เปนปราสาทของอุบาสิกาชื่อวิสาขา. 
ก็อุบาสิกาวิสาขาน้ัน    เรียกกันวา   มิคารมารดา    เพราะทานมิคารเศรษฐี 
( พอผัว )   ต้ังไวในฐานะมารดาดวย   เพราะมีชื่อเหมือนชื่อของเศรษฐีผู 
เปนปู   [วิสาขเศรษฐี]   ซึ่งเปนบุตรคนหัวปดวย.   ปราสาทท่ีนางวิสาขา 
สราง   มีหอง  ๑,๐๐๐ หัอง   ชื่อวาปราสาทมิคารมารดา.   พระเถระพักอยู 
ในปราสาทน้ัน.   บทวา   ตตฺร   โข    อายสฺมา   สารีปุตฺโต   ความวา 
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระพักอยูในปราสาทน้ัน. 
         บทวา ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ความวา พระเถระเรียกเวลาไหน.  เพราะ 
สูตรบางสูตร    กลาววากอนภัตก็มี    บางสูตรวา    หลังภัต     บางสูตรวา 
ยามแรก   บางสูตรวา  ยามกลาง   บางสูตรวา  ยามทาย.   ก็ปฏปิทาสูตรใน 
สมจิตตวรรคน้ี   กลาววา  หลังภัต  ฉะน้ัน พระเถระจึงเรียกภิกษุทั้งหลาย 
เวลาเย็น.    ความจริงสูตรนี้     พระเถระมิไดกลาวองคเดียวเทาน้ัน     แม  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 368 

พระตถาคตก็ตรัส.    ถามวา  ประทับนั่งท่ีไหน   ตอบวา  ประทับนั่ง ณ  
รัตนปราสาทของนางวิสาขา.      จริงอยู   ๒๐  พรรษาตอนปฐมโพธิกาล 
พระตถาคตมิไดประทับอยูประจํา  ที่ใด ๆ มีความผาสุก  ก็เสด็จไปประทับ 
อยู ณ ที่นั้น ๆ นั่นแล. 
         พรรษาแรก  ทรงประกาศธรรมจักร  ณ ปาอิสิปตนะ  ใหมหาพรหม 
๑๘  โกฏิดื่มน้ําอมฤต  ทรงอาศัยกรุงพาราณสีประทับอยู  ณ ปาอิสิปตนะ 
         พรรษาที่  ๒  ทรงอาศัยกรุงราชคฤห  ประทบัอยู  ณ เวฬวัุนวิหาร 
         พรรษาที่  ๓  และ  ที่  ๔   ก็ประทับอยู   เวฬวัุนวิหารน้ันแหละ 
         พรรษาที่   ๕    ทรงอาศัยกรุงเวสาลี   ประทบัอยู ณ  กฏูาคารศาลา 
ปามหาวัน 
         พรรษาที่   ๖  ประทบัอยู  ณ  มกลุบรรพต  
         พรรษาที่   ๗  ประทบัอยู   (ณ  ปณฑุกัมพลศิลาอาสน)  บนสวรรค 
ชั้นดาวดึงส 
         พรรษาที่  ๘  ทรงอาศัยสุงสุมารคิรนคร   แควนภัคคะ   ประทับอยู 
ณ    เภสกฬาวัน. 
         พรรษาที่  ๙   ประทบัอยู  ณ  กรงุโกสัมพี 
         พรรษาที่  ๑๐  ประทับอยู  ณ ไพรสณฑปาลิเลยยกะ 
         พรรษาที่   ๑๑  ประทับอยู  ณ  พราหมณคาม  เมืองนาลา 
         พรรษาที่  ๑๒  ประทับอยู   เมืองเวรัญชา 
         พรรษาที่  ๑๓   ประทับอยู ณ  จาลิยบรรพต 
         พรรษาที่   ๑๔  ประทับอยู  ณ  เชตวันวิหาร  
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         พรรษาที่   ๑๕   ประทับอยู  ณ  กรุงกบิลพัสดุ  
         พรรษาที่  ๑๖   ทรงโปรดอาฬวกยักษ  ใหสตัวแปดหม่ืนสี่พันดื่มน้ํา 
อมฤต  ประทับอยู  ณ  เมืองอาฬวี 
         พรรษาที่   ๑๗   ประทับอยู ณ กรุงราชคฤหอีก 
         พรรษาที่   ๑๘    ประทับอยู ณ จาลิยบรรพตอีก 
         พรรษาที่   ๑๙  ประทับอยู ณ จาลิยบรรพตเหมือนกัน 
         พรรษาที่   ๒๐   ทรงอาศัยกรุงราชคฤหนั้นแล  ประทับอยู. 
         ๒๐  พรรษาแรก      พระตถาคตมิไดประทับอยูประจําดังกลาวมานี้ 
ที่ใด ๆ มีความผาสุก  ก็ประทับอยู   ทีน่ั้น ๆ นั้นแล.  ตอจากนั้น  ทรง 
ใชเสนาสนะ ๒ แหงเปนประจํา.   ๒ แหง   คือท่ีไหนบาง.   คือ เชตวัน ๑ 
บุพพาราม ๑.   เพราะเหตุไร.   เพราะ  ๒  ตระกูลมคุีณมาก.   พระศาสดา 
ทรงใชสอยเสนาสนะ  ๒ แหงนั้นเปนประจํา    เพราะทรงอาศัยคุณ    ซึ่ง 
หมายถึงคุณของทานอนาบิณฑิกและนางวิสาขา.      แมเสด็จจาริกไปใน 
ฤดูฝน      เมือ่วันเขาพรรษาก็ประทับอยู   เสนาสนะ  ๒ แหงนั่นแหละ. 
พระองคประทับอยูอยางน้ี      กลางคืนประทับอยู ณ พระเชตวัน    รุงข้ึน 
แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ  เสด็จขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี  ทางประตู 
ทิศใต    แลวเสด็จออกทางประทูทิศตะวันออก    ทรงพักผอนกลางวัน   
บุพพาราม.  กลางคืนประทับอยู  ณ  บพุพาราม รุงข้ึน เสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังกรุงสาวัตถี    ทางประตูทิศตะวันออก    แลวเสด็จออกทางประตูทิศใต 
ทรงพักผอนกลางวัน  ณ พระเชตวัน. 
         ก็ในวันนั้น  พระสมัมาสัมพุทธเจาประทับอยู  ณ พระเชตวันนั่นเอง. 
พระพุทธเจาเม่ือประทับอยูในที่ใดที่หน่ึง        ยอมไมทรงเวนพุทธกิจ   ๕  
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ประการเลย.     พุทธกิจ ๕ ประการนั้น    กลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง. 
บรรดากิจเหลาน้ัน     เวลาของกิจในปจฉิมยาม     พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ตรวจดูสัตวโลก       ทรงเห็นวา   ชาวกรุงสาวัตถีและเหลาสัตวหาประมาณ 
มิไดรอบ  ๆ  กรุงสาวัตถีในพ้ืนที่คาวุตหน่ึงและกึ่งโยชนจะไดตรัสรู     ตอ 
จากน้ันทรงตรวจดูวา  เวลาไหนหนอ  จักมีการตรสัรู   ทรงเห็นวา  เวลาเย็น 
ทรงตรวจดูวา   เมื่อเรากลาว   จักมีการตรัสรู    หรือวาเมื่อสาวกกลาว   จัก 
มีการตรัสรู     ทรงเห็นวา   เมื่อพระสารีบุตรเถระกลาว     จักมกีารตรัสรู 
ครั้นแลวทรงตรวจดูวา   นั่งกลาวที่ไหน      จักมกีารตรัสรู     ทรงเห็นวา 
นั่งท่ีรัตนปราสาทของนางวิสาขา    ไดทรงทราบวา   ธรรมดาพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ยอมมีประชุมสาวก ๓ ครั้ง  พระอัครสาวกท้ังหลาย   มีประชุม 
ครั้งเดียว  บรรดาประชุมเหลาน้ัน   วันนี้จักมีประชุมสาวกของพระธรรม. 
เสนาบดีสารีบุตรเถระ    ครั้นทรงทราบแลว    ทรงปฏิบัติพระสรีระแตเชา 
ทีเดียว  ทรงนุงสบง  หมสุคตจีวร  ทรงถือบาตรเสลมัยบาตรหิน  แวดลอม 
ไปดวยภิกษุสงฆ  เสด็จเขาเมืองทางประตูทิศใต   เสด็จบิณฑบาตอยู   ทรง 
ทําใหภิกษุสงฆหาบิณฑบาตไดงาย       เสด็จหวนกลับออกทางประตูทิศใต 
เหมือนเรือท่ีตองลม  ประทับยืนอยูนอกประตู.  ลําดับนั้น พระอสีติมหา- 
สาวก  ภิกษุณีบริษัท  อุบาสกบริษัท  อุบาสิกาบริษัท  รวมเปนบริษัท  ๔ 
แวดลอมพระศาสดา.      พระศาสดาตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมารับสั่งวา 
สารีบุตร   เธอควรจะไปบุพพาราม   จงพาบริษัทของเธอไป.   พระเถระ 
รับพระพุทธดํารัสวา   ดีแลว   พระพุทธเจาขา    แวดลอมดวยภิกษุบริวาร 
ของตนประมาณ  ๕๐๐ รปู  ไดไปยังบุพพาราม.  พระศาสดาทรงสงพระ- 
อสีติมหาสาวกไปยังบุพพารามเหมือนกันโดยทํานองน้ีแหละ   พระองคเอง  
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เสด็จไปพระเชตวันกับพระอานนทเถระองคเดียวเทาน้ัน. แมพระอานนท- 
เถระก็กระทาํวัตรแดพระศาสดาแลวถวายบังคมกราบทูลวา   ขาพระองคจะ 
ไปบุพพาราม   พระเจาขา.   ตรัสวา  ไปเถิดอานนท.   พระอานนทเถระ 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวไดไปในบุพพารามน้ันทีเดียว.   พระศาสดาทรง 
คอยอยูที่พระเชตวันพระองคเดียวเทานั้น.    ก็วันนั้น  บริษัท  ๔  ประสงค 
จะฟงธรรมกถาของพระเถระเทาน้ัน.   แมพระเจาโกศลมหาราชก็แวดลอม 
ไปดวยพลนิกาย    เสด็จไปยังบุพพารามเหมือนกัน.    ทานอนาถบิณฑิก- 
คฤหบดีมีอุบาสก  ๕๐๐ คนเปนบริวาร    ก็ไดไปเหมือนกัน.    ฝายมหา- 
อุบาสิกาวิสาขา   แวดลอมไปดวยหญิง  ๑,๐๐๐  คน   ไดไปแลว .   ในกรุง 
สาวัตถี   ซึ่งเปนที่อยูของตระกูลที่องอาจ  ๕,๗๐๐,๐๐๐  ตระกลู  ชนทั้งหลาย 
นอกจากเด็กเฝาบาน    ตางพากันถือจุรณของหอมและดอกไมเปนตนไปยัง 
บุพพารามกันทั้งนั้น.  และมนุษยทุกหมูเหลา  ในที่คาวุตหนึ่ง  กึ่งโยชน 
และโยชนหน่ึง    ในหมูบานท่ีประตูเมืองทั้ง  ๔  ไดถือจุรณของหอมและ 
ดอกไมเปนตนไปยังบุพพาราม.   ทั่วทั้งวิหารไดเปนเหมือนเกลื่อนกลาดไป 
ดวยดอกไมทั้งหลาย.    แมพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระกไ็ดไปยังวิหาร 
ยืนอยู  ณ  ที่เปนเนินในบริเวณวิหาร.     ภิกษุทั้งหลายชวยกันปูลาดอาสนะ 
ถวายพระเถระ. พระเถระนั่งบนอาสนะน้ัน   เมื่อพระเถระผูอุปฏฐากกระทํา 
วัตรแลว      ใหโอวาทแกภิกษุสงฆ     เขาไปยังคันธกุฎี     นั่งเขาสมาบัติ. 
ไดเวลาตามกําหนด      ทานออกจากสมาบัติ   ไปยังแมน้ําอจิรวดี  ชําระ 
เหง่ือไคลระงับความกระวนกระวาย     แลวข้ึนจากนํ้าทางทาท่ีลงนั่นแหละ 
ครองสบงจีวรแลวยืนหมสังฆาฏิ.  แมภิกษุสงฆก็ลงสรงน้ําพรอมกัน  ชําระ 
เหง่ือไคลแลวกลับข้ึนมาแวดลอมพระเถระ.    แมภายในวิหารก็ไดจัดปูลาด  
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ธรรมาสนไวสําหรับพระเถระ.    บริษัททั้ง  ๔  รูโอกาสของตน ๆ    จึงนั่ง 
เวนทางไว.   พระสารีบุตรเถระแวดลอมดวยภิกษุประมาณ  ๕๐๐ รูป   มา 
ยังธรรมสภา  นั่งผินหนาไปทางทิศตะวันออก   จับพัดวีชนีอันวิจิตร  บน 
รัตนบัลลังกที่ยกเศวตฉัตรข้ึน   ซึ่งประดิษฐานอยูบนหัวสิงห   [รูป] . ครั้น 
นั่งแลวแลดูบริษัท คิดวา บริษัทนี้ใหญเหลือเกิน  การแสดงธรรมเบ็ดเตล็ด 
มีประมาณนอย   ไมสมควรแกบริษัทนี้    แสดงธรรมขอไหนจึงจักสมควร 
หนอ    เมื่อนึกถึงพระไตรปฎก    จึงไดเห็นธรรมเทศนาวาดวยสังโยชนนี ้
ครั้นกําหนดธรรมเทศนาอยางนี้แลว     ประสงคจะแสดงขอน้ัน      จึงเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา  อาวุโส  ภิกฺขโว  ดังนี.้ 
         คําวา ภิกฺขโว  ไมกลาววา  อาวุโส  พระพุทธเจาทรงใชเรียกภิกษุ 
ทั้งหลาย.      ก็ทานพระสารีบุตรนี้คิดวา   เราจักไมเรียกเหมือนพระทศพล 
เมื่อจะเรียกสาวก    จึงกลาววา  อาวุโส   ภิกฺขเว   ดงัน้ี   ดวยความเคารพ 
ในพระศาสดา.   บทวา  เอตทโวจ   ความวา  ทานพระสารีบุตรไดกลาว 
คําน้ี   คือบทธรรมเทศนาวา   ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย  ขาพเจาจักแสดงบุคคล 
ผูมีสังโยชนภายใน     และบุคคลผูมีสังโยชนภายนอก     ดังน้ี.    ก็ทีร่ัตน- 
ปราสาทน้ัน  มีเทพบุตรเปนพระโสดาบันสิงอยูองคหน่ึง  พอพระพุทธเจา 
หรือพระสาวกท้ังหลายเริ่มเทศนาเทาน้ัน     เทพบุตรองคนั้นก็ทราบวา 
เทศนานี้จักต้ืน   เทศนานี้จักลึก   เทศนานี้จักพาดพิงฌาน   เทศนานี้จัก 
พาดพิงวิปสสนา เทศนาน้ีจักพาดพิงมรรค  เทศนานี้จักพาดพิงผล เทศนา 
นี้จักพาดพิงถึงพระนิพพาน.  แมในวนันั้น  พอพระเถระเริ่มเทศนาเทาน้ัน 
เทพบุตรองคนั้นก็ทราบไดวา        พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระผูเปน 
เจาของเรา     เริ่มเทศนาโดยทํานองใด  ๆ  ก็ตาม     เทศนานี้จักหยั่งลงถึง  
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วิปสสนา  พระเถระจักกลาววิปสสนาโดยมุขทั้ง  ๖  เวลาจบเทศนา  เทวดา  
พันโกฏิจักบรรลุพระอรหัต        สวนเทวดาและมนุษยที่เปนพระโสดาบัน 
เปนตน      กาํหนดไมได     เราจักถวายสาธุการแดพระผูเปนเจาของเราให 
สมควรแกเทศนา    จึงใชเทวาน้ีภาพเปลงเสียงดัง    กลาวา    สาธุ  สาธ ุ
พระผูเปนเจา  ดังนี้ . 
         เมื่อเทวราชใหสาธุการ    เหลาเทวดาผูสิงสถิตอยูที่ปราสาท   ๑,๐๐๐ 
องคซึ่งเปนบริวาร     ก็พากันใหสาธุการพรอมกันทั้งหมดทีเดียว.       ดวย  
เสียงสาธุการของเทวดาเหลาน้ัน         เหลาเทวดาที่อยูในบุพพารามไดให 
สาธุการ.   ดวยเสียงของเทวดาท่ีอยูในบุพพารามเหลาน้ัน   เหลาเทวดาที่อยู 
ในพ้ืนที่ประมาณคาวุตหน่ึงไดใหสาธุการ     ตอจากน้ัน   เหลาเทวดาผูอยู 
ในพ้ืนที่กึ่งโยชน.      เหลาเทวดาผูอยูในพ้ืนที่โยชนหน่ึง     เหลาเทวดาใน 
จักรวาลหนึ่ง   สองจักรวาล  สามจักรวาล ฯลฯ  รวมเปนเหลาเทวดา 
ในหมื่นจักรวาล    ไดใหสาธุการโดยอุบายน้ี   ดวยประการฉะน้ี.  ดวยเสียง 
สาธุการของเทวดาเหลาน้ัน      เหลานาคที่อยูในแผนดิน  และเหลาเทวดา 
ที่อยูในอากาศไดใหสาธุการ  ตอจากนั้น  เทวดาเมฆหมอก  เทวดาเมฆรอน 
เทวดาเมฆหนาว   เทวดาเมฆฝน   มหาราชทั้ง   ๔  ชั้นจาตุนหาราชิกา  ทาว 
สักกเทวราช  ชั้นดาวดึงส  สุยามเทวราช  เทวดาชั้นยามา    สันตุสิตเทวราช 
เทวดาชั้นดุสิต  นิมมานรดีเทวราช  เทวดาชั้นนิมมานรดี   วสวัตดีเทวราช 
เทวดาชั้นวสวัตดี   พรหมปาริสัชชา  พรหมปุโรหิตา   มหาพรหม    พวก 
ปริตตาภา   พวกอัปปมาณาภา   พวกอาภัสสรา   พวกปริตตสุภา   พวก 
อัปปมาณสุภา   พวกสุภกณิหา  พวกเวหัปผลา  พวกอวิหา   พวกอตัปปา 
พวกสุทัสสา   พวกสุทัสสี   และเทวดาพวกอกนิฏฐา   รวมเทวดาทั้งปวง  
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ในที่ที่พอจะฟงเสียงได    นอกจากพวกอสัญญีและพวกอรูปาวจร    ไดให  
สาธุการ.     ตอจากน้ัน  เหลามหาพรหมผูเปนพระขีณาสพรําพึงวา  เสียง 
สาธุการน้ีดังจริงหนอ  มาจากพ้ืนแผนดินจนถึงชั้นอกนิฏฐา   นีเ่รื่องอะไร 
กันหนอ  คิดวา  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระ  นั่งที่รัตนปราสาทของ 
นางวิสาขา    ในบุพพาราม   เริ่มแสดงธรรมวาดวยสังโยชน  แมพวกเราก็ 
ควรจะเปนกายสักขีในที่นั้น   จึงไดพากันไปในที่นั้น.   บุพพารามจึงเต็ม 
ไปดวยเทวดาทั้งหลาย.  ที่รอบๆ บุพพารามคาวุตหนึ่ง  กึ่งโยชน โยชนหน่ึง 
ขยายไปท่ัวจักรวาล    ดานขวางใตแผนดิน   จดขอบจักรวาล   เนืองแนน 
ไปดวยเหลาเทวดาหม่ืนจักรวาลมาประชุมกัน.     เทวดา  ๖๐ โกฏิเบื้องบน 
ไดยินเนรมิตอัตภาพใหละเอียด   ในท่ีเทาปลายเหล็กแหลมจดลง. 
         ครั้งน้ัน  ทานพระสารีบุตรรําพึงวา  โกลาหลนี้ใหจริงหนอ.    นี ่
เรื่องอะไรกัน   ไดเห็นเทวดาที่อยูในหมื่นจักรวาลมารวมกันอยูในจักรวาล 
เดียว      อน่ึง   เพราะพระพุทธเจาท้ังหลายไมมีความจําเปนเรื่องอธิษฐาน 
ทรงเห็นและใหไดยินเสียงโดยประมาณบริษัทเทานั้น    แตเหลาสาวกควร 
อธิษฐาน ฉะน้ัน พระเถระจึงเขาสมาบัติ  ออกจากสมาบัติแลวจึงอธิฐาน 
ดวยมหัคคคจิตวา     ขอบริษัททั่วถึงขอบจักรวาลท้ังหมดจงเห็นเรา    และ 
เมื่อเราแสดงธรรมจงไดยินเสียง.   จําเดิมแตเวลาท่ีพระเถระอธิฐาน   ผูที่ 
นั่งอยูขางเขาขวาพระเถระก็ตาม   ที่ขอบปากจักรวาลก็ตาม   ไมมีเรื่องที่จะ 
ตองพูดวา   พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเปนเชนไร   สูง   ตํ่า  ดํา  ขาว 
อยางไร.   พระเถระไดปรากฏเฉพาะหนาของบริษัททั้งหมดท่ีนั่งอยูทุกทิศ 
เหมือนดวงจันทรที่ลอยอยูกลางนภากาศ. แมเมื่อพระเถระกําลังแสดงธรรม 
อยู   เทวดาและมนุษยทั้งหมด   ที่นั่งอยูขางเขาขวาพระเถระก็ตาม    ที่ขอบ  
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ปากจักรวาลก็ตาม   ตางไดฟงเสียงพรอมกันเลยทีเดียว.  ครั้นอธิฐานแลว  
พระเถระจึงเริ่มแสดงบุคคลผูมีสังโยชนภายใน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา     อชฌฺตฺต    ไดแก  กามภพ.    บทวา 
พหิทฺธา    ไดแก  รูปภพและอรูปภพ.     จริงอยู   สัตวทั้งหลายมีเวลาอยู 
ในกามภพนอย     เปนสวนท่ี   ๔  ของกัปเทาน้ัน     เวลา ๓ สวนนอกน้ี  
กามภพวางเปลา.   สัตวทั้งหลายมีเวลาอยูในรูปภพมากก็จริง   ถึงอยางนั้น 
เพราะสัตวเหลาน้ันมีจุติและปฏิสนธใินกามภพมาก   ในรูปภพและอรูปภพ 
นอย  และภพใดมีจุติและปฏิสนธิมาก  ภพนั้นยอมมีอาลัยบาง     ปรารถนา 
บาง  รําพึงรําพันบางมาก   ภพใดมีจุติและปฏิสนธนิอย    ภพนัน้ก็มีอาลัย 
ปรารถนาหรอืรําพึงรําพนนอย   ฉะน้ัน กามภพจึงชื่อวา  ภายใน  รูปภพ 
และอรูปภพจึงชื่อวา  ภายนอก  แล.  ฉันทราคะในกามภพกลาวคือภายใน 
ชื่อวา สังโยชนภายใน.  ฉันทราคะในรูปภพและอรูปภพกลาวคือภายนอก 
ชื่อวา  สังโยชนภายนอก. 
         อีกอยางหนึ่ง    สังโยชน  ๕  ที่เปนไปในสวนเบื้องตํ่า ชื่อวา สังโยชน 
ภายใน. สังโยชน ๕  ที่เปนไปในสวนเบื้องบน  ชื่อวาสังโยชนภายนอก. 
ในขอน้ันมีเนื้อความของคําดังตอไปน้ี :- 
         กามธาตุ  ทานเรียกวา  เบื้องตํ่า   เหลาสัตวยอมเกี่ยวของเรื่องตํ่า ๆ 
นั้น   เพราะใหสําเร็จการเกิดในกามธาตุนั้น   ฉะน้ัน  จึงชื่อวาเปนไปใน 
สวนเบื้องตํ่า.   รูปธาตุและอรูปธาตุ   ทานเรียกวา    เบื้องบน   เหลาสัตว 
ยอมเกี่ยวของในเบื้องบนน้ัน   เพราะใหสําเร็จการเกิดในรูปธาตุและอรูป- 
ธาตุนั้น   ฉะนั้น  จึงชื่อวาเปนไปในสวนเบื้องบน.  บุคคลผูประกอบดวย 
สังโยชนภายในมีประเภทดังกลาวแลว    ชื่อวาสังโยชนภายใน    บุคคล  
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ผูประกอบดวยสังโยชนภายนอก   ชือ่วาผูมีสังโยชนภายนอก  ดวยประการ  
ฉะน้ี.     ทั้งสองนี้จะเปนชื่อของโลกิยชนสวนมากท่ียังอาศัยวัฏฏะอยู     ก ็
หามิได.    แตทั้งสองน้ีเปนชื่อของพระอริยสาวกชั้นโสดาบัน    สกทาคามี 
และอนาคามีเหลาน้ันที่กําหนดเปน ๒ พวก.   เหมือนอยางวา  ปาตะเคียน 
และปาสาละเปนตน    ยอมไมไดชื่อวาเสา    วาข่ือ    วาเตา    ยอมไดชื่อวา 
ปาตะเคียน  ปาสาละเทานั้น   แตเมื่อใดคนใชขวานคมตัดตนไมจากปานั้น 
แลวถากโกลนรูป    เปนเสาเปนตน    ยอมไดชื่อวาเสา    วาข่ือ    วาเตา 
เมื่อน้ัน    ฉันใด    ปถุุชนผูมีกิเลสหนายังกําหนดตัดภพไมได   ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ยังไมไดชื่อน้ัน  พระโสดาบันเปนตนเทาน้ันที่กําหนดตัดภพได 
ทํากิเลสใหเบาบางดํารงอยูจึงจะได. 
         อน่ึง   เพ่ือใหเนื้อความน้ีแจมแจง    พึงทราบอุปมาคอกลูกวัวดังตอ 
ไปน้ี.   เรื่องมีวา  ชาวบานทําคอกลูกวัว  ตอกหลกัขางในหลายหลัก   ใช 
เชือกผูกลูกวัวแลวเขาไปผูกไวที่หลักเหลาน้ัน   เมือ่เชือกไมพอ   จึงจับที่หู 
ทั้งสองใหลูกวัวท้ังหลายเขาคอก   พ้ืนที่ภายนอกไมเพียงพอ   จึงตอกหลัก 
ไวขางนอกหลายหลัก   แลวทํา  (ผูก)  อยางนั้นเหมือนกัน   ที่คอกน้ัน 
ลูกวัวท่ีผูกไวขางในบางตัวนอนขางนอก       บางตัวที่ผูกไวขางนอกนอน 
ขางใน   บางตัวท่ีผูกไวขางในนอนขางใน   บางตัวที่ผูกไวขางนอกก็นอน 
ขางนอกนั่นเอง    บางตัวไมไดผูกไว    ก็เท่ียวอยูขางในน่ันเอง    บางตัว 
ไมไดผูกไว  เที่ยวออกขางนอกก็มี.  บรรดาลูกวัวเหลาน้ัน   ลูกวัวท่ีผูกไว  
ขางในนอนขางนอก     เชือกที่ผูกยาว.    เพราะลกูวัวตัวนั้นถูกความรอน 
เปนตนเบียดเบียน    จึงออกไปนอนรวมกับลูกวัวท้ังหลายขางนอก.     แม 
ในลูกวัวท่ีผูกไวขางนอกเขาไปนอนขางใน  ก็นัยนีเ้หมือนกัน.  สวนลูกวัว  
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ตัวใดผูกไวขางใน   นอนขางในน่ันเอง   เชือกที่ผูกลูกวัวตัวนั้นสั้น.   แม 
ในลูกวัวท่ีผูกไวขางนอก    นอนขางนอก    ก็นัยนี้แหละ.    ลกูวัวท้ังสอง 
พวกน้ันคงวนเวียนหลักอยูในคอกน้ันเองตลอดวัน.    แตลูกวัวตัวใดไมได 
ผูกไวขางใน   ยอมเที่ยวอยูในกลุมลูกวัวท้ังหลายในคอกนั้นเอง.  ลูกวัวตัว 
ที่นอนน้ี    ถดูึงหูปลอยเขาไปในกลุมลูกวัวท้ังหลาย   ก็ไมไปท่ีอ่ืน   คง 
เดินอยูในกลุมนั้นเอง.    ลูกวัวท่ีไมไดผูกไวขางนอกก็ตาม    ทีเ่ที่ยวอยูใน 
คอกน้ันเองก็ตาม  ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. 
         ในอุปมาน้ัน   พึงทราบวา   ภพ ๓  เหมือนคอกลูกวัว.   อวิชชา 
เหมือนหลักในคอกลูกวัว.    สังโยชน  ๑๐    เหมือนเชือกผูกลูกวัวท่ีหลัก. 
เหลาสัตวที่เกิดในภพ  ๓   เหมือนลูกวัว.   พระโสดาบันและพระสกทาคามี 
ในรูปภพและอรูปภพ  เหมือนลูกวัวท่ีผูกไวขางใน  นอนขางนอก.  พระ- 
อริยบุคคลเหลาน้ันอยูในรูปภพและอรูปภพนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น สังโยชน 
ก็ยังเขาไปพัวพันทานเหลาน้ันไวในกามาวจรภพ.  แมปุถุชนในรูปภพและ 
อรูปภพ  ก็สงเคราะหเขาในกามาวจรภพนั้นเหมือนกัน   เพราะอรรถวายัง 
ละสังโยชนอะไรไมได.  จริงอยู  แมปุถุชนน้ันอยูในรูปภพและอรูปนั้น 
ก็จริง     ถึงอยางนั้น     สงัโยชนก็ยังเขาไปพัวพันเขาไวในกามาวจรภพ 
เหมือนกัน.   พระอนาคามีในกามาวจรภพ   เหมือนลูกวัวท่ีผูกไวขางนอก 
นอนขางใน.   ดวยวา   พระอนาคามีนั้น   อยูในกามาวจรภพก็จริง    ถึง 
อยางนั้น     สังโยชนก็ยังเขาไปพัวพันทานไวในรูปภพและอรูปภพเหมือน 
กัน.   พระโสดาบันและพระสกทาคามีในกามาวจรภพ   เหมือนลูกวัวท่ีผูก 
ไวขางใน  นอนขางใน.  ดวยวา  ทานเหลาน้ันอยูในกามาวจรภพเองบาง 
สังโยชนเขาไปพัวพันทานไวในกามาวจรภพบาง.   พระอนาคามีในรูปภพ  
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และอรูปภพ  เหมือนลูกวัวท่ีผูกไวขางนอก  นอนขางนอก   ดวยวา  ทาน 
อยูในรูปภพและอรูปภพนั้นเองบาง    สังโยชนเขาไปพัวพันทานไวในรูป- 
ภพและอรูปภพบาง.   พระขีณาสพในกามาวจรภพ   เหมือนลูกวัวท่ีไมได 
ผูกไวขางใน     ทองเท่ียวอยูขางใน.     พระขีณาสพในรูปภพและอรูปภพ 
เหมือนลูกวัวท่ีไมไดผูกไวขางนอก   เที่ยวอยูขางนอก.   ก็บรรดาสังโยชน 
ทั้งหลาย    สงัโยชน  ๓  เหลาน้ี    คือ  สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพต- 
ปรามาส   ไมหามบุคคลผูกําลังไปไมได   ผูไปแลวก็นํากลับมาไมได.   แต 
สังโยชน ๒  เหลาน้ี  คือ   กามฉันทะ     ยาบาท   อันบุคคลไมขมไวดวย 
สมาบัติ   หรอืไมถอนออกดวยมรรค    ยอมไมอาจเพ่ือใหเกิดในรูปภพและ 
อรูปภพได. 
         บุรุษวางถุงรัตนะ  ๒  ถุงไวขางตัว       แบงรตันะ ๗ ประการใหแก 
บริษัทที่มาหาเต็มคนละ ๒ มือ    ครั้นใหรัตนะถุงแรกอยางนี้แลว    แมถุง 
ที่   ๒    กใ็หอยางนั้นเหมือนกัน   แมฉันใด      พระสารีบุตรเถระก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ต้ังบท  ๒  บทเหลาน้ีวา  อชฺฌตฺตสโยชน  จ  อาวุโส  ปุคฺคล 
เทเสสฺสามิ  พหิทฺธาสโยชนฺจ  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ขาพเจาจักแสดง 
บุคคลผูมีสังโยชนภายใน  และบุคคลผูมีสังโยชนภายนอก ดังนี้   เปนหัวขอ 
ไวกอน    บดันี้    เพ่ือจะแสดงรายละเอียดแกบริษัท  ๘  เหลา    จึงเริ่มกถา 
อยางพิสดารน้ีวา    กตโม     จาวุโส    ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    ก็บุคคลผูมี 
สังโยชนภายในเปนอยางไร  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อิธ  แปลวา ในศาสนานี้.  บทวา สีลวา 
โหติ   ความวา เปนผูสมบูรณดวยจตุปาริสุทธิศีล.   พระสุธรรมเถระผูอยู 
ทีปวิหารกลาววา    พระเถระยกจตุปาริสุทธิศีลข้ึนแสดงดวยคําเพียงเทาน้ี  
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แลวแสดงเชฏฐกศีลในบาลีประเทศน้ันอยางพิสดาร   ดวยบทน้ีวา   ปาฏ-ิ  
โมกฺขสวรสวุโต    สํารวมโดยปาติโมกขสังวร    ดวยประการฉะน้ี.    ฝาย 
พระจูฬนาคเถระผูทรงพระไตรปฎก     อันเตวาสิกของพระสุธรรมเถระ 
กลาววา  พระสารีบุตรเถระกลาวถึงปาติโมกขสังวร      แมดวยบทท้ังสอง 
เพราะปาติโมกขสังวรน่ันแหละเปนศีล  สวน ๓ อยางนอกน้ี   ยอมมีฐานะ 
ที่เรียกไดวา ศีล  ดังน้ี .   เมื่อไมคลอยตาม  ทานยังกลาวยิ่งข้ึนไปวา   เพียง 
รักษาทวาร  ๖  เทาน้ัน   ก็ชื่อวา  อินทริยสังวร   เพียงใหปจจัยเกิดข้ึนโดย 
ธรรมโดยสมํ่าเสมอ   กช็ื่อวา อาชีวปาริสุทธิศีล   เพียงพิจารณาปจจัยที่ได 
มาวา  นี้มีประโยชน    ดังน้ีแลวบริโภค  ก็ชื่อวา  ปจจยสันนิสสิตศีล   แต 
ปาติโมกขสังวรเปนศีลโดยตรง   ภิกษุผูมีปฏิโมกขสังวรแตก   ไมควรจะ 
กลาววา  จักรักษาขอที่เหลือไวได     เหมือนคนศีรษะขาด    ก็ไมควรกลาววา 
จักรักษามือเทาไวไดฉะน้ัน       สวนภิกษุผูมีปาติโมกขสังวรไมดางพรอย 
ยอมสามารถรักษาขอที่เหลือใหเปนปกติไดอีก   เหมือนคนศีรษะยังไมขาด 
ยอมรักษาชีวิตไวไดฉะนั้น       พระสารีบุตรเถระจึงแสดงปาติโมกขสังวร 
ดวยบทวา   สีลวา     เมื่อจะใหปาฏิโมกขสังวรน้ันพิสดาร     จึงกลาววา 
ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต    เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปาฏิโมกฺขสวรสวุโต   ความวา   ผูประ- 
กอบดวยความสํารวมในพระปาติโมกข.     บทวา  อาจารโคจรสมฺปนฺโน 
ความวา   ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร.  บทวา  อณุมตฺเตสุ   แปลวา 
ประมาณนอย.  บทวา   วชฺเชสุ  ไดแกในอกุศลธรรมท้ังหลาย.  บทวา 
ภยทสฺสาวี     แปลวา  เหน็เปนภัย.   บทวา  สมาทาย   แปลวา  ถือเอา 
โดยชอบ.  บทวา สิกฺขติ  สิกฺขาปเทสุ  ความวา   สมาทานศึกษาสิกขาบท   
นั้น ๆ.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  สมาทาย  สิกขฺติ  สกิฺขาปเทสุ  ความวา  
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บรรดาสิกขาบทท้ังหลาย  คือบรรดาสวนแหงสิกขาบททั้งหลาย   สิกขาบท  
ขอใดขอหนึ่ง    ซึ่งเปนไปทางกายก็ตาม     ทางวาจาก็ตาม     ที่ควรศึกษา 
ถือเอาสิกขาบทนั้น ๆ  ทัง้หมดโดยชอบศึกษา.  ในเรื่องนี้มีความยอ  ดังนี้ . 
ก็บททั้งหลายมีปาฏิโมกขสังวรเปนตน  เหลาน้ีทั้งหมด  กลาวไวอยางพิสดาร 
แลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค     และจตุปาริสุทธิศีล    ก็แสดงแยกแยะไวแลว 
โดยอาการทั้งปวง.   
         บทวา อฺตร  เทวนิกาย  ความวา หมูเทพจําพวกใดจําพวกหนึ่ง 
ในบรรดาหมูเทพชั้นกามาพจร  ๖.    บทวา  อาคามี  โหติ  ความวา  เปน 
ผูมาเกิดในเบื้องตํ่า.   บทวา  อาคนฺตา  อิตฺถตฺต   ความวา  เปนผูมาสูความ 
เปนอยางนี้   คือความเปนขันธของมนุษยนี่แหละ.  พระเถระแสดงวา  เปนผู 
เกิดในภพน้ัน  หรือเกิดในภพสูงข้ึนไป   ก็หามิได  ยอมเปนผูมาเกิดในภพ 
เบื้องตํ่าอีกนั่งเอง.   ดวยองคนี้  ทานกลาวถึงมรรคเบื้องตํ่าท้ัง   ๒   และผล 
ทั้ง  ๒  ของภิกษุที่เจริญธาตุกัมมัฏฐาน.  ผูเปนสุกขวิปสสก.    บทวา 
อฺตร สนคฺ  เจโตวิมุตฺตึ  ความวา  จตุตถฌานสมาบัติอยางใดอยางหน่ึง 
ในสมาบัติ  ๘.   ดวยวา   จตุตถฌานสมาบัตินั้น  เรียกวา   สงบ  เพราะกิเลส  
ที่เปนขาศึกสงบ   และเรยีกวา  เจโตวิมุตติ   เพราะใจพนจากกิเลสเหลาน้ัน 
นั่นแล.   บทวา อฺตร  เทวนิกาย  ไดแกเทพนิกายจําพวกใดจําพวกหน่ึง 
ในเทพนิกายช้ันสุททวาส  ๕.     บทวา  อนาคนฺตา  อิตฺถตฺต     ความวา 
ไมมาสูความเปนปญจขันธนี้อีก.   พระเถระแสดงวา   ไมเกิดข้ึนภพเบ้ืองตํ่า 
จะเกิดในภพสูงข้ึนไปเทานั้น   หรือปรนิิพพานในภพนั้นเอง.    ดวยองคนี้ 
ทานกลาวถึงมรรค  ๓   และผล  ๓  ของภิกษุผูประกอบการบําเพ็ญสมาธิ. 
         บทวา กามานเย   นพฺิพิทาย  ไดแก เพ่ือตองการหนาย   คือเบ่ือ  
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กามท้ังสอง.   บทวา  วริาคาย   ไดแก  เพ่ือตองการคลายกําหนัด.    บทวา  
นิโรธาย  ไดแก  เพ่ือตองการทําใหเปนไปไมได.   บทวา  ปฏิปนฺโน โหติ 
ไดแก  เปนผูบําเพ็ญขอปฏิบัติ.   ดวยคําเพียงเทาน้ี     ยอมเปนอันพระเถระ 
กลาวอนาคามิมรรควิปสสนา      เพ่ือตองการใหความกําหนัดท่ีเปนไปใน 
กามคุณ  ๕   ของพระโสดาบันและของพระสกทาคามีสิ้นไป.       บทวา 
ภวานเยว    ไดแก  ซึ่งภพ  ๓.     ดวยบทน้ี    ยอมเปนอันพระเถระกลาว 
อรหัตมรรควิปสสนา   เพ่ือตองการใหความกําหนัดในภพของพระอนาคามี 
สิ้นไป.  ดวยบทวา  โส   ตณฺหกฺขยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ   เธอเปนผูปฏิบัติ 
เพ่ือความส้ินตัณหา   แมนี้   เปนอันพระเถระกลาวอนาคามิมรรควิปสสนา 
เพ่ือทําใหตัณหาที่เปนไปในกามคุณ ๕ ของพระโสดาบันและพระสกทาคามี 
นั้นแลส้ินไป.      ดวยบทวา  โส  โลภกฺขยาย  เธอเปนผูปฏิบัติเพ่ือความ 
สิ้นโลภะ      แมนี้       เปนอันพระเถระกลาวอรหัตมรรควิปสสนา     เพ่ือ 
ตองการใหความโลภในภพของพระอนาคามีสิ้นไป.       บทวา อฺญตร 
เทวนิกาย     ไดแก เทพนิกายจําพวกใดจําพวกหน่ึง     ในชั้นสทุธาวาส 
ทั้งหลายน่ันแหละ.    บทวา  อนาคนฺตา  อิตฺถติต    ความวา  ไมมาสูความ 
เปนขันธปญจกน้ี.   เปนผูไมเกิดในภพเบ้ืองตํ่า   เปนผูเกิดในภพสูงข้ึนไป 
เทาน้ัน     หรือปรินิพพานในภพนั้นเอง.    พระเถระกลาวมรรคและผล  ๒ 
เบื้องตํ่า   ของภิกษุผูเจริญธาตุกัมมัฏฐาน   ผูสุกขวิปสสก    ดวยองคแรก 
กลาวมรรคและผล ๓  ของภิกษุผูประกอบการบําเพ็ญสมาธิ   ดวยองคที่ ๒ 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ดวยบทวา  โส  กามาน  เธอเปนผูปฏิบัติเพ่ือดับเสียซึ่งกามทั้งหลาย 
นี้   พระเถระกลาวอนาคามิมรรควิปสสนาเบ้ืองสูง    เพ่ือใหความกําหนดัที่  
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เปนไปในกามคุณ  ๕   ของพระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งหลายส้ินไป. 
ดวยบทวา  โส   ภวายเยว      เธอเปนผูปฏิบัติเพ่ือตัดเสียซึ่งภพท้ังหลาย 
นั่นเทียว  นี้   พระเถระกลาวอรหัตมรรควิปสสนาเบื้องสูง     เพ่ือตองการ 
ใหความกําหนัดในภพของพระอนาคามีสิ้นไป.   ดวยบทวา  โส   ตณฺหก-ฺ 
ขยาย        เธอเปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินตัณหา    นี ้       พระเถระกลาว 
อนาคามิมรรควิปสสนาเบื้องสูง       เพ่ือใหตัณหาท่ีเปนไปในกามคุณ ๕ 
ของพระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งหลายส้ินไป.     ดวยบทวา  โส 
โลภกฺขยาย     เธอเปนผูปฏิบัติเพ่ือความส้ินโลภะ  นี้      พระเถระกลาว 
อรหัตมรรควิปสสนาเบ้ืองสูง  เพ่ือใหโลภะของพระอนาคามีสิ้นไป.  พระ- 
เถระกลาววิปสสนา   ดวยหัวขอท้ัง  ๖   เทศนาไปตามลําดับอนุสนธิอยางนี้ 
ดวยประการฉะน้ี.    เวลาจบเทศนา    เทวดาพันโกฏิ    บรรลุพระอรหัต. 
และที่เปนพระโสดาบันเปนตน     นบัไมถวน.     เมื่อตรัสมหาสมยสูตรก็ดี 
มงคลสูตรก็ดี  จูฬราหุโลวาทสูตร  เทวดาพันโกฏิบรรลุพระอรหัต  เหมือน 
ในสมาคมน้ี.   เทวดาและมนุษยที่เปนพระโสดาบันเปนตน  นับไมถวน. 
         บทวา  สมจิตฺตา  เทวตา   ความวา   เทวดาทั้งหลาย   ชื่อวาเหลา 
สมจิตตา    เพราะความท่ีมีจิตละเอียดเสมอกัน .     ดวยวา  เทวดาเหลาน้ัน 
ทั้งหมด     เนรมิตอัตภาพของตนใหละเอียดคลายจิต    เหตุนัน้   จึงชื่อวา 
สมจิตตา.  ชือ่วา  สมจิตตา  ดวยเหตุอ่ืน ๆ ก็มี.  พระเถระกลาวสมาบัติ 
กอน    แตมไิดกลาวถึงกําลังของสมาบัติ    เทวดาทั้งปวงไดมีความคิดเปน 
อยางเดียวกันวา       พวกเราจักอัญเชิญพระทศพลใหตรัสกําลังของสมาบัติ 
เหตุนั้น  จึงชื่อวา สมจิตตา.  เหตุอยางหน่ึง   พระเถระกลาวทั้งสมาบัติ  
ทั้งกําลังของสมาบัติ   โดยปริยายหนึ่ง.   เทวดาทั้งหลายตรวจดูวา   ใครบาง  
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หนอมาสมาคมน้ี   ใครไมมา    ทราบวา  พระตถาคตไมเสด็จมา   ทั้งหมด 
ไดมีความคิดเปนอยางเดียวกันวา  พวกเราจักอัญเชิญพระตถาคต  ทําบริษัท 
ใหบริบูรณ   เหตุนี้บางจึงชื่อวา สมจิตตา.  เหตุอีกอยางหนึ่ง    เทวดา 
ทั้งหลายท้ังปวงทีเดียว     ไดมีความคิดเปนอยางเดียวกันวา    ใคร ๆ ใน 
อนาคตไมวาจะเปนภิกษุ  ภิกษุณีก็ตาม  เทวดา  มนษุยก็ตาม จะไมเคารพ 
เพราะคิดวาเทศนาเรื่องนี้   เปนสาวกภาษิต (ไมใชพุทธภาษิต)  พวกเรา 
จักอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจา     ทาํเทศนาเรื่องนี้ใหเปนสัพพัญูภาษิต  
เทศนาเรื่องน้ีจักเปนที่ต้ังแหงความเคารพในอนาคตดวยอาการอยางนี้  
เหตุนี้บางจึงชื่อวา  สมจติตา.    เหตุอีกอยางหนึ่ง   เทวดาเหลานั้นทั้งหมด 
เปนผูไดสมาบัติอยางเดียวกันบาง    ไดอารมณอยางเดียวกันบาง   เหตุนั้น 
จึงชื่อวา สมจิตตา  อยางนี้ก็มี. 
         บทวา หฏา  ไดแก  ยินด ี รื่นเริง  บันเทิงใจ.  บทวา  สาธุ  เปน 
นิบาต  ในอรรถวา   วิงวอน.  บทวา อนุกมฺป    อปุาทาย   ความวา อาศัย 
ความอนุเคราะห  กรุณาเอ็นดูพระเถระ.   ความจริงในฐานะแมนี้   ไมมีกิจ 
ที่จะตองอนุเคราะหพระเถระ.   ในวันที่พระศาสดากําลังตรัสเวทนากัมมัฏ- 
ฐาน    แกทฆีนขปริพาชกผูเปนหลาน    ที่ประตูถ้ําสูกรขาตะ   พระเถระ 
ยืนถือกานตาลถวายงานพัดพระศาสดาอยู   ไดสําเร็จสาวกบารมีญาณ   โดย 
ไมตองชี้แจง  เหมือนคนบริโภคโภชนะที่เขาคดไวเพ่ือผูอ่ืน  บรรเทาความหิว 
และเหมือนคนเอาเครื่องประดับที่เขาจัดไวเพ่ือผูอ่ืน        มาสวมศีรษะตน 
ในวันนั้นแหละ    ชื่อวาพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหแลว.    เทวดา 
ทั้งหลายทูลวิงวอนพระผูมีพระภาคเจาวา        ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรด 
เสด็จไปอนุเคราะหเหลาเทวดาและมนุษยที่เหลือ  ซึ่งอยู  ณ ทีน่ั้น.   บทวา  
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พลวา  ปุริโส    ความวา   คนกําลังนอยไมสามารถจะคูแขนเขาหรือเหยียด  
แขนออกไดฉับพลัน   คนมีกําลังเทานั้นสามารถ เหตุนั้น ทานจึงกลาวดังน้ี. 
บทวา สมฺมุเข ปาตุรโหสิ  ความวา  ไดปรากฏในทีพ่รอมหนา  คือตอหนา 
ทีเดียว. 
         บทวา ภควา  เอตทโวจ  ความวา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําน้ี 
คือเหตุที่พระองคเสด็จมา  โดยนัยวา   อิธ   สารีปุตฺต   เปนตน.  เลากันมาวา 
พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริอยางนี้วา         ถาคนพาลอกตัญูบางคน 
ไมวาเปนภิกษุ    ภิกษุณีก็ตาม   เปนอุบาสก    อุบาสิกาก็ตาม   จะพึงคิด 
อยางนี้วา      พระสารีบุตรเถระไดบรษัิทมากมายเหลือเกิน      พระสัมมา- 
สัมพุทธเจาไมอาจจะทรงอดกลั้นเรื่องอยางนี้ได    จึงเสด็จมาทรงต้ังบริษัท 
ดวยความริษยา       ผูนั้นคิดประทุษรายเรา   ดังน้ี    จะพึงบังเกิดในอบาย. 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือตรัสถึงเหตุที่พระองคเสด็จมา      ไดตรัสพระพุทธ- 
ดํารัสวา   อิธ   สารีปุตฺต   เปนตน.       ครั้นตรัสถึงเหตุที่พระองคเสด็จมา 
อยางนี้แลว   บัดนี้เพ่ือจะตรัสกําลังแหงสมาบัติ    จึงตรัสพระพุทธดํารัสวา 
ตา   โข  ปน  สารีปุตฺต  เทวตา   ทสป    หุตฺวา  เปนตน.        ในบาลี 
ประเทศน้ัน  ควรจะนําเนื้อความมา  ดวยอํานาจยศบาง  ดวยอํานาจสมาบัติ 
บาง.  จะกลาวดวยอํานาจยศกอน   เทวดาพวกเปนใหญมาก  ไดยืนอยูใน 
ที่แหงละ  ๑๐  องค  เทวดาพวกเปนใหญนอยกวาพวกนั้น     ไดยืนอยูในที่ 
แหงละ  ๒๐  องค.  เทวดาพวกเปนใหนอยกวาพวกน้ัน ฯลฯ   ไดยืนอยู 
ในที่แหงละ  ๖๐  องค.    สวนดวยอํานาจสมาบัติ   พึงทราบ  ดงัน้ี  เทวดา 
เหลาใดเจริญสมาบัติชั้นประณีต    เทวดาเหลาน้ัน     ไดยืนอยูในท่ีแหงละ 
๖๐  องค.   เทวดาเหลาใดเจริญสมาบัติตํ่ากวาน้ัน   เทวดาเหลานั้น   ไดยืน  
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อยูในที่แหงละ  ๕๐  องค.      เทวดาเหลาใดเจริญสมาบัติตํ่ากวานั้น  ฯลฯ 
เทวดาเทาน้ัน    ไดยืนอยูในที่แหงละ  ๑๐  องค.    อีกอยางหนึ่ง    เทวดา 
เหลาใดเจริญสมาบัติข้ึนตํ่า  เทวดาเหลาน้ัน   ไดยืนอยูในที่แหงละ  ๑๐  องค 
เทวดาเหลาใดเจริญ   สมาบัติประณีตกวาน้ัน      เทวดาเหลาน้ันไดยืนอยูในที่ 
แหงละ  ๒๐  องค  เทวดาเหลาใดเจริญสมาบัติประณีตกวาน้ัน  ฯลฯ  เทวดา 
เหลาน้ัน   ไดยืนอยูในที่แหงละ  ๖๐  องค. 
         บทวา  อารคฺคโกฏินิตุทนมตฺเต    แปลวา  ในที่วางพอจดปลายเข็ม 
ลงได.  บทวา  น  จ  อฺมฺ  พฺยาพาเธนฺติ   ความวา ถึงยืนอยูในที่ 
แคบอยางนี้   ก็ไมเบียดกัน  ไมสีกัน  ไมกดกัน  ไมดันกันเลย   มิไดมีเหตุ 
ที่จะตองพูดวา    มือทานบีบเรา    เทาทานเบียดเรา     ทานยืนเหยียบเรา 
ดังน้ี.  บทวา   ตตฺถ  นูน  ไดแก  ในภพน้ันเปนแน.  บทวา  ตถา  จิตฺต 
ภาวิต   ความวา  จิตอันเทวดาเหลาน้ันอบรมดวยอาการน้ัน.  บทวา  เยน 
ตา  เทวตา   ความวา   จิตที่เทวดาอบรมดวยอาการนั้น  จึงเปนเหตุใหเทวดา 
เหลาน้ันแมมีจํานวน  ๑๐  ฯลฯ ก็ยืนอยูไดและไมเบียดกันและกัน.  บทวา 
อิเธว   โข   ไดแก    ในศาสนา   หรือในมนุษยโลก.   เปนสัตตมีวิภัตติ. 
ความวา  ในศาสนานี้แหละ.  ในมนุษยโลกน้ีแหละ. จริงอยู  จิตอันเทวดา 
เหลาน้ันอบรมแลว   ในมนุษยโลกน้ีแหละ  และในศาสนาน้ีแหละ   ซึ่งเปน 
เหตุที่เทวดาเหลาน้ันบังเกิดในรูปภพที่มีอยู     ก็แลเทวดาเหลาน้ันมาจาก 
รูปภพนั้นแลว      เนรมิตอัตภาพละเอียดยืนอยูอยางนี้.      บรรดาเทวดา 
เหลาน้ัน      แมเทวดาที่ทํามรรคและผล  ๓  ใหบังเกิดในศาสนาของพระ- 
กัสสปทศพลจะมีอยูก็จริง     ถึงอยางนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงทําวา 
พระสัพพัญูพุทธเจาท้ังหลาย   มีอนุสนธิตามตอเนื่องอยางเดียวกัน ศาสนา  
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คําสอนอยางเดียวกัน    เมื่อทรงทําศาสนาของพระพุทธเจาองคอ่ืน ๆ เปน  
พระพุทธศาสนานี้แล  จึงตรัสวา   อิเธว  โข  สารปุีตฺต   ดังน้ี  พระตถาคต 
ตรัสกําลังแหงสมาบัติ   ดวยพระพุทธดํารัสเพียงเทาน้ี . 
         บัดนี้   เมื่อจะตรัสอนุสาสนีตามระบบ      ปรารภพระสารีบุตรเถระ 
จึงตรัสวา  ตสฺมาติห  สารปุีตฺต   ดังน้ี. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ตสฺมา 
ความวา        เพราะเหตุที่เทวดาเหลานั้นทําสมาบัติที่มีอยูในภพน้ีแหละให 
บังเกิดแลวจึงไดบังเกิดในภพท่ีมีอยู.     บทวา    สนฺตินฺทฺริยา     แปลวา 
มีอินทรียสงบ    เพราะอินทรียทั้ง ๕    สงบ    เย็น    ประณีต.    บทวา 
สนฺตมานสา    แปลวา  มใีจสงบ  เพราะใจสงบ เย็น ประณีต.     บทวา 
สนฺตเยวุปหาร  อุปหริสฺสาม   ความวา  พวกเราจักเสนอความนับถือบูชา 
ดวยกายและใจ   ซึ่งเปนความนับถือบูชาอันสงบ  เย็น  ประณีต    ทีเดียว. 
บทวา  สพฺรหฺมจารีส ุ ไดแกในสหธรรมิกทั้งหลายผูประพฤติธรรมชั้นสูง 
ที่เสมอกัน    มีเปนผูมีอุเทศอันเดียวกันเปนตน.   ดวยพระพุทธดํารัสนี้วา 
เอวฺหิ   เต  สารีปุตฺต    สิกฺขิตพฺพ  ดงัน้ี       พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทํา 
เทศนาใหเปนภาษิตของพระสัพพัญูพุทธะโดยฐานเพียงเทานี้.      บทวา 
บทวา อนสฺสุ  แปลวา  เสีย  เสียหาย.     บทวา  เย   อิม   ธมฺมปรยิาย 
นาสฺโสสุ     ความวา   พวกนักบวชผูนับถือลัทธิอ่ืน   อาศัยทิฏฐิของตน 
ที่ลามก  เปลาสาระ  ไรประโยชน   ไมไดฟงธรรมเทศนานี้   เห็นปานน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาคามอนุสนธิ   ดวยประการฉะน้ี. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่   ๕  
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                    สูตรท่ี  ๖ 
       วาดวยกามราคะและทิฏฐิราคะเปนเหตุใหวิวาทกัน 
         [๒๘๒]  ๓๖.  สมยัหนึ่ง     ทานพระมหากัจจานะอยูที่ฝงแมน้ํา 
กัททมทหะ  ใกลพระนครวรณา   ครั้งน้ันแล  พราหมณอารามทัณฑะได 
เขาไปหาทานพระมหากัจานะถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว         จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง    ครั้นแลวไดถามวา    ดกูอนทานกัจจานะ    อะไรหนอเปนเหตุ 
เปนปจจัย  เครื่องใหกษัตริยกับกษัตริย  พราหมณกับพราหมณ   คฤหบด ี
กับคฤหบดี  วิวาทกัน   ทานมหากัจจานะตอบวา   ดูกอนพราหมณ  เพราะ 
เหตุเวียนเขาไปหากามราคะ   ตกอยูในอํานาจกามราคะ  กําหนัดยินดีในกาม- 
ราคะ ถูกกามราคะกลุมรุม  และถูกกามราคะทวมทับ แมกษัตริยกับกษัตรยิ 
พราหมณกับพราหมณ  คฤหบดีกับคฤหบดี  ก็วิวาทกัน. 
         อา. ดูกอนกัจจานะ  ก็อะไรเปนเหตุ   เปนปจจัย   เครื่องใหสมณะ 
กับสมณะวิวาทกัน . 
         มหา. ดกูอนพราหมณ    เพราะเหตุเขาไปหาทิฏฐิราคะ   ตกอยูใน 
อํานาจทิฏฐิราคะ   กําหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ   ถูกทิฏฐิราคะกลุมรุม    และ 
ถูกทิฏฐิราคะทวมทับ  แมสมณะกับสมณะก็วิวาทกัน. 
         อา. ดูกอนกัจจานะ   ก็ในโลก   ยงัมีใครบางไหม   ทีก่าวลวงการ 
เวียนเขาไปหากามราคะ    การตกอยูในอํานาจกามราคะ   การกําหนัดยินดี 
ในกามราคะ  การถูกกามราคะกลุมรุม     และการถกูกามราคะทวมทับนี้  
และกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฏฐิราคะ      การตกอยูในอํานาจทิฏฐิราคะ 
การถูกทิฏฐิราคะกลุมรุม  และการถูกทฏิฐิราคะทวมทับนี้เสียได.  
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         มหา.  ดูกอนพราหมณ  ในโลก    มีทานท่ีกาวลวงการเวียนเขาไป  
หากามราคะ  การตกอยูในอํานาจกามราคะ   การกําหนัดยินดีในกามราคะ 
การถูกกามราคะกลุมรุม    และการถูกกามราคะทวมทับนี้เสียได    และกาว 
ลวงความเวียนเขาไปหาทิฏฐิราคะ     การตกอยูในอํานาจทิฏฐิราคะ     การ 
กําหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ  การถูกทิฏฐิราคะกลุมรุม  และการถูกทิฏฐิราคะ 
ทวมทับนี้. 
         อา. ดูกอนกัจจานะ     ใครในโลกเปนผูกาวลวงการเวียนเขาไปหา 
กามราคะ. . .  และการถูกทิฏฐิราคะทวมทับนี้. 
         มหา. ดกูอนพราหมณ  ในชนบทดานทิศบูรพา   มีพระนครชื่อวา 
สาวัตถี  ณ  พระนครสาวัตถีนั้นทุกวันนี้      พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้นกําลังประทับอยู    ดูกอนพราหมณ     ก็พระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น        ทรงกาวลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ. . . . 
และการถูกทฏิฐิราคะทวมทับนี้ดวย. 
         เมื่อทานพระมหากัจจานะตอบอยางนี้แลว   พราหมณอารามทัณฑะ 
ลุกจากท่ีนั่ง  หมผาเฉวียงบาขางหน่ึงแลว  คุกมณฑลเขาขวาลงบนแผนดิน 
ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้ง 
วา   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ขอ 
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ผูกาว 
ลวงการเวียนเขาไปหากามราคะ  การตกอยูในอํานาจกามราคะ การกําหนัด 
ยินดีในกามราคะ  การถกูกามราคะกลุมรุม  และการถูกกามราคะทวมทับ 
นี้แลว   กับทัง้ไดกาวลวงการเวียนเขาไปหาทิฏฐิราคะ  การตกอยูในอํานาจ  
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ทิฏฐิราคะ  การกําหนัดยินดีในทิฏฐิราคะ  การถูกทิฏฐิราคะกลุมรุม   และ 
การถูกทิฏฐิราคะทวมทับนี้ดวย      ขาแตทานกัจจานะ     ภาษิตของทาน  
แจมแจงนัก  ขาแตทานกัจจานะ  ภาษิตของทานแจมแจงนัก  ทานกัจจานะ 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปด 
ของท่ีปด    บอกทางแกผูหลงทาง     หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา 
คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น    ขาแตทานกัจจานะ   ขาพเจาน้ี   ขอถึงพระ- 
โคดมผูเจริญพระองคนั้น   กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
ขอทานกัจจานะจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก   ผูถึงสรณะตลอดชีวิต   จําเดิม 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                                   จบสูตรที่  ๖  
 
                                          อรรถกถาสูตรท่ี ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปร๑ณาย   วหิรติ   ความวา    เมืองมีชื่อวาปรณา   ทาน 
พระมหากัจตานะเขาไปอาศัยเมืองนั้นอยู.  บทวา   กาม๒ราควนิิเวสวินิพนฺธ- 
ปลิเคธปริยุฏานชฺฌฌสานเหตุ  เพราะเวียนเขาไปหากามราคะ 
เปนเหตุ  ตกอยูในอํานาจกามราคะเปนเหตุ  มีความกําหนัดยินดีในกามราคะ 
เปนเหตุ  เพราะกามราคะกลุมรุมอยูเปนเหตุ  และทวมทับอยูเพราะกามราคะ 
เปนเหตุ.  มีคําอธิบายดังน้ี  เพราะกามราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ   ๕ 
นั้น  ยึดไวเปนตนเปนเหตุ    เพราะถูกกามราคะพัวพัน      ผูกพันไวเพราะ 
ละโมบ    คือตะกรามเพราะกามราคะน้ันแหละ    ซึ่งเปนเหมือนหลมใหญ 
เพราะกลุมรุมอยูเพราะกามราคะน้ันแหละ    คือถกูกามราคะจับไว  และเพราะ 
 
๑.  บาลีเปน  วรณาย  วิหรติ.  ๒. ม.  กามราคาภินิเวส.  
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จดจอเพราะกามราคะ    คือถูกกามราคะกลืนสําเร็จเสร็จส้ินยึดไว.    แมใน 
บทวา   ทิฏราค  เปนตน   ก็นัยนี้แหละ.  แตในบทวา ทิฏ ิราโค นี้  
บัณฑิตพึงทราบวา  ไดแกราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยทิฏฐิ  ๖๒.    
         บทวา  ปุรตฺถิเมสุ   ชนปเทสุ   ความวา   จากท่ีที่พระเถระอยูไป 
ทางทิศตะวันออก   มีสาวัตถีชนบท.    พระเถระเม่ือน่ัง    ก็นั่งหันหนาไป 
ทางทิศนั้น    ฉะน้ัน   ทานจึงกลาวอยางนี้.    บทวา   อุทาน  อทุาเนสิ 
แปลวา     เปลงอุทาน.    เหมือนอยางวา     น้ํามัน ไมอาจขังเครื่องตวงได 
ไหลลนไป  เขาเรียกวา   ลนเหลือ  และนํ้าท่ีไมอาจขังเหมืองน้ําไดไหลลน 
ไปน้ัน  เขาเรียกวา   น้ําหลาก  ฉันใด  คําท่ีเกิดแตปติก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ขังหทัยไมได  คือเก็บไวขางในไมอยู   ก็ลนออกขางนอกน้ัน     ทานเรียกวา 
 ิอุทาน    อธิบายวา    พราหมณอารามทัณฑะ    เปลงคําท่ีเกิดแตปติเห็น 
ปานน้ี. 
                                                      จบอรรถกถาสูตรที่   ๖ 
 
                        สูตรท่ี ๗   
 
      วาดวยชือ่วาเปนบัณฑิตและเปนเถระ  มใิชเพราะเปนคนแก 
 
         [๒๘๓] ๓๗.  สมัยหน่ึง   ทานพระมหากัจจานะอยูที่ปาคุนทาวัน 
ใกลเมืองมธุรา  ครั้งน้ันแล  พราหมณกัณฑรายนะเขาไปหาทานพระมหา- 
กัจจานะถึงท่ีอยู      ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ      ครัน้ผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    จึงน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้น 
แลวไดถามวา    ดูกอนทานกัจจานะ    ขาพเจาไดฟงมาวา    ทานสมณะ 
กัจจานะ   หาอภิวาท   ลกุข้ึนตอนรับพวกพราหมณ    ที่ชราแกเฒาลวงกาล   
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ผานวัย  หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะไม   ดูกอนทานกัจจานะ   ขาวท่ีไดฟงมา  
นั้นจริงแท   เพราะทานกัจจานะหาอภิวาท    ลุกข้ึนตอนรับพวกพราหมณ 
ที่ชราแกเฒาลวงกาลผานวัย   หรือเชื้อเชิญดวยอาสนะไม   ดูกอนกัจจานะ 
การกระทําเชนนี้นั้นเปนการไมสมควรแท. 
         ทานพระมหากัจจานะตอบวา   ดูกอนพราหมณ   ภูมิคนแกและภูมิ 
เด็ก    ที่พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงรูทรงเห็นพระองค  
นั้นตรัสไวมีอยู  ดูกอนพราหมณ  ถึงแมจะเปนคนแกมีอายุ  ๘๐ ป  ๙๐   ป 
หรือ  ๑๐๐  ป   แตกําเนิดก็ดี   แตเขายังบริโภคกาม    อยูในทามกลางกาม 
ถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา     ถูกกามวิตกเค้ียวกินอยู      ยังเปนผู 
ขวนขวายเพ่ือแสวงหากาม    เขาก็ยอมถึงการนับวาเปนพาล    ไมใชเถระ 
โดยแท  ดกูอนพราหมณ   ถึงแมวาจะเปนเด็กยังเปนหนุม   มีผมดําสนิท 
ประกอบดวยความเปนหนุมอันเจริญ     ยังต้ังอยูในปฐมวัย      แตเขาไม 
บริโภคกาม   ไมอยูในทามกลางกาม    ไมถูกความเรารอนเพราะกามแผดเผา 
ไมถูกกามวิตกเค้ียวกิน    ไมขวนขวายเพ่ือแสวงหากาม     เขาก็ยอมถึงการ 
นับวาเปนบัณฑิต   เปนเถระแนแททีเดียวแล. 
         ทราบวา    เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว     พราหมณ 
กัณฑรายนะไดลุกจากท่ีนั่งแลวหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง    ไหวเทาของภิกษุ 
ที่หนุมดวยเศียรเกลา   กลาววา   พระผูเปนเจาแก    ต้ังอยูแลวในภูมิคนแก 
เรายังเด็ก   ต้ังอยูในภูมิเด็ก   ขาแตทานกัจจานะ    ภาษิตของทานแจมแจง 
นัก  ขาแตทานกัจจานะ    ภาษิตของทานแจมแจงนัก    ทานพระกัจจานะ 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีควํ่า  เปด 
ของท่ีปด    บอกทางแกผูหลงทาง    หรือสองประทีปในที่มืดดวยต้ังใจวา  
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คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น   ขาแตทานกัจจานะ   ขาพเจาน้ี   ขอถึงพระโคดม 
ผูเจริญพระองคนั้น   กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ   ขอทาน 
พระกัจจานะจงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก   ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้  
เปนตนไป. 
                                              จบสูตรที่  ๗ 
 
                  อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา คุนฺทาวเน  ไดแก  ณ  ปาซ่ึงมีชื่ออยางนี้.  บทวา  อปุสงฺกมิ 
ความวา  กัณฑรายนพราหมณไดทราบขาวเลากันมาวา  พระมหากัจจานะ- 
เถระเห็นคนคราวพอของตนก็ตาม    คราวปูก็ตาม  คราวทวดก็ตาม   ไม 
กราบไหวไมลุกตอนรับ   ไมเชื้อเชิญใหนั่ง   ดังน้ี   คิดวา  ไมมีใครสามารถ 
แกเรื่องเพียงเทาน้ีใหสําเร็จได   เราจักเขาไปขมทาน   ดังนี้     รบัประทาน 
อาหารเขาแลว   เขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู.    บทวา   ชิณฺเณ 
ไดแก   ผูคร่าํคราเพราะชรา.     บทวา    วุฑฺเฒ    ไดแก   ผูเจริญโดยวัย. 
บทวา  มหลลฺเก   ไดแก  ผูแกโดยชาติ  (เกิดมานาน).  บทวา   อทฺธคเต  
ไดแก   ผูผานเวลายาวนาน.    บทวา    วโยยอนุปฺปตฺเต    ไดแก  ผูอยูถึง 
ปจฉิมวัย. 
         บทวา   ตยิท  โภ  กจฺจาน  ตเถว   ความวา  ทานกัจจานะผูเจริญ 
ขอใดที่พวกขาพเจาไดฟงมาอยางชัดเจน       ขอน้ันก็สมกับเรื่องที่ขาพเจา 
ไดเห็นนี้     ทําไมถึงเปนอยางนั้น    ไมเปนอยางอ่ืน   คําวา  น  หิ  ภว  
กจฺจาโน   พฺราหฺมเณ   นี ้    กัณฑรายนพราหมณกลาวหมายถึงตนเอง.  
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นัยวา     ขอน้ันมีอธิบายดังน้ีวา      ทานกัจจานะผูเจริญเห็นพวกเราผูเปน 
คนแกขนาดนี้      ก็ไมมีแมเพียงการกราบไหว      แมเพียงการลุกตอนรับ 
แตเพียงการเชื้อเชิญใหทีน่ั่ง.    บทวา  น    สมฺปนฺนเมว    แปลวา    ไม 
เหมาะเลย   คือไมสมควรทีเดียว.   พระเถระฟงคําของพราหมณแลว  คิดวา 
พราหมณนี้ไมรูจักคนแก   ไมรูจักเด็ก    จําเราจักบอกคนแกและเด็กแกเขา 
ดังน้ี  เมื่อจะขยายเทศนา  จึงกลาวคําวา  อตฺถิ   พฺราหฺมณ   เปนตน . 
                บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ชานตา ไดแก ผูรูนัยทั้งปวง.  บทวา 
ปสฺสตา  ไดแก ผูเห็นนัยนั้นนั่นแหละ   เหมือนเห็นผลมะขามปอมท่ีวาง 
ไวในมือ.    บทวา    วฑุฒฺภูมิ   ไดแก  เหตุที่ทําใหเปนคนแก.  บทวา 
ทหรภูม ิ ไดแก เหตุที่ทําใหเปนเด็ก.    บทวา   อสติีโก    ไดแก  มีวัย 
๘๐  ป.  บทวา  กาเม   ปริภฺุชติ   ความวา    ยังตองการบริโภคกามท้ัง 
๒  คือ  วัตถกุาม   และกิเลสกาม.    บทวา    กามมชฺณาวสติ   ความวา 
ยังอยูคือครองกามท้ัง ๒ อยาง   เหมือนเจาของเรือนอยูครองเรือน.   บทวา 
กามปริเยสนาย   อุสฺสุโก  ความวา   ยังขวนขวายเพ่ือแสวงหากามท้ัง  ๒ 
อยาง.     บทวา   โส   พาโล    น  เถโรเตฺวว    สงฺข    คจฺฉติ    ความวา 
บุคคลน้ันไมนับวาเปนเถระ    นับวาเปนเด็ก     คือคนปญญาออนโดยแท 
สมจริงดังท่ีตรัสไววา   
                      น  เตน  จ  เถโร   โหติ       เยนสฺส  ปลิต   สิโร 
                     ปริปกฺโก   วโย   ตสฺส        โมฆชิณฺโณติ  วุจฺจติ 
                         บุคคลจะเปนเถระ  เพราะเหตุที่มีผมหงอกบน 
                     ศีรษะกห็ามไิด  ผูนั้นมีวยัหงอมแลว  เรียกวา 
                     คนแกเปลา.   
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         บทวา  ทหโร  แปลวา  เด็กรุน.  บทวา  ยุวา  ไดแก ประกอบ 
ดวยความเปนหนุม.    บทวา    สุสูกาฬเกโส    แปลวา    มีผมดําสนิท  
บทวา  ภเทฺรน  โยพฺพเนน  สมนฺนาคโต    ความวา    บุคคลชื่อวาเปน 
คนหนุม  เพราะประกอบดวยความเปนหนุมใด  ทานแสดงความเปนหนุม 
นั้นวา  ภทฺรก  กําลังเจริญ.   บทวา  ปฐเมน   วยสา   ความวา    อายุ 
๓๓  ป    ชื่อวาปฐมวัย   ประกอบดวยปฐมวัยนั้น.    บทวา    ปณฺฑิโต 
เถโรเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ   ความวา  บุคคลน้ัน     คือเห็นปานน้ี     นับวา 
เปนบัณฑิตดวย   เปนเถระดวยแล.   สมจริงดังท่ีตรัสไว 
                  ยมฺหิ  สจฺจฺจ  ธมฺโม  จ  อหึสา  สยโม  ทโม 
              สเว   วนฺตมโล    ธีโร       โส  เถโรติ  ปวุจฺจติ  
                    ผูใดมีสัจจะ เที่ยงธรรม  ไมเบียดเบียน สํารวม 
              ฝกฝน  ผูนั้นแหละเปนผูคายกิเลสดุจธุลีแลว  เปน 
              ปราชญ   เราเรียกวาเถระ 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๗ 
 
                                            สูตรท่ี  ๘ 
 
           วาดวยเหตุเปนไปและไมเปนไปเพือ่ประโยชนเก้ือกูลแกชน 

 
                                           เปนอันมาก 
 
         [๒๘๔]  ๓๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมัยใด    พวกโจรมกีําลัง 
สมัยนั้น    พระเจาแผนดินยอมถอยกาํลัง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในสมัย 
เชนนั้น    พระเจาแผนดินยอมไมสะดวกท่ีจะเสด็จผานไป.      เสด็จออกไป  
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หรือจะออกคําส่ังไปยังชนบทชายแดน   ในสมัยเชนนั้น   แมพวกพราหมณ 
และคฤหบดีก็ไมสะดวกท่ีจะผานไป   จะออกไป  หรือเพ่ือตรวจตราการงาน 
ภายนอก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   สมัยใด   พวกภิกษุ 
เลวทรามมีกําลัง  สมัยนัน้  พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รักยอมถอยกําลัง  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ในสมัยเชนนั้น   ภิกษุพวกท่ีมีศีลเปนที่รัก   เปนผูนิ่งเงียบ 
ทีเดียว  นั่งในทามกลางสงฆ   หรือคบชนบทชายแดน   ขอน้ียอมเปนไป 
เพ่ือมิใชประโยชนของชนมาก  เพ่ือมิใชสุขของชนมาก  เพ่ือความฉิบหาย 
เพ่ือมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก  เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด   พระเจาแผนดินมีกําลัง  สมัยนั้น  พวกโจร 
ยอมถอยกําลงั    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในสมัยเชนนั้น    พระเจาแผนดิน 
ยอมสะดวกท่ีจะเสด็จผานไป      เสด็จออกไป     หรือท่ีจะออกคําส่ังไปยัง 
ชนบทชายแดน     ในสมยัเชนนั้น     แมพวกพราหมณและคฤหบดียอม 
สะดวกท่ีจะไป  ออกไป  หรือตรวจการงานภายนอก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน   สมัยใด  พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รัก.  มีกําลัง    สมัยนั้น 
พวกภิกษุที่เลวทราม  ยอมถอยกําลัง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในสมัยเชนนั้น 
พวกภิกษุที่เลวทราม   เปนผูนิ่งเงียบทีเดียว   นั่งในทามกลางสงฆ    หรือ 
ออกไปทางใดทางหนึ่ง       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ขอน้ียอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนของชนมาก   เพ่ือสุขของชนมาก    เพ่ือประโยชน    เพ่ือเกื้อกูล 
แกชนเปนอันมาก   เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
                                            จบสูตรที่   ๘  
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                          อรรถกถาสูตรท่ี ๘ 
 
         ในสูตรท่ี   ๘  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   โจรา  พลวนฺโต    โหนฺติ  ความวา   พวกโจรพรักพรอม 
ดวยพรรคพวก      พรักพรอมดวยบริวาร       พรักพรอมดวยสถานท่ีอยู 
พรักพรอมดวยพาหนะ.  บทวา  ราชาโน  ตสฺมึ   สมเย   ทุพฺพลา โหนฺติ 
ความวา   ในสมัยนั้น   ฝายเจาท้ังหลาย    เปนฝายออนกําลัง    เพราะไมมี 
สมบัติเหลานั้น.   บทวา   อติยาตุ    ความวา    เพ่ือเท่ียวตรวจตราชนบท 
ภายนอกแลวประสงคจะเขาพระนครในขณะท่ีตองการ.   บทวา    นิยฺยาตุ 
ความวา  ไมมีความผาสุก  ที่จะเสด็จออกไปไมวาในปฐมยาม   มัชฌิมยาน 
หรือปจฉิมยาม  ดวยมีพระดํารัสวา   พวกโจรปลนย่ํายีชนบทจําจักปองกัน 
พวกมัน.   จําเดิมแตนั้น  พวกโจรเที่ยวตีแยงชิงผูคน.  บทวา  ปจฺจนฺติเม 
วา    ชนปเท   อนุสฺาตุ    ความวา    แมจะปกครองชนบทชายแดน 
เพ่ือสรางบานที่อยู     สรางสะพาน     ขุดสระโบกขรณี    และสรางศาลา 
เปนตน  ก็ไมสะดวก.  บทวา  พฺราหมฺณคหปติกาน  ไดแก  พวกพราหมณ 
และคฤหบดีทั้งหลายท่ีอยูภายในพระนคร.  บทวา พาหิรานิ  วา  กมฺมนฺตาน ิ
ไดแก  งานสวนงานนานอกบาน. 
         บทวา  ปาปภิกฺขู  พลวนฺโต  โหนติฺ  ความวา   พวกภิกษุชั่วเปน 
ฝายมีกําลัง     พรั่งพรอมดวยอุปฏฐากชายหญิงเปนอันมาก    และไดพ่ึงพิง 
พระราชาและราชมหาอํามาตย.    บทวา    เปสลา    ภิกขฺู   ตสฺม ึ   สมเย 
ทุพฺพลา    โหนฺติ    ความวา    ในสมยันั้น    พวกภิกษุที่มีศีลเปนที่รัก 
(เรียบรอย)      เปนที่ออนกําลัง      เพราะไมมีสมบัติเหลาน้ัน.      บทวา 
ตุณหฺีภูตา  ตุณหีภูตา  สงฺฆมชฺเฌ  สงฺกสายนฺติ  ความวา  เปนผูเงียบ  
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เสียงนั่งในทานกลางสงฆ   ไมอาจเงยหนาอาปากกลาวอะไร ๆ แมแตคําเดียว 
นั่งประหน่ึงซบเซาอยู.  บทวา   ตยิท  ไดแก   เหตุนั่นนั้น.   ในฝายขาว 
ก็พึงทราบตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
                                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                          สูตรท่ี ๙ 
 
   วาดวยการปฏิบัตผิิดไมยังกุศลธรรมใหสําเร็จ  การปฏิบัติชอบ 
 
                                     ยังกุศลธรรมใหสําเร็จ 

 
         [๒๘๕]  ๓๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมสรรเสริญความปฏิบัติ 
ผิดของคน  ๒  จําพวก  คือคฤหัสถ  ๑  บรรพชิต  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏบิัติผิดแลว ยอมไมยังกุศลธรรมที่นําออกใหสําเร็จ 
ก็ได   เพราะการปฏิบัติผิดเปนเหตุ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราสรรเสริญ 
ความปฏิบัติชอบของคน  ๒  จําพวก  คือ   คฤหัสถ ๑  บรรพชิต ๑ ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    คฤหัสถหรือบรรพชติปฏิบัติชอบแลว    ยอมยงักุศลธรรม 
ที่นําออกใหสําเร็จได  เพราะการปฏิบัติชอบเปนเหตุ. 
                                                  จบสูตรที่ ๙ 
 
                               อรรถกถาสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี   ๙   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     มิจฺฉาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ    ความวา    เพราะกระทําคือ 
ปฏิบัติขอปฏิบัติผิดเปนเหตุ.  บทวา  ญาย   ธมฺม   กสุล  ไดแก  มรรค 



พรอมท้ังวิปสสนา.  ดวยวาบุคคลเห็นปานน้ี   ยอมไมอาจทํามรรคพรอมท้ัง  
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วิปสสนาใหสําเร็จ   คือใหถึงพรอมได.    ในฝายขาวก็พึงทราบตรงกันขาม 
กับที่กลาวแลว.  ในสูตรนี้    ตรัสมรรคพรอมวิปสสนา  
                                                  จบอรรถกถาสูตรที่   ๙ 
 
                          สูตรท่ี  ๑๐ 
 
     วาดวยเหตุใหพระสัทธรรมอันตรธานและดํารงอยู 
 
         [๒๘๖] ๔๐. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกท่ีหามอรรถและธรรม 
โดยสูตรซึ่งตนเรียนไวไมดี   ดวยพยัญชนะปฏิรปูนั้น  ชื่อวาปฏิบัติแลวเพ่ือ 
มิใชประโยชนของชนมาก     เพ่ือมิใชสุขของชนมาก    เพ่ือความฉิบหาย 
เพ่ือมิใชประโยชนแกชนเปนอันมาก        เพ่ือทุกขแกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย    อน่ึง    ภิกษุนั้นยังจะประสบบาปเปนอันมาก     และทั้งชื่อวา 
ทําสัทธรรมนี้ใหอันตรธานไปอีกดวย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุพวกท่ี 
อนุโลมอรรถและธรรม  โดยสูตรซึ่งตนเรียนไวดี   ดวยพยัญชนะปฏิรูปนั้น 
ชื่อวาปฏิบัติแลวเพ่ือประโยชนของชนมาก  เพ่ือความสุขของชนมาก  เพ่ือ 
ประโยชน      เพ่ือเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก      เพ่ือความสุขแกเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อน่ึง  ภิกษุพวกน้ันประสบบุญเปน 
อันมาก  ทั้งชื่อวาดํารงสัทธรรมนี้ไวอีกดวย. 
                                              จบสูตรที่  ๑๐ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทุคฺคหิเตหิ  ไดแก  ที่ถือมาผิดระเบียบ.  บทวา พฺยฺชน-  
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ปฏิรูปเกหิ   ไดแก   ที่มีพยัญชนะงดงาม    คือท่ีไดมาดวยมีอักขระวิจิตร.  
บทวา  อตฺถฺจ   ธมมฺจฺ    ปฏิวาหนฺติ   ความวา  ยอมคานท้ังอรรถกถา 
และบาลี   แหงสุตตันตะท้ังหลายท่ีถือมาถูก.    ภิกษุเหลาน้ันแสดงท้ังอรรถ 
ทั้งบาลีของสุตตันตะที่คือมาผิด       ยิง่ยวดกวา.      ฝายขาวก็พึงทราบ 
ตรงกันขามกับที่กลาวแลว.   ในสูตรนี้    ตรัสทั้งความเจริญและความเสื่อม 
แหงพระศาสดา   แล. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
                                          จบสมจิตตวรรคท่ี  ๔  
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                     ปริสวรรคท่ี  ๕ 
 
                           สูตรท่ี  ๑ 
 
       วาดวยบริษัท  ๒  จําพวก  คือ  ตื้น  และ ลึก 

 
         [๒๘๗]  ๔๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลายบริษัท ๒ จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน คือ  บริษัทต้ืน  ๑  บริษัทลกึ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บริษัท 
ต้ืนเปนไฉน     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บริษัทใดในธรรมวินัยนี้    มีภิกษุ 
ฟุงซานเชิดตัว   มีจิตกวัดแกวง   ปากกลา  พูดจาอื้อฉาว  หลงลืมสติ  ไมม ี
สัมปชัญญะ  มีจิตไมต้ังม่ัน  คิดจะสึก    ไมสํารวมอินทรีย    บริษัทเชนนี้ 
เรียกวาบริษัทต้ืน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บริษัทลกึเปนไฉน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรษัิทใดในธรรมวินัยนี้  มภิีกษุไมฟุงซาน   ไมเชิดตัว    มีจิต 
ไมกวัดแกวง  ปากไมกลา  ไมพูดจาอ้ือฉาว  ดํารงสติมั่น    มีสัมปชัญญะ 
มีใจต้ังม่ัน   มีจิตเปนเอกัคคตา  สํารวมอินทรีย    บริษัทเชนนี้     เรียกวา 
บริษัทลึก  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้แล บรรดาบริษัท ๒ 
จําพวกนี้   บริษัทลึกเปนเลิศ. 
                                              จบสูตรที่ ๑ 
 

                 อรรถกถาปริสวรรคที่  ๕ 
 
                     อรรถกถาสูรที่  ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๕  สูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุตฺตานา  ไดแก  เปดเผย  ไมปกปด.    บทวา    คมภฺีรา 



ไดแก  เรนลบั  ปกปด.  บทวา   อุทฺธตา    ไดแก    ประกอบดวยความ  
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ฟุงเฟอ.  บทวา  อุนฺนฬา ไดแก   ถือดี  อธิบายวา มีมานะเปลา ๆ ปลี ้ ๆ  
ที่ต้ังข้ึน.   บทวา   จปลา   ความวา   ประกอบดวยความชุกซนมีตกแตง 
จีวรเปนตน.    บทวา    มขุรา    ไดแก   ปากจัด    วาจาหยาบ.    บทวา 
วิกิณฺณวาจา  ไดแก  พูดไมสํารวม  พูดคําท่ีไรประโยชนไดทั้งวัน . บทวา 
มุฏสฺสตี ไดแก ปลอยสติ.  บทวา   อสมฺปชานา  ไดแก  ไรปญญา. 
บทวา   อสมาหิตา   ไดแก ไมไดแมเพียงความท่ีจิตมีอารมณเดียว. บทวา 
ปากตินฺทฺริยา   ความวา  ประกอบดวยอินทรียที่ต้ังอยูตามปกติ   เปดเผย 
ไมรักษา   (ไมสํารวม ).   ฝายขาว   พึงทราบตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                        สูตรท่ี ๒ 
 
       วาดวยบริษัทท่ีแยกเปนพวก  และท่ีสามัคคีกัน 
 
         [๒๘๘] ๔๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒ จําพวกนี้  ๒  จําพวก 
เปนไฉน คือ บริษัทที่แยกออกเปนพวก  ๑  บริษัทที่สามัคคีกัน  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็บริษัทที่แยกออกเปนพวกเปนไฉน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บริษัทใดในธรรมวินัยนี้  มีภิกษุหมายม่ันทะเลาะวิวาทกัน  ตางเอาหอกคือ 
ปากท่ิมแทงกันและกันอยู   บริษัทเชนนี้    เรียกวาบริษัทที่แยกกันเปนพวก 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บริษัทที่สามัคคีกันเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บริษัทใดในธรรมวินัยนี้   มีภิกษุพรอมเพรียงกัน    ชื่นชมกันไมวิวาทกัน 
เปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา        ตางมองดูกันและกันดวยนัยนตาเปนที่รักอยู 
บริษัทเชนนี้   เรียกวาบรษัิทที่สามัคคีกัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒ 
จําพวกนี้แล  บรรดาบริษัท  ๒  จําพวกน้ี   บริษัทที่สามัคคีกันเปนเลิศ. 
                                           จบสูตรที่  ๒  
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                       อรรถกถาสูตรท่ี   ๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๒  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ภณฺฑนชาตา  ความวา    เบื้องตนของการทะเลาะ    ทาน 
เรียกวา   แตกราว.   การแตกราวนั้นเกิดแลวแกภิกษุเหลาน้ัน     ดังน้ันจึง 
ชื่อวาเกิดแตกราว    อน่ึง  ไดแกการทะเลาะที่เกิดข้ึน   โดยกลาวคําเปนตน 
วา    พวกเราจักใหลงอาชญา    จักใหจองจําพวกทาน.      นัยฝายคฤหัสถ 
พึงทราบเทานี้กอน  สวนพวกบรรพชติท่ีกลาววาจาถึงการลวงอาบัติ   ชื่อวา 
เกิดทะเลาะกัน .   บทวา     วิวาทาปนฺนา     ไดแก    ถึงวาทะท่ีขัดแยงกัน. 
บทวา  มุขสตฺตีหิ    วิตุทนฺตา    ความวา    วาจาเปนทุภาษิตทานเรียกวา 
หอกคือปาก     เพราะอรรถวาตัดคุณความดีทั้งหลาย    ทิ่มคือแทงกันดวย 
วาจาเหลาน้ัน.    บทวา    สมคฺคา    ความวา    ประกอบดวยความเปนผู 
พรอมเพรียงกันดวยการกระทําส่ิงเหลาน้ี      คือ     งานเดียวกัน     อุเทศ 
เดียวกัน     มกีารศึกษาเสมอกัน.  บทวา    ปยจกขฺนูิ  ไดแก  ดวยจักษุที่ 
แสดงเมตตา   หวังดีกัน. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่   ๒ 
 
                          สูตรท่ี  ๓ 
 
       วาดวยบริษัทท่ีไมมีอคัรบุคคล  และมีอัครบุคล 
 
         [๒๘๙]  ๔๓. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒  จําพวกนี้  ๒  จําพวก 
เปนไฉน   คือ     บริษัทที่ไมมีอัครบุคคล  ๑     บรษัิทที่มีอัครบุคคล   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กบ็ริษัทที่ไมมีอัครบุคคลเปนไฉน      ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรษัิทใดในธรรมวินัยนี้  มพีวกภิกษุเถระเปนคนมักมาก  เปน  
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คนยอหยอน   เปนหัวหนาในการกาวไปสูทางตํ่า    ทอดท้ิงธุระในปวิเวก 
ไมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึงเพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรล ุ
เพ่ือทําใหเเจงซ่ึงธรรมที่ยังมิไดทําใหแจง      ประชมุชนภายหลังตางถือเอา 
ภิกษุเถระเหลาน้ันเปนตัวอยาง   ถึงประชุมชนนั้นก็เปนผูมักมาก  ยอหยอน 
เปนหัวหนาในการกาวไปสูทางตํ่า   หยุดทิ้งธุระในปวิเวก  ไมปรารภความ 
เพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง    เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไมบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทเชนนี ้  เรียกวา 
บริษัทไมมีอัครบุคคล   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บรษัิทที่มีอัครบุคคลเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรษัิทใดในธรรมวินัยนี้   มพีวกภิกษุเถระเปนคน 
ไมมักมาก  ไมยอหยอน  ทอดท้ิงธุระในการกาวไปสูทางตํ่า   เปนหัวหนา 
ในปวิเวก   ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง   เพ่ือบรรลุธรรมที่ยัง 
ไมไดบรรลุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง    ประชุมชนภาย 
หลังตางถือเอาภิกษุเถระเหลาน้ันเปนตัวอยาง   ถึงประชุมชนนัน้ก็เปนผูไม 
มักมาก  ไมยอหยอน  ทอดท้ิงธุระในการกาวไปสูทางต่ํา  เปนหัวหนาใน 
ปวิเวก   ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง   เพ่ือบรรลุธรรมท่ียังไม 
ไดบรรล ุ  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บริษัทเชนนี้   เรียกวาบรษัิทมีอัครบุคคล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒ 
จําพวกนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาบริษัท ๒ จําพวกนี้    บริษัท 
ที่มีอัครบุคคลเปนเลิศ. 
                                                จบสูตรที่ ๓ 
 
                               อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี ๓  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
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         บทวา   อคฺควตี     ไดแก   มีบุคคลสูงสุด    หรือประกอบดวยการ 
ปฏิบัติอยางเลิศคือสูงสุด.  บริษัทตรงขามจากบริษัทที่มีตนเลิศนั้น.   ชีวิต 
ที่ไมมีคนเลิศ.  บทวา  พาหุลฺลิกา  ไดแก ผูปฏิบัติดวยความมักมากดวย 
ปจจัย ๔    มจีีวรเปนตน .  บริษัทชื่อวา  สาถิลิกา    เพราะอรรถวา   ถือ 
ศาสนายอหยอน.  นิวรณ  ๕   เรียกวา  โอกฺกมน  ในคําวา   โอกฺกมเน 
ปุพฺพงฺคมา  นี้   ดวยอรรถวา  ดําเนินตํ่าลง. อธิบายวา   ภิกษุเถระเหลาน้ัน 
มุงหนาดวยทํานิวรณ  ๕   ใหเต็ม.  บทวา  ปวิเวเก   นิกฺขิตฺตธุรา   ความวา 
เปนผูทอดธุระในวิเวก  ๓  อยาง.  บทวา  น  วริิย   อารภนฺติ  ความวา 
ไมทําความเพียรทั้ง  ๒   อยาง.  บทวา   อปฺปตฺตสฺส      ปตฺติยา    ความวา 
เพ่ือตองการบรรลุคุณวิเศษคือฌานวิปสสนามรรคและผลท่ีคนยังไมได 
บรรลุมากอน.  สองบทนอกน้ี    อนธิคตสฺส   อธคิมาย   อสจฉฺิกตสฺส 
สจฺฉิกิริยาย  เปนไวพจนของบท   (อปฺปตฺตสฺส   ปตฺติยา)   นัน้เอง. 
บทวา  ปจฺฉิมา   ชนตา    ไดแก   ชนผูเปนสัทธิวิหาริกและอันเตวสิก. 
บทวา ทิฏนุคตึ   อาปชชฺติ    ความวา   เมื่อกระทาํความขอท่ีอุปชฌาย 
อาจารยกระทําแลว   ชื่อวาประพฤติตามอาจาระของทานเหลาน้ันที่ตนเห็น 
แลว.  คําท่ีเหลือ  พึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                       สูตรท่ี ๔ 
 
       วาดวยบริษัทท่ีมิใชอริยะ  และเปนอริยะ 

 
         [๒๙๐]  ๔๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒ จําพวกนี้  ๒  จําพวก 
เปนไฉน  คือบริษัทที่มิใชอริยะ   ๑   บริษัทที่เปนอริยะ   ๑   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    กบ็ริษัทที่มิใชอริยะเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุใน  
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บริษัทใดในธรรมวินัยนี้   ไมรูชัดตามเปนจริงวา  นี้ทุกข    นี้เหตุใหเกิด  
ทุกข   นี้ความดับทุกข   นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บริษัทเชนนี้    เรียกวาบรษัิทที่มิใชอรยิะ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บริษัทที่ 
เปนอริยะเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี ้
รูชัดตามเปนจริงวา     นี้ทกุข      นี้เหตุใหเกิดทุกข     นี้ความดับทุกข 
นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข       ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      บรษัิทเชนนี้ 
เรียกวาบริษัทที่เปนอริยะ     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บริษัท ๒  จําพวกนี้แล 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      บรรดาบริษัท ๒  จําพวกนี้     บริษัทที่เปนอริยะ 
เปนเลิศ. 
                                           จบสูตรที่   ๔ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อริยา  ไดแก   อริยสาวกบริษัท.  บทวา  อนริยา  ไดแก 
ปุถุชนบริษัท.  บทวา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต   นปฺปชานนฺติ   ความวา 
เวนตัณหา     เบญจขันธที่เปนไปในภูมิ  ๓  ชื่อวาทุกข    ไมรูทุกขเพียง 
เทาน้ีตามสภาวะที่เปนจริงวา  ทุกขนอกจากนี้  ไมมี.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้ 
ก็ในบทที่เหลือมีอธิบายวา  ตัณหามีในกอนซ่ึงทําทุกขนั้นใหต้ังข้ึน  ชื่อวา 
ทุกขสมุทัย  ความส้ินไปอยางเด็ดขาด  คือไมเกิดข้ึนอีกแหงตัณหานั้นนั่นแล 
หรือแหงสัจจะทั้งสองน้ัน  ชื่อวาทุกขนิโรธ.อริยมรรคประกอบดวย 
องค  ๘  ดวยสัจจะ  ๔   ดวยประการฉะน้ี. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๔  
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                      สูตรท่ี  ๕ 
 
       วาดวยบริษัทหยากเหย่ือ  และบริษัทใสสะอาด 

 
         [๒๙๑] ๔๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน   คือ   บริษัทหยากเยื่อ  ๑   บริษัทใสสะอาด  ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  กบ็ริษัทหยากเยื่อเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในบริษัท 
ใดในธรรมวินัยนี้   ยอมถงึฉันทาคติ  โทสาคติ  โมหาคติ  ภยาคติ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บริษัทเชนนี้   เรียกวาบริษัทหยากเยื่อ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ก็บริษัทใสสะอาดเปนไฉน    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุในบริษัทใดใน 
ธรรมวินัยนี้  ยอมไมถึงฉันทาคติ   โทสาคติ   โมหาคติ  ภยาคติ    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาบริษัท  ๒  จําพวกนี้   บริษัทใสสะอาดเปนเลิศ. 
                                                   จบสูตรที่   ๕ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี ๕ 
 
         ในสูตรท่ี   ๕  มีวินจิฉัยตอไปนี้. 
         บทวา   ปริสกสโฏ   ไดแก  บริษัทกาก บริษัทหยากเยื่อ  อธิบายวา 
บริษัทไมมีประโยชน.  บทวา  ปริสมณฺโฑ  ไดแก  บริษัทผองใส  อธิบายวา 
บริษัทผูมีประโยชน.  บทวา  ฉนฺทาคตึ  คจฺฉนฺติ  ความวา  ลุอคติเพราะ 
ความพอใจ   อธิบายวา   ทําส่ิงท่ีไมควรทํา.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้แหละ. 
         ก็การลอุคติ  ๔  เหลาน้ี     จะมีข้ึนในการแบงส่ิงของและในสถานท่ี 
วินิจฉัยอธิกรณ  ใน  ๒  อยางนั้น  จะกลาวในการแบงสิ่งของกอน   เมื่อ 
สิ่งของไมเปนที่ชอบใจถงึแกพวกภิกษุที่เปนภาระของตน    ในฐานะที่ตน 
ตองเลี้ยงดู    เปลี่ยนสิ่งของน้ัน    ใหสิง่ของท่ีชอบใจ    ชื่อวาลฉัุนทาคติ.  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 407 

แตเมื่อส่ิงของเปนที่ชอบใจถึงแกพวกภิกษุที่มิไดเปนภาระของตน   เปลี่ยน  
สิ่งของน้ันเสีย    ใหสิ่งของไมเปนที่ชอบใจไป   ชื่อวาลุโทสาคติ.   เมื่อไมรู 
วัตถุคือส่ิงของท่ีควรจะแบงและหลักเกณฑ  ชื่อวาลุโมหาคติ.     เปลี่ยนให 
สิ่งของท่ีชอบใจแกคนปากจัดหรือคนอาศัยพระราชาเปนตน  เพราะกลัววา 
เมื่อเราใหสิ่งของท่ีเปนที่ชอบใจ  คนพวกน้ีจะพึงทําความพินาศให ชื่อวา 
ลุภยาคติ.   แตผูใดไมดําเนินอยางนี้     เปนตราชูของตนท้ังปวง    วางตน 
เปนกลาง  มีความพอดี   สิ่งใดถึงแกผูใด  กใ็หสิ่งน้ันแหละแกผูนั้น   ผูนี ้
ชื่อวาไมลุอคติ   ๔ อยาง.   สวนในสถานวินิจฉัยอธิกรณ    พึงทราบดังนี้  
กลาวครุกาบัติของภิกษุผูเปนภาระของตน    ระบุวาเปนลหุกาบัติ   ชื่อวาลุ 
ฉันทาคติ.  กลาวลหุกาบัติของภิกษุพวกอ่ืน   ระบุวาเปนครุกาบัติ    ชื่อวา 
ลุโทสาคติ.   ไมรูการออกจากอาบัติและกองอาบัติ  ชื่อวาลุโมหาคติ. กลาว 
อาบัติหนักจริง ๆ    ของภิกษุปากจัด   หรือภิกษุทีพ่ระราชาทั้งหลายบูชา 
ระบุวาเปนอาบัติเบา   เพราะกลัววา   เมื่อเรากลาวอาบัติ   ระบวุาเปนอาบัติ 
หนัก  ภิกษุนีจ้ะพึงทําความพินาศให   ชื่อวาลุภยาคติ.    แตผูใดกลาวตาม 
เปนจริงทุกอยางของคนท้ังปวง   ชื่อวาไมลุอคติทั้ง   ๔  อยางแล. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่ ๕ 
 
                                                       สูตรท่ี ๖ 
 
                          วาดวยบริษัทท่ีด้ือดาน  และไมด้ือดาน 
 
         [๒๙๒] ๔๖.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จําพวกนี้  ๒  จําพวก 
เปนไฉน  คือบริษัทที่ดื้อดานไดรับการสอบถามแนะนํา  ๑   บริษัทที่ได 
รับการสอบถามแนะนําไมดื้อดาน   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กบ็ริษัทที่ 
ดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนําเปนไฉน   ภิกษุในบริษัทใดในธรรม  
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วินัยนี้   เม่ือผูอ่ืนกลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไวซึ่งลึกล้ํา   มอีรรถอันลกึล้ํา  
เปนโลกุตระ  ปฏิสังยุตดวยสัญญตธรรม  ไมต้ังใจฟงใหดี      ไมเง่ียหูลง 
สดับ   ไมเขาไปต้ังจิตไวเพ่ือจะรูทั่วถึง  อนึ่ง  ภิกษุเหลาน้ันไมเขาใจธรรม 
ที่ตนควรเลาเรียนทองข้ึนใจ     แตเมื่อผูอ่ืนกลาวพระสูตรที่กวีไดรจนาไว 
เปนคํากวี   มีอักษรวิจิตร   มีพยัญชนะวิจิตร   มใีนภายนอก  ซึ่งสาวกได 
ภาษิตไว   ยอมดังใจฟงเปนอยางดี   เง่ียหูลงสดับ   เขาไปต้ังจิตไวเพ่ือจะรู 
ทั่วถึง  อนึ่ง  ภิกษุเหลาน้ันยอมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน   ทองข้ึนใจ 
ภิกษุเหลาน้ันเรียนธรรมน้ันแลว  ไมสอบสวน  ไมเที่ยวไดถามกันและกันวา 
พยัญชนะนี้อยางไร    อรรถแหงภาษิตน้ีเปนไฉน  ภิกษุเหลาน้ันไมเปดเผย 
อรรถทีล่ี้ลับ    ไมทําอรรถที่ลึกซึ้งใหต้ืน     และไมบรรเทาความสงสัยใน 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความสงสัยหลายอยางเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บริษัท 
นี้  เรียกวาบริษัทดื้อดาน   ไมไดรับการสอบถามแนะนํา.      ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  กบ็ริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา   ไมดื้อดานเปนไฉน   ภิกษุ 
ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้   เมื่อผูอ่ืนกลาวพระสูตรที่กวีรจนาไวเปนคํากวี 
มีอักษรวิจิตร   มีพยัญชนะวิจิตร    มใีนภายนอก  เปนสาวกภาษิต  ไมต้ังใจ 
ฟงดวยดี  ไมเง่ียหูลงสดับ   ไมเขาไปต้ังจิตไวเพ่ือจะรูทั่วถึง  อนึง่  ภิกษุ 
เหลาน้ันไมเขาใจธรรมท่ีคนควรเลาเรียน    ทองข้ึนใจ   แตวา     เมื่อผูอ่ืน 
กลาวพระสูตรที่ตถาคตภาษิตไว    ซึง่ลึกล้ํา   มีอรรถลึกล้ํา  เปนโลกุตระ 
ปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม   ยอมต้ังใจฟงเปนอยางดี   เง่ียหูลงสดับ   เขาไป 
ต้ังจิตเพ่ือจะรูทั่วถึง     และภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน 
ทองข้ึนใจ   ภิกษุเหลาน้ันเรียนธรรมน้ันแลว    ยอมสอนสวนเที่ยวไตถาม 
กันวา   พยัญชนะน้ีอยางไร  อรรถแหงภาษิตน้ีเปนไฉน  ภิกษุเหลาน้ันยอม  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 409 

เปดเผยอรรถที่ลี้ลับ     ทําอรรถทีล่ึกซ้ึงใหต้ืน   และบรรเทาความสงสัยใน 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความสงสัยหลายอยางเสีย  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บริษัท 
นี้    เรียกวาบริษัทผูไดรับการสอบถามแนะนํา   ไมดื้อดาน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     บริษัท  ๒ จําพวกเหลาน้ีแล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดา 
บริษัท ๒ จําพวกนี้     บรษัิทที่ไดรับการสอนถามแนะนํา     ไมดื้อดาน 
เปนเลิศ.  
                                                  จบสูตรที่  ๖ 
 
                                                  อรรถกถาสูตรท่ี ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         โอกฺกาจิตวินีตา  ไดแก  ฝกสอนยาก. บทวา  โน  ปฏิปุจฺฉาวินีตา 
ไดแก  ไมเปนผูรับฝกสอนโดยสอบถาม.  บทวา  คมฺภีรา    ไดแก   ลึก 
โดยบาลี   เชนจุลสเวทัลลสูตร.  บทวา   คมฺภรีตฺถา  ไดแก  ลึกโดยอรรถ 
เชนมหาเวทัลลสูตร.    บทวา   โลกุตฺตรา  ไดแก  แสดงอรรถเปนโลกุตระ. 
บทวา  สฺุตปฏิสยุตฺตา ไดแก    ประกาศเพียงท่ีเปนสุญญตธรรม  ๗ 
เทาน้ัน  เชนแสังขตสังยุต.  บทวา  น  อฺาจิตฺต  อุปฏเปนฺติ ไดแก 
ไมต้ังจิตเพ่ือจะรู  คือหลับเสียบาง  สงใจไปท่ีอ่ืนเสียบาง.  บทวา 
อุคฺคเหตพฺพ  ปริยาปุณฺตพฺพ    ไดแก  ที่จะพึงถือเอาดวย  ที่จะพึงเลาเรียน 
ดวย.   บทวา  กวิกตา  ไดแก  ที่กวีแตง.  บทวา  กาเวยฺยา  นอกนี้ 
เปนไวพจนของบทวา    กวิกตา.    นัน้เอง.  บทวา   จิตฺตกฺขรา   แปลวา 
มีอักษรวิจิตร.  บทวา  จตฺิตพฺยฺชนา  นอกน้ี    เปนไวพจนของบทวา 
จิตฺตกฺขรา   นั้นเหมือนกัน.   บทวา    พาหิรกา   ไดแก   เปนสุตตันตะ 
นอกพระศาสนา.  บทวา สาวกภาสิตา  ไดแก ที่พวกสาวกของพาหิรก-  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 410 

ศาสดาเหลานั้นกลาวไว.  บทวา  สุสฺสสูนฺติ   ความวา  มีใจแชมชื่นต้ังใจ  
ฟงอยางดี   เพราะมีอักษรวิจิตร  และสมบูรณดวยบท.   บทวา     น  เจว 
อฺมฺ  ปฏิปุจฺฉนฺติ   ความวา  มิไดถามเน้ือความ  อนุสนธิ  หรือ 
เบื้องตนเบื้องปลายกัน และกัน.   บทวา  น  ปฏิวิจรนฺติ   ความวา    มิได 
เที่ยวไปไตถาม.   บทวา  อิท  กถ  ความวา  พยัญชนะน้ี    พึงเขาใจอยางไร 
คือพึงเขาใจวาอยางไร.    บทวา  อิมสสฺ    กฺวตฺโถ  ความวา ภาษิตน้ีมีเนื้อ 
ความอยางไร  มีอนุสนธอิยางไร  มีเบื้องตนและเบื้องปลายอยางไร   บทวา 
อวิวฏ   ไดแก  ที่ยังปกปด.   บทวา  น   วิรรนฺติ  ไดแกไมเปดเผย    บทวา 
อนุตฺตานีกต  ไดแกที่ไมปรากฏ.    บทวา  น  อุตฺตานีกโรนฺติ  ความวา 
มิไดทําใหปรากฏ.   บทวา กงฺขาฏานีเยสุ   ไดแก  อันเปนเหตุแหงความ 
สงสัย.   ฝายขาว  ก็พึงทราบตรงกันขามกับที่กลาวแลว. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                         สูตรท่ี  ๗ 
 
วาดวยบริษัททม่ีหนักในอามิส  ไมหนักในสัทธรรม  และบริษัทท่ีหนัก 
 
                             ในสัทธรรม    ไมหนักในอามิส 

 
                [๒๙๓]  ๔๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลายบริษัท  ๒  จําพวกนี้  ๒  จําพวก 
เปนไฉน  คือบริษัทที่หนักในอามิส   ไมหนักในสัทธรรม ๑ บริษัทที่หนัก 
ในสัทธรรม   ไมหนักในอามิส  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บรษัิทที่หนัก 
ในอามิส    ไมหนักในสัทธรรมเปนไฉน     ภิกษุบรษัิทใดในธรรมวินัยนี้ 
ตางสรรเสริญคุณของกันและกันตอหนาคฤหัสถผูนุงหมผาขาววา       ภิกษุ 
รูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต  รูปโนนเปนปญญาวิมุต   รูปโนนเปนกายสักขี  
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รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ   รูปโนนเปนสัทธาวิมุต   รูปโนนเปนธัมมานุสารี 
รูปโนนเปนสัทธานุสารี รูปโนนมีศีล  มีกลัยาณธรรม รูปโนนทุศีล  มีธรรม  
เลวทราม  เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น     ครั้นไดแลว     ตางก็กําหนัดยินดี 
หมกมุนไมเห็นโทษ     ไรปญญาเปนเหตุออกไปจากภพบริโภคอยู  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้เรียกวาบริษัทผูหนักในอามิส  ไมหนักในสัทธรรม 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บรษัิทที่หนักในสัทธรรม  ไมหนักในอามิสเปนไฉน 
ภิกษุในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้     ตางไมพูดสรรเสริญคุณของกันและกัน 
ตอหนาคฤหัสถผูนุงหมผาขาววา  ภิกษุรูปโนนเปนอุภโตภาควิมุต  รูปโนน 
เปนปญญาวิมุต   รูปโนนเปนกายสักขี  รูปโนนเปนทิฏฐิปตตะ  รูปโนนเปน 
สัทธาวิมุต   รูปโนนเปนธัมมานุสารี  รูปโนนเปนสัทธานุสารี  รูปโนนมีศลี 
มีกัลยาณธรรม   รูปโนนทุศีลมีธรรมเลวทราม  เธอตางไดลาภดวยเหตุนั้น 
ครั้นไดแลวก็ไมกําหนัดไมยินดีไมหมกมุน  มักเห็นโทษ  มีปญญาเปนเหตุ 
ออกไปจากภพบริโภคอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้เรียกวา  บริษัทผู 
หนักในสัทธรรม  ไมหนักในอามิส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จําพวก 
นี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาบรษัิท ๒ จําพวกน้ี  บริษัทที่หนักใน 
สัทธรรม   ไมหนักในอามิสเปนเลิศ. 
                                               จบสูตรที่  ๗ 
 
                                          อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         ในสูตรท่ี   ๗  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อามิสคร ุ  ไดแก  หนักในปจจัย  ๔   คือเปนบริษัทที่ถือ 
โลกุตรธรรมเปนของทรามดํารงอยู.  บทวา   สทฺธมฺมคร ุ   ไดแก  เปน  
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บริษัทที่ยกโลกุตรธรรม  ๙  เปนที่เคารพ        ถือปจจัย   ๔   เปนของทราม  
ดํารงอยู.     บทวา   อุภโตภาควิมุตฺโต   ความวา    เปนผูหลุดพนโดยสวน 
ทั้งสอง.    บทวา  ปฺญาวิมุตฺโต   ไดแก   เปนผูหลุดพนดวยปญญา  คือ 
เปนพระขีณาสพประเภทสุกขวิปสสก.  บทวา  กายสกฺขี  ไดแกเปนผูถูก 
ตองฌานดวยนามกาย ภายหลังทํานิโรธคือนิพพานใหแจงดํารงอยู.  บทวา 
ทิฏ ิปฺปตฺโต    แปลวา    เปนผูถึงท่ีสุดแหงความเห็น.  ทั้ง ๒ พวกเหลาน้ี  
ยอมไดในฐานะ  ๔.  บทวา   สทฺธาวิมตฺุโต     ไดแก  ชื่อวา  สัทธาวิมุตติ 
เพราะเชื่อจนหลุดพน.  แมพวกน้ีก็ยอมไดในฐานะ  ๖.  ชื่อวา ธมัมานุสาร ี
เพราะตามระลึกถึงธรรม.  ชื่อวา  สัทธานุสารี   เพราะตามระลึกถึงศรัทธา  
แม  ๒  พวกเหลาน้ี     ก็เปนผูพรอมเพรียงกันดวยปฐมมรรค.       บทวา 
กลฺยาณธมฺโม  แปลวา  เปนผูมีธรรมงาม.  บทวา   ทุสฺสีโล  ปาปธมฺโม 
แปลวา  เปนผูทุศีล   มีธรรมลามก.   เพราะเหตุไรจึงถือขอน้ี.   เพราะพวก 
เขาสําคัญวา เมื่อคนมีศีลทั้งหมดเสมือนคนเดียวกัน  ความเคารพอยางมีกําลัง 
ในคนผูมีศีล  ก็จะไมมี  แตเมื่อมีบางพวกเปนคนทุศีล  ความเคารพมีกําลัง 
จึงมีเหนือพวกคนมีศีล  จึงถืออยางนี้.    บทวา  เต   เตเนว  ลาภ   ลภนฺติ 
ความวา   ภิกษุเหลาน้ันกลาวสรรเสรญิภิกษุบางพวก    ติภิกษุบางพวก  ยอม 
ไดปจจัย  ๔.    บทวา  คธติา  ไดแก  เปนผูละโมบเพราะตัณหา.   บทวา 
มุจฺฉิตา  ไดแก  เปนผูสยบเพราะอํานาจตัณหา.     บทวา อชฺโณสนฺนา 
ไดแก  เปนผูอันความอยากทวมทับกลนืกินสําเร็จเสร็จส้ินแลว.     บทวา 
อนาทีนวทสฺสาวิโน   ไดแก   ไมเห็นโทษในการบริโภคโดยไมพิจารณา  
บทวา อนิสฺสรณปฺา ไดแก  เวนจากปญญาเครื่องสลัดออก  ที่ฉุดครา 
ฉันทราคะในปจจัย ๔ คือ ไมรูวาเนื้อความน้ีเปนอยางนี้. บทวา ปริภฺุชนฺติ  
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ไดแกเปนผูมีฉันทราคะบริโภค.                
         ในบทวา    อภุโตภาควิมุตฺโต   เปนตนในธรรมฝายขาว   มีวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้. 
         พระอรยิบุคคล ๗ จําพวก    มีอธบิายสังเขปดังน้ี .    ภิกษุรปูหน่ึง 
ยึดมั่นทางปญญาธุระ  ทาํสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิด  บรรลโุสดาปตติมรรค เธอ 
ยอมชื่อวา  ธมัมานุสารี  ในขณะนั้น  ชือ่วา  กายสักขี  ในฐานะ ๖ มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน        ชื่อวา    อุภโตภาควิมุต     ในขณะบรรลุอรหัตผล 
อธิบายวา    เปนผูหลุดพน  ๒  ครั้ง    หรือหลุดพนทั้ง  ๒  สวน    คือโดย 
วิขัมภนวมิุคติดวยสมาบัติทั้งหลาย  โดยสมุจเฉทวิมุตติดวยมรรค.  อีกรูป 
หน่ึงยึดมั่นทางปญญาธุระ    ไมอาจจะทําสมาบัติใหบังเกิดได    เปนสุกข- 
วิปสสกเทานั้น   บรรลุโสดาปตติมรรค  เธอยอมชื่อวา  ธัมมานุสารี  ในขณะ 
นั้น     ชื่อวา  ทิฏฐิปตติะ  ถึงท่ีสุดแหงความเห็น    ในฐานะ   ๖   มีโสดา- 
ปตติผลเปนตน     ชื่อวา   ปญญาวิมุตติ  ในขณะบรรลุอรหัตผล.   อีกรูป 
หน่ึงยึดมั่นทางสัทธาธุระ   ทําสมาบัติ  ๘ ใหบังเกิดแลวบรรลุโสดาปตติผล 
เธอยอมชื่อวา  สัทธานุสารี   ในขณะนั้น   ชื่อวา   กายสักขี   ในฐานะ  ๖ 
มีโสดาปตติผลเปนตน    ซึ่งวา  อุภโตภาควิมุต    ในขณะบรรลุอรหัตผล. 
อีกรูปหน่ึงยึดมั่นทางสัทธาธุระ    ไมอาจจะทําสมาบัติใหบังเกิดได    เปน 
สุกขวิปสสกเทาน้ัน   บรรลุโสดาปตติมรรค     ยอมชื่อวา  สัทธานุสารี  
ในขณะนั้น      ชื่อวา  สัทธาวิมุต   ในฐานะ   ๖  มโีสดาปตติผลเปนตน 
ชื่อวา  ปญญาวิมุต   ในขณะบรรลุอรหัตผล. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                       สูตรท่ี  ๘ 
 
       วาดวยบริษัทท่ีเรียบรอย  และไมเรียบรอย  
 
         [๒๙๔]  ๔๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลายบริษัท  ๒  จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน    คือบริษัทไมเรียบรอย ๑    บริษัทเรียบรอย ๑     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็บริษัทไมเรียบรอยเปนไฉน  ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้  กรรม 
ฝายอธรรมเปนไป  กรรมฝายธรรมไมเปนไป   กรรมที่ไมเปนวินัยเปนไป 
กรรมท่ีเปนวินัยไมเปนไป   กรรมฝายอธรรมรุงเรือ่ง   กรรมฝายธรรมไม 
รุงเรือง   กรรมที่ไมเปนวินัยรุงเรือง   กรรมท่ีเปนวินัยไมรุงเรือง   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    บริษัทนี้เรียกวาบริษัทไมเรียบรอย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะบริษัทเปนผูไมเรียบรอยกรรมฝายอธรรมจึงเปนไป กรรมฝายธรรม 
จึงไมเปนไป    กรรมที่ไมเปนวินัยจึงเปนไป   กรรมที่เปนวินัยจึงไมเปนไป 
กรรมฝายอธรรมจึงรุงเรือง  กรรมที่เปนธรรมจึงไมรุงเรื่อง  กรรมที่ไมเปน 
วินัยจึงรุงเรือง    กรรมที่เปนวินัยจึงไมรุงเรือง   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บรษัิท 
เรียบรอยเปนไฉน    ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้   กรรมฝายธรรมเปนไป 
กรรมฝายอธรรมไมเปนไป  กรรมที่เปนวินัยเปนไป  กรรมที่ไมเปนวินัยไม 
เปนไป   กรรมฝายธรรมรุงเรือง  กรรมฝายอธรรมไมรุงเรือง  กรรมท่ีเปน 
วินัยรุงเรือง กรรมท่ีไมเปนวินัยไมรุงเรือง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้  
เรียกวา  บรษัิทเรียบรอย  ดูกอนภิกษุทั้งหลายเพราะบริษัทเรียบรอย กรรม 
ฝายธรรมจึงเปนไปกรรมฝายอธรรมจึงไมเปนไป  กรรมที่เปนวินัยจึงเปนไป 
กรรมท่ีไมเปนวินัยจึงไมเปนไป  กรรมฝายธรรมจึงรุงเรือง  กรรมฝายอธรรม 
จึงไมรุงเรือง   กรรมท่ีเปนวินัยจึงรุงเรือง  กรรมทีไ่มเปนวินัยจึงไมรุงเรือง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒ จําพวกนี้แล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดา  
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บริษัท ๒ จําพวกนี้   บริษัทที่เรียบรอยเปนเลิศ. 
                                                จบสูตรที่  ๘ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี   ๘   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา วิสมา  ไดแก ชื่อวา ไมเรียบรอย เพราะอรรถวาพลังพลาด 
บทวา  สมา  ไดแก ชื่อวา  เรียบรอย  เพราะอรรถวาไมพลั้งพลาด.  บทวา 
อธมฺมกมฺมานิ  ไดแก  กรรมนอกธรรม.    บทวา  อวินยกมฺมานิ  ไดแก 
กรรมนอกวินัย. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่   ๘  
 
                       สูตรท่ี  ๙ 
 
       วาดวยบริษัทท่ีไรธรรมและที่ประกอบดวยธรรม 
 
         [๒๙๕]  ๔๙. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บริษัท  ๒ จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน  คือ บริษัทไรธรรม ๑  บริษัทที่ประกอบดวยธรรม  ๑  ฯลฯ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จําพวกน้ีแล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดา 
บริษัท  ๒   จําพวกนี้  บริษัทที่ประกอบดวยธรรมเปนเลิศ. 
                                                    จบสูตรที่  ๙  
 
                                  อรรถกถาสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 



         บทวา  อธมฺมิกา  แปลวา  ปราศจากธรรม.  บทวา   ธมมฺกิา แปลวา 
ประกอบดวยธรรม. 
                                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๙   
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                       สูตรท่ี  ๑๐ 
 
       วาดวยบริษัท  ๒  คือ  อธรรมวาทีและธรรมวาที 

 
         [๒๙๖]  ๕๐. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท ๒ จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน  คือ   อธรรมวาทีบริษัท  ๑   ธรรมวาทีบรษัิท  ๑   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   กอ็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในบริษัทใด 
ในธรรมวินัยนี้   ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ   เปนธรรมหรือไมเปนธรรม 
ก็ตาม   ภิกษุเหลาน้ัน    ครั้นยึดถืออธกิรณนั้นแลว    ไมยังกันและกันให 
ยินยอม   ไมเขาถึงความตกลงกัน   ไมยังกันและกันใหเพงโทษตน   ภิกษุ 
เหลาน้ันมีการไมตกลงกันเปนกําลัง    มีการไมเพงโทษตนเปนกําลัง    คิด 
ไมสละคืน   ยึดมั่นอธิกรณนั้นแหละดวยกําลัง   ดวยลูบคลํา   แลวกลาววา 
" คําน้ี เทาน้ันจริง   คําอ่ืนเปลา"   ดังน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี ้
เรียกวา  " อธรรมวาทีบรษัิท." 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ก็ธรรมวาทีบริษัทเปนไฉน     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ในบริษัทใดในธรรมวินัยนี้    ภิกษุทั้งหลายยึดถืออธิกรณ    เปน 
ธรรมหรือไมเปนธรรมกต็าม       ภิกษุเหลาน้ันครั้นยึดถืออธกิรณนั้นแลว 
ยังกันและกันใหยินยอม    เขาถึงความตกลงกัน      ยังกันและกันใหเพงโทษ 
เขาถึงการเพงโทษตน  ภิกษุเหลาน้ันมีความตกลงกันเปนกําลัง   คิดสละคืน 
ไมยึดมั่นอธิกรณนั้นดวยกําลัง"    ดวยการลูบคลํา    แลวกลาววา   " คําน้ี 
เทาน้ันจริง  คําอ่ืนเปลา"   ดังน้ี      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัทนี้เรียกวา 
"ธรรมวาทีบริษัท"  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บริษัท  ๒  จําพวกนี้แล  ดกูอน  
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ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาบริษัท  ๒  จําพวกนี้   ธรรมวาทีบริษัทเปนเลิศ.  
                                                    จบสูตรที่   ๑๐ 
                                            จบปริสวรรคที่ ๕ 
                                   จบปฐมปณณาสก 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๐   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
        บทวา   อธิกรณไดแก  อธิกรณ  ๔  อยาง  มีวิวาทาธิกรณเปนตน.  
บทวา  อาทิยนฺติ  แปลวา  ถือเอา.  บทวา  สฺาเปนฺติ   แปลวา  ใหรูกัน. 
บทวา   น  จ สฺตฺตึ อุปคจฺฉนฺติ   ความวา  ไมประชุมแมเพ่ือประกาศ 
ใหรูกัน.    บทวา  น  จ   นิชฺฌาเปนฺติ   ไดแก  ไมใหเพงโทษกัน .  บทวา 
น  จ  นิชฺฌตฺตึ   อุปคจฺฉนติฺ   ความวา  ไมประชุมเพ่ือใหเพงโทษกันและ- 
กัน.  บทวา  อสตฺติพลา  ความวาภิกษุเหลาน้ัน  ชื่อวา อสฺตฺติพลา 
เพราะมีการไมตกลงกันเปนกําลัง.        บทวา     อปฺปฏินิสฺสคฺคมนฺติโน 
ความวา  ภิกษุเหลาใดมีความคิดอยางนี้วา  ถาอธิกรณที่พวกเราถือ  จักเปน 
ธรรมไซร   พวกเราจักถือ    ถาไมเปนธรรมไซรพวกเราจักวางมือ  ดังนี้ 
ภิกษุเหลาน้ัน      ชื่อวามีการไมคิดสละคืน.       แตภิกษุเหลานี้ไมคิดกั้น 
อยางนั้น   เหตุนั้น   จึงชื่อวา  ไมมีการคิดกันสละคืน.     บทวา ถามสา 
ปรามสา  อภนิิวิสฺส  ความวา  ยึดมั่นโดยกําลังทิฏฐิและโดยการลูบคลําทิฏฐิ. 
บทวา อิทเมว  สจฺจ    ความวา   คําของพวกเราน้ีเทาน้ัน   จริง.    บทวา  
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โมฆมฺ   ความวา  คําของพวกท่ีเหลือเปนโมฆะ  คือเปลา.    ฝายขาว 
มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
                                           จบปริสวรรคที่  ๕ 
                                          จบปฐมปณณาสก  
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                          ทุติยปณณาสก 
 

                           ปุคคลวรรคที่  ๑ 
 
                               สูตรท่ี  ๑ 
 
      วาดวยบุคคล  ๒  จําพวก  ท่ีเกิดขึ้นเพื่อประโยชนสุข 

 
                   แกเทวดาและมนุษย  
 
         [๒๙๗]  ๕๑. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๒ จําพวกนี้   เมื่อเกิด 
ข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนเกื้อกูลของชนมาก  เพ่ือสุขของชนมาก 
เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก    เพ่ือความสุขแกเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย    ๒ จําพวกเปนไฉน   คือ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา  ๑  พระเจาจักรพรรดิ   ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๒ จําพวกนี้แล 
เมื่อเกิดข้ึนในโลก   ยอมเกิดข้ึนเพ่ือประโยชนเกื้อกูลของชนมาก   เพื่อสุข 
ของชนมาก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  เพ่ือความสุข 
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. 
                                                     จบสูตรที่  ๑ 
 
                           ทุติยปณณาสก 
 

                            ปคุคลวรรคที่  ๑ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 



 
         ทุติยปณณาสก  สูตรที่  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         เพราะถือเอาพรอมกับพระเจาจักรพรรดิ  จึงมิไดตรัสบทวา โลกา-  
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นุกมฺปาย   ไวดวย.   และในสูตรนี้    เพราะความเกิดข้ึนแหงพระเจาจักร- 
พรรดิ   สัตวโลกยอมไดสมบัติ ๒  (คือมนุษยสมบัติ  และสวรรคสมบัติ)  
สวนความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไดสมบัติทั้ง ๓   (คือได 
เพ่ิมนิพพานสมบัติดวย). 
                                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                        สูตรท่ี  ๒ 
 
          วาดวยอัจฉริยบุคคล  ๒  จําพวก 

 
         [๒๙๘]   ๕๒.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๒  จําพวกนี้  เมื่อเกิด 
ข้ึนในโลก  ยอมเกิดข้ึนเปนอัจฉริยมนุษย  ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ พระ- 
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ๑   พระเจาจักรพรรดิ  ๑    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   บคุคล ๒ จําพวกน้ีแล    เมือ่เกิดข้ึนในโลก   ยอมเกิดข้ึนเปน 
อัจฉริยมนษุย. 
                                                  จบสูตรที่  ๒ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อจฺฉริยมนุสสฺา    ความวา    เหลามนุษยผูสรางสมบารมี 
ชื่อวามนุษยอัศจรรย. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่    ๒  
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                     สูตรท่ี  ๓ 
 
       วาดวยกาลกิริยาของบุคคล  ๒  จําพวก 

 
         [๒๙๙]  ๕๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กาลกิรยิาของบุคคล  ๒  จําพวกนี้ 
เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก      กาลกิรยิาของบุคคล  ๒  จําพวก 
เปนไฉน  คือ  ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ๑   ของพระเจา 
จักรพรรดิ   ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กาลกิริยาของบุคคล  ๒  จําพวกนี้แล 
เปนความเดือดรอนแกชนเปนอันมาก. 
                                               จบสูตรที่  ๓ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท้ี  ๓   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  พหุโน   ชนสฺส  อนุตปฺปา  โหติ  ความวา   ยอมกระทํา 
ความรอนใจแกมหาชน.  บรรดาบุคคล  ๒  จําพวกนั้น   กาลกิริยาของพระเจา 
จักรพรรดิ     ยอมกระทําความรอนใจแกเทวดาและมนุษยในจักรวาลเดียว 
กาลกิริยาของพระตถาคต   ยอมกระทาํความรอนใจแกเทวดาและมนุษยใน 
หม่ืนจักรวาล. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                          สูตรท่ี ๔ 
 
                 วาดวยถูปารหบุคคล ๒ จําพวก 

 



         [๓๐๐]  ๕๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถูปารหบุคคล ๒ จําพวกน้ี 
๒   จําพวกเปนไฉน  คือ    พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ๑  พระ- 
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เจาจักรพรรดิ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถูปารหบุคคล  ๒  จําพวกนี้แล. 
                                           จบสูตรที่  ๔ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๔  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ถูปารหา    แปลวา     ผูสมควรคือคูควรเหมาะสมแกสถูป. 
เพราะผูปรนนิบัติพระเจดียของพระเจาจักรพรรดิ    ยอมไดสมบัติ   ๒    ผู 
ปรนนิบัติพระเจดียของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไดสมบัติแมทั้ง   ๓. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
                         สูตรท่ี  ๕ 
 
      วาดวยพระพุทธเจา  ๒   จําพวก 

 
         [๓๐๑]   ๕๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พระพุทธเจา ๒ จําพวกน้ี  
๒ จําพวกเปนไฉน  คือ  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑  พระ- 
ปจเจกพุทธเจา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระพุทธเจา  ๒ จําพวกน้ีแล. 
                                                    จบสูตรที่  ๕ 
 
                              อรรถกถาสูตรท่ี ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  พุทฺธา  ไดแก  ทานผูตรสัรูอริยสัจ  ๔  ดวยอานภุาพของตน 
(ตรัสรูเอง).                                    



                                              จบอรรถกถาสูตรที่ ๕  
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                         สูตรท่ี  ๖ 
 
        วาดวยบคุคล  ๒  จําพวก  เม่ือฟาผาไมสะดุง 

 
          [๓๐๒]  ๕๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๒  จําพวกนี้  เมื่อฟาผายอม 
ไมสะดุง  ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ  พระภิกษุขีณาสพ  ๑  ชางอาชาไนย  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๒  จําพวกนี้แล  เมื่อฟาผายอมไมสะดุง. 
                                             จบสูตรที่  ๖ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในสูตรท่ี   ๖   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ผลนฺติยา   แปลวา    เมื่อฟาทําเสียง  [ผา].  บทวา  น 
สนฺตสนฺติ  ความวา  ยอมไมกลัวเพราะละสักกายทิฏฐิไดแลว.  บรรดาคน 
และสัตวทั้งสองน้ัน    พระขีณาสพไมกลัว  เพราะละสักกายทิฏฐิของตนได 
แลว   ชางอาชาไนยไมกลัว  เพราะมีสักกายทิฏฐิจัด. 
                                          อรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                                  สูตรที่  ๗ 
 
      วาดวยบุคคล  ๒  จําพวก  เม่ือฟาผาไมสะดุง 

 
         [๓๐๓] ๕๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ๒  จําพวกน้ี  เมื่อฟาผายอม 
ไมสะดุง  ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  พระภิกษุขีณาสพ  ๑  มาอาชาไนย    ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกน้ีแล  เมือ่ฟาผายอมไมสะดุง. 



                                                   จบสูตรที่  ๗  
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                       สูตรท่ี  ๘ 
 
       วาดวยบคุคล  ๒  จําพวก  เม่ือฟาผาไมสะดุง  
 
         [๓๐๔]  ๕๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ๒ จําพวกนี้  เมื่อฟาผายอม 
ไมสะดุง    ๒ จําพวกเปนไฉน คือ พระภิกษุขีณาสพ ๑   สีหมฤคราช ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ๒  จําพวกนี้แล   เมื่อฟาผายอมไมสะดุง. 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๗ - ๘ 
 
         แมในสูตรท่ี  ๗   ขอ ๓๐๓   และสูตรที่  ๘  ขอ  ๓๐๔   ก็นัยนี้แหละ. 
                                                จบอรรถกถาสูตรที่   ๗ - ๘ 
 
                              สูตรท่ี  ๙ 
 
       กินนรเห็นประโยชน  ๒  ประการจึงไมพูดภาษามนุษย 

 
         [๓๐๕]  ๕๙. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กินนรเห็นอํานาจประโยชน 
๒  ประการน้ี    จึงไมพูดภาษามนุษย   อํานาจประโยชน  ๒  ประการเปน 
ไฉน  คือ   เราอยาพูดเท็จ   ๑   เราอยูพูดผูอ่ืนดวยคําไมจริง   ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กินนรเห็นอํานาจประโยชน  ๒ ประการนี้แล    จึงไมพูด 
ภาษามนุษย. 
                                                 จบสูตรที่  ๙  
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                    อรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา   กึปุริสา  ไดแก  กินนร.  บทวา  มานุสึ  วาจ  น  ภาสนฺติ 
ความวา  ไมพูดภาษามนุษย. 
         เลากันมาวา ราษฎรนํากินนรตัวหนึ่งมาแสดงแกพระเจาธรรมาโศก. 
พระองคมีรับสั่งวา     พวกทานจงใหมันพูด.    กนินรไมปรารถนาจะพูด. 
บุรุษคนหน่ึงคิดวา    เราจักใหกินนรนีพู้ด    จึงพากินนรลงไปยังปราสาท 
ชั้นลาง    ตอกหลัก   ๒   หลักแลวยกหมอขาวข้ึนต้ัง.    หมอขาวตกลงขาง 
โนนบางขางนี้บาง.  กินนรเห็นดังนั้น   ก็กลาวคําเพียงเทาน้ีวา   ตอกหลัก 
เพ่ิมอีกหลักหนึ่ง   จะไมเหมาะหรือ.   เวลาตอมา   เขานํากินนรมาแสดงอีก 
๒ ตัว  พระราชามีรับสั่งวา.  พวกเจาจงใหมันพูด    กินนรทั้งสองน้ันก็ไม 
ปรารถนาจะพูด.  บรุุษคนหนึ่งคิดวา     เราจักใหกนินรทั้งสองน้ีพูด  จึงได 
พากินนรเหลาน้ันไปตลาด.   ที่ตลาดน้ัน  กินนรตัวหนึ่งไดเห็นมะมวงสุก 
และปลา  กนินรอีกตัวหนึ่งไดเห็นผลมะขวิดและผลไมมีรสเปรี้ยว.  บรรดา 
กินนร ๒ ตัวนั้น  กินนรตัวหนึ่งพูดวา  เพ่ือนยาก   พวกมนุษยเค้ียวกิน 
(ผลไมมีมะมวงเปนตน ) พวกเขาจะไปเปนโรคกลากไดอยางไรเลา.  กินนร 
อีกตัวหนึ่งพูดวา   คนเหลาน้ีอาศัยปลาและผลไมนั้น  จะไมเปนโรคเรื้อน 
ไดอยางไรเลา.  กินนรท้ังหลายแมไมอาจพูดภาษามนุษย  แตเมื่อเห็นอํานาจ 
ประโยชน  ๒   อยางดังกลาวมาน้ี  กพู็ด  แล. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๙  
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                        สูตรท่ี  ๑๐ 
 
      วาดวยมาตุคามไมอ่ิมไมระอาธรรม  ๒  ประการ 

 
         [๓๐๖]  ๖๐. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มาตุคามไมอ่ิม  ไมระอาตอ 
ธรรม ๒ ประการ  ทํากาลกิริยา  ธรรม ๒ ประการเปนไฉน  คือ  การ 
เสพเมถุนธรรม  ๑    การตลอดบุตร ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มาตุคาม 
ไมอ่ิม  ไมระอาตอธรรม ๒  ประการน้ีแล  ทํากาลกิริยา. 
                                             จบสูตรที่   ๑๐ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๐   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อปฺปฏิวาโน  ไดแก   ไมเธอ  ไมทอแท. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๐ 
 
                             สูตรท่ี  ๑๑ 
 
       วาดวยการอยูรวมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษ 

 
         [๓๐๗]    ๖๑.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจักแสดงการอยูรวมของ 
อสัตบุรุษ  ๑ การอยูรวมของสัตบุรุษ    ๑  แกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง 
จงใสใจใหดี  เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคแลว   พระ- 
ผูมีพระภาคไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็การอยูรวมของอสัตบุรุษเปน 
อยางไร   และอสัตบุรุษยอมอยูรวมอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุที่ 



เปนเถระในธรรมวินัยนี้  ยอมคิดเชนนี้วา    ถึงภิกษุที่เปนเถระก็ไมควรวา 
กลาวเรา   ถงึภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็ไมควรวากลาวเรา  ถึงภิกษุทีเ่ปนนวกะ  
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ก็ไมควรวากลาวเรา    แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ    ภิกษุที่เปน  
มัชฌิมะ    ภิกษุที่เปนนวกะ    ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร 
ก็พึงปรารถนาส่ิงที่ไมเปนประโยชน  ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวา 
กลาวเรา   เราพึงพูดกะเขาวา   จักไมทําละ   ดังน้ี   แมเราก็พึงเบียดเบียน 
เขาบาง    เราแมเห็นอยูก็ไดพึงตมถอยคําของเขา    แมหากภิกษุที่เปน 
มัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร  ก็พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีไมเปนประโยชน  ไม 
ใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา  เราพึงพูดกะเขาวา  จักไมทําละ 
ดังน้ี    แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง   แมเราเห็นอยู   ก็ไมพึงทําตามถอยคํา 
ของเขา  ถาแมภิกษุที่เปนนวกะ  จะพึงวากลาวเราไซร  ก็พึงปรารถนาแตสิ่ง 
ที่ไมเปนประโยชนไมใชปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา  เราพึงพูด 
กะเขาวา   จักไมทําละ  ดงัน้ี    แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง   เราแมจะเห็น 
อยู     ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา  แมภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็คิดอยางนี้  ฯลฯ 
แมภิกษุที่เปนนวกะก็คิดเชนนี้วา   ถึงภิกษุที่เปนเถระก็ไมควรกลาววาเรา 
ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็ไมควรวากลาวเรา   ถึงภิกษุที่เปนนวกะก็ไมควรวา 
กลาวเรา   แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ  ภิกษุที่เปนมัชฌิมะ  ภิกษุ 
ที่เปนนวกะ   ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเราไซร   ก็พึงปรารถนา 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชน  ไมปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา  เราพึง 
พูดกะเขาวา   จักไมทําละ   ดังน้ี   แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง   เราแมจะ 
เห็นอยู  ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาว 
เราไซร ...  ถาแมภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร   ก็พึงปรารถนาแต 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชน    ไมปรารถนาสิ่งท่ีเปนประโยชนวากลาวเรา    เรา 
พึงพูดกะเขาวา    จักไมทาํละ    ดังน้ี     แมเราก็พึงเบียดเบียนเขาบาง    เรา  
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แมจะเห็นอยู   ก็ไมพึงทําตามถอยคําของเขา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การอยู  
รวมของอสัตบุรุษเปนเชนนี้แล  และอสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้แล. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การอยูรวมของสัตบุรุษเปนอยางไร  และสัตบุรุษ 
ยอมอยูรวมอยางไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุที่เปนเถระในธรรมวินัยนี ้
ยอมคิดเชนนี้วา ถึงภิกษุที่เปนเถระก็พึงวากลาวเรา  ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะก็ 
พึงวากลาวเรา  ถึงภิกษุที่เปนนวกะก็พึงวากลาวเรา แมเราก็พึง ๆ กลาวภิกษุ 
ที่เปนเถระ  ภิกษุที่เปนมัชฌิมะ ภิกษุที่เปนนวกะ  ถาภิกษุที่เปนเถระจะพึง 
วากลาวเราไซร   ก็พึงปรารถนาส่ิงที่เปนประโยชน    ไมใชปรารถนาสิ่งท่ี 
ไมเปนประโยชนวากลาวเรา   เราพึงพูดกะเขาวา  ดลีะ   ดังน้ี   แมเราก็ไม 
พึงเบียดเบียนเขา   เราแมเห็นอยู   ก็ควรทําตามถอยคําของเขา   ถาแมภิกษุ 
ที่เปนมัชฌิมะจะพึงวากลาวเราไซร ... ถาแมภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาว 
เราไซร   ก็พึงปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน    ไมปรารถนาสิ่งท่ีไมเปน 
ประโยชนวากลาวเรา    เราพึงพูดกะเขาวา    ดีละ    ดังน้ี    แมเราก็ไมพึง 
เบียดเบียนเขา   เราแมเห็นอยู   ก็ควรทําตามถอยคําของเขา   แมภิกษุที่เปน 
มัชฌิมะก็คิดเชนนี้    ฯลฯ   แมภิกษุที่เปนนวกะก็คิดเชนนี้วา   ถึงภิกษุที่ 
เปนเถระก็พึงวากลาวเรา   ถึงภิกษุที่เปนมัชฌิมะกพึ็งวากลาวเรา   ถึงภิกษุ 
ที่เปนนวกะก็พึงวากลาวเรา      เราก็พึงวากลาวภิกษุที่เปนเถระ     ที่เปน 
มัชฌิมะ  ภิกษุที่เปนนวกะ  ถาแมภิกษุที่เปนเถระจะพึงวากลาวเรา   ก็พึง 
ปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน        ไมปรารถนาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนวา 
กลาวเรา   เราพึงพูดกะเขาวา   ดีละ    ดังน้ี     แมเราไมพึงเบียดเบียนเขา 
เราแมเห็นอยู     ก็ควรทําตามถอยคําของเขา    ถาแมภิกษุที่เปนมัชฌิมะจะ 
พึงวากลาวเราไซร   ... ถาแมภิกษุที่เปนนวกะจะพึงวากลาวเราไซร   ก็พึง  
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ปรารถนาแตสิ่งท่ีเปนประโยชน    ไมใชปรารถนาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนวา 
กลาวเรา   เราพึงพูดกะเขาวา    ดีละ    ดังน้ี     แมเราไมพึงเบียดเบียนเขา 
เราแมเห็นอยู  ก็ควรทําตามถอยคําของเขา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การอยู 
รวมของสัตบุรุษเปนเชนนี้แล  และสัตบุรุษยอมอยูรวมเชนนี้. 
                                             จบสูตรที่ ๑๑ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๑ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อสนฺตสนฺนิวาส  ไดแก  การอยูรวมกันของเหลาสัตบุรุษ. 
บทวา   น  วเทยฺย  ความวา  ไมพึงกลวากลาว   อธิบายวา  จงอยาวากลาว 
ดวยโอวาทก็ตาม    ดวยอนุสาสนีก็ตาม.    บทวา   เถรปาห  น  วเทยฺย 
ความวา     แมเราก็ไมพึงวากลาวภิกษุผูเถระ      โดยโอวาทและอนุสาสนี. 
บทวา   อหิตานุกมฺป    ไดแก  นุงหวังแตสิ่งที่ไมเปนประโยชน.    บทวา 
โน  หิตานุกมฺป   ไดแก  ไมมุงหวังประโยชนเกื้อกูล.  บทวา  โนติ  น 
วเทยฺย     ความวา  พึงกลาววา   ขาพเจาจักไมเชื่อคําของทาน.      บทวา 
วิเหเสยฺย  ความวา พึงเบียดเบียนเพราะเหตุแหงถอยคํา.  บทวา ปสฺสมฺ-  
ปสฺส  น  ปฏกิเรยฺย  ความวา  แมเราเห็นอยูก็ตาม  รูอยูก็ตาม  จะไมเชื่อ 
คําของผูนั้น.   พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยอุบายน้ี.    สวนในฝาย 
ขาว  บทวา  สาธูติ  น   วเทยฺย  ความวา  เมื่อเราชื่นชมคําของเขา  จะ 
พึงกลาววา   ดีละ   เจริญแท   ทานกลาวดีแลว. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๑  
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                          สูตรท่ี  ๑๒ 
 
       วาดวยอธิกรณท่ีเปนเหตุใหภิกษุอยูไมผาสุกและอยูผาสุก  
 
         [๓๐๘]  ๖๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในอธิกรณใด  การดาโต 
ตอบกัน   ความแขงดีกัน เพราะทิฏฐิ   ความอาฆาตแหงใจ  ความไมพอใจ 
ความข้ึงเคียด  ยังไมสงบระงับไป ณ ภายใน   ความมุงหมายน้ีในอธิกรณ 
นั้น   จักเปนไปเพ่ือความเปนอธิกรณยืดเยื้อ  กลาแข็ง  รายแรง  และภิกษุ 
ทั้งหลายจักอยูไมผาสุก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สวนในอธิกรณใดแล  การดา 
โตตอบกัน  ความแขงดีกันเพราะทิฏฐิ  ความอาฆาตแหงใจ  ความไมพอใจ 
ความข้ึงเคียด  สงบระงับดีแลว ณ ภายใน  ความมุงหมายน้ีในอธิกรณนั้น 
จักไมเปนไปเพ่ือความเปนอธิกรณยึดเยื้อ     กลาแข็ง   รายแรง   และภิกษุ 
ทั้งหลายจักอยูเปนผาสุก. 
                                             จบสูตรที่   ๑๒  
                            จบปุคคลวรรคที่ ๑ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๒   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อุภโต   วจีสสาโร   ความวา     วาจาท่ีสาดใสกันและกัน 
ออกมาเปนดาและดาตอบกันทั้งสองฝาย   ชื่อวาการตอปากตอคํา.      บทวา 
ทิฏฐิปลาโส    ความวา    การตีเสมอมีลักษณะเทียบคู  ซึ่งเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยทิฏฐิ  ชือ่วาการตีเสมอดวยอํานาจทิฏฐิ.   บทวา  เจตโส   อาฆาโต  
ไดแก  ความโกรธ.   จริงอยู   ความโกรธน้ัน      เกิดข้ึนทําจิตใหอาฆาต. 
บทวา  อปฺปจฺจโย  ไดแก อาการท่ีไมยินดี  อธิบายวา  โทมนัส.  บทวา  
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อนภิรทฺธิ    ไดแก  ความโกรธนั่นเอง.   ก็ความโกรธน้ัน   ทานเรียกวา 
อนภิรทฺธิ    เพราะไมยินดีอยางยิ่ง.   บทวา   อชฺฌตฺต   อวูปสนฺต  โหติ  
ความวา เรื่องนั้นทั้งหมดไมสงบเสียได  ในจิตของตนซ่ึงเปนภายในของตน 
และในบริษัทของตน   คือสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก.    บทวา   ตเสฺมต 
ตัดบทเปน  ตสฺมึ   เอต  เเปลวา   ขอท่ีจะพึงหวังไดในอธิกรณเรื่องนั้น. 
บทที่เหลือ  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๒  
                                          จบปุคคลวรรคที่ ๑  
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                             สุขวรรคที่  ๒ 
 
                                    สตูรท่ี  ๑ 
 
         [๓๐๙]   ๖๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒  อยางนี้   ๒  อยางเปน 
ไฉน  คือ  สขุของคฤหัสถ  ๑  สุขเกิดแตบรรพชา  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สุข ๒ อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาสขุ  ๒  อยางนี้    สุขเกิดแต 
บรรพชาเปนเลิศ. 
                                                    จบสูตรที่ ๑ 
 
                              สูตรท่ี  ๒ 
 
         [๓๑๐]  ๖๔.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สุข ๒ อยางนี้   ๒ อยางเปน 
ไฉน  คือ  กามสุข ๑  เนกขัมมสุข  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข ๒ อยาง 
นี้แล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสุข  ๒  อยางนี้   เนกขัมมสุขเปนเลิศ. 
                                              จบสูตรที่  ๒ 
 
                                สูตรท่ี  ๓ 
 
         [๓๑๑]   ๖๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒ อยางนี้   ๒ อยางเปน 
ไฉน  คือ   สขุเจือกิเลส  ๑     สุขไมเจือกิเลส   ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สุข ๒ อยางนี้แล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสุข   ๒ อยางนี้   สุขไมเจือ 
กิเลสเปนเลิศ. 
                                                  จบสูตรที่  ๓  
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                           สูตรท่ี  ๔ 
 
         [๓๑๒] ๖๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สุข ๒ อยางนี้  ๒ อยางเปน  
ไฉน  คือ   สขุมีอาสวะ ๑  สุขไมมีอาสวะ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สุข  
๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสุข  ๒  อยางนี้   สุขไมมีอาสวะ 
เปนเลิศ. 
                                             จบสูตรที่  ๔ 
 
                          สูตรท่ี ๕ 
 
         [๓๑๓]  ๖๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข ๒ อยางนี้  ๒ อยางเปน 
ไฉน   คือ   สุขอิงอามิส  ๑  สุขไมอิงอามิส  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สุข 
๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสุข ๒ อยางนี้    สขุไมอิงอามิส 
เปนเลิศ. 
                                               จบสูตรที่  ๕ 
 
                            สูตรท่ี ๖ 
 
         [๓๐๔]  ๖๘. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สุข ๒ อยางนี้  ๒  อยางเปน 
ไฉน    คือ  สุขของพระอริยเจา  ๑  สขุของปุถุชน   ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
สุข  ๒  อยางนี้แล  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสุข  ๒  อยางนี้  สุขของ 
พระอริยเจาเปนเลิศ 
                                                   จบสูตรที่  ๖  
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                       สูตรท่ี  ๗ 
 
          [๓๑๕]   ๖๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒  อยางนี้   ๒ อยางเปน 
ไฉน  คือ   กายิกสุข   ๑   เจตสิกสุข ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สขุ  ๒ อยาง 
นี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาสขุ  ๒  อยางนี้    เจตสิกสุขเปนเลิศ. 
                                            จบสูตรที่ ๗ 
 
                       สูตรท่ี  ๘ 
 
          [๓๑๖]   ๗๐. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุข ๒ อยางนี้  ๒ อยางเปนไฉน 
คือ      สุขอันเกิดแตฌานที่ยังมีปติ   ๑      สุขอันเกิดแตฌานท่ีไมมีปติ   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสุข 
๓  อยางนี้   สุขอันเกิดแตฌานไมมีปติเปนเลิศ. 
                                             จบสูตรที่  ๘ 
 
                       สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๓๑๗]  ๗๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒  อยางนี้    ๒ อยางเปน 
ไฉน   คือ    สุขเกิดแตความยินดี   ๑   สุขเกิดแตความวางเฉย  ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   สุข  ๒  อยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสุข   ๒ 
อยางนี้    สขุเกิดแตการวางเฉยเปนเลิศ. 
                                                 จบสูตรที่  ๙  
 
                        สูตรท่ี  ๑๐ 
 



         [๓๑๘]  ๗๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข ๒ อยางนี้  ๒  อยางเปนไฉน 
คือ   สุขที่ถึงสมาธิ ๑   สขุที่ไมถึงสมาธิ  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สุข    ๒  
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อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสุข  ๒  อยางนี้     สขุที่ถึงสมาธิ 
เปนเลิศ.  
                                             จบสูตรที่ ๑๐ 
 
                           สูตรท่ี ๑๑ 
 
         [๓๑๙ ]  ๗๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สุข   ๒ อยางนี้    ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ    สุขเกิดแตฌานมีปติเปนอารมณ      สุขเกิดแตฌานไมมี 
ปติเปนอารมณ ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สุข ๒ อยางนี้แล    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   บรรดาสุข  ๒  อยางนี้     สขุเกิดแตฌานไมมีปติเปนอารมณเปน 
เลิศ. 
                                           จบสูตรที่ ๑๑ 
 
                           สูตรท่ี ๑๒  
 
         [๓๒๐]  ๗๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สุข  ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  สุขที่มีความยินดเีปนอารมณ   ๑  สขุที่มีความวางเฉยเปน 
อารมณ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สุข  ๒ อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาสุข  ๒  อยางนี้  สุขที่มีความวางเฉยเปนอารมณเปนเลิศ. 
                                             จบสูตรที่ ๑๒ 
 
                           สูตรท่ี ๑๓ 
 
         [๓๒๑] ๗๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สุข ๒ อยางนี้     ๒ อยาง 
เปนไฉน    คือ    สุขที่มีรปูเปนอารมณ   ๑  สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณ  ๑ 



ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สุข ๒ อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาสุข 
๒ อยางนี้   สุขที่ไมมีรูปเปนอารมณเปนเลิศ. 
                                                จบสูตรที่  ๑๓ 
                             จบสุขวรรคท่ี  ๒  
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                      สุขวรรคที่ ๒๑ 

 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 
 
         สุขวรรคที่   ๒  สูตรที่   ๑  (ขอ  ๓๐๙)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    คิหิสขุ     ไดแก    ความสุขทุกอยางของคฤหัสถทั้งหลาย 
ที่มีความสําเร็จกามเปนมูล.  บทวา   ปพฺพชฺชาสุข    ไดแก  ความสุขที่มี 
การบรรพชาเปนมูล. 
                                                 จบอรรถกถาสูตรที่ ๑   
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  (ขอ ๓๑๐)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     กามสุข    ไดแก     ความสุขที่เกิดข้ึนเพราะปรารภกาม. 
บทวา  เนกฺขมฺมสขุ   ความวา  บรรพชา  ทานเรียกวาเนกขัม    สุขที่เกิด 
ข้ึนเพราะปรารภเนกขัมนั้น. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่ ๒ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  ( ขอ ๓๑๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อุปธิสุข  ไดแก  สุขที่เปนไปในภูมิ  ๓.  บทวา นิรูปธิสุข  
ไดแก   สุขทีเ่ปนโลกุตระ. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 



๑. สุขวรรคท่ี  ๒  มีพระสูตร ๑๓ สูตร เปนพระสูตรส้ัน ๆ ท้ังอรรถกถาแกไวส้ัน ๆ  จงึลงติด 
ตอกันไวท้ังวรรค  โดยลงเลขขอแตละสูตรกํากับไวดวยเพื่อความไมสับสน.  
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                    อรรถกถาสูตรที่  ๔  
 
         ในสูตรท่ี   ๔   (ขอ ๓๑๒)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สาสวสุข  ไดแก  สุขในวัฏฏะ  ซึ่งเปนปจจัยแกอาสวะ 
ทั้งหลาย.  บทวา  อนาสวสุข   ไดแก   สุขในพระนิพพาน   ซึ่งไมเปน 
ปจจัยแกอาสวะเหลาน้ัน. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่ ๔ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕   (ขอ ๓๑๓)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  นิรามิส  ไดแก  สุขเครื่องใหถึงวัฏฏะ   ยังมีกิเลส.  บทวา 
นิรามิส  ไดแก  สุขเครื่องใหถึงพระนิพพาน  ปราศจากกิเลส. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖ (ขอ ๓๑๔)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อริยสุข  ไดแก   สุขของอริยบุคคล.   บทวา   อนรยิสุข  
ไดแก สุขของปุถุชน. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่   ๖ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 
         ในสูตรท่ี  ๗  (ขอ  ๓๑๕)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  กายิก  ไดแก   สุขที่เกิดรวมกับกายวิญญาณ.   บทวา  เจตสิก 



ไดแก สุขที่เกิดทางมโนทวาร.   ตรัสคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๘  
 
         ในสูตรท่ี  ๘   (ขอ ๓๑๖)   มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สปฺปติก  ไดแก   สุขในปฐมฌานและทุติยฌาน.   บทวา 
นิปฺปติก  ไดแก  สุขในตติยฌานและจตุตถฌาน.  บรรดาสุข ๒ อยางนั้น 
พึงทราบความเปนเลิศ  โดยไมแบงชั้นอยางนี้   คือ  สุขปราศจากปติที่เปน 
โลกิยะ  เลิศกวาสุขมีปติที่เปนโลกิยะ    และสุขปราศจากปติที่เปนโลกุตระ 
เลิศกวาสุขมีปติที่เปนโลกุตระ. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙ (ขอ  ๓๑๗)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สาตสุข  ไดแก  สุขในฌานท้ัง  ๓.  บทวา  อุเปกฺขาสุข 
ไดแก  สุขในจตุตถฌาน. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  (ขอ ๓๑๘)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สมาธิสุข  ไดแก  สุขที่ถงึอัปปนาสมาธิ  หรืออุปจารสมาธิ. 
บทวา   อสมาธิสุข  ไดแก  สุขที่ไมถึงสมาธิทั้งสองน้ัน. 
 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐  
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                   อรรถกถาสูตรที่  ๑๑/H3  
 
         ในสูตรท่ี  ๑๑  (ขอ ๓๑๙)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
         บทวา  สปฺปติการมฺมณ  ไดแก  สุขท่ีเกิดข้ึนแกผูพิจารณาฌาน 
ทั้งสอง  ที่มีปติเปนอารมณ  แมในฌาน  ที่ไมมีปติเปนอารมณ  ก็นัย 
นี้แหละ. 
                                                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี ๑๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๒  (ขอ  ๓๒๐)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๒ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๓  (ขอ  ๓๒๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   รูปารมมฺณ  ไดแก  สุขที่เกิดข้ึนเพราะปรารภรูปอยางใด 
อยางหน่ึง  อันเปนอารมณของรูปาวรจตุตถฌาน.  บทวา   อรปูารมฺมณ 
ไดแก   สุขทีเ่กิดข้ึนเพราะปรารภอรูปอยางใดอยางหนึ่ง    อันเปนอารมณ 
ของอรูปาวจรฌาน. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๓ 
                              จบสุขวรรคท่ี   ๒  
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                      สนิมิตตวรรคที่  ๓ 
 
                           สูตรท่ี  ๑ 
 
         [๓๒๒] ๗๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมที่เปนบาปอกุศล  ม ี
นิมิตจึงเกิดข้ึน  ไมมีนิมิตไมเกิดข้ึน   เพราะละนิมิตน้ันเสีย    ธรรมท่ีเปน  
อกุศลเหลาน้ันจึงไมมี  ดวยประการดังนี้ . 
                                                   จบสูตรที่ ๑ 
 
                           สูตรท่ี ๒ 
         [๓๒๓]  ๗๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมที่เปนบาปอกุศล   ม ี
นิทานจึงเกิดข้ึน   ไมมีนทิานไมเกิดข้ึน   เพราะละนิทานน้ันเสีย   ธรรมที ่
เปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี  ดวยประการดังนี้. 
                                                จบสูตรที่ ๒ 
 
                           สูตรท่ี ๓ 
 
         [๓๒๔] ๗๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมที่เปนบาปอกุศล   ม ี
เหตุจึงเกิดข้ึน    ไมมีเหตุไมเกิดข้ึน  เพราะละเหตุนั้นเสีย    ธรรมท่ีเปนบาป 
อกุศลเหลาน้ันจึงไมมี   ดวยประการดังน้ี. 
                                                 จบสูตรที่  ๓ 
 
                                 สูตรท่ี ๔ 
 
         [๓๒๕] ๗๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  ม ี



เครื่องปรุงจึงเกิดข้ึน   ไมมีเครื่องปรุงไมเกิดข้ึน    เพราะละเครื่องปรุงน้ัน 
เสีย  ธรรมท่ีเปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี  ดวยประการดังน้ี. 
                                                   จบสูตรที่  ๔  
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                           สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๓๒๖] ๘๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  มี  
ปจจัยจึงเกิดข้ึน  ไมมีปจจัยไมเกิดข้ึน  เพราะละปจจัยนั้นเสีย   ธรรมที ่
เปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี  ดวยประการดังนี้. 
                                            จบสูตรที่ ๕ 
 
                           สูตรท่ี  ๖ 
 
         [๓๒๗]  ๘๑.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  ม ี
รูปจึงเกิดข้ึน   ไมมีรูปไมเกิดข้ึน   เพราะละรูปนั้นเสีย   ธรรมที่เปนบาป 
กุศลเหลาน้ันจึงไมมี   ดวยประการดังน้ี . 
                                              จบสูตรที่  ๖ 
 
                            สูตรท่ี ๗ 
 
         [๓๒๘]   ๘๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  ม ี
เวทนาจึงเกิดข้ึน  ไมมีเวทนาไมเกิดข้ึน  เพราะละเวทนาน้ันเสีย  ธรรมท่ี 
เปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี   ดวยประการดังนี้. 
                                               จบสูตรที่ ๗ 
 
                             สูตรท่ี ๘ 
 
         [๓๒๙]  ๘๓.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล  ม ี
สัญญาจึงเกิดข้ึน  ไมมีสัญญาไมเกิดข้ึน  เพราะละสัญญาน้ันเสีย  ธรรมที ่



เปนบาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี   ดวยประการดังนี้. 
                                                 จบสูตรที่  ๘  
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                           สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๓๓๐]  ๘๔.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมที่เปนบาปอกุศล    มี  
วิญญาณจึงเกิดข้ึน  ไมมวิีญญาณไมเกิดข้ึน  เพราะละวิญญาณนั้นเสีย   ธรรม 
ที่เปนบาปอกุศลเหลานั้นจึงไมมี  ดวยประการดังนี้. 
                                               จบสูตรที่  ๙ 
 
                           สูตรท่ี  ๑๐ 
 
         [๓๓๑] ๘๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมท่ีเปนบาปอกุศล    ม ี
สังขตธรรมเปนอารมณจึงเกิดข้ึน     ไมมีสังขตธรรมเปนอารมณไมเกิดข้ึน 
เพราะละสังขตธรรมนั้นเสีย  ธรรมท่ีเปนมาปอกุศลเหลาน้ันจึงไมมี    ดวย 
ประการดังน้ี.                
                                 จบสนิมิตตวรรคท่ี  ๓ 
 

                          สนิมิตตวรรคที่  ๓๑ 

 
                                 อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๓  สูตรท่ี  ๑  (ขอ ๓๒๒)  มีนิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สนิมิตฺตา  แปลวา  มีเหตุ. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
    อรรถกถาสูตรท่ี  ๒  เปนตน (ขอ  ๓๒๓-๓๒๗) 
 



         แมในสูตรท่ี  ๒  เปนตน  ก็นัยน้ีแหละ.  ก็บทท้ังหมด  คือ  นิทาน 
เหตุ  สังขาร  ปจจัย   รูป  เหลาน้ี   เปนไวพจนของ   การณะ   ทัง้น้ัน. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่   ๒ 
 
๑. วรรคท่ี ๓ มี  ๑๐  สูตร  เปนสูตรส้ัน  ๆ  จึงรวมอรรถกถาไวติดตอกนั  โดยลงเลขขอสูตร 
กํากับไวดวย.  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗   (ขอ  ๓๒๘)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สเวทนา    ความวา     เมือ่สัมปยุตตเวทนาท่ีเปนปจจัยนั่น 
แหละมีอยู   ธรรมที่เปนบาปอกุศลทั้งหลายจึงเกิดข้ึน  เมื่อไมมี   ก็ไมเกิด. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๗ 
 
                    อรรถกถาสูตรที่  ๘ - ๙ 
 
         แมในสูตรที่  ๘   และสูตรที่  ๙   (ขอ  ๓๒๙- ๓๓๐)      กน็ัยนี้  
แหละ. 
                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ - ๙ 
 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  (ขอ  ๓๓๑)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สงฺขตารมฺมณา   ความวา    ธรรมที่เปนบาปอกุศลทั้งหลาย 
เกิดข้ึน   เพราะกระทําสังขตธรรมที่บังเกิดข้ึนดวยปจจัย    ใหเปนอารมณ. 
         บทวา  โน อสงฺขตารมฺมณา  ความวา  แตธรรมที่เปนบาปอกุศล 
จะไมเกิดข้ึน  เพราะปรารภพระนิพพาน  อันเปนอสังขตะ. 
         บทวา  น  โหนฺติ  ความวา  ในขณะแหงมรรค   ธรรมท่ีเปนบาป 
อกุศล  ชื่อวาไมมีอยู   เมื่อบรรลุผลแลว   ก็ชื่อวามิไดมีแลว.   ในสูตรทั้ง 
๑๐   สูตรเหลาน้ี        พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเทศนาจนถึงพระอรหัต 
อยางนี้   ดวยประการฉะนี้แล. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่    ๑๐ 



                                           จบสนิมิตตวรรคท่ี ๓  
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                            ธรรมวรรคที่  ๔ 
 
                                       สูตรท่ี  ๑                 
 
         [๓๓๒]  ๘๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒  อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  เจโตวิมุตติ   ๑    ปญญาวิมุตติ   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๑    
 
                                      สตูรท่ี ๒ 
 
         [๓๓๓]  ๘๗.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๒  อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ความเพียร  ๑   ความไมฟุงซาน  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๒ 
 
                                       สูตรท่ี  ๓ 
 
         [๓๓๔]  ๘๘.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒   อยางนี้ ๒  อยาง 
เปนไฉน  คือ นาม   ๑ รปู   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                                 จบสูตรที่  ๓ 
 
                                       สูตรท่ี  ๔ 
 
         [๓๓๕]  ๘๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 



เปนไฉน คือ วิชชา  ๑  วิมุตติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                                   จบสูตรที่  ๔    
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                              สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๓๓๖]  ๙๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๒  อยางนี้   ๒ อยาง  
เปนไฉน  คือ ภวทิฏฐิ  ๑   วิภวทิฏฐิ  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ 
อยางนี้แล. 
                                            จบสูตรที่  ๕ 
 
                               สูตรท่ี  ๖ 
 
         [๓๓๗]   ๙๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ   ความไมละอาย  ๑  ความไมเกรงกลัว  ๑  ดกูอนภิกษุทั้ง 
หลาย   ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                              จบสูตรที่  ๖ 
 
                                สูตรท่ี ๗ 
 
         [๓๓๘]   ๙๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ หิริ  ๑ โอตตัปปะ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๗ 
 
                                 สูตรท่ี ๘ 
 
         [๓๓๙]  ๙๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้   ๒  อยาง 
เปนไฉน    คือ   ความเปนคนวายาก  ๑  ความเปนผูมีมิตรชั่ว  ๑   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 



                                                 จบสูตรที่  ๘  
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                                 สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๓๔๐]  ๙๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน    คือ   ความเปนคนวางาย  ๑   ความเปนผูมีมิตรดี  ๑   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม   ๒  อยางนี้แล. 
                                                 จบสูตรที่  ๙ 
 
                                 สูตรท่ี ๑๐ 
 
         [๓๔๑]   ๙๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม  ๒ อยางนี้    ๒  อยาง 
เปนไฉน คือ ความเปนผูฉลาดในธาตุ  ๑   ความเปนผูฉลาดในมนสิการ  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                                 จบสูตรที่   ๑๐ 
 
                                 สูตรท่ี  ๑๑ 
 
         [๓๔๒]  ๙๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้    ๒  อยาง 
เปนไฉน   คือ ความเปนผูฉลาดในอาบัติ   ๑  ความเปนผูฉลาดในการออก 
จากอาบัติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                                   จบสูตรที่   ๑๑ 
                                 จบธรรมวรรคที ่ ๔  
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                      ธรรมวรรค๑ที่  ๔ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี ๑  
 
         วรรคท่ี  ๔ สูตรท่ี  ๑ (ขอ ๓๓๒)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  เจโตวิมุตฺติ  ไดแก ผลสมาธิ  สมาธิที่สัมปยุตดวยอรหัตผล. 
         บทวา  ปฺาวิมุตฺติ    ไดแก  ผลปญญา  ปญญาท่ีสัมปยุตดวย 
อรหัตผล. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  (ขอ  ๓๓๓)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปคฺคาโห  ไดแก   ความเพียร. 
         บทวา  อวิกฺเขโป  ไดแก    ความท่ีจิตมีอารมณเปนหน่ึง. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  (ขอ ๓๓๔)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  นาม  ไดแก  อรูปขันธทั้ง  ๔. 
         บทวา  รูป  ไดแก  รปูขันธ.   ในสูตรนี้   ตรัสญาณเครื่องกําหนด 
ธรรมโกฏฐาส. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่   ๓ 
 



๑.  วรรคท่ี ๔ มี ๑๑ สูตรส้ัน ๆ จึงรวมอรรถกถาไวติดตอกัน  โดยลงเลขทายสูตรกํากบั 
ไวดวย.  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 448 

                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี   ๔  (ขอ  ๓๓๕)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  วิชฺชา  ไดแก  ผลญาณ. 
         บทวา  วิมุตฺติ  ไดแก  ธรรมท่ีเหลือท่ีสัมปยุตดวยผลญาณนั้น. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๔    
 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี ๕  (ขอ  ๓๓๖)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา ภวทิฏ ิ   ไดแก  สัสสตทิฏฐิ. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี   ๖-๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  (ขอ ๓๓๗) และ  สูตรที่  ๗ (ขอ ๓๓๘)  ม ี
เนื้อความงายท้ังน้ัน.  
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๖-๗ 
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี  ๘  (ขอ  ๓๓๙)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  โทวจสฺสตา  แปลวา  ความเปนผูวายาก. 
         บทวา  ปาปมิตฺตตา  แปลวา  การซองเสพปาปมิตร. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 



 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙  (ขอ   ๓๔๐)   พึงทราบโดยปริยายตรงขามกับที่กลาว 
แลว. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๙  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  (ขอ ๓๔๑)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ธาตุกุสลตา  ไดแก  รูธาตุ  ๑๘ อยาง  วาเปนธาตุ. 
         บทวา   มนสิการกุสลตา  ไดแก   รูธาตุเหลาน้ันนั่นแล ยกข้ึนสู 
ลักษณะ  ๓  มีอนิจจลักษณะเปนตน. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี ๑๑ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๑  (ขอ ๓๔๒)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    อาปตฺติกุสลตา  ไดแก  รูอาบัติ  ๕  กอง  และ  ๗  กอง. 
         บทวา   อาปตฺติวุฏานกุสลตา   ไดแก    รูการออกจากอาบัติทั้ง 
หลาย  ดวยการแสดงอาบัติก็ตาม  ดวยสวดกรรมวาจาก็ตาม. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๑ 
                                 จบธรรมวรรคที ่๔  
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                               พาลวรรคที่  ๕ 
 
                                         สูตรท่ี  ๑ 
 
         [๓๔๓]  ๙๗.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาล  ๒ จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน คือ คนที่นําเอาภาระท่ียังมาไมถึงไป  ๑  คนที่ไมนําเอาภาระท่ีมา 
ถึงไป  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาล ๒ จําพวกนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๑ 
 
                                            สูตรท่ี ๒ 
 
         [๓๔๔] ๙๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต  ๒  จําพวกนี้  ๒ จําพวก 
เปนไฉน   คือ  คนที่นําภาระท่ีมาถึงไป  ๑   คนที่ไมนําเอาภาระท่ียังไมมา 
ถึงไป  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บัณฑิต  ๒  จําพวกนี้แล. 
                                                 จบสูตรที่  ๒ 
 
                                              สูตรท่ี ๓ 
 
         [๓๔๕]  ๙๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาล  ๒ จําพวก   ๒ จําพวก 
เปนไฉน  คือ คนที่เขาใจวาควรในของที่ไมควร ๑  คนที่เขาใจวาไมควร 
ในของที่ควร  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาล ๒ จําพวกนี้แล. 
                                                   จบสูตรที่  ๓ 
 
                                                 สูตรท่ี ๔ 
 



         [๓๔๖]   ๑๐๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต ๒ จําพวกนี้   ๒ จํา- 
พวกเปนไฉน  คือ  คนที่เขาใจวาไมควรในของที่ไมควร  ๑   คนท่ีเขาใจ  
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วาควรในของที่ควร ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต  ๒  จําพวกนี้แล. 
                                            จบสูตรที่  ๔ 
 
                            สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๓๔๗]  ๑๐๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จําพวกนี้  ๒ จํา-  
พวกเปนไฉน    คือ   คนท่ีเขาใจวาเปนอาบัติ    ในขอที่ไมเปนอาบัติ    ๑ 
คนที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คน 
พาล ๒ จําพวกน้ีแล. 
                                             จบสูตรที่  ๕ 
 
                                                    สูตรท่ี ๖ 
 
         [๓๔๘]  ๑๐๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต ๒ จําพวกนี้  ๒ จํา- 
พวกเปนไฉน  คือ  คนที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีไมเปนอาบัติ   ๑  คน 
ที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต   ๒ 
จําพวกนี้แล. 
                                             จบสูตรที่  ๖ 
 
                             สูตรท่ี  ๗ 
 
         [๓๔๙]   ๑๐๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาล ๒ จําพวกนี้  ๒ จํา- 
พวกเปนไฉน   คือ  คนทีเ่ขาใจวาเปนธรรมในของที่ไมเปนธรรม  ๑  คน 
ที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คนพาล 
๒  จําพวกนี้แล. 



                                               จบสูตรที่  ๗  
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                              สูตรท่ี  ๘ 
 
         [๓๕๐]   ๑๐๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต ๒ จําพวกนี้  ๒ จํา- 
พวกเปนไฉน คือ คนที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปนธรรม  ๑   คน 
ที่เขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต  ๒ 
จําพวกนี้แล. 
                                              จบสูตรที่  ๘ 
 
                               สูตรท่ี ๙ 
 
         [๓๕๑]   ๑๐๕.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาล ๒ จําพวกนี้  ๒ จํา- 
พวกเปนไฉน    คือ  คนที่เขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย  ๑   คนที ่ 
เขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีเปนวินัย  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คนพาล ๒ 
จําพวกนี้แล. 
                                                  จบสูตรที่  ๙ 
 
                                สูตรท่ี  ๑๐ 
 
         [๓๕๒]  ๑๐๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บัณฑิต ๒ จําพวกนี้  ๒  จํา- 
พวกเปนไฉน  คือ คนที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีไมเปนวินัย  ๑  คนที ่
เขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีเปนวินัย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บัณฑิต ๒ จํา- 
พวกน้ีแล. 
                                                   จบสูตรที่  ๑๐ 
 
                                                    สูตรท่ี  ๑๑ 



 
         [๓๕๓]  ๑๐๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อาสวะยอมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก ๒ จําพวกเปนไฉน   คือ  ผูที่รงัเกียจสิ่งท่ีไมนารังเกียจ  ๑  ผูที ่ 
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ไมรังเกียจสิ่งท่ีนารังเกียจ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะยอมเจริญแกคน 
๒ จําพวกนี้แล. 
                                                จบสูตรที่   ๑๑ 
 
                                สูตรท่ี ๑๒ 
 
         [๓๕๔]   ๑๐๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก   ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่ไมรังเกียจสิ่งที่ไมนารังเกียจ  ๑   ผูที ่
รังเกียจสิ่งท่ีนารังเกียจ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาสวะยอมไมเจริญแกคน 
๒  จําพวกนี้แล. 
                                             จบสูตรที่   ๑๒ 
 
                                สูตรท่ี  ๑๓ 
 
         [๓๕๕]  ๑๐๙.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ 
จําพวก  ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  ผูที่เขาใจวาควรในของที่ไมควร  ๑   ผูที่ 
เขาใจวาไมควรในของที่ควร  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อาสวะยอมเจริญ 
แกคน  ๒  จําพวกนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๑๓  
 
                                 สูตรท่ี  ๑๔ 
 
         [๓๕๖]  ๑๑๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อาสวะยอมไมเจริญแกคน 
๒  จําพวก  ๒ จําพวกเปนไฉน คือ ผูที่เขาใจวาไมควรในของที่ไมควร ๑ 
ผูที่เขาใจวาควรในของที่ควร  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะยอมไมเจริญ 



แกคน  ๒  จําพวกนี้แล.                                     
                                                จบสูตรที่  ๑๔  
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                          สูตรท่ี  ๑๕ 
 
         [๓๕๗]  ๑๑๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อาสวะยอมเจริญแกคน ๒ 
จําพวก   ๒   จําพวกเปนไฉน  คือ ผูที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอที่ไมเปน 
อาบัติ   ๑   ผูที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ  ๑    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย   อาสวะยอมเจริญแกคน ๒  จําพวกนี้แล. 
                                           จบสูตรที่  ๑๕ 
 
                           สูตรท่ี  ๑๖ 
 
         [๓๕๘]   ๑๑๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาสวะยอมไมเจริญแกคน ๒ 
จําพวก  ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  ผูที่เขาใจวาไมเปนอาบัติในขอท่ีไมเปน 
อาบัติ  ๑  ผูที่เขาใจวาเปนอาบัติในขอท่ีเปนอาบัติ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒  จําพวกน้ีแล. 
                                              จบสูตรที่  ๑๖  
 
                           สูตรท่ี ๑๗ 
 
         [๓๕๙]  ๑๑๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อาสวะยอมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก   ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  ผูที่เขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีไมเปน 
ธรรม  ๑    ผูที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม  ๑   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  อาสวะยอมเจริญแกคน  ๒  จําพวกนี้แล. 
                                               จบสูตรที่   ๑๗ 
 
                           สูตรท่ี  ๑๘ 



 
         [๓๖๐]  ๑๑๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก    ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ ผูที่เขาใจวาไมเปนธรรมในขอท่ีไมเปน  
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ธรรม  ๑  ผูที่เขาใจวาเปนธรรมในขอท่ีเปนธรรม ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒  จําพวกน้ีแล. 
                                               จบสูตรที่  ๑๘  
 
                                  สูตรที่  ๑๙ 
 
         [๓๖๑]  ๑๑๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อาสวะยอมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก  ๒  จําพวกเปนไฉน    คือ  ผูที่เขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีไมเปน 
วินัย ๑     ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีเปนวินัย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อาสวะยอมเจริญแกคน  ๒   จําพวกนี้แล. 
                                        จบสูตรที่  ๑๙ 
 
                                   สูตรท่ี ๒๐ 
 
         [๓๖๒]   ๑๑๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒ 
จําพวก    ๒ จําพวกเปนไฉน คือ   ผูที่เขาใจวาไมเปนวินัยในขอท่ีไมเปน 
วินัย  ๑     ผูที่เขาใจวาเปนวินัยในขอท่ีเปนวินัย      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อาสวะยอมไมเจริญแกคน  ๒  จําพวกน้ีแล. 
                                          จบสูตรที่  ๒๐ 
                                      จบพาลวรรคที่  ๕ 
                                      จบทุติยปณณาสก  
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                               พาลวรรค๑ที่  ๕ 
                                              
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๕    สูตรท่ี ๑ (ขอ ๓๔๓)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนาคต  ภาร  วหติ   ความวา   เปนนวกะ พระเถระมิได 
เชื้อเชิญ   ก็กระทําภาระ ๑๐  อยาง   ในพระบาลีนี้วา   ถวายโรงอุโบสถ  ๑ 
ตามประทีป  ๑  ต้ังน้ําด่ืม ๑  ต้ังอาสนะ  ๑  นําฉันทะมา ๑  นําปาริสุทธิ 
มา ๑  บอกฤดู  ๑   นับภิกษุ  ๑   โอวาท ๑   สวดปาติโมกข ๑   ทาน 
เรียกวา  ภาระหนาที่ของพระเถระ  ดงัน้ี   ชื่อวานําพาภาระที่ยังไมมาถึง. 
         บทวา  อาคต  ภาร  น  วหติ  ความวา   เปนพระเถระอยู    ไม 
กระทําภาระ  ๑๐  นั้นแหละดวยตน  หรือไมชักชวนมอบหมายผูอ่ืน  ชื่อวา 
ไมนําพาภาระที่มาถึงเขา. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่ ๑ 
 
                              อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         แมในสูตรท่ี  ๒  (ขอ  ๓๔๔)  ก็พึงทราบเน้ือความโดยนัยนี้แหละ. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่ ๒     
                                
                               อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  (ขอ ๓๔๕)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อกปฺปเย   กปฺยิยสฺ ี  ไดแก ผูมีความสําคัญในสิ่งท่ีเปน 
อกัปปยะ  คือเน้ือราชสีหเปนตน  อยางนี้วา   นี้เปนกัปปยะ. 



 
๑.  วรรคนี้มี  ๒๐ สูตร  แตอรรถกถาแกไวเพียง  ๑๖ สูตร  จึงลงเลขขอสูตรกํากับไว.  
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         บทวา  กปฺปเย  อกปฺปยสฺ ี ไดแก  ผูมีความสําคัญในสิ่งที่เปน 
กัปปยะ  มีเนือ้จระเข  และเน้ือแมวเปนตน  อยางนี้วา  นี่เปนอกัปปยะ. 
                                 จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๔ (ขอ  ๓๔๖)  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแหละ. 
                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕ (ขอ   ๓๔๗)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อนาปตฺติยา  อาปตฺติสฺ ี  ไดแก    เปนผูมีความสําคัญ 
ในเรื่องที่ไมเปนอาบัติ   เปนตนวา  ภิกษุทําความสะอาดภัณฑะ  รมบาตร 
ตัดผม  เขาบานโดยบอกลา  นั้นอยางนี้วา  นี้เปนอาบัติ.  บทวา อาปตฺติยา 
อนาปตฺติสฺ ี  ไดแก  เปนผูมีความสําคัญในอาบัติเพราะไมเอ้ือเฟอตอ 
เรื่องเหลาน้ันนั่นแหละ  นั้นอยางนี้วา  นี้ไมเปนอาบัติ. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  (ขอ  ๓๔๘)   พ่ึงทราบเนื้อความโดยนัยที่กลาวแลว 
นั่นแล. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่ ๖ 
 



                         อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗  (ขอ ๓๔๙ - ๓๕๒)  มีเน้ือความงายทั้งน้ัน. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๗  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๑ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๑ (ขอ ๓๕๓)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาสวา  ไดแก  กิเลส. บทวา  น กุกฺกุจจฺายิตพฺพ  ความวา 
ความไมปรารถนาไมวิจารณสวนในสงฆ  ชื่อวาส่ิงที่ไมควรรําคาญ.  บทวา 
กุกฺกุจฺจายิตพฺพ   ความวา    ไมรําคาญความปรารถนาวิจารณสวนในสงฆ 
นั้นนั่นแหละ. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
 
                   อรรถกถาสูตรที่  ๑๒  เปนตน  
 
         ในสูตรท่ี  ๑๒ (ขอ ๓๕๔-๓๖๒)   พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว 
ในหนหลังน่ันแล. 
                                 จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๒ เปนตน 
                                              จบพาลวรรคท่ี ๕ 
                                             จบทุติยปณณาสก  
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                               ตติยปณณสก 
 

                             อาสาวรรคที่  ๑ 
 
                                         สูตรท่ี ๑ 
 
         [๓๖๓]  ๑๑๗.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ความหวัง  ๒  อยางนี้ละ 
ไดยาก  ๒  อยางเปนไฉน  คือ ความหวังในลาภ  ๑  ความหวังในชีวิต   
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความหวัง  ๒  อยางนี้แลละไดยาก. 
                                           จบสูตรที่  ๑ 
 
                                        สูตรท่ี ๒ 
 
         [๓๖๓]  ๑๑๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๒  จําพวกนี้หาได 
ยากในโลด   ๒ จําพวกเปนไฉน   คือ    บุพพการีบคุคล  ๑   กตัญูกต- 
เวทีบุคคล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๒  จําพวกนี้แลหาไดยากในโลก. 
                                             จบสูตรที่ ๒ 
 
                                        สูตรท่ี ๓ 
 
         [๓๖๔]  ๑๑๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล ๒ จําพวกนี้หาได 
ยากในโลก  ๒    จําพวกเปนไฉน  คือ  คนที่พอใจ  ๑   คนที่อ่ิมหนํา   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  ๒  จําพวกนี้แลหาไดยากในโลก. 
                                               จบสูตรที่  ๓  
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                                    สตูรท่ี  ๔ 
 
         [๓๖๖]  ๑๒๐.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอ่ิม  
ไดยาก  ๒  จําพวกเปนไฉน  คือ  บุคคลผูเก็บสิ่งท่ีไดไวแลว ๆ  ๑  บุคคล 
ผูสละสิ่งท่ีไดเเลว ๆ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคล  ๒  จําพวกนี้แลให 
อ่ิมไดยาก. 
                                            จบสูตรที่  ๔ 
 
                                        สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๓๖๗]  ๑๒๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล ๒ จําพวกนี้ใหอ่ิม 
ไดงาย   ๒ จําพวกเปนไฉน   คือ  บุคคลผูไมเก็บสิ่งที่คนไดไวแลว ๆ  ๑ 
บุคคลผูไมสละสิ่งท่ีตนไดแลว ๆ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จําพวก 
นี้แลใหอ่ิมไดงาย. 
                                             จบสูตรที่   ๕ 
 
                                         สูตรท่ี ๖ 
 
         [๓๖๘]   ๑๒๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
ราคะ  ๒ อยางนี้  ๒ อยางเปนไฉน  คือ สุภนิมิต  ๑  อโยนโิสมนสิการ  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหงราคะ  ๒  อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่  ๖ 
 
                                         สูตรท่ี  ๗ 
 



         [๓๖๙]  ๑๒๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
โทสะ  ๒  อยางนี้   ๒  อยางเปนไฉน  คือ  ปฏิฆนิมิต  ๑  อโยนิโสมนสิการ ๑  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหงโทสะ  ๒ อยางนี้แล. 
                                        จบสูตรที่  ๗ 
 
                                 สูตรท่ี ๘ 
 
         [๓๗๐]   ๑๒๔.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
มิจฉาทิฏฐิ  ๒  อยางนี้  ๒ อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอ่ืน  ๑ 
อโยนิโสมนสิการ  ๑    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
มิจฉาทิฏฐิ  ๒  อยางนี้แล. 
                                           จบสูตรที่  ๘ 
 
                                                สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๓๗๑]    ๑๒๕.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
สัมมาทิฏฐิ  ๒  อยางนี้  ๒  อยางเปนไฉน คือ การโฆษณาแตบุคคลอ่ืน   ๑ 
โยนิโสมนสิการ  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
สัมมาทิฏฐิ  ๒  อยางนี้แล. 
                                              จบสูตรที่  ๙ 
 
                                 สูตรท่ี  ๑๐ 
 
         [๓๗๒]   ๑๒๖. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาบัติ   ๒  อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ   ลหุกาบัติ  ๑  ครุกาบัติ   ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อาบัติ   ๒ 
อยางนี้แล. 
                                              จบสูตรที่  ๑๐  
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                                สูตรท่ี  ๑๑ 
 
         [๓๗๓]  ๑๒๗. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อาบัติ  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน  คือ  อาบัติชั่วหยาบ ๑ อาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อาบัติ   ๒  อยางนี้แล. 
                                            จบสูตรที่  ๑๑ 
 
                                สูตร  ๑๒ 
 
         [๓๗๔]   ๑๒๘. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อาบัติ  ๒  อยางนี้   ๒  อยาง 
เปนไฉน  คือ  อาบัติที่มีสวนเหลือ   ๑  อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ   ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อาบัติ  ๒ อยางนี้แล. 
                                            จบสูตรที่  ๑๒ 
                                        จบอาสาวรรคท่ี  ๑ 
 

                                  ตติยปณณสก 
 

                                อาสาวรรคที่  ๑ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 
 
         ตติยปณณาสก  สูตรที่  ๑  (ขอ  ๓๖๓)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาสา  ไดแก  ตัณหา   ความอยาก.    บทวา    ทุปฺปชหา 
ไดแก  ละไดยาก    คือนําออกไดยาก.    สัตวทั้งหลายใชเวลา   ๑๐  ปบาง 



๒๐  ปบาง   ๖๐  ปบาง     รับใชพระราชา    ทํากสิกรรมเปนตน       เขา 
สูสงความท่ีฝายสองรบประชิดกัน         ดําเนินอาชีพเลี้ยงแพะและทําหอก 
เปนตน  แลนเรือไปยังมหาสมุทร   ดวยหวังวา   พวกเราจักไดวันนี้   พวก  
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เราจักไดพรุงนี้    ดังน้ี    เพราะความหวังในลาภเปนเรื่องละไดยาก  แมเมื่อ 
ถึงเวลาจะตาย       ก็ยังสําคัญตนวาจะอยูได  ๑๐๐  ป     แมจะเห็นกรรมและ 
กรรมนิมิตเปนตน  มีผูหวังดีตักเตือนวา   จงใหทาน    จงทําการบูชาเถิด 
ก็ไมเชื่อคําของใคร ๆ   ดวยหวังอยางน้ีวา  เราจักยังไมตาย  นี้เพราะความ 
หวังในชีวิตเปนเรื่องละไดยาก. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  (ขอ ๓๖๔)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปุพฺพการี  ไดแก  ผูทําอุปการะกอน. 
         บทวา    กต ฺ ูกตเวที  ไดแก    ผูรูอุปการะที่เขาทําแลวตอบแทน 
ภายหลัง.  ในสองทานน้ัน   ผูทําอุปการะกอน  ยอมสําคัญวา  เราใหกูหน้ี  
ผูตอบแทนภายหลัง  ยอมสําคัญวา    เราชําระหน้ี. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                             อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  (ขอ  ๓๖๕)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ติตฺโต    จ  ตปฺเปตา  จ    ความวา   พระปจเจกพุทธเจา 
และพระขีณาสพผูเปนสาวกของพระตถาคต   ชื่อวาผูอ่ืมแลว.  พระตถาคต  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ชื่อวาผูอ่ิมแลวดวย     ผูทําคนอ่ืนใหอ่ิมดวย. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๓  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         ในสูตรที่  ๔  (ขอ  ๓๖๖)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทุตฺตปฺปยา  ความวา  ทายกทําใหอ่ิมไดยาก  คือ  การทํา 
ใหเขาอ่ิม   ทําไมไดงาย.   บทวา   นิกฺขปิติ  ไดแก  ไมใหใคร  ไมใชสอย 
เอง.   บทวา  วิสชฺเชติ  ไดแก  ใหแกผูอ่ืน. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๔ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕  (ขอ ๓๖๗)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    น  วิสชฺเชติ    ความวา   ไมใหแกผูอ่ืนเสียทั้งหมดทีเดียว 
แตใหถือเอาพอเยียวยาอัตภาพตน  เหลือนอกน้ันไมให. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่   ๕ 
 
                                อรรถกถาสูตรท่ี ๖ 
 
         ในสูตรท่ี   ๖  (ขอ  ๓๖๘)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สุภนิมิตฺต  ไดแก อารมณที่นาปรารถนา. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                               อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         ในสูตรท่ี ๗     (ขอ ๓๖๙)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปฏิฆนิมิตฺต  ไดแก   นิมติท่ีไมนาปรารถนา. 



                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๗ 
 
                                อรรถกถาสูตรท่ี ๘ 
 
         ในสูตรท่ี  ๘  (ขอ ๓๗๐)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
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         บทวา   ปรโต  จ   โฆโส    ไดแก   การฟงอสัทธรรมจากสํานัก 
ของผูอ่ืน. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๘  
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙   (ขอ ๓๗๑)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ปรโต   จ  โฆโส  ไดแก  การฟงพระสัทธรรมจากสํานัก 
ของผูอ่ืน. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
         คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  งายทั้งนั้นแล. 
                                             จบอาสาวรรคท่ี ๑  
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                        อายาจนวรรคที่  ๒ 
 
                                        สูตรท่ี  ๑ 
 
         [๓๗๕]  ๑๒๙. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผมีศรัทธา  เมือ่ออนวอน 
โดยชอบ     พึงออนวอนอยางนี้วา     ขอเราจงเปนเชนพระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะเถิด      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุสารีบุตรและภิกษุ 
โมคคัลลานะนี้  เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเรา. 
                                               จบสูตรที่  ๑ 
 
                                        สูตรท่ี ๒ 
 
         [๓๗๖]   ๑๓๐.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นางภิกษุณีผูมีศรัทธา  เมื่อ 
ออนวอนโดยชอบ  พึงออนวอนอยางน้ีวา    ขอเราจงเปนเชนภิกษุณีเขมา 
และอุบลวรรณาเถิด    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบล- 
วรรณานี้   เปนตราชูมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกาของเรา. 
                                                 จบสูตรที่  ๒ 
 
                                         สูตรท่ี  ๓ 
 
         [๓๗๗]  ๑๓๑.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อุบาสกผูมีศรัทธา   เมื่อ 
ออนวอนโดยชอบ  พึงออนวอนอยางน้ีวา  ขอเราจงเปนเชนจิตตคฤหบดี 
และหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีเถิด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    จิตตคฤหบดี 
และหัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีนี้     เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสกสาวก 
ของเราแล. 



                                                    จบสูตรที่  ๓  
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                                  สูตรที่  ๔ 
 
         [๓๗๘]  ๑๓๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อุบาสิกาผูมีศรัทธา   เมื่อ 
ออนวอนโดยชอบ     พึงออนวอนอยางนี้วา     ขอเราจงเปนเชนอุบาสิกา 
ขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดาเถิด ดูกอนภิกษุทั้งหลายอุบาสิกา 
ขุชชุตตราและนางเวฬุกัณฏกีนันทมารดา  เปนตราชูมาตรฐานของอุบาสิกา 
สาวิกาของเรา. 
                                                 จบสูตรที่  ๔ 
 
                                  สูตรที่ ๕ 
 
         [๓๗๙]   ๑๓๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษผูเขลา   ไมเฉียบ 
แหลม   ประกอบดวยธรรม  ๒   ประการ   ยอมบรหิารตนใหถูกกําจัด  ให 
ถูกทําลาย  เขายอมเปนไปกับดวยโทษ  ถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบาป 
เปนอันมาก    ธรรม  ๒ อยางเปนไฉน   คือ   ไมพิจารณาไตรตรองพูด 
สรรเสริญคุณของตนท่ีควรติเตียน  ๑  ไมพิจารณาไตรตรองพูดติโทษของ 
คนที่ควรสรรเสริญ    ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษผูเขลา ไมเฉียบแหลม 
ประกอบดวยธรรม  ๒ ประการน้ีแล ยอมบริหารตนใหถูกกําจัดถูกทําลาย เขา 
ยอมเปนไปกับดวยโทษถูกผูรูติเตียน  ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตบุรุษผูฉลาด  เฉียบแหลม  ประกอบดวย 
ธรรม ๒  ประการ     ยอมบริหารคนไมใหถูกกําจัด   ไมใหถูกทําลาย  เขา 
ยอมไมมีโทษ ไมถูกผูรูติเตียน  ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย  ธรรม 
๒   ประการเปนไฉน    คือ    พิจารณาไตรตรองแลวพูดติเตียนคนท่ีควร 
ติเตียน  ๑   พิจารณาไตรตรองแลวพูดสรรเสริญ  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
สัตบุรุษผูฉลาด    เฉียบแหลม   ประกอบดวยธรรม  ๒  การน้ีแล      ยอม  
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บริหารตนไมใหถูกกําจัด  ไมใหถกูทําลาย    เขายอมไมมีโทษ    ไมถูกผูรู 
ติเตียน  ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย. 
                                                  จบสูตรที่  ๕ 
 
                                                       สูตรท่ี  ๖ 
 
         [๓๘๐]  ๑๓๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรษุผูเขลา   ไมเฉียบ 
แหลม   ประกอบดวยธรรม ๒ ประการ   ยอมบริหารคนใหถูกกําจัด   ให 
ถูกทําลาย  เขายอมเปนไปกับดวยโทษ   ถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบาป 
เปนอันมากอีกดวย   ธรรม  ๒  ประการเปนไฉน คือ ไมพิจารณาไตรตรอง 
แลว เกิดเลื่อมใสในฐานะอันไมเปนท่ีต้ังแหงความเลื่อมใส  ๑  ไมพิจารณา 
ไตรตรองแลว       เกิดไมเลื่อมใสในฐานะอันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลา     อสัตบุรุษผูเขลา    ไมเฉียบแหลม    ประกอบดวย 
ธรรม ๒ ประการนี้แล  ยอมบริหารคนใหถูกกําจัด   ถูกทําลาย   เขายอม 
เปนไปกับดวยโทษ  ถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สัตบุรุษผูฉลาดเฉียบแหลม    ประกอบดวย 
ธรรม ๒ ประการ ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด ไมใหถูกทําลายเขายอม 
ไมมีโทษ   ไมถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย  ธรรม 
๒ ประการเปนไฉน   คือ  พิจารณาไตรตรองแลว  เกิดไมเลื่อมใสในฐานะ 
อัน เปนที่ต้ังแหงความไมเลื่อมใส ๑   พิจารณาไตรตรองแลว    เกิดเลื่อมใส 
ในฐานะอันเปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใส  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    สัตบุรุษ 
ผูฉลาดเฉียบแหลม   ประกอบดวยธรรม  ๒  ประการน้ีแล   ยอมบริหารตน  
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ไมใหถูกกําจัด  ไมใหถกูทําลาย  เขายอมไมมีโทษ   ไมถกูผูรูติเตียน  ทั้ง 
ไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย. 
                                             จบสูตรที่  ๖ 
 
                                                 สูตรท่ี  ๗ 
 
         [๓๘๐]  ๑๓๕.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   อสัตบุรุษผูเขลา  ไมเฉียบ 
แหลม   ปฏบิัติผิดในบุคคล ๒ จําพวก   ยอมบริหารตนใหถกูกําจัด    ให 
ถูกทําลาย  เขายอมเปนไปกับดวยโทษ  ถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบาป 
เปนอันมากอีกดวย  บุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ   มารดา ๑  บิดา  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อสัตบุรุษผูเขลา   ไมเฉียบแหลม ปฏิบัติผิดในบุคคล ๒ 
จําพวกนี้แล   ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด  ใหถูกทําลาย  เขายอมเปนไปกับ 
ดวยโทษ  ถกูผูรูติเตียน  ทั้งไดประสบบาปเปนอันมากอีกดวย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตบุรุษผูฉลาด  เฉียบแหลม  ปฏิบติัชอบใน 
บุคคล  ๒  จําพวก   ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด   ไมใหถูกทําลาย   เขา 
ยอมไมมีโทษ     ไมถูกผูรูติเตียน     ทัง้ไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย 
บุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ  มารดา  ๑  บิดา ๑. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตบุรุษผูฉลาด  เฉียบแหลม   ปฏบิัติชอบใน 
บุคคล ๒ จําพวกน้ีแล     ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด    ไมใหถูกทําลาย 
เขายอมไมมีโทษ   ไมถูกผูรูติเตียน   ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย. 
                                                จบสูตรที่  ๗ 
 
                                                    สูตรท่ี  ๘ 
 
         [๓๘๒]   ๑๓๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษผูเขลา    ไม 



เฉียบแหลม   ปฏิบัติผิดในบุคคล  ๒  จําพวก   ยอมบริหารตนใหถูกกําจัด  
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ใหถูกทําลาย   เขายอมเปนไปกับดวยโทษ    ถูกผูรูติเตียน  ทั้งไดประสบบาป 
เปนอันมากอีกดวย     บคุคล ๒ จําพวกเปนไฉน    คือ    พระตถาคต  ๑ 
สาวกของพระตถาคต ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อสัตบุรุษผูเขลา    ไม 
เฉียบแหลม    ปฏิบัติผิดในบุคคล  ๒  จําพวกนี้แล    ยอมบริหารตนใหถูก 
กําจัด  ใหถูกทําลาย   เขายอมเปนไปกับดวยโทษ   ถูกผูรูติเตียน    ทั้งได 
ประสบบาปเปนอันมากอีกดวย. 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สัตบุรุษผูฉลาด  เฉียบแหลม  ปฏิบติัชอบใน 
บุคคล ๒ จําพวก  ยอมบริหารตนไมใหถูกกําจัด    ไมใหถูกทําลาย    เขา 
ยอมไมมีโทษ     ไมถูกผูรูติเตียน     ทัง้ไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย 
บุคคล ๒ จําพวกเปนไฉน  คือ  พระตถาคต ๑  สาวกของพระตถาคต  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัตบุรุษผูฉลาด   เฉียบแหลม   ปฏิบัติชอบในบุคคล 
๒ จําพวกนี้แล  ยอมบรหิารตนไมใหถูกกําจัด   ไมใหถูกทําลาย    เขายอม 
ไมมีโทษ  ไมถูกผูรูติเตียน  ทั้งไดประสบบุญเปนอันมากอีกดวย. 
                                            จบสูตรที่ ๘ 
 
                                                สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๓๘๓]   ๑๓๗.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้    ๒  อยาง 
เปนไฉน  คือ  การชําระจิตของตนใหผองแผว ๑   การไมถือม่ันอะไร ๆ 
ในโลก ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                             จบสูตรที่   ๙ 
 
                                        สูตรท่ี ๑๐ 
 
         [๓๘๔]   ๑๓๘.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 471 

เปนไฉน   คือ     ความโกรธ ๑  ความผูกโกรธ  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                              จบสูตรที่  ๑๐ 
   
                                          สูตรท่ี  ๑๑ 
 
         [๓๘๕]   ๑๓๙.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  การกําจัดความโกรธ ๑ การกําจัดความผูกโกรธ  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                               จบสูตรที่   ๑๑ 
                                         จบอายาจนวรรคท่ี ๒ 
 

                               อายาจนวรรคที่  ๒ 
 
                                อรรถกถาสูตรท่ี ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๒  สูตรท่ี  ๑  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวาสทฺโธ    ภิกฺขเว   ภกิฺข ุ เอว  สมฺมา อายาจมาโน  อายาเจยฺย 
ความวา    ภิกษุผูมีศรัทธา    เมื่อจะขอ    คือตองการปรารถนาอยางนี้วา 
แมเราก็จงเปนเชนพระสารีบุตรเถระ   ทางปญญา  แมเราก็จงเปนเชนพระ- 
โมคคัลลานเถระ   ทางฤทธ์ิ    ดังน้ี   ชื่อวาพึงปรารถนาโดยชอบ   เพราะ 
ปรารถนาสิ่งท่ีมีอยูเทาน้ัน.    เมื่อปรารถนายิ่งกวาน้ี  พึงปรารถนาผิด 
ดวยวาละความปรารถนา  ๒ อยางเสีย    ปรารถนาเห็นปานน้ี    ยอมชื่อวา 
ปรารถนาผิด  เพราะปรารถนาส่ิงท่ีไมมี.   เพราะเหตุไร.   บทวา   เอสา 
ภิกฺขเว   เอต  ปมาณ  ความวา  เหมือนอยางวา  เมื่อจะชั่งทองหรือเงิน  
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พึงใชตราชู  เมื่อจะตวงขาวเปลือก  พึงใชเครื่องตวง   ตราชูเปนมาตรฐาน 
ในการชั่ง     และเครื่องตวงเปนมาตรฐานในการตวง     ดวยประการดังนี้  
ฉันใด   สารบีุตรและโมคคัลลานะเปนเครื่องชั่ง   เปนเครื่องตวง   สําหรับ 
เหลาภิกษุผูเปนสาวกของเรา  ยึดทานทั้งสองน้ัน    จึงอาจท่ีจะชั่งหรือตวง 
คนวา   แมเราก็เทากัน    ทางญาณ    หรือทางฤทธ์ิ  นอกไปจากน้ีไมอาจจะ 
ชั่งหรือตวงได. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
                               อรรถกถาสูตรท่ี  ๒  เปนตน 
 
         แมในสูตรที่  ๒  เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน .  แตในสตูรนี้  แยกกนั 
ดังน้ี. 
         บทวา  เขมา  จ  ภิกขฺุนี    อุปฺปลวณฺณา จ   ความวา   ก็บรรดา 
ภิกษุณี  ๒  รปูนั้น  ภิกษุณีเขนาเสิศทางปญญา   ภิกษุณีอุบลวรรณาเลิศทาง 
ฤทธิ์   ฉะน้ัน   เมื่อขอโดยชอบ   พึงขอวา   ขอเราจงเปนแมเชนนี้   ทาง 
ปญญาก็ตาม  ทางฤทธ์ิก็ตาม  แมอุบาสิกาขุชชุตตราก็เลิศเพราะมีปญญามาก 
นันทมารดา๑เลิศเพราะมีฤทธิ์มาก  เพราะฉะนั้น  เมื่อขอโดยชอบ  พึงขอวา 
ขอเราจงเปนแมเชนนี้    ทางปญญาก็ตาม   ทางฤทธิ์ก็ตาม. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๒  เปนตน 
 
                                                       อรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
         สูตรท่ี  ๕  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ขต   ความวา   ชื่อวาถูกกาํจัด  เพราะถูกกําจัดคุณความดี. 
 



๑.  พระสูตรขอ  ๓๗๘  วานางเวฬกุณัฏกีนนัทมารดา.  
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บทวา   อุปหต   ความวา    ชื่อวาถูกทําลาย    เพราะถูกทําลายคุณความดี  
อธิบายวา    ถูกตัดคุณความดี    ขาดคุณความดี    เสียคุณความดี.   บทวา 
อตฺตาน   ปรหิรติ    ความวา    รักษาคุมครองตนท่ีปราศจากคุณความดี. 
บทวา  สารชฺโช   แปลวา   มีโทษ.  บทวา   สานุวชฺโช   แปลวา   ถูก 
ตําหนิ.  บทวา  ปสวติ   แปลวา   ยอมได.   บทวา    อนนุวิจฺจ    ไดแก 
ไมรู   ไมพิจารณา.    บทวา   อปริโยคาเหตฺวา    แปลวา    ไมสอบสวน. 
บทวา   อวณณฺารหสฺส   ความวา    ของเดียรถียก็ตาม   ของสาวกเดีรถีย 
ก็ตาม    ผูปฏิบัติผิด    ควรตําหนิ.    บทวา    วณฺณ  ภาสติ   ความวา 
กลาวคุณวา    ผูนี้ปฏิบัติดปีฏิบัติชอบ  ดังนี้ .    บทวา     วณฺณารหสฺส 
ความวา    บรรดาพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจาเปนตน    องคใดองคหน่ึง 
ผูปฏิบัติชอบ.  บทวา  อวณิณ   ภาสติ   ความวา    กลาวโทษวา    ผูนี ้
ปฏิบัติชั่วปฏบิัติผิด   ดังน้ี. 
         บทวา  อวณฺณารหสสฺ  อวณฺณ  ภาสติ  ความวา  บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี   กลาวตําหนิเดียรถีย  สาวกเดียรถีย   ผูปฏิบัติชั่วปฏิบติัผิด วาเปน 
ผูปฏิบัติชั่วเพราะเหตุดังนี้บาง   เปนผูปฏิบัติเพราะเหตุดังน้ีบาง  ชื่อวายอม 
กลาวตําหนิผูที่ควรตําหนิ.   บทวา  วณฺณารหสฺส  วณฺณ ความวา  กลาว 
สรรเสริญพระพุทธเจาและเหลาพุทธสาวกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ      วาเปน 
ผูปฏิบัติดีเพราะเหตุดังน้ีบาง  เปนผูปฏิบัติชอบเพราะเหตุดังน้ีบาง. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๕  
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                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         สูตรท่ี ๖  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   อปฺปสาทนีเย   าเน    ไดแก  ในเหตุที่ทําใหไมเลื่อมใส  
บทวา  ปสาท  อุปธเสติ   ความวา   ใหเกิดความเลื่อมใสในขอปฏิบัติชั่ว 
ขอปฏิบัติผิด  วานี้ขอปฏิบัติดี  ขอปฏบิัติชอบ  ดังน้ี.  บทวา  ปสาทนีเย 
าเน    อปฺปสาท    ความวา    ใหเกิดความไมเลื่อมใสในขอปฏิบัติดีขอ 
ปฏิบัติชอบวา  นี้ขอปฏิบัติชั่ว   นี้ขอปฏิบัติผิด  ดังนี้.  คําท่ีเหลือในสูตรนี้ 
งายทั้งน้ัน. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         สูตรท่ี  ๗  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   ทฺวีสุ   ไดแกในโอกาสสอง  ในเหตุสอง.  บทวา มจิฺฉา- 
ปฏิปชฺชมาโน    ไดแก   ถือขอปฏิบัติผิด.   บทวา  มาตริ  จ  ปตริ  จ 
ความวา    ปฏิบัติผิดในมารดาเหมือนนายมิตตวินทุกะ    ปฏิบติัผิดในบิดา 
เหมือนพระเจาอชาตศัตรู.   ธรรมฝายขาวพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน่ันแล  
                                         จบอรรถกถาสูตรที่ ๗ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๘ 
 
         สูตรท่ี  ๘  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ตถาคเต   จ  ตถาคตสาวเก  เจ   ความวา    ปฏิบัติผิดใน 
พระตถาคต    เชนพระเทวทัต       และปฏิบัติผิดในสาวกของพระตถาคต  
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เชนพระโกกาลิกะ.    ในฝายขาว   ปฏิบัติชอบในพระตถาคต    เชนพระ 
อานนทเถระ     และปฏิบติัชอบในสาวกของพระตถาคต      เชนบุตรของ 
เศรษฐีผูเลี้ยงโคชื่อนันทะ. 
                                        จบอรรถถถาสูตรที่  ๘ 
 
                                             อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 
 
        สูตรท่ี  ๙  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สจิตฺตโวทาน     แปลวา    ความผองแผวแหงจิตของตน  
บทนี้    เปนชื่อของสมาบัติ  ๘.   บทวา  น  จ  กิจฺิ   โลเก   อุปาทิยติ  
ความวา  ไมถือ  คือไมแตะตองบรรดาธรรมมีรูปเปนตนแมธรรมอยางหน่ึง 
ไร ๆ  ในโลก.  ในสูตรนี ้  ความไมถือมั่น   เปนธรรมท่ี  ๒ ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                                                อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๐ - ๑๑ 
 
         สูตรท่ี ๑๐  และสูตรท่ี ๑๑ งายทั้งนั้นแล. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ - ๑๑ 
                                          จบอายาจนวรรคท่ี  ๒  
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                           ทานวรรคที่  ๓ 
 
                                    สตูรท่ี  ๑         
  
         [๓๘๖]  ๑๔๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน  ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  อามิสทาน ๑   ธรรมทาน  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ทาน 
๒ อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาทาน  ๒  อยางนี้     ธรรมทาน 
เปนเลิศ. 
                                            จบสูตรที่  ๑ 
 
                                       สูตรท่ี  ๒ 
 
         [๓๘๗]     ๑๔๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       การบูชา ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน    คือ    การบูชาดวยอามิส ๑    การบูชาดวยธรรม  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การบูชา  ๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดา 
การบูชา ๒ อยางนี้   การบูชาดวยธรรมเปนเลิศ.  
                                               จบสูตรที่  ๒  
 
                                           สูตรท่ี  ๓ 
 
         [๓๘๘]  ๑๔๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  การสละ  ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ    การสละอามิส  ๑  การสละธรรม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การสละ ๒ อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บรรดาการสละ  ๒ อยางนี้ 
การสละธรรมเปนเลิศ. 
                                                  จบสูตรที่   ๓  
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                            สูตรท่ี  ๔ 
 
         [๓๘๙ ]   ๑๔๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       การบริจาค ๒ อยางนี้ 
๒ อยางเปนไฉน  คือ   การบริจาคอามิส  ๑   การบริจาคธรรม ๑  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   การบริจาค  ๒  อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดา 
การบริจาค  ๒  อยางนี้    การบริจาคธรรมเปนเลิศ. 
                                           จบสูตรที่  ๔ 
 
                             สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๓๙๐]   ๑๔๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      การบริโภค ๒ อยางนี้ 
๒  อยางเปนไฉน  คือ  การบริโภคอามิส ๑  การบรโิภคธรรม  ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    การบริโภค  ๒  อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดา 
การบริโภค  ๒  อยางนี้  การบริโภคธรรมเปนเลิศ. 
                                              จบสูตรที่  ๕ 
 
                              สตูรท่ี ๖ 
 
         [๓๙๑]    ๑๔๕.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  การสมโภค  ๒  อยางนี้ 
๒   อยางเปนไฉน  คือ  สมโภคอามิส  ๑  การสมโภคธรรม  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   การสมโภค  ๒  อยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดา 
การสมโภค  ๒  อยางนี้  การสมโภคธรรมเปนเลศิ. 
                                                 จบสูตรที่  ๖ 
 
                               สูตรท่ี  ๗ 



 
         [๓๙๒]    ๑๔๖.  ดูกอนภิกษุ ทั้งหลาย  การจําแนก ๒ อยางนี้  ๒ อยาง  
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เปนไฉน   คือ   การจําแนกอามิส  ๑   การจําแนกธรรม   ๑    ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   การจําแนก  ๒  อยางนี้แล     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาการ 
จําแนก  ๒  อยางนี้   การจําแนกธรรมเปนเลิศ. 
                                       จบสูตรที่  ๗ 
 
                                   สูตรท่ี  ๘ 
 
         [๓๙๓]    ๑๔๗.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   การสงเคราะห ๒  อยางนี้  
๒ อยางเปนไฉน   คือ     การสงเคราะหดวยอามิส ๑     การสงเคราะหดวย 
ธรรม ๑     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    การสงเคราะห  ๒ อยางนี้แล     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาการสงเคราะห ๒ อยางนี้   การสงเคราะหดวยธรรม 
เปนเลิศ. 
                                          จบสูตรที่  ๘  
 
                                     สตูรท่ี ๙  
  
         [๓๙๔]    ๑๔๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การอนุเคราะห  ๒ อยางนี้  
๒ อยางเปนไฉน  คือ   การอนุเคราะหดวยอามิส  ๑    การอนุเคราะหดวย 
ธรรม    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  การอนุเคราะห ๒ อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย        บรรดาการอนุเคราะห  ๒ อยางนี้   การอนุเคราะหดวยธรรม 
เปนเลิศ. 
                                            จบสูตรที่  ๙          
                       
                                       สูตรท่ี ๑๐ 
 



         [๓๙๔]   ๑๔๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเอ้ือเฟอ ๒ อยางนี้  
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๒  อยางเปนไฉน    คือ     ความเอ้ือเฟอดวยอามิส  ๑     ความเอ้ือเฟอดวย  
ธรรม ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ความเอ้ือเฟอ ๒ อยางนี้แล   ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      บรรดาความเอ้ือเฟอ ๒  อยางนี้      ความเอ้ือเฟอดวยธรรม 
เปนเลิศ. 
                                          จบสูตรที่  ๑๐ 
                                     จบทานวรรคท่ี  ๓ 
 

                             ทานวรรคที่  ๓๑ 

 
                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๓ สูตร  (ขอ  ๓๘๖).   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    ทานานิ   ความวา   ชื่อวา   ทาน   ดวยอํานาจแหงวัตถุมี 
ทานเปนตนที่เขาให  บทนี้เปนชื่อของไทยธรรม   อีกอยางหนึ่ง   เจตนา 
พรอมดวยวัตถุ  ชื่อวา  ทาน  บทนี้เปนชื่อของการบริจาคสมบัติ.  บทวา 
อามิสทาน  ความวา  ปจจัย   ๔  ชื่อวา   อามิสทาน    โดยเปนของให. 
บทวา  ธมฺมทาน  ความวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี   กลาวปฏิปทาเครื่อง 
บรรลุอมตะให  นี้ชื่อวา   ธรรมทาน. 
                                                 จบอรรถกถาสูตรที่  ๑ 
 
๑.  วรรคนี้ประกอบดวยสูตรส้ัน ๆ ๑๐ สูตร  จึงลงอรรถกถาอธิบายไว  ติดตอรวมกนัท้ังวรรค 
แตเพื่อความไมสับสน  จึงใสขอบาลีกํากับไวในอรรถกถาสูตรดวย.  
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                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         สูตรท่ี  ๒ (ขอ  ๓๘๗)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ปจจัย  ๔  ชื่อวา   ยาคะ   โดยเปนเครื่องบูชา    แมธรรมะ  ก็พึง 
ทราบวา   ชือ่วา   ยาคะ   โดยเปนเครื่องบูชา. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         สูตรท่ี   ๓  (ขอ ๓๘๘)  มีวินิจฉัยยดังตอไปนี้. 
         การสละอามิส    ชื่อวา    อามิสจาคะ     การสละธรรม    ชือ่วา 
ธรรมจาคะ. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๔ 
 
         สูตรท่ี  ๔  (ขอ  ๓๘๙)  แปลกกนัเพียงอุปสรรค. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่ ๔ 
 
                            อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         สูตรท่ี  ๕  (ขอ ๓๙๐)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การบรโิภคปจจัย ๔  ชื่อวา  อามสิโภคะ  การบริโภคธรรม ชื่อวา 
ธรรมโภคะ. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่   ๕ 



 
                             อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         สูตรท่ี  ๖  (ขอ ๓๙๑)  แปลกกันเพียงอุปสรรค. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๖  
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                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๗ 
 
         สูตรท่ี  ๗    (ขอ  ๓๙๒)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การแจกจายปจจัย  ๔    ชื่อวา  อามิสสังวิภาค    การแจกจายธรรม 
ชื่อวา   ธรรมสังวิภาค. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๗ 
 
                             อรรถกถาสูตรท่ี ๘ 
 
         สูตรท่ี  ๘  (ขอ  ๓๙๓)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การสงเคราะหดวยปจจัย  ๔    ชือ่วา    อามิสสงเคราะห    การ 
สงเคราะหดวยธรรม  ชื่อวา  ธรรมสงเคราะห. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                              อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 
 
         สูตรท่ี  ๙ (ขอ ๓๙๔)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การอนุเคราะหดวยปจจัย    ชื่อวา  อามิสอนุเคราะห   การ 
อนุเคราะหดวยธรรม  ชื่อวา  ธรรมอนเุคราะห. 
                                      จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                              อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 
 
         สูตรท่ี  ๑๐  (ขอ ๓๙๕)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การแสดงความเอ็นดูดวยปจจัย  ๔  ชื่อวา  อามิสอนุกัมปะ  เกื้อกูล  
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ดวยอามิส     การแสดงความเอ็นดูดวยธรรม     ชือ่วา     ธรรมอนุกัมปะ 
เกื้อกูลดวยธรรม. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐              
                                          จบทานวรรคที่  ๓  
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                             สันถาวรรคที่  ๔ 
 
                                         สูตรท่ี  ๑ 
 
         [๓๙๖]   ๑๕๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สันถาร ๒ อยางนี้   ๒  อยาง 
เปนไฉน  คือ  อามิสสันถาร ๑    ธรรมสันถาร  ๑    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สันถาร ๒ อยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บรรดาสันถาร ๒ อยางนี้  
ธรรมสันถารเปนเลิศ. 
                                                       จบสูตรที่  ๑ 
 
                                           สูตรท่ี  ๒ 
 
         [๓๙๗]   ๑๕๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ปฏสิันถาร ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน  คือ  อามิสปฏิสันถาร   ๑   ธรรมปฏิสันถาร ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ปฏิสันถาร ๒ อยางนี้แล    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดา 
ปฏิสันถาร  ๒  อยางนี้    ธรรมปฏิสันถารเปนเลิศ. 
                                                     จบสูตรที่   ๒ 
 
                                              สูตรท่ี ๓ 
 
         [๓๙๘] ๑๕๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เอสนา ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  อามิสเอสนา การเสาะหาอามิส  ๑  ธรรมเอสนา การเสาะหา 
ธรรม ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เอสนา   ๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาเอสนา  ๒  อยางนี้   ธรรมเอสนาเปนเลิศ. 
                                                     จบสูตรที่   ๓  
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                                     สตูรท่ี  ๔ 
  
        [๓๙๙]  ๑๕๓.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย       ปริเยสนา ๒ อยางนี้ 
๒  อยางเปนไฉน คือ อามิสปริเยสนา การแสวงหาอามิส  ๑  ธรรมปริเยสนา 
การแสวงหาธรรม  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปริเยสนา ๒ อยางนี้แล ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาปริเยสนา ๒ อยางนี้   ธรรมปริเยสนาเปนเลิศ. 
                                            จบสูตรที่ ๔  
 
                                        สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๔๐๐]  ๑๕๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       ปริเยฏฐิ   ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน    คือ    อามิสปริเยฏฐิ    การแสวงหาอามิสอยางสูง  ๑ 
ธรรมปริเยฏฐิ  การแสวงหาธรรมอยางสูง  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ปริเยฏฐิ 
๒ อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาปริเยฏฐิ  ๒ อยางนี้   ธรรม-  
ปริเยฏฐิเปนเลิศ. 
                                            จบสูตรที่  ๕ 
 
                                        สูตรท่ี  ๖ 
 
         [๔๐๑]  ๑๕๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        การบูชา ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน  คือ  อามิสบูชา ๑   ธรรมบูชา  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
การบูชา ๒ อยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาการบูชา ๒  อยางนี้ 
ธรรมบูชาเปนเลิศ. 
                                                จบสูตรที่  ๖  
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                                    สตูรท่ี  ๗ 
 
         [๔๐๒]   ๑๕๖.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ของตอนรับแขก  ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน  คือ   ของตอนรับคืออามิส  ๑  ของตอนรับคือธรรม   ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ของตอนรับแขก ๒ อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาของตอนรับแขก ๒ อยางนี้    ของตอนรับแขกคือธรรมเปนเลิศ  
                                           จบสูตรที่  ๗ 
 
                                      สตูรท่ี  ๘ 
 
         [๔๐๓]   ๑๕๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความสําเร็จ ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน    คือ      ความสําเร็จคืออามิส   ๑     ความสําเร็จคือ 
ธรรม  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ความสําเร็จ  ๒  อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บรรดาความสําเร็จ ๒ อยางนี้  ความสําเร็จคือธรรมเปนเลิศ  
                                              จบสูตรที่  ๘ 
 
                                         สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๔๐๔]   ๑๕๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ความเจริญ  ๒ อยางนี้  
๒  อยางเปนไฉน  คือ  ความเจริญดวยอามิส   ๑   ความเจริญดวยธรรม  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      ความเจริญ  ๒ อยางนี้       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาความเจริญ  ๒  อยางนี้   ความเจริญดวยธรรมเปนเลิศ. 
                                               จบสูตรที่  ๙                      
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                                         สูตรท่ี ๑๐ 
         [๔๐๕]  ๑๕๙.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รัตนะ ๒ อยางนี้  ๒ อยาง  
เปนไฉน  คือ  รัตนะคืออามิส ๑  รัตนะคือธรรม ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
รัตนะ ๒ อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดารตันะ  ๒  อยางนี้  รัตนะ 
คือธรรมเปนเลิศ. 
                                                    จบสูตรที่ ๑๐ 
                                        สูตรท่ี ๑๑ 
         [๔๐๖]  ๑๖๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความสะสม ๒ อยางนี้ 
๒  อยางเปนไฉน  คือ  ความสะสมอามิส ๑  ความสะสมธรรม ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ความสะสม  ๒  อยางนี้  ความสะสมธรรมเปนเลิศ. 
                                                จบสูตรที่ ๑๑ 
                                       สูตรท่ี ๑๒ 
         [๔๐๗]  ๑๖๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความไพบูลย ๒ อยางน้ี  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ความไพบูลยแหงอามิส ๑  ความไพบูลยแหงธรรม ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความไพบูลย ๒  อยางนี้แล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาความไพบูลย ๒ อยาง  ความไพบูลยแหงธรรมเปนเลิศ. 
                                                   จบสูตรที่ ๑๒ 
                                               จบสันถารวรรคที่ ๔  
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                        สันถารวรรคที่  ๔๑ 

 
                      อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         วรรคท่ี  ๔  สูตรท่ี  ๑   (ขอ ๓๙๖)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         การปูลาดดวยปจจัย     โดยปกปดชองวางคนและคนอ่ืน   ชื่อวา 
อามิสสันถาร.   การปูลาดดวยธรรม  ชื่อวา   ธรรมสันถาร. 
                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๑   
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  (ขอ  ๓๙๗)  แปลกกันเพียงอุปสรรค 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓    (ขอ  ๓๙๘)    การหาอามิสมีประการดังกลาวแลว 
ชื่อวา  อามิสเอสนา.  การหาธรรม  ชื่อวา   ธรรมเอสนา. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๓ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี ๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๔   (ขอ  ๓๙๙)  แปลกกันเพียงอุปสรรค. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๔    
 



                                อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๕   (ขอ   ๔๐๐)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
 
๑.  อรรถกถาแกไวส้ัน ๆ  จึงเรียงติดตอกนัไปท้ังวรรค  โดยลงเลขขอสูตรกํากับไวดวย.  
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         การแสวงหาอามิสถึงท่ีสุด     ทานเรียกวา    อามิสปริเยฏ ิ     การ 
แสวงหาธรรมถึงท่ีสุด  ทานเรียกวา   ธรรมปริเยฏ ิ. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๕ 
 
                                                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๖  (ขอ  ๔๐๑)  การบูชาอามิส  ชื่อวา  อามิสบูชา 
การบูชาดวยธรรม   ชื่อวา   ธรรมบูชา. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ 
 
                                                          อรรถกถาสูตรท่ี ๗ 
 
         ในสูตรท่ี  ๗  (ขอ  ๔๐๒)  บทวา   อติเถยฺยานิ   ไดแก  ทาน 
เพ่ือผูจรมา  (ของรับแขก)  ปาฐะวา   อภิเถยฺยานิ   ดงัน้ีก็มี. 
                                            จบอรรถกถาสูตรที่  ๗ 
 
                                                            อรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี   ๘  (ขอ ๔๐๓ )    อามิสอิทธิ     ชือ่วา    อามิสอิทธิ  
ใหสําเร็จเสร็จสรรพ     แมธรรมกช็ื่อวา     ธรรมอทิธิ      เพราะใหสําเร็จ 
เสร็จสรรพ. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่ ๘ 
 
                                                            อรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 



         ในสูตรท่ี  ๙  (ขอ  ๔๐๔) ความเจริญดวยอามิส  ชื่อวา  อามิสวุฒิ  
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ความเจริญดวยธรรม  ชื่อวา   ธรรมวฒิุ. 
                                              จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 
 
                                                             อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี ๑๐  (ขอ ๔๐๕)  อามิสที่ทําใหเกิดความยินดี   ชื่อวา 
อามิสรัตนะ  ธรรม  ชื่อวา   ธรรมรัตนะ. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
 
                                                                อรรถกถาสูตรท่ี ๑๑ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๑    (ขอ ๔๐๖)    การสะสมเพ่ิมพูนอามิส    ชื่อวา 
อามิสสันนิจยะ  การสะสมเพ่ิมพูนธรรม  ชื่อวา   ธรรมสันนิจยะ. 
                                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
 
                                                               อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๒    (ขอ  ๔๐๗)    ความไพบูลยแหงอามิส    ชื่อวา 
อามิสเวปุลละ   ความไพบูลยแหงธรรม  ชื่อวา  ธรรมเวปุลละ  แล. 
                                                   จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๒ 
                                                       จบสันถารวรรคที่ ๔  



พระสุตตันตปฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 490 

                       สมาปตติวรรคที่  ๕ 
 
                                          สูตรท่ี ๑ 
 
         [๔๐๘]    ๑๖๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือความเปนผูฉลาดในสมาบัติ  ๑  ความเปนผูฉลาดในการออก 
จากสมาบัติ  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางน้ีแล.  
                                               จบสูตรที่  ๑ 
 
                                         สูตรท่ี  ๒ 
 
         [๔๐๙]   ๑๖๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ ความเปนผูซื่อตรง ๑   ความเปนผูออนโยน   ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่  ๒ 
 
                                         สูตรท่ี  ๓ 
 
         [๔๑๐]    ๑๖๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน คือ ขันติ  ๑  โสรัจจะ ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยาง 
นี้แล. 
                                                  จบสูตรที่  ๓ 
 
                                         สูตรท่ี  ๔ 
 



         [๔๑๑]  ๑๖๕.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้    ๒ อยาง  
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เปนไฉน     คือ  ความเปนผูมีวาจาออนหวาน  ๑     การตอนรับแขก  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล.  
                                                     จบสูตรที่  ๔ 
 
                                   สูตรท่ี  ๕ 
 
         [๔๑๒]  ๑๖๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  ความไมเบียดเบียน   ๑    ความเปนคนสะอาด ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                                   จบสูตรที่  ๕ 
 
                                  สูตรที่ ๖ 
 
         [๔๑๓]   ๑๖๗.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ความเปนผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑   ความ 
เปนผูไมรูจักประมาณในการบริโภค  ๑   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ 
อยางนี้แล. 
                                                    จบสูตรที่  ๖ 
 
                                  สูตรที่ ๗ 
 
         [๔๑๔]   ๑๖๘. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง 
เปนไฉน คือ ความเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย  ๑  ความเปน 
ผูรูจักประมาณในการบรโิภค  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยาง 
นี้แล. 



                                                   จบสูตรที่  ๗  
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                                         สูตรท่ี  ๘ 
 
         [๔๑๕]   ๑๖๙.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ อยางนี้   ๒  อยาง 
เปนไฉน   คือ  กําลังคือการพิจารณา  ๑    กําลังคือการอบรม ๑   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                                จบสูตรที่  ๘ 
 
                                           สูตรท่ี  ๙ 
 
         [๔๑๖]  ๑๗๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  กําลังคือสติ  ๑    กําลังคือสมาธิ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                                 จบสูตรที่ ๙  
 
                                           สูตรท่ี ๑๐       
         
         [๔๑๗]    ๑๗๑.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  สมถะ  ๑   วิปสสนา ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒ 
อยางนี้แล. 
                                                  จบสูตรที่ ๑๐      
                                
                                           สูตรท่ี ๑๑ 
 
         [๔๑๘]  ๑๗๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ศีลวิบัติ  ๑   ทฏิฐิวิบัติ   ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ 



อยางนี้แล. 
                                                     จบสูตรที่  ๑๑  
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                                   สูตรท่ี  ๑๒ 
 
         [๔๑๙]   ๑๗๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้  ๒  อยาง  
เปนไฉน  คือ ศีลสมบัติ  ๑   ทฏิฐิสมบัติ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม 
๒  อยางนี้แล. 
                                         จบสูตรที่  ๑๒  
 
                                   สูตรท่ี  ๑๓         
 
         [๔๒๐]  ๑๗๔. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ ศีลบริสุทธิ ์ ๑  ทิฏฐิบริสทุธิ์   ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม 
๒ อยางนี้แล. 
                                          จบสูตรที่  ๑๓ 
 
                                   สูตรท่ี ๑๔ 
 
         [๔๒๑]   ๑๗๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้ ๒  อยาง 
เปนไฉน คือ ทิฏฐิบริสุทธิ์  ๑  ความเพียรที่สมควรแกทิฏฐิ   ๑  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธรรม  ๒  อยางน้ีแล. 
                                            จบสูตรที่  ๑๔  
 
                                   สูตรท่ี ๑๕ 
 
         [๔๒๒]   ๑๗๖.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒ อยางนี้ ๒  อยาง 
เปนไฉน คือ ความเปนผูยังไมพอในกุศลธรรม  ๑  ความเปนผูไมทอถอย  



ในความเพียร  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                             จบสูตรที่  ๑๕  
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                                    สตูรท่ี  ๑๖ 
 
         [๔๒๓]   ๑๗๗.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยาง  ๒ อยาง 
เปนไฉน คือ ความเปนคนหลงลืมสติ  ๑  ความไมรูสึกตัว ๑  ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
                                           จบสูตรที่  ๑๖  
 
                                      สตูรท่ี ๑๗ 
 
         [๔๒๔]  ๑๗๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน   คือ  สติ  ๑  สมัปชัญญะ  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม      ๒ 
อยางนี้แล. 
                                             จบสูตรที่  ๑๗ 
                                      จบสมาปตติวรรคที่ ๕ 
                                         จบตติยปณณาสก 
 
                          สมาปตติวรรค๑ที่  ๕ 
 
                              อรรถกถาสูตรท่ี  ๑ 
 
         สมาปตติวรรคท่ี  ๕  สูตรท่ี  ๑  (ขอ ๔๐๘)  มีวินัยดังตอไปนี้. 
         บทวา   สมาปตฺติกุสลตา  ไดแกความเปนผูฉลาดในการกําหนด 
อาหารสัปปายะเขาสมาบัติ.    บทวา  สมาปตฺติวุฏานกุสลตา   ความวา 
เมื่อไดเวลาตามกําหนดเปนผูฉลาดออก.   ชื่อวาเปนผูฉลาดในการออกจาก 
 



๑. วรรคนี้ประกอบดวยพระสูตร  ๑๘  สูตร  อรรถกถาแกไวส้ัน ๆ  จึงลงติดตอกันไปท้ังวรรค 
โดยลงหัวขอบาลีประจําสูตรประจําสูตรกํากับไวดวย.  
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สมาบัติ  เพราะฉะนั้น   ผูนี้ชื่อวาฉลาด  ดังนี้. 
                                                จบอรรถกถาสูตรที่  ๑  
 
                     อรรถกถาสูตรท่ี  ๒ 
 
         ในสูตรท่ี  ๒  (ขอ  ๔๐๙)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อาชฺชว  แปลวา  ความตรง.       บทวา  มทฺทว  แปลวา 
ความออนโยน. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่  ๒ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๓  (ขอ  ๔๐๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ขนฺติ  ไดแก  อธิวาสนขันติ.  บทวา  โสรจฺจ  ไดแก 
ความเรียบรอย  ความสงบเสง่ียม. 
                                               จบอรรถกถาสูตรที่  ๓ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๔ 
 
         ในสูตรท่ี   ๔  (ขอ  ๔๑๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา     สาขลฺย     ไดแก    ความชื่นชมโดยใชวาจาออนหวาน. 
บทวา    ปฏสินฺถาโร  ไดแก  การตอนรับดวยอามิสก็ตาม  ดวยธรรมก็ตาม 
ชื่อวาปฏิสันถาร.                                                    
                                                  จบอรรถกถาสูตรที่  ๔  
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                       อรรถกถาสูตรท่ี  ๕ 
  
         ในสูตรท่ี  ๕  (ขอ  ๔๑๒)  มีวินจิฉัยตอไปนี้. 
         บทวา อวิหึสา ไดแกธรรมอันเปนสวนเบื้องตนของกรุณา.  บทวา 
โสเจยฺย  ไดแก  ความสะอาดโดยศีล. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่   ๕ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๖ - ๗ 
 
        ในสูตรท่ี  ๖  และสูตรท่ี ๗   (ขอ ๔๑๓ -  ๔๑๔)  มีเนื้อความงาย 
ทั้งน้ัน. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่  ๖ - ๗ 
 
                            อรรถกถาสูตร  ๘ 
 
         ในสูตรท่ี ๘  (ขอ  ๔๑๕)  มีวินจิฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ปฏิสงฺขานพลไดเเก  กําลงัคือการพิจารณา. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๘ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๙ 
 
         ในสูตรท่ี  ๙   (ขอ ๔๑๖)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         ชื่อวา  กําลังคือสติ   เพราะเมื่อหลงลืมสติ   กไ็มหว่ันไหว.   ชื่อวา 
กําลังคือสมาธิ  เพราะเม่ือฟุงซาน  ก็ไมหว่ันไหว. 
                                           จบอรรถกถาสูตรที่  ๙ 



 
                          อรรถกถาสูตรท่ี ๑๐ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๐  (ขอ   ๔๑๗)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.  
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         บทวา   สมโถ    ไดแก  ความที่จิตแนวแน.     บทวา   วิปสฺสนา 
ไดแก ญาณกําหนดสังขารเปนอารมณ. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๐ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๑  
 
         ในสูตรท่ี  ๑๑  (ขอ ๔๑๘)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา    สีลวิปตฺติ     ไดแก ความทุศีล.     บทวา   ทิฏ ิวิปตฺติ 
ไดแก  มิจฉาทิฏฐิ. 
                                             จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๑ 
 
                        อรรถกถาสูตรท่ี ๑๒ 
 
         ในสูตรท่ี   ๑๒  (ขอ  ๔๑๙)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สีลสมฺปทา  ไดแก  ความมีศีลบริบูรณ.  บทวา  ทิฏ ิ- 
สมฺปทา ไดแกความเปนสัมมาทิฏฐิ.  ดวยบทน้ัน  สมัมาทิฏฐิแมทั้งปวง 
ที่สงเคราะหดวยสัมมาทิฏฐิ  คือ  กัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิ   ฌานสัมมาทิฏฐิ 
วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ  มัคคสัมมาทิฏฐิ  ผลสัมมาทิฏฐิ  ชื่อวา  สมัมาทิฏ ิ. 
                                          จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๒ 
 
                           อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๓ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๓  (ขอ ๔๒๐)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  สีลวิสุทฺธิ   ไดแก  ศลีที่บมวิสุทธิ.    บทวา   ทิฏ ิวิสุทฺธิ  
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ไดแกสัมมาทิฏฐิในมรรคท้ัง ๔ ที่บมวิสุทธิ  หรือสัมมาทิฏฐิทั้ง ๕ อยาง. 
                                         จบอรรถกถาสูตรที่   ๑๓ 
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๔ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๔   (ขอ ๔๒๑)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  ทิฏ ิวิสุทฺธ ไดแก สัมมาทิฏฐิที่บมวิสุทธินั่นแล.   บทวา 
ยถา  ทิฏ ิสฺส   จ  ปธาน  ความวา  ความเพียรที่สัมปยุตดวยมรรคเบื้อง 
ตํ่าน้ัน    ทานกลาววา    ยถา   ทิฏสฺส  จ    ปธาน    เพราะอนุรูปแก 
ทิฏฐินั้น. 
                                       จบอรรถกถาสูตรที่    ๑๔  
 
                         อรรถกถาสูตรท่ี ๑๕ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๕  (ขอ ๔๒๒)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  อสนฺตุฏ ิตา  จ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  ไดแก  ความเปนผู 
ไมสันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย  นอกจากอรหัตมรรค. 
                                        จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๕ 
 
                          อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๖ 
 
         ในสูตรท่ี  ๑๖  (ขอ  ๔๒๓)  มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         บทวา  มุฏสจฺจ  แปลวา  ความเปนผูหลงลืมสติ.  บทวา อสม-ฺ  
ปช ฺ   ไดแก ความไมรูตัว. 
                                     จบอรรถกถาสูตรที่ ๑๖  
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                        อรรถกถาสูตรท่ี  ๑๗  
 
         ในสูตรท่ี  ๑๗   (ขอ  ๔๒๔)   มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. 
         สติ   มใีจไมลอยเปนลักษณะ.  สัมปชัญญะ   มีรูสกึตัวเปนลักษณะ. 
                                    จบอรรถกถาสูตรที่  ๑๗  
                                      จบสมาปตติวรรคที่ ๕ 
                                        จบตติยปณณาสก  
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     พระสตูรที่ไมจัดเขาในปณณาสก 
 
         [๔๒๕]  ๑๗๙.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม  ๒  อยางนี้  ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ความโกรธ  ๑  ความผูกโกรธไว ๑...  ความลบหลูคุณทาน ๑ 
ความตีเสมอ  ๑...  ความรษิยา  ๑  ความตระหน่ี  ๑...  มายา ๑  โออวด ๑... 
ความไมละอาย ๑   ความไมเกรงกลัว  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ 
อยางนี้แล. 
         [๔๒๖]   ๑๘๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   ๒ อยาง 
เปนไฉน  คือ  ความไมโกรธ  ๑    ความไมผูกโกรธไว ๑ ...    ความไม 
ลบหลูคุณทาน  ๑    ความไมตีเสมอ ๑ ...     ความไมริษยา  ๑     ความไม 
ตระหน่ี ๑ ...  ความไมมายา  ๑  ความไมโออวด  ๑ ...  หิร ิ๑  โอตัปปะ ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล. 
         [๔๒๗ ]  ๑๘๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๒ ประการ   ยอมอยูเปนทุกข   ธรรม ๒ ประการเปนไฉน  คือ  ความ 
โกรธ ๑ ความผูกโกรธไว ๑...  ความลบหลูคุณทาน  ๑  ความตีเสมอ ๑... 
ความริษยา ๑  ความตระหน่ี ๑...  มายา  ๑  โออวด ๑...  ความไมละอาย  ๑ 
ความไมเกรงกลัว ๑     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๒ ประการนี้แล   ยอมอยูเปนทุกข. 
         [๔๒๘]  ๑๘๒.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๒ ประการ   ยอมอยูเปนสุข   ธรรม ๒ ประการเปนไฉน  คือ  ความไม 
โกรธ ๑  ความไมผูกโกรธไว ๑ ...  ความไมลบหลูคุณทาน  ๑  ความไม 
ตีเสมอ . ...  ความไมริษยา ๑   ความไมตระหน่ี   ๑ ...   ความไมมายา ๑  
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ความไมโออวด ๑ ...  หิร ิ๑  โอตตัปปะ  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล  
ผูประกอยดวยธรรม ๒ ประการนี้แล  ยอมอยูเปนสุข. 
         [๔๒๙] ๑๘๓.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้   เปนไป 
เพ่ือความเส่ือมแกภิกษุที่ยังเปนเสขะ  ธรรม ๒ อยางเปนไฉน  คือ  ความ 
โกรธ ๑   ความผูกโกรธไว ๑ ...   ความลบหลูคุณทาน  ๑  ความตีเสมอ 
๑ ...  ความริษยา ๑  ความตระหน่ี  ๑ ...  มายา ๑   โออวด ๑  ...   ความ 
ไมละอาย ๑  ความไมเกรงกลัว  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยาง 
นี้แล  ยอมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุที่ยังเปนเสขะ. 
         [๔๓๐] ๑๘๔.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม  ๒ อยางนี้     ยอม 
เปนไปเพ่ือความไมเส่ือมแกภิกษุที่ยังเปนเสขะ      ธรรม ๒ อยางเปนไฉน 
คือ   ความไมโกรธ  ๑    ความไมผูกโกรธไว  ๑ ...    ความไมลบหลูคุณ 
ทาน ๑  ความไมตีเสมอ ๑ ...    ความไมริษยา  ๑...     ความไมตระหน่ี  ๑ ... 
ความไมมายา     ความไมโออวด  ๑ ...   หิริ  ๑    โอตัตปปะ ๑    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้แล  ยอมไมเปนไปเพ่ือความเสื่อมแกภิกษุที่ 
ยังเปนเสขะ. 
         [๔๓๑]  ๑๘๕.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๒ ประการ  ต้ังอยูในนรกเหมือนดังถูกนํามาฝงไว  ธรรม ๒ ประการเปน 
ไฉน  คือ  ความโกรธ  ๑  ความผูก  โกรธไว   ๑...  ความลบหลูคุณทาน  ๑ 
ความตีเสมอ  ๑ ...  ความริษยา ๑   ความตระหน่ี  ๑ ...  มายา ๑   โออวด 
๑... ความไมละอาย  ๑  ความไมเกรงกลัว  ๑  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม  ๒  ประการนี้แล   ต้ังอยูในนรกเหมือนถูกนํามาฝงไว.  
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        [๔๓๒]  ๑๘๖.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  
๒ ประการ   ต้ังอยูในสวรรคเหมือนดังถูกนํามาต้ังลงไว   ธรรม   ๒ ประ- 
การเปนไฉน  คือ  ความไมโกรธ  ๑  ความไมผูกโกรธไว ....  ความไม 
ลบหลูคุณทาน ๑    ความไมตีเสมอ ๑...    ความไมริษยา ๑     ความไม 
ตระหน่ี  ๑...  ไมมายา  ๑  ไมโออวด ๑...  หิริ  ๑ โอตัตปปะ  ๑  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผูประกอบดวยธรรม  ๒ อยางนี้แล   ต้ังอยูในสวรรค 
เหมือนถูกนํามาต้ังลงไว. 
         [๔๓๓]  ๑๘๗. ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง   เม่ือแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ 
วินิบาต  นรก   ธรรม ๒ อยางเปนไฉน  คือ   ความโกรธ ๑   ความผูก 
โกรธไว  ๑ ...  ความลบหลูคุณทาน  ๑  ความตีเสมอ ๑ ...  ความริษยา ๑ 
ความตระหน่ี  ๑...    มายา ๑    โออวด  ๑ ...    ความไมละอาย  ๑   ความ 
ไมเกรงกลัว        ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ีประกอบ 
ดวยธรรม ๒ อยางนี้แล    เมื่อแตกกายตายไป      ยอมเขาถึงอบาย   ทุคติ 
วินิบาต  นรก. 
         [๔๓๔]  ๑๘๘.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
ธรรม ๒ อยางเปนไฉน  คือความไมโกรธ ๑  ความไมผูกโกรธไว ๑.... 
ความไมลบหลูคุณทาน  ๑  ความไมตีเสมอ ๑ ...  ความไมริษยา ๑  ความ 
ไมตระหน่ี   ๑ ...   ไมมายา ๑   ไมโออวด   ๑....    หิริ  ๑  โอตตัปปะ  ๑ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ประกอบดวยธรรม ๒ อยาง 
นี้แล   เมื่อแตกกายตายไป   ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  
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         [๔๓๕]  ๑๘๙.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม   ๒  อยางนี้เปน  
อกุศล... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม  ๒ อยางนี้เปนกุศล...   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ธรรม ๒ อยางนี้มีโทษ...    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรม ๒ 
อยางนี้ไมมีโทษ...    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรม ๒ อยางนี้มีทุกขเปน 
กําไร...  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้มีสุขเปนกําไร...   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาน   ธรรม   ๒ อยางนี้มีทุกขเปนวิบาก...   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ธรรม ๒ อยางน้ีมีสุขเปนวิบาก...  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๒ อยางนี้  
เปนไปกับดวยความเบียดเบียน...  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ธรรม   ๒ อยางนี้  
ไมมีความเบียดเบียน    ธรรม ๒ อยางเปนไฉน   คือ   ความไมโกรธ  ๑ 
ความไมผูกโกรธไว  ๑... ความไมลบหลูคุณทาน  ๑  ความไมตีเสมอ  ๑... 
ความไมริษยา  ๑  ความไมตระหน่ี ๑... ไมมายา ๑  ไมโออวด  ๑... 
หิริ  ๑   โอตตัปปะ  ๑     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ธรรม ๒ อยางนี้แล   ไมม ี
ความเบียดเบียน. 
         [๔๓๖] ๑๙๐.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยอํานาจประโยชน 
๒ อยางนี้   พระตถาคตจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก   อํานาจประโยชน 
๒ อยางเปนไฉน    คือ   เพ่ือความดีแหงสงฆ   ๑    เพ่ือความสําราญแหง 
สงฆ  ๑....   เพ่ือความขมบุคคลผูเกอยาก  ๑   เพ่ืออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีล 
เปนที่รัก ๑....   เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน  ๒   เพ่ือกําจัด 
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑... เพ่ือปองกันเวรอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ 
เพ่ือกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑...    เพ่ือปองกันโทษอันจักบังเกิด 
ในปจจุบัน  ๑   เพ่ือกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑...  เพ่ือปองกันภัย 
อันจักบังเกิดในปจจุบัน  ๑    เพ่ือกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต   ๑ ...  
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เพ่ือปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปจจุบัน   ๑  เพ่ือกําจัดอกุศลธรรม  
อันจักบังเกิดในอนาคต  ๑ ...    เพ่ืออนุเคราะหแกคฤหัสถ   ๑   เพ่ือเขาไป 
ตัดรอนฝกฝายของภิกษุผูมีความปรารถนาลามก   ๑ ...     เพ่ือความเลื่อมใส 
ของผูที่ยังไมเลื่อมใส    ๑     เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของผูที่เลื่อมใสแลว  ๑ ... 
เพ่ือความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม  ๑   เพ่ืออนุเคราะหพระวินัย  ๑  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒ อยางนี้แล    พระตถาคต 
จึงไดทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก. 
         [๔๓๗]  ๑๙๑.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน 
๒  อยางนี้     พระตถาคตจึงทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก...    ทรงบัญญัติ 
ปาติโมกขุทเทส...   ทรงบัญญัติการต้ังปาติโมกข...  ทรงบัญญติัปวารณา... 
ทรงบัญญัติการต้ังปวารณา...    ทรงบญัญัติตัชชนยีกรรม...    ทรงบัญญัติ 
นิยัสสกรรม...    ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม...    ทรงบัญญัติปฎิสารณี-  
กรรม...     ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม...      ทรงบัญญัติการใหปริวาส... 
ทรงบัญญัติการชักเขาหาอาบัติเดิม...    ทรงบัญญัติการใหมานัต...    ทรง 
บัญญัติอัพภาน...   ทรงบัญญัติการเรียกเขาหมู...   ทรงบัญญัติการขับออก 
จากหมู...   ทรงบัญญัติการอุปสมบท...   ทรงบัญญติัญัตติกรรม...   ทรง 
บัญญัติญัตติทุติยกรรม...     ทรงบัญญติัติจตุตถกรรม ...     ทรงบัญญัติ 
สิกขาบทท่ียังไมไดทรงบัญญัติ ...   ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมในสิกขาบทที่ทรง 
บัญญัติไวแลว...   ทรงบญัญัติสัมมุขาวินัย...  ทรงบัญญัติสติวินัย...  ทรง 
บัญญัติอมุฬหวินัย...    ทรงบัญญัติปฏิญญาตกรณะ ...   ทรงบัญญัติเยภุยย- 
สิกา...  ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา...  ทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัย  อํานาจ 
ประโยชน  ๒  อยางเปนไฉน   คือ    เพ่ือความดีแหงสงฆ ๑    เพ่ือความ  
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สําราญแหงสงฆ   ๑...    เพ่ือความขมขูบุคคลผูเกอยาก  ๑   เพ่ืออยูสําราญ 
แหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑... เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ 
เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑...  เพ่ือปองกันเวรอันจักบังเกิด 
ในปจจุบัน ๑   เพ่ือกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑...    เพ่ือปองกัน 
โทษอันจักบังเกิดในปจจุบัน  ๑  เพ่ือกําจัด โทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑... 
เพ่ือปองกันภัยอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑    เพ่ือกําจัดภัยอันจักบังเกิด 
ในอนาคต  ๑...    เพ่ือปองกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปจจุบัน  ๑ 
เพ่ือกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑ ...       เพ่ืออนุเคราะหแก 
คฤหัสถ ๑  เพ่ือเขาไปตัดรอนฝกฝายของภิกษุที่มีความปรารถนาลามก ๑... 
เพ่ือความเลื่อมใสของผูที่ยังไมเลื่อมใส  ๑       เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของผูที่ 
เลื่อมใสแลว  ๑...   เพ่ือความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม  ๑    เพ่ืออนุเคราะห 
พระวินัย  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๒  อยาง 
นี้แล  พระตถาคตจึงทรงบัญญัติติณวัตถารกวินัยไวแกสาวก. 
         [๔๓๘] ๑๙๒.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพ่ือรูดวยปญญาอันยิ่งซึ่ง 
ราคะ  จึงควรอบรมธรรม  ๒  อยาง   ธรรม ๒ อยางเปนไฉน คือ สมถะ ๑ 
วิปสสนา  ๑  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพ่ือรูดวยปญญาอันยิ่งซึ่งราคะ  จึงควร 
อบรมธรรม ๒ อยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เพ่ือกําหนดรูราคะ... 
เพ่ือความส้ินไปรอบแหงราคะ....  เพ่ือละราคะเด็ดขาด...  เพ่ือความส้ินไป 
แหงราคะ....      เพ่ือความเส่ือมไปแหงราคะ...     เพ่ือความสํารอกราคะ ... 
เพ่ือความดับสนิทแหงราคะ....  เพ่ือสละราคะ....  เพ่ือปลอยราคะเสีย   จึง 
ควรอบรมธรรม ๒ อยางนี้แล. 
         [๔๓๙]  ๑๙๓.  เพ่ือรูดวยปญญาอันยิ่ง...  เพ่ือกําหนดรู...   เพ่ือ  
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ความส้ินไปรอบ...  เพ่ือสละ...  เพ่ือความส้ินไป...   เพ่ือความเส่ือมไป     
เพ่ือความสํารอก...   เพ่ือความดับสนิท...   เพ่ือสละ....    เพ่ือปลอยวางซึ่ง 
โทสะ...  ซึ่งโมหะ...   ซึ่งความโกรธ...      ความผูกโกรธไว...   ซึ่งการ 
ลบหลูคุณทาน...  ซึ่งการดีเสมอ...  ซึ่งความริษยา...  ซึ่งความตระหน่ี    
ซึ่งมายา...    ซึ่งความโออวด...     ซึ่งความหัวด้ือ...     ซึ่งความแขงดี...    
ซึ่งการถือตัว...    ซึ่งการดูหม่ินทาน...    ซึ่งความมัวเมา ...    ซึ่งความ 
ประมาท...  จึงควรอบรมธรรม  ๒  อยางนี้แล. 
                                               จบทุกนบิาต 
 
          อรรถกถาแหงพระสูตรท่ีไมสงเคราะหลงในปณณาสก๑ 

 
                                       (ขอ  ๔๒๕ - ๔๓๙) 
 
         ในบทอ่ืน  ๆ จากน้ี    โกธะ    มโีกรธเปนลักษณะ    อุปนาหะ  
มีคุมแคนเปนลักษณะ    มักขะ     มีลบหลูการกระทําที่ทานทําดีแลวเปน 
ลักษณะ   ปฬาสะ   มีเทยีบคูเปนลักษณะ   อิสสา   มีริษยาเปนลักษณะ 
ความเปนผูตระหน่ี  ชื่อวา   มัจฉริยะ ทั้งหมดน้ัน  มีเห็นแกตัวเปนลักษณะ 
มายา    มีปกปดสิ่งท่ีทําไวเปนลักษณะ  สาไถย   มตีีสองหนาเปนลักษณะ 
อาการคือความไมละอาย  ชื่อวา  อหิรกิะ    อาการคือความไมกลัวแตความ 
ติเตียน  ชื่อวา  อโนตตัปปะ      ธรรมมีอักโกธะเปนตน   พึงทราบวาตรง 
กันขามกับอุปกิเลสเหลาน้ัน. 
         บทวา  เสกฺขสฺส  ภิกขฺุโน  ความวา  ธรรม ๒ อยาง  ยอมเปนไป 
เพ่ือความเส่ือมจากคุณสูง ๆ ข้ึนไป  ของพระเสขะท้ัง ๗  จําพวก  แตยอม 
 
๑.  บาลีขอ  ๔๒๕ - ๔๓๘  อรรถกถาแกรวม ๆ กันไป  ไมไดแบงเปนสูตร.  
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เปนไปเพ่ือความเสื่อมแหงปุถุชนผูหนักในพระสัทธรรมเหมือนกัน บัณฑิต  
พึงทราบ ดังนี้.   บทวา  อปริหานาย  ความวา  เพ่ือความไมเสื่อมจากคุณ 
สูง ๆ ในรูป. 
         ในบทวา ยถาภต  นิกฺขิตฺโต  นี้  พึงทราบควานวาอยูในนรกทีเดียว 
เหมือนถูกนํามาเก็บไว. 
         บทวา   เอกจฺโจ   ความวา   ความโกรธเปนตนเหลาน้ีมีอยูแกผูใด 
ผูนั้นชื่อวาบางคน.   บทวา สาวชฺชา  ไดแก  มโีทษ.   บทวา  อนวชฺชา 
ไดแก  ไรโทษ.    บทวา  ทุกฺขุทฺรยา  ไดแก  มีทุกขเปนกําไร.    บทวา 
สุขุทฺรยา  ไดแก  มีสุขเปนกําไร.   บทวา สพฺยาปชฺฌา  ไดแก   มีทุกข. 
บทวา  อพฺยาปชฺณา  ไดแก  ไรทกุข.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวัฏฏะและ 
วิวัฏฏะน่ันเทียว  ดวยพระดํารัสเพียงเทาน้ี . 
         บทวา  เทวฺเม  ภิกขฺเว   อตฺถวเส  ปฏิจฺจ   ความวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    ตถาคตอาศัยผลทั้งสองเหตุทั้งสอง.  บทวา สิกฺขาปทปฺตฺต 
ความวา   ทรงบัญญัติสวนแหงสิกขา.    บทวา  สงฺฆสุฏุตาย    ความวา 
เพ่ือใหสงฆรับวาดี  อธิบายวา   เพ่ือสงฆกลาวรับวา   ดีแลว   พระเจาขา. 
บทวา  สงฺฆผาสุตาย    ความวา    เพ่ือความอยูผาสุกแหงสงฆ.     บทวา 
ทุมฺมงฺกูน   ไดแก คนทุศีล.  บทวา เปสลาน   ไดแก คนมีศีลเปนที่รัก. 
บทวา  ทิฏธมฺมิกาน  อาสวาน  ความวา  ซึ่งอาสวะท้ังหลาย  กลาวคือ 
ทุกขธรรมมีการฆา    การจองจํา    และการติเตียนเปนตน    ที่จะพึงไดรับ 
เพราะการลวงละเมิดเปนเหตุ  ในปจจุบัน   คือในอัตภาพนี้แหละ.   บทวา 
สวราย  ไดแก  เพ่ือปดกัน้.  บทวา  สมฺปรายิกาน  ความวา  ซึ่งอาสวะ 
ที่เกิดในสัมปรายภพ  กลาวคือทุกขที่เปนไปในอบาย  เห็นปานน้ันทีเดียว.  
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บทวา  ปฏิฆาตาย   ไดแก  เพ่ือกําจัด.     บทวา   เวราน   ไดแก  อกุศล 
ที่เปนเวรบาง  บุคคลท่ีมีเวรกันบาง.  บทวา  รชฺชาน  ไดแก  โทษท้ัง- 
หลาย.   อีกอยางหน่ึง  ทุกขธรรมเหลาน้ันแหละประสงคเอาวา  วชฺช คือ โทษ 
ในที่นี้   เพราะเปนสิ่งจําตองเวน .    บทวา  ภยาน  ไดแก  ภัย   คือจิต 
หวาดสะดุงบาง   ทุกขธรรมเหลาน้ันแหละที่เปนเหตุแหงภัยบาง.     บทวา 
อกุสลาน  ไดแก ทุกขธรรมท้ังหลาย  กลาวคืออกุศล  เพราะอรรถวา ไม 
เกษม.   บทวา   คิหีน  อนกุมฺปาย  ความวา   สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติเม่ือ 
พวกคฤหัสถกลาวโทษ  ชือ่วาทรงบัญญัติ      เพ่ืออนุเคราะหคฤหัสถทั้งหลาย  
บทวา  ปาปจฺฉานปกฺขุปจฺเฉทนตฺถาย  ความวา เพ่ือตัดพรรคพวกของเหลา 
ภิกษุผูมีความปรารถนาลามกซ่ึงคิดวาพวกเราอาศัยพรรคพวกทําลายสงฆ  
บทวา   อปฺปสนฺนาน    ปสาทาย    ความวา     เพ่ือใหเกิดความเลื่อมใส 
เพราะไดเห็นความถึงพรอมแหงการบัญญัติสิกขาบท      ของมนุษยบัณฑิต 
แมยังไมเลื่อมใสมากอน.     บทวา   ปสนฺนาน   ภิยโฺยภาวาย   ความวา 
เพ่ือใหผูเลื่อมใสแลวเลื่อมใสยิ่ง ๆ ข้ึน.   บทวา  สทฺธมฺมฏ ิติยา  ความ 
วา  เพ่ือใหพระสัทธรรมดํารงอยูนาน.   บทวา  วินยานุคฺคหาย  ความวา 
เพ่ืออนุเคราะหพระวินัยทั้ง  ๕  อยาง. 
         บทวา   ปาฏิโมกฺข   ปฺตฺต   ความวา    ทรงบัญญัติปาติโมกข 
ทั้งสองอยาง  คือ  ภิกขุปาติโมกข  ภิกขุนีปาติโมกข.  บทวา  ปาฏิโมกฺ- 
ขุทฺเทสา  ความวา  ทรงบัญญัติปาติโมกขุทเทส  ๙   คือ  สําหรับภิกษุ  ๕ 
สําหรับภิกษุณี  ๔.  บทวา  ปาฏิโมกขฺฏปน   ไดแก  งดอุโบสถ  (หยุด 
สวดปาติโมกขเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน).  บทวา  ปวารณา  ปฺตฺตา   ความวา 
ทรงบัญญัติปวารณา  ๒    คือปวารณาวัน   ๑๔  คํ่า   ปวารณาวัน  ๑๕  คํ่า   
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บทวา ปวารณาฏปน  ปฺตฺต   ความวา   ทรงบัญญัติการงดปวารณา 
เมื่อภิกษุมีอาบัติสวดญัตติปวารณา.  
         ในตัชชนียกรรมเปนตน    เมื่อภิกษุทั้งหลายทิ่มแทงกันดวยหอกคือ 
วาจา ทรงบัญญัติตัชชนยีกรรมแกเหลาภิกษุพวกปณฑุกะและพวกโลหิตกะ. 
ทรงบัญญัตินิยัสสกรรมแกภิกษุเสยยสกะผูเปนพาลไมฉลาด.     ทรงปรารภ 
ภิกษุพวกอัสสชิปุนัพพสุกะผูประทุษรายตระกูล   บัญญัติปพพาชนียกรรม. 
ทรงบัญญติัปฏิสารณียกรรมแกพระสุธรรมเถระผูดาพวกคฤหัสถ       ทรง 
บัญญัติอุกเขปนียกรรม   ในเพราะไมเห็นอาบัติเปนตน. 
         ทรงบัญญัติการใหปริวาส    เพ่ืออาบัติที่ปกปดไวสําหรับภิกษุผูตอง 
ครุกาบัติ   ทรงบัญญัติมูลายปฏิกัสสนะ   แกภิกษุผูตองอาบัติในระหวางอยู 
ปริวาส.   ทรงบัญญัติการใหมานัตเพ่ืออาบัติที่ปกปดก็ดี   ที่มิไดปกปดก็ดี. 
ทรงบัญญัติอัพภานเเกภิกษุผูประพฤติมานัตแลว. 
         ทรงบัญญัติโอสารณียกรรมแกอุปสัมปทาเปกขะผูปฏิบัติถูกระเบียบ. 
ทรงบัญญัตินิสสารณียกรรมในเพราะปฏิบัติไมถูกระเบียบเปนตน . 
         ทรงบัญญัติอุปสัมปทา  ๘ อยาง     คือ    ๑. เอหิภิกษุอุปสัมปทา 
๒.  สรณคมนอุปสัมปทา    ๓. โอวาทอุปสัมปทา    ๔. ปญหาพยากรณ- 
อุปสัมปทา     ๕. ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา     ๖. ครุธรรมอุปสัมปทา 
๗. อุภโตสังเฆอุปสัมปทา  ๘. ทูเตนอุปสัมปทา. 
         ทรงบัญญัติกรรมซึง่ประกอบดวยชานะ ๙ อยางนี้วา ญัตติกรรม 
ยอมถึงฐานะ ๙  ดังนี้.  ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม   ซึ่งประกอบดวยฐานะ 
๗ อยางนี้วา    ญัตติทุติยกรรมยอมถึงฐานะ  ๗  ดังน้ี .   ทรงบัญญัติญัตติ- 
จตุตถกรรมซึ่งประกอบดวยฐานะ  ๗  เหมือนกนัอยางนี้วา     ญัตติจตุตถ-  
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กรรมยอมถึงฐานะ ๗  ดังนี้ .  
         เมื่อยังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบทไวกอน พระองคทรงบัญญัติสิกขาบท 
มีปฐมปาราชิกเปนตน   ชื่อวาปฐมบัญญัติ.  เมื่อทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว 
ทรงบัญญัติเพ่ิมสิกขาบทเหลาน้ันแหละ  ชื่อวาอนุบัญญัติ. 
         ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย  ซึ่งประกอบดวยความพรอมหนา ๔ อยางนี้  
คือ  ความพรอมหนาธรรม  ความพรอมหนาวินัย    ความพรอมหนาสงฆ 
ความพรอมหนาบุคคล.    ทรงบัญญัติสติวินัย    เพ่ือมิใหโจทพระขีณาสพ 
ผูมีสติไพบูลย.  ทรงบัญญัติอมุฬหวินัยสําหรับ ภิกษุบา.   ทรงบัญญัติปฏิญ- 
ญาตกรณะ  เพ่ือไมปรับอาบัติแกภิกษุที่ถูกโจทโดยไมปฏิญญา.  ทรงบัญญติั 
เยภุยยสิกา   เพ่ือระงับอธิกรณ   โดยถอืความเห็นของพวกธรรมวาทีที่มาก 
กวา.   ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา   เพ่ือขมบุคคลมีบาปมาก.   ทรงบัญญัติ 
ติณวัตถารกะ  เพ่ือระงับอาบัติที่เหลือลง   นอกจากอาบัติที่มีโทษหนักและ 
ที่เกี่ยวของคฤหัสถ   แกภิกษุผูตองอาบัติ    เพราะประพฤติเรื่องไมสมควร 
แกสมณเพศเปนอันมาก  เชนทะเลาะกันเปนตน . 
         บทวา  ราคสฺส  ภิกขฺเว  อภิฺาย  ความวา  เพ่ือรูชัด   คือทํา 
ใหประจักษ   ซึ่งราคะท่ีเปนไปในกามคุณ ๕  นั่นแล.  บทวา  ปริฺญาย 
ไดแก  เพ่ือกําหนดรู.     บทวา   ปริกขฺยาย   ไดแก  เพ่ือถึงความส้ินสุด. 
บทวา  ปหานาย  ไดแก    เพ่ือละ.     บทวา   ขยวยาย  ไดแก  เพ่ือถึง 
ความส้ินไปเสื่อมไป.  บทวา  วิราคาย  ไดแก เพ่ือคลายกําหนัด.  บทวา 
นิโรธาย   ไดแก   เพ่ือดับ.  บทวา   จาคาย   ไดแก  เพื่อสละ.     บทวา 
ปฏินิสฺสคฺคาย  ไดแก เพ่ือสละคืน. 
         บทวา  ถมฺภสฺส  ไดแก ความกระดาง เพราะอํานาจความโกรธและ  
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มานะ.     บทวา  สารมฺภสฺส  ไดแก  ความแขงดี  มีลักษณะทําเกินกวา  
เหตุ.    บทวา  มานสฺส  ไดแก มานะ  ๙  อยาง.    บทวา  อติมานสฺส 
ไดแก  ถือตัวสําคัญวาเหนือเขา  (ดูหม่ินทาน).  บทวา  มทสฺส  ไดแก 
ความเมาคืออาการเมา.    บทวา  ปมาทสฺส   ไดแก  ปราศจากสติ  หรือ 
ปลอยใจไปในกามคุณ  ๕.  บทที่เหลือในที่ทุกแหง  งายทั้งน้ันแล. 
                                     จบมโนรถปูรณี 
                          อรรถกถาอังคุตตรนิกาย  ทุกนิบาต 


